bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
December & januar

Gudstjenestetider
1. december kl. 10.00
1. søndag i advent
		

Kirkebil.
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.
Indsamling: Kirkens julehjælp

8. december kl. 10.30
2. søndag i advent
		

Ved Bent Oluf Damm.
Matt 25,1-13: De ti brudepiger
Indsamling: Kirkens julehjælp

15. december kl. 19.30
3. søndag i advent
		

Advents- og julekoncert. Kirkebil
Luk 1,67-80: Zakarias’ lovsang
Indsamling: Kirkens julehjælp

22. december kl. 10.00
4. søndag i advent
		

Joh 3,25-36: Johannes døbers sidste vidnesbyrd.
Indsamling: Kirkens julehjælp

december 2013 og januar 2014

24. december kl. 14.00 & kl. 15.30
Juleaften		
Luk 2,1-14: Jesu fødsel
25. december kl. 10.00
Juledag		

Kirkebil.
Joh 1,1-14: Ordet, der blev kød

26. december kl. 10.30
2. juledag		

Matt 10,32-42: Om at vedkende sig Jesus

31. december kl. 23.30
Nytårsaften		

Indsamling: Det danske Bibelselskab

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		
		

Matt 6,5-13: Fadervor
Indsamling: Det danske Bibelselskab

5. januar
kl. 9.00
Hellig tre kongers søndag

Ved Bent Oluf Damm
Joh 8,12-20: Jesus er verdens lys

8. januar

Forbønsgudstjeneste

kl. 19.30

Onsdag den 4. december kl. 10.30 ved Sten Haarløv. Altergang.
Julegudstjeneste den 23. december kl. 19.00 ved Heine Holmgaard.
Onsdag den 8. januar kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Juleindledning i Bedsted kirke
Fredag den 20. december kl. 16.00.
Alle forældre, tidligere skoleelever og andre, der har lyst til at være med,
er velkomne.

Mandag den 6. – fredag den 10. januar: Bedeuge hver aften kl. 19.30.
NB: Onsdag i kirken.
Tirsdag den 21. januar kl. 19.30: Filmaften.
Søndag den 25. januar: Vinterstævne i Hjordkær.

Kirkebil

Stof til næste kirkeblad

De, der ønsker at benytte kirkebilen, bedes kontakte Luddes Taxi i Bylderup-Bov
senest kl. 12 om lørdagen. Det er tlf. nr. 74 76 23 34.

afleveres/indtelefoneres senest den 1. januar til præstegården.

Stafetten

Julehjælp
Vi er mange, der har mulighed for at gøre noget særligt ud af julen. Men vi
ved også, at nogle særligt i julen mærker, at de ikke har økonomisk mulighed
for at skabe den fest, de gerne ville.
Bedsted kirke og missionshus er gået sammen om at samle ind, så vi kan give
en håndsrækning til dem, der særlig trænger.
Søg om Julehjælp
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp.
Eller opfordre andre til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard.
Bedsted missionshus og Bedsted kirke

Kvindernes adventsfest

ved Mette Jacobsen
Så blev det min tur til at få tjansen som ”stafetten”-skribent. Lige da jeg havde
taget imod opfordringen fra Albert Friis tænkte jeg; skal jeg sige ja? Har jeg noget interessant at byde ind med? Og hvad skal jeg så vælge at skrive om?
Skolereform? Om at bo i et landsbysamfund og de fremtidige udfordringer?
Eller om ildsjæle, som er så vigtige og helt uundværlige i ethvert lille samfund
og forening?
Alle emnerne hver især er gode og aktuelle. For vores sogn i Bedsted hænger de
sammen som perler på en snor, og netop strukturændringerne på skoleområdet
kickstartede mange diskussioner rundt omkring i de små hjem, hvad enten det
var den yngre eller den ældre generation, der diskuterede, hvad lukningen af
Bedsted skole kunne få af konsekvenser.

afholdes i missionshuset torsdag den 5. december kl. 19.00. Tale ved Tabita
Møller m fl. Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Heldigvis lykkedes det at få et skoletilbud etableret, endda et, som hele lokalsamfundet bakker op. Men for mig at se er det endnu mere heldigt, at vi i denne
proces fandt og til stadighed oplever værdien af at stå sammen, fællesskab og
engagement.

Midnatsgudstjeneste

Kunsten nu og i fremtiden bliver så, hvordan og om vi formår at inkludere nye
medlemmer i fællesskabet og tiltrække og udvikle nye ildsjæle med de gode
idéer og den tiltrængte energi.

Årsskiftet markeres med en kort midnatsgudstjeneste nytårsaften
kl. 23.30 – 00.05.

Kirkebil
Mark 10,13-16: Jesus og de små børn

Julefest for de ældre

19. januar
kl. 16.30
2. s. e. hellig tre konger
		

Pizza-gudstjeneste
Joh 4,5-26: Den samaritanske kvinde
Indsamling: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler

Program: Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Kaffe
Underholdning ved menighedsrådet

26. januar
kl. 9.00
3. s. e. hellig tre konger

Ved Bent Oluf Damm.
Luk 17,5-10: Om troens kraft og tjenestens vilkår

2. februar
kl. 10.00
4. s. e. hellig tre konger
		

Kirkebil
Matt 14,22-33: Vandringen på søen
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende.

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.
Kirketjener:
Christian Wilkens. Fridag mandag. . ................................................ Tlf. 3054 6745.

Torsdag den 5. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 10. december kl. 18.30:
Fælles julefrokost som optakt til adventsmøde.
Tale v. sognepræst Katrine Tilma, Hostrup.
Lørdag den 28. december kl. 19.00: Julefest for hele familien.

12. januar
kl. 10.00
1. s. e. hellig tre konger

Adresser

Møder i missionshuset

Solgårdens gudstjenester

Fredag den 3. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.

Netop omkring emnet energi fik jeg sammen med 775 andre mennesker i
Agerskovhallen forleden nogle virkelig brugbare tips og en ordentlig en på opleveren. Her var Chris McDonald på scenen og kom med mange tankevækkende
pointer omkring vores liv og livsførelse anno 2013.
3 råd som gjorde indtryk på mig:
* Få nok søvn – voksne har brug for 7½ – 8½ timer dagligt
* Taknemmelighed over dagen i dag – det er ikke nogen selvfølge, at vores krop
og sind ”virker”!

Alle sognets pensionister er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.

* Fokus på forskellen mellem, hvad man har lyst til og hvad man har behov for.
Menighedsrådet

Indsamling i september og oktober

Afslutningsvis vil jeg gerne opfordre læserne af stafetten til at tænke over, plus
stille sig det spørgsmål: Hvis jeg kunne få mere energi, hvad skal den energi så
bruges til? Og kan den gøre en forskel for andre mennesker også?
Stafetten sendes videre til Katja Olesen.

YM-opgaven: 645 kr.
Høstoffer: 8966,50 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 177 kr.

KFUM og KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Månedens bibelord
Jesus siger: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.« (Johannes-evangeliet 8,12)

En julehilsen
Vi i præstegården vil her gerne ønske alle i sognet
en god adventstid og en glædelig jul!
Annette og Heine Holmgaard

