bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Februar & marts

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

Kirkebil. - Kirkekaffe i Kirkehuset
Matt. 14,22-33: Jesu vandring på søen
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende.

Døbte: 5 (4) drenge og 4 (7) piger.
Konfirmerede: 5 (1) drenge og 5 (11) piger.
Viede par: 2 (3).
Døde: 11 (8).
Begravede fra Bedsted Kirke: 7 (2).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 12.158,50 kr. (10.834,-)
YM-opgaven: 2.264,50 kr. (3.542,50)
Indbyggere i sognet 1. januar 2013: 807 (834)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2013: 688 (711)

Matt. 25,14-30: De betroede talenter

23. februar
kl. 10.00
Søndag seksagesima
		

Kirkebil.
Mark. 4,26-32: Lignelser om kornet, der selv vokser,
og om sennepsfrøet.

2. marts

kl. 14.00

Fastelavns søndag

Ved Katrine Tilma. - Kirkekaffe i Kirkehuset.
Luk. 22,24-32: Om at være den største.

11. marts

En aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og bøn.

kl. 19.30

Februar og marts 2014

16. marts
kl. 10.30
2. søndag i fasten
		

Kirken i børnehøjde

Gudstjenesten er en halv time i kirken på børnenes vilkår.
Derefter spiser vi spaghetti og kødsovs i kirkehuset.
Det er gratis for børn og koster 20 kr. for voksne.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 25. februar og
onsdag den 26. marts kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Kirkebil.
Mark. 9,14-29: Helbredelse af drengen med den urene ånd		
Indsamling: Kristelig Handicapforening.

23. marts
kl. 16.30
3. søndag i fasten

Pizza-gudstjeneste. – Kirkebil.
Joh. 8,42-51: ”Jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke.”

30. marts
kl. 9.00
Midfaste søndag

Ved Bent Oluf Damm
Joh. 6,24-37: Livets brød

6. april
kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag

Luk. 1,46-55: Marias lovsang

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 5. februar kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.
Onsdag den 5. marts kl. 10.30 ved Katrine Tilma, Hostrup. Altergang.

Kirkebil
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.

Sogneindsamling i Bedsted
Husk sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 9. marts.
Meld dig som indsamler hos Heine Holmgaard eller Pia Visby Jensen.

Adresser
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.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 23. marts
kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.

Velkommen!
Bedsted kirke

Spaghetti-gudstjenester:
- Fredag den 31. januar kl. 17.00
- Fredag den 14. marts kl. 17.00

Luk. 18,31-43: Den blinde ved Jeriko

9. marts
kl. 9.00
1. søndag i fasten

fredag den 28. februar kl. 19.00 i Bedsted kirke ved elever fra
Kolding Musikskole og Tønder Kulturskole – under ledelse af Tinebeth Hartkopf
og Peter Langberg.

Pris: 25 kr. – Gratis for alle under 15 år!

9. februar
kl. 10.00
Sidste s. e. hellig tre konger Joh. 12,23-33: Hvedekornet
16. februar
kl. 10.30
Søndag septuagesima

Koncert

Statistik 2013 (2012)

Mands minde – Kvindes minde
Onsdag den 19. februar kl. 19.30 i Kirkehuset
Walter Plotnikof og Ingeborg Bendorf
fortæller om det, de mindes fra deres tid i Bedsted.
Fortællingerne ledsages af billeder fra Bedsted.

Stof til næste kirkeblad
afleveres senest den 1. marts til sognepræsten.

Månedens bibelord
Herren siger:
”Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys,
skal stole på Herrens navn
og støtte sig til sin Gud.”
(Esajas 50,10)

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 21. februar kl. 18.00.
Vi spiser. Så Disney-sjov og årsmøde.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
(Gevinster modtages med tak)
KFUM-spejderne i Bedsted

Menighedsrådet

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

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

Møder i missionshuset
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30:
Sangaften med Benjamin Hougaard, musiksekretær.
Tirsdag den 18. februar:
Generalforsamling. – Fællesspisning kl. 18.30.
Tirsdag den 4. marts kl. 19.30:
Ved Poul Arne Nyborg. Emne: ”Guds rige er kommet nær”.
Torsdag den 20. marts kl. 19.30:
Bibelkursus i Hjordkær v. Robert Bladt, landsleder i KFS.
Emne: ”Brug kirkeåret i dit personlige andagtsliv.
TEMADAGE:
Tirsdag den 25. marts kl. 19.30: Hans Jakob Krarup, Christiansfeld.
Emne: ”Tilgivelse”
Torsdag den 27. marts kl. 19.30:
Jens Maibom Pedersen, forstander for Diakonhøjskolen i Århus.
Emne: ”Diakoni med hjerte, mund og hænder”.

Stafetten
ved Katja Olesen
Så blev det min tur til at tage i mod stafetten. Man kan nemt og hurtigt sige ja,
når man bliver spurgt, om man vil skrive et par ord næste gang, men når man så
sidder med det, kan jeg da også blive i tvivl om, hvad jeg har at byde ind med.
Men jeg tror, at jeg tager den som en ”rigtig” stafet, og fortsætter, hvor Mette
Jacobsen slap sidst.
Jeg kunne nemlig også godt tænke mig at sætte fokus på, hvad der giver os
energi, og hvordan vi får ladet batterierne op. Lige nu er vi tæt på jul, og stafetten udkommer først efter jul. Så med mange dage fri, hyggeligt samvær med
familien, masser af arrangementer og tid til fordybelse, burde betyde - at når
vi starter det nye år, så er vi sprængfyldte med energi og godt humør. Men jeg
oplever bare ofte det modsatte. Vi stresser rundt fra det ene til det andet, og de
fleste skal se hele familien i mellem jul og nytår. Vi rejser os fra den ene julefrokost til den anden, med ofte alt for meget mad. Vi føler os forspiste og i dårlig
form og har ikke fået ladet batterierne op, som vi gerne ville.
Vi er alle forskellige, og jeg kan ikke skære alle over én kam, men jeg tror,
mange oplever som jeg. Derfor kan jeg kun opfordre stafetens læsere til at tænke
over, hvad der gør jer godt, og hvad I får mere energi af. Måske skal vi huske
på, hvad julen egentlig drejer sig om, tænke på, hvornår vi egentlig har nærvær
med vores allernærmeste, og prøve at finde ind til os selv. Det er her, tror jeg, at
overskuddet og energien kommer fra.
Godt nytår til alle.
Stafetten går videre til Kitt Prydsø.

