bedsted
april og maj 2014

Gudstjenester
i Bedsted kirke
April & maj

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 2. april kl. 10.30 ved B. O. Damm, Nr Løgum. Altergang.
Onsdag den 7. maj kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

Kirken i børnehøjde

Gudstjenestetider
6. april
kl. 10.30
Mariæ bebudelses dag

Luk 1,46-55: Marias lovsang

13. april
kl. 10.30
Palmesøndag 		

Kirkekor synger. Kirkebil
Mark 14,3-9: Salvningen af Jesus i Betania.

17. april
kl. 19.30
Skærtorsdag		

Skriftemål kl. 19.00
Joh 13,1-15: Fodvaskningen

18. april
kl. 10.30
Langfredag		

Joh 19,17-37: Jesu korsfæstelse

Spaghetti-gudstjeneste: Fredag den 2. maj kl. 17.00
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.

Nyt Børnehjørne i Bedsted kirke
I tårnet i Bedsted kirke er der blevet indrettet et
Børnehjørne, hvor forældre med mindre børn
kan sidde under gudstjenesten. Der er bøger
og tegninger til børnene.
Vi synes selv, at det er blevet ganske godt.
Menighedsrådet

20. april
kl. 10.00
Påskedag		
		

Kirkebil. – Kirkekaffe i Kirken
Matt 28,1-8: Jesu opstandelse
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark

Kirkebil

21. april
kl. 9.00
2. påskedag		

Ved Bent Oluf Damm.
Joh 20,1-18:Den opstandne Jesus møder Maria Magdalene

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.

27. april
kl. 9.00
1. søndag efter påske

Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild.
Joh 21,15-19: Jesus møder Simon Peter efter opstandelsen

Stof til næste kirkeblad

2. maj

Spaghetti-gudstjeneste

kl. 17.00

4. maj
kl. 10.00
2. søndag efter påske

Kirkekor synger. - Kirkebil
Joh 10,22-30: ”Mine får hører min røst.”

11. maj
kl. 10.00
3. søndag efter påske

Konfirmation
Joh 14,1-11:”Jeg er vejen og sandheden og livet.”

16. maj
kl. 9.00
Bededag		

Kirkebil
Matt 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”

18. maj
kl. 10.30
4. søndag efter påske
		

Joh 8,28-36:
”Hvis Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”

25. maj
kl. 14.00
5. søndag efter påske

Ved Sten Haarløv
Joh 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.

29. maj
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag

Kirkebil
Luk 24,46-53: Jesu afskedstale og himmelfart

1. juni
kl. 9.00
6. søndag efter påske

Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.

afleveres/indtelefoneres senest den 1. maj til præstegården.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 29. april og torsdag
den 22. maj kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i
våbenhuset.

Indsamling i januar – februar
Det danske Bibelselskab: 150 kr.
Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler: 275 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 320 kr.

Indvielse af madpakkehus i skoven
Lørdag den 3. maj indvies madpakkehuset i skoven samt fiskeplatformen
ved Arnåen.
Kl. 10.00 samles man på Sivkrovej 43 – og går ned til Arnå. Derefter kører
man til kirken og mødes i skoven.
Menighedsrådet er vært for servering af grillpølser.
Bedsted sogns menighedsråd og Borgerforeningen

Teenklub
Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP

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.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

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

Møder i missionshuset
Tirsdag den 8. april kl. 19.30: ”Glæde og håb – klage og råb”.
Ved Thorkild og Aase Sørensen, Haderslev.
Fredag den 25. april kl. 19.30: Kommunalt fællesmøde i Bedsted.
Ved Hans Ole Bækgaard, Århus. Præst og formand for Indre Mission.
Tirsdag den 6. maj kl. 19.30: ”En hovedlinje i Kolossenserbrevet”.
Ved Svend Åge Jacobsen, Haderslev.
Tirsdag den 20. – søndag den 25. maj: Teltmøder i Hjordkær.

Telegrammer til konfirmanderne kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent lørdag den 10. maj kl. 15-17 og søndag den 11. maj kl. 9-11.

Årets konfirmander fra Bedsted er:
Annemette Andresen, Kirkegade 19
Line Christensen, Sivkrovej 18
Rebekka Ørum Hansen, Andreasmindevej 4
Maja Varde Christensen Holm, Hovedgaden 67, Hellevad
Malene Jørgensen, Arndrupvej 4
Anna Rasmussen Meyer, Bjergvej 3
Bjarke Lars Verner Bruhn Erichsen, Bjergvej 1
Jeppe Ganderup Jacobsen, Haderslevvej 1
Simon Rahr Jensen, Kvindlundvej 3
Jesper Bødewadt Møller, Lindevej 28
Mikkel Thomsen, Lundbyesvej 9
Emil Hastrup Wilkens, Stenagervej 5

Bibelkredse i hjemmene
Torsdag den 3. april hos Tine og Bent Møller.
Torsdag den 1. maj hos Bente og Peter Madsen.
Torsdag den 15. maj hos Jette og Ivan Fredensborg.

Månedens bibelord
For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.
(Romerbrevet 1,16)

Stafetten
ved Kitt G. Prydsø
Jeg tror på, at vi alle vil få givet ganske mange udfordringer i livet på jorden, og
én ting er sikker, og det er, at Gud har aldrig lovet os, at det skulle være nemt,
men han har lovet os at stå os bi ved enhver given lejlighed. Så derfor er vi aldrig
alene ... og hvis eller rettere sagt når vi til tider føler os forladte og alene, ja så er
det ene og alene, fordi vi selv vælger at begrænse os; vi vælger at føle os forladte
af Gud og mennesker og lukker os inde i os selv og vores latterlige overbevisninger og kører os selv helt ned under gulvbrædderne. Det er vi mennesker sande
mestre i, og hvad vi ikke selv formår at tvære rundt i, kan vi så tiltrække os i
vores omgivelser og relationer ... lige indtil vi får øje på mønstret ... det mønster,
som vi har valgt at se dagens lys i. De briller, vi har valgt at tage på. Gud derimod ser os i et guddommeligt lys, hvor alt er muligt, og hvor alle muligheder er
lagt for vores fødder.
Tillid er kodeordet til forandring og vejen tilbage til at føle tilknytning til livet.
Tillid til, at alt vil blive os givet, som behøvet er. Og læren om at få sorteret alt
det fyld fra, som vi omgiver os med for ikke at forholde os til det, der virkelig
betyder noget. Alle de konflikter, vi dagligt kan få skaffet for os selv, hvad skal
de gøre godt for? De skal lære os hjerterum ... forståelse og indsigt for og i os
selv og andre. Og til allersidst Guds hensigter med os. Hvis vi kunne se i os selv
og i andre, hvad Gud der har plantet, så ville vi være helt anderledes, mindre
fordømmende over for os selv og dermed også over for andre.
Hvis du tænker over det, hvor mange konflikter tror du så, du ville have haft,
hvis du kunne undgå at dømme dine egne og andres handlinger og personlighed ... lige præcis: ingen. Ikke én eneste, og du ville kunne koncentrere dig fuldt
ud om det, der er hele meningen med livet ... at føle glæde og lidenskab, passion
for livet og dets undere, mirakler. Du ville pludselig kunne se livets mirakler,
noget, som du, når du dømmer, forsøger at bortforklare som alt andet end
mirakler ... sådan er vi mennesker, skepsis er vores værste fjende ... vi elsker at
komplicere vores liv med denne. Det er som om at jo mere kompliceret vi kan
gøre ting eller relationer, jo mere kan vi blive optaget af det. Vi skulle hellere
være optaget af, hvad der bringer os glæde hver især, og derved ville vi også
kunne give meget mere til hinanden i de relationer, vi indgår i.
Stafetten sendes videre til Dorte Friis.

