bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 18. juni kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Juni & juli

Indsamlinger i marts-april

Gudstjenestetider

Konfirmander – billeder med konfirmandord
Konfirmanderne er her fotograferet kort før konfirmationen – med billeder, de
selv har lavet. Billederne danner ramme om deres konfirmationsord, som er sat
ind i billederne. Birthe Nielsen fra Bedsted har igen hjulpet med at lave billederne. Stor tak til Birthe for det!

YM-opgaven: 650 kr.
Kristelig Handicapforening: 320 kr.
KFUM og KFUK i Danmark: 218 kr.

Stof til næste kirkeblad

1. juni
kl. 9.00
6. søndag efter påske
		

Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

8. juni
kl. 10.00
Pinsedag		
		

Kirkebil. - Kirkekaffe i Kirken
Joh 14,15-21: Sandhedens Ånd skal være hos jer til evig tid.
Indsamling: Den danske Israelsmission

9. juni
kl. 4.00 el 9.30. Fælles pinsevandring og gudstjeneste i Løgumkloster.
		
Se omtale her i kirkebladet.
2. pinsedag
Joh 6, 44-51 ”Jeg er livets brød.”

juni og juli 2014

Menighedsrådsmøde

- for august og september afleveres/indtelefoneres senest den 1. juni til præstegården.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 17. juni kl. 17.00: Udflugt – spisning på kro – besøg hos Norea Radio
Haderselv.

Pinsevandring
- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 9. juni.

15. juni
kl. 10.00
Trinitatis søndag

Kirkebil
Matt 28,16-20: Missionsbefalingen.

22. juni
kl. 10.30
1. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.

29. juni
kl. 8.30
2. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Luk 14, 25-35: Prisen for af følge Jesus.

Vi mødes inden solopgang på Vongshøj, og efter en morgensang og en kop
morgenkaffe går vi første til Nr. Løgum kirke og videre til Løgumkloster
kirke. Turen er på ca. 8 km. Her er der igen morgenkaffe.

6. juli
kl. 9.00
3. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Luk 15,11-32: Lignelsen om den fortabte søn.

Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.10. (Husk
tilmelding til det til Heine Holmgaard – heih@km.dk).

13. juli
kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Matt 5, 43-48: ”Elsk jeres fjender”.

Det er også muligt først at komme til gudstjenesten i Løgumkloster kl. 9.30.
Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken.

20. juli
kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis

Matt 16,13-26: Peters bekendelse.

27. juli
kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis

Matt 19,16-26: Den rige unge mand.

3. august
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
		
		

Kirkebil
Matt 10,24-31:
Frygt ikke – når det går en discipel som hans herre.
Indsamling: Den grønlandske Bibelsag

Sammen med Løgumkloster arrangerer vi 2. pinsedag en fælles friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og forud for det en pinsevandring for de morgenfriske.

Bedsted menighedsråd

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 4. juni kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.
Onsdag den 2. juli kl. 10.30 ved Sten Haarløv. 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.

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 ...

Bibelselskabet – 200 år!!!
Den 22. maj var det 200 år siden, at Det danske Bibelselskab blev stiftet med det
hovedformål at sørge for udgivelse af bibler. Det vil vi markere ved gudstjenesten
den 15. juni kl. 10.00
Ved gudstjenesten vil der blive læst en række centrale og kendte tekster fra Bibelen. Bibelselskabet har udgivet et flot magasin om Bibelen, hvor mange kendte
fortæller om deres forhold til denne bog. De vil blive uddelt til dem, der deltager
i gudstjenesten.

Månedens bibelord
»For dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis navn er Hellig:
Jeg bor i det høje og hellige og hos den,
der er knust, hvis ånd er nedbøjet,
for at oplive den nedbøjede ånd
og oplive det knuste hjerte.”
(Esajas 57,15)

Stafetten
ved Dorte Friis
Jeg sidder her ved computeren og skriver, det er tidligt påskemorgen og jeg er
fyldt af glæde over, at lyset har vundet over mørket.
- Halleluja, Jesus er opstanden, ja, han er sandelig opstanden.
Den senere tid har for mig været præget af at forstå og formidle videre, at vi
mennesker er værdifulde og elskede uanset vores livs situation. Påsken formidler i høj grad, hvor megen værdi og betydning vi har i Guds øjne. Gud ofrede af
kærlighed det dyrebareste, han havde. Jesus gik den tunge vej, han tålte fysisk og
psykisk smerte netop af kærlighed til hvert enkelt menneske.
Jeg oplever ofte, at vi mennesker ser kritisk på os selv og ikke synes, vi er gode
nok. Det kan være svært at leve op til de normer og krav, vi har fået bygget op
i vores samfund. MEN da kommer Jesu tanker om vores værdi ind og fortæller
noget helt modsat. De tanker, Jesus har om os, bygger os op og føjer os sammen i
kærlighed.
Den kristne Anti-Jantelov ”af” Jesus Kristus:
1. Du skal vide, at du er den, du er, fordi jeg skal bruge dig, netop som du er.
2. Du er elsket og værdifuld, en perle i min hånd.
3. Du har fået alt, hvad du skal bruge, for at udføre den opgave, jeg har til dig.
4. De evner, du har fået, er helt specielle, og du skal ikke sammenligne dem
med andres.
5. Husk! At den største visdom er at kende mig.
6. Husk! At du er lige så meget værd som alle andre, jeg gør ingen forskel på jer.
7. Jeg har en helt speciel opgave til dig, som kun du kan udføre.
8. Vær god imod andre, så glæder du mig.
9. Jeg elsker dig af hele mit hjerte.
10. Husk! At de evner, du har fået, er til at glæde andre med.

Kirkekalenderen
Til smartphones er der lavet en app, der hedder ”Kirkekalenderen”. Med den kan du følge med i gudstjenestetiderne
i Bedsted kirke. Og er du på ferie andre steder i landet, så
kan du finde de fleste kirker og deres gudstjenester.
Enkelt og smart!

Stafetten går videre til Cathrine Thams Mumm, Sivkrovej 31.

