bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Oktober & november

Gudstjenestetider
28. september kl. 10.30 Ved Erling Bjerrum-Petersen
15. søndag efter trinitatis Lukas 10,38-42: Martha og Maria.
3. oktober

kl. 17.00

Spaghetti-gudstjeneste

5. oktober
kl. 10.30 Kirkebil.
16. søndag efter trinitatis Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.
		
Indsamling: Folkekirkens nødhjælp.
12. oktober kl. 10.30 Kirkebil.
17. søndag efter trinitatis Markus 2,14-22: Ung vin på nye lædersække.

oktober og november 2014

19. oktober kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
18. søndag efter trinitatis Johannes 15,1-11: Det sande vintræ.
26. oktober kl. 10.00
		
19. søndag efter trinitatis
		

BUSK-gudstjeneste. Kirkebil. Kirkekaffe og
præsentation af udstilling i Kirkehuset.
Johannes 1,35-51: De første disciple kaldes.
Indsamling: Ordet og Israel.

2. november kl. 10.00
Alle helgens dag

Kirkebil.
Mattæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.

5. november kl. 19.30
		

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

9. november kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
21. søndag efter trinitatis Lukas 13,1-9: De dræbte galilæere, det sammenstyrtede
		
tårn og figentræet uden frugt.
14. november kl. 17.00

Spaghetti-gudstjeneste

16. november kl. 10.00 Kirkekaffe.
		
Henning Haugaard fortæller om 1. verdenskrig.
22. søndag efter trinitatis Mattæus 18,1-14: Den største i Himmeriget.
23. november kl. 16.30
Sidste søndag i kirkeåret
		
		

Pizza-gudstjeneste
Mattæus 11,25-30: “Kom til mig …
og jeg vil give jer hvile”.
Indsamling: Menighedsfakultetet.

30. november kl. 10.00
		
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste.
Mini-konfirmander medvirker. Kirkebil.
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer – til Jerusalem.

7. december kl. 9.00
2. søndag i advent

Ved Sten Haarløv
Lukas 21,25-36: De sidste tider.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 1. oktober kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.
Onsdag den 5. november kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. 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.

Stof til næste kirkeblad
afleveres/indtelefoneres senest den 10. oktober til præstegården.

Menighedsrådsmøde

Kommende arrangementer:

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 28. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

17. januar 2015: Koncert med Fangerkoret i kirken.
22. februar 2015: Gospeldag v. Torben Callesen

Pizza-gudstjeneste
søndag den 23. november kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. – Gratis for alle under 15 år!
Velkommen!
Bedsted kirke

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 150 kr.
Den Grønlandske bibelsag: 70 kr.
Foreningen Agape: 150 kr.

Besøg af MAF
(Mission Aviation Fellowship)
Torsdag den 30. oktober
kl. 19.30 i Kirkehuset.
Arne Puggaard fortæller om det
særlige arbejde, der udføres af MAF.
Organisationen udfører flyhjælp til
nødhjælpsorganisationer, kirker og
missionsselskaber i de mest isolerede områder i en række u-lande.
Hvert 3. minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet
sted i verden for at bringe medicin, nødhjælp, læger, sygeplejersker, præster,
missionærer og evangelister til vanskeligt tilgængelige steder.
Alle er velkomne

Møder i missionshuset
Tirsdag den 7. oktober kl. 19.00: Gudstjeneste i Bedsted kirke
v. valgmenighedspræst Martin Eskesen, Galten. Emne: ”Kan en kærlig Gud
dømme mennesker?” Kaffe efter gudstjenesten i missionshuset.
Onsdag den 8. oktober kl. 19.30: i missionshuset ved missionær Bjarne
Hvidbjerg, Tistrup. Emne: ”Helvede – kan Gud være det bekendt?”
Torsdag den 23. oktober kl. 19.00: Samvær med nordmænd fra
Evangeliecenteret. Tidligere misbrugere fortæller om deres liv.
Tirsdag den 11. november kl. 19.30: Spørgsmålsaften med Heine Holmgaard.
Spørgsmål om bibel og tro sendes til Heine forud for mødet.
Fredag den 21. november kl. 17.30:
Workshop v. Gospel Roots på Bedsted Friskole.
Kl. 19.00: Koncert for alle.
Torsdag den 27. november kl. 19.00: Fælleskørsel til møde i Hjordkær
missionshjem. – Ved undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Korsholm.
Lørdag den 29. november kl. 10.00: Bibelkursus på Sundeved Centeret ved
generalsekretær Jens Ole Christensen.

1. verdenskrig mindes
Søndag den 16. november vil vi markere, at det i år er 100
år siden 1. verdenskrig begyndte. Efter gudstjenesten vil vi
lægge en krans ved mindestenen for de faldne i krigen fra
Bedsted sogn. Ved kirkekaffen i Kirkehuset vil Henning
Haugaard fortælle lidt om krigen og om nogle af dem, der
er nævn på mindestenen.

Ny kunstudstilling i Kirkehuset
Denne gang er det elever på Bedsted Friskole, som er kunstnere. Deres kunstudstilling præsenteres ved kirkekaffen efter BUSK-gudstjenesten.

Kor og blæsere
Så er der igen mulighed for at synge i kor – eller være med et det lokale blæseorkester. Der er til dato 38 kormedlemmer og 7 blæsere men man kan sagtens nå at
tilmelde sig.
Datoer og tidspunkt for øveaftener med kor og blæsere:
Efterår: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12.
Koncert 3. søndag i advent den 14. december kl. 19.30.
Forår: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4. Koncert påskedag 5. april kl. 10.00.
Øveaftener fra 19.00 – 20.30 for sangkor og derefter kaffe.
For blæsere fra 20.30 - 21.30.

Stafetten
ved Kirsten Hansen
Vi har forskellige måder at huske ting på, hvor jeg har hang til tal. Vi stødte bl.a.
på det for 7 år siden, da vi var til bryllup den 7.7.07. Disse talkombinationer blev
brugt til at fejre bryllupper i årene derefter - 8.8.08 o.s.v.
Der er som bekendt kun 12 måneder i et år, så den sidste kombination kunne
så blive den 12.12.12.
Om disse talkombinationer er et taktisk træk fra kvinderne, for at deres ægtefæller bedre kan huske bryllupsdagen, skal jeg lade være usagt. Men kunne man
så finde på noget i 2013. Jo der er en gammel skik med at banke under bordet
og sige 7-9-13 for at markere, hvad man ønsker og ikke ønsker. Denne dato blev
valgt som bryllupsdato af rigtig mange i 2013.
Hvad vil jeg så sige med alt dette. Jo jeg vil overføre et par talkombinationer til
kristenlivet, som er værd at huske, og som er særdeles centrale, og som vi finder i
vores bibel.
I stedet for at sige 7-9-13, har Jesus lært os at sige 6-9-13. I det nye testamentes
første evangelium, nemlig Mathæus kapitel 6 vers 9 - 13, har vi afsnittet med Fadervor. Vi kan omsætte vore ønsker, drømme og bekymringer til bønner til Jesus.
Kan vi ikke finde ord, kan vi bruge ordene fra Fadervor.
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
En anden talkombination er 4 x 6 = 24. I de første bøger i det gamle testamente,
nemlig 4. Mosebog kapitel 6 vers 24, læser vi der og de næste par vers:
”Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.”
Det er denne velsignelse vi sendes hjem med hver gang, vi er til gudstjeneste.
Den har fået en ekstra betydning for mig i de sidste år. I 2011 kom vi om lørdagen hjem fra en ferie sydpå, hvor man så om natten overgik til sommertid. Dette
registrerede jeg ikke, så da jeg om søndagen ville til gudstjeneste, kom jeg en time
for sent. Jeg nåede ”kun” at få velsignelsen, men det var jo heller ikke så ringe
endda. Jeg ville da også godt have haft salmesangen og præstens prædiken med,
men velsignelsen blev altså det eneste den dag, og siden da har den haft en ekstra
stor betydning i mit liv.
En sidste husker er, at menneskets normaltemperatur er 37,5. I Salmernes bog
kapitel 37 vers 5, står der: ”Din fremtid skal du lægge i Herrens hænder, stol på
ham, så griber han ind.”
Så min lille ”tale” med tal er: 6, 9-13, 4 x 6 = 24 og 37,5. Disse bibelord har
betydning for mig og mit liv som kristen i hverdagen.
Stafetten sendes videre til Birte og Jan Møller, Rønnevej 3.

