Præstens ord
Påskeliljen –
råber Jesu
opstandelse ud!
- Jeg forstår det ikke …
Det sker, at vi glemmer,
hvor meget tro og tillid
betyder for os. Og så vil vi
have beviser.
Men hvordan give et bevis på, at vore nærmeste
holder af os?
De kan vise det – ved
trofasthed og godhed. Ved at være der, når der er
brug for dem. Ved at give løfter og stå ved dem.
Og efter et stykke tid står vi tilbage med den
største gave i livet: Tillid og tryghed!
Også fra Gud sker det, at vi vil have beviser.
Men - i stedet for et bevis gav han os et barn.
- i stedet for stærke argumenter levede han her
på jorden iblandt os.
- i stedet for at møde vore krav gav han sit liv på
et kors og efterlod en tom grav.
Sådan viste ham, at vi kan have tillid til ham. Jeg
forstår det ikke …
… men jeg er glad for at tro på det!
Jeg er glad for påskeliljen, der er som en blomst,
der råber påskens glæde ud.
- At Jesus, Guds søn, kom til os og tog fat om vort
livs dybeste problemer, og viste, at han kan gøre
noget ved det. At Jesus ikke blot døde – og var
færdig. At Jesus forlod graven – og lever!
Ingen forstår det helt.
Men – det er en gave og en glæde at tro på det.
Og leve på det. Det viser, at livet har mening og
værdi. Det viser, at der er håb hos ham.
Heine Holmgaard
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information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. april
kl. 19.30 Skriftemål kl. 19.00
Skærtorsdag		
Matt 26,17-30: Indstiftelse af nadveren.
3. april
kl. 10.00
Langfredag		
Mark 15,20-39:Jesu korsfæstelse.
5. april
kl. 10.00
Påskedag		
Mark 16.1-8: Jesu opstandelse.
		
Kirkekaffe i kirken.
6. april
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
2. påskedag		
Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus.
12. april
kl. 16.30 Pizza-gudstjeneste
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31: Den opstandne Jesus
		
møder disciplene og Thomas.
		
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.
19. april
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
2. søndag efter påske
Joh 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”
24. april
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
26. april
kl. 10.30
3. søndag efter påske
Joh 16,16-22: ”I skal sørge, men jeres sorg skal
		
blive til glæde.”
		
Kirkekaffe i Kirkehuset
1. maj
kl. 10.00 Ved Bent Oluf Damm
Bededag		
Matt 3,1-10: Johannes døbers prædiken.
3. maj
kl. 10.30
4. søndag efter påske
Joh 16,5-15: Når sandhedens ånd kommer.
		
Indsamling: Den danske Israelsmission.
10. maj
kl. 10.00 Konfirmation
5. søndag efter påske
Joh 16,23-28: Bed – i Jesu navn.
14. maj
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag
Mark 16,14-20: Jesu afskedstale og himmelfart.
17. maj
kl. 9.00 Ved Sten Haarløv
6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4:
		
Talsmanden og I skal vidne om mig.
24. maj
kl. 10.00
Pinsedag		
Joh 14,22-31: Om Helligånden.
		
Kirkekaffe i kirken
25. maj
kl. 4.30 		 Fælles pinsevandring og
2. pinsedag
og kl. 9.00 gudstjeneste i Løgumkloster.
			 Se omtale her i kirkebladet.
31. maj
kl. 10.00
Trinitatis søndag		
Joh 3,1-15: Jesus og Nikodemus
		
Indsamling: Foreningen Agape.
7. juni
kl. 10.30
Luk 16,19-31: Lignelsen, den rige mand og Lazarus.
1. søndag efter trinitatis

En koncert med Fangekoret den 17. januar,
der gjorde et stort indtryk.

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille
hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

• Stof til næste kirkeblad – Afleveres senest 15. april

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Gospeldag den 22. februar.

April • Maj · 2015

Arrangementer

Arrangementer

Pinsevandring

- Pizza-gudstjeneste

- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 25. maj.
		
Sammen med Løgumkloster arrangerer vi
igen i år 2. pinsedag en
fælles friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og
forud for det en pinsevandring for de morgenfriske.
Vi mødes inden solopgang på Vongshøj,
			
hvor vi synger solen op.
Efter 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.
Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.30.
(Husk tilmelding til Heine Holmgaard – heih@km.dk).
Det er også muligt
først at komme til
gudstjenesten i
Løgumkloster
kl. 9.00. Gudstjenesten holdes på
kirkegården nord
for kirken.

søndag den 12. april kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr.
Gratis for alle under 15 år!

Spaghetti-gudstjeneste igen
– og Frede er med!
Fredag den 24. april kl. 17.00 – 18.30.
Efter en halv time i kirken
går vi i Kirkehuset og spiser sammen.

Telegrammer til konfirmander
Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent lørdag den 9. maj kl. 15-17 og søndag den 10. maj kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Emma Cathrine Hansen, Lundbyesvej 20
Victoria Rose Gordon Holm, Hellevadvej 11
Sara Sørensen, Hellevadvej 17

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 21. april og
tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

- Indsamling i januar og februar
YM-opgaven: 222 kr.
Det Danske Bibelselskab: 450 kr.
Red Barnet: 663 kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 367 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 200 kr.

Månedens bibelord
”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?
Han er ikke her, han er opstået!”
(Lukas evangeliet 24,5)

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

- Møder i missionshuset
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30: Bibelaften v. Bjarne Taulborg, Haderslev.
Tirsdag den 17. februar kl. 18.30: Fællesspisning og generalforsamling.
Tirsdag den 3. marts kl. 18.50: Ekskursion til udstillingen “Troens landskab” på Tønder Museum. Elsemarie Dam-Jensen vil stå for rundvisning.
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30: Helge Pahus.
Emne: Gud elsker os så højt, at Han lod Jesus føde og dø for os.
Onsdag den 18. marts kl. 19.30: Helge Pahus.
Emne: Gud elsker verden - kan vi se og mærke Gud i dag.
Torsdag den 26. marts kl. 19.30: Kristian Lindholm, leder af Cafebussen.
Emne: Evangelisation – Mærken og Cafebussen.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Ninna Madsen
Kom med ud at gå
Det er altid en oplevelse at være ude at gå. Det
sværeste er at komme af sted. Men når jeg så er på
min gåtur har jeg mange gange oplevet, at fokus
bliver flyttet fra at kredse om sig selv til at se, hvor
fantastisk naturen er skabt og jeg har lov at være en
del af det.
Her vil jeg dele en oplevelse fra en pilgrimsvandring med Bov Kirke i maj sidste år. Det var en
hurtig beslutning. En af mine venner havde set en
annonce om pilgrimsvandring arrangeret af Bov
Kirke og det var allerede dagen efter fra 9.30 til
13.00. Jamen hvorfor ikke bare tage med for det var
jo min fridag, og så er det jo passende også at holde
fri. Så vi troppede op på parkeringspladsen ved motorvejen og hilste på medvandrerne. Der blev budt
velkommen og vi sang et par vers af salmen ”Den
signede dag med fryd vi ser”.
Så begyndte traveturen i Bommerlund Plantage.
Det er en nåletræsskov, hvor der også sket skade i
stormen i 1999, så der var en del nyplantet blandet
skov. Plantagen omringer den gamle hærvej, som vi
også kom til at gå på. Her er der løvskov. På denne
vandring fik jeg øje for, hvordan egetræet ser ud.
På en pilgrimsvandring er der mulighed for at gå i
stilhed og sanse naturen, se, høre og dufte skoven.
Så pludselig ser jeg egetræet med dens mange
forgreninger og erindrer min barndoms sparekasses
logo. Egetræet – stærkt og godt og med muligheder.
Halvvejs når vi til en lysning i skoven, med
sheltere og das. Her fortærer vi madpakken og så
får vi lov at smage bommerlund snapsen. En snaps,
som hører til stedet i det et rygte siger, at kroen
fik opskriften som betaling af en fransk officer, der
overnattede på Bommerlund kroen og så betalte
med opskriften. Det siges at snapsen skulle have
forebyggende virkning. Så på min pilgrimsvandring
fik jeg både noget til sjælen og noget til kroppen.
Jeg vil slutte med et citat af Kierkegaard, som
siger at det er godt at ta med ud at gå: ”Tab for
Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag
det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver
Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til,
og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke
kan gaae sig fra den ... Naar man saaledes bliver ved
at gaae, saa gaaer det nok.”
Stafetten sendes videre til Leif Hansen

