Præstens ord
Kort og pin-koden – til himlen!
- Pas på kortet …
Vi får kort alle mulige steder. Medlemskort og
betalingskort og rabatkort. Og adgangskort.
Det er i virkeligheden længe siden vi fandt på det
i kirken. At man som medlem må have et kort – et
medlemsbevis, når man bliver medlem.

information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
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
Kirkekaffe i Kirkehuset
		
		
– vi synger nogle nye salmer og sange.
14. juni
kl. 19.30 Ved Bent Oluf Damm
2. søndag efter trinitatis
Luk 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid.

Vi kalder det oftest en dåbsattest.
Det er medlemskort til folkekirken. Men det er
også langt mere end det. Det er adgangskort til
himlen! Det er den egentlige grund til, at vi holder dåb – og giver en dåbsattest.
Sammen med dåben – dåbsattesten fik vi også
pin-koden, der hører til kortet. Pin-koder er ofte
noget meget personligt – og hemmeligt. Det
første gælder også her. Det er en helt personlig
pin-kode, vi har fået med dåben.
Derfor er det vigtigt at sige:
Husk pin-koden!
Og brug den. Ellers er kortet ikke meget værd.
Men – særlig hemmeligt er det ikke. Det er nemlig den samme pin-kode, vi alle har fået.
Din pin-kode er: JESUS.
Når du påkalder ham, så er vejen åben helt ind i
himlen til Gud Fader. Der er åben, når du beder i
det navn. Han følges med dig i livet, når du beder
ham om det.
Og når du på den store dag står overfor Gud, og
han spørger, hvorfor han skulle lukke dig ind i sin
himmel, så er svaret: På grund af kortet og pinkoden: JESUS.
Heine Holmgaard

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ...........Tlf. 7477 7237
E-Mail: heih@km.dk

21. juni
kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
		
		
28. juni
kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis

Luk 15,1-10: Lignelsen om det mistede får
og den tabte mønt.
Indsamling: Den grønlandske bibelsag.
Luk 6,36-42: Om at dømme andre.

5. juli
kl. 8.30
5. søndag efter trinitatis
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst.
12. juli
kl. 9.00 Ved Lene Ladefoged Fischer
6. søndag efter trinitatis
Matt 5,20-26: Jesu ord om vrede.
19. juli
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10: Jesus og Zakæus.

Årets konfirmander

26. juli
kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,15-21: Om falske profeter.
2. august
kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
Luk 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.
		
Kirkekaffe med vafler og sommerhygge

Gudstjeneste – vafler og sommerhygge
Søndag den 2. august kl. 14.00.
- i Bedsted kirke og i Kirkehuset.

Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15 ..........Tlf. 7477 7423

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille

Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag .....Tlf. 3054 6745

• Stof til næste kirkeblad – Afleveres senest 15. juni

hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Bedsteds hornblæsere, som spiller ved påskegudstjenesten. Hornblæserne øver
flittigt, og har tidligere spillet fra Bedsteds kirketårn ved julegudstjenesterne.
Blæserne øver sammen med koret, der ledes af Tinebeth Hartkopf og
Peter Langberg. Inde i kirkebladet er datoer for kor i efteråret.
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Arrangementer

Arrangementer

Kirkefrokost og nye salmer

Konfirmander med deres billeder

Søndag den 7. juni.

Birthe Nielsen har hjulpet konfirmanderne med at lave billeder, der også
indeholder det bibelord, konfirmanderne har valgt til deres konfirmation.

Efter gudstjenesten er der en let kirkefrokost i Kirkehuset. Derefter
bruger vi lidt tid på at lære nogle nye sange og salmer.
Det er noget, vi fra menighedsrådets side forsøger at arrangere nogle
gange i løbet af året. Søndag den 26. april lærte Linda og Hans Jørgen
Lassen os en ny salme af Holger Lissner, som handler om kirken. Den er
skrevet til en kirke, der ligger i en større by, men kan også fint synges i
Bedsted kirke. Første vers lyder sådan:
		
Mellem travle gader
		
svøbt i byens brus
		
står blandt stejle facader
		
byens herligste hus,
		
hvor hver og en må komme ind
		
for husets Herre er farveblind.
		
Han har rejst sig en bolig,
		
skabt sig et sted for nåde og fred.

Mini-konfirmanderne
- optaget af at pakke gave
op ved afslutningsfesten.

Kommende arrangementer
- Læsekredsen mødes den 6. oktober. Hør nærmere hos Bendix Thomsen
- Koncert med Arne Andreasen den 6. november.

Kor

Møder i missionshuset

Til efteråret tager koret igen fat – stadig under ledelse af Tinebeth
Hartkopf og Peter Langberg.
Her er datoerne: 30/9, 28/10, 11/.11, 25/11, 9/12 og 13/12.

Teltmøder i Hjordkær den 31. maj – 5. juni.
Tirsdag den 16. juni kl. 17.00: Udflugt til Haderslev.

Menighedsrådsmøde

”Livsord”

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

Indsamling i marts og april
YM-opgaven: 300 kr.
Kristelig Handicapforening: 150 kr.
Kirkens Korshær: 20 kr.
KFUM og KFUK i Danmark: 72 kr.

Månedens bibelord
Jesus siger:
”Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”
(Johannes evangeliet 6,37)

Det er godt at have gode ord at huske på. Nogle mennesker har gemt
citater eller ord, som er helt afgørende for dem gennem deres liv. For nogen er det et salmevers, - hos dem, der er så gamle, at de lærte salmevers
i skolen. Hos andre er det det bibelord, de fik ved deres konfirmation. Op
til konfirmationen i år har man i kirken kunnet se de bibelord, som konfirmanderne i år har valgt.
Jeg tænker, at der er noget godt i at have et eller flere ord eller citater,
der udtrykker noget af det, der er bærende i livet. Et af de ord, der betyder meget for mig, er de ord af Jesus, som han mødte disciplene med
lige efter opstandelse, ordene ”Fred være med jer!” De ord er så centrale,
at vi hører dem ved hver gudstjeneste efter nadveren. De sammenfatter
ligesom alt, hvad troen skænker os.
Et sted, hvor du kan søge efter dit eller dine livsord, er under månedens bibelord.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Leif Jensen Hansen
Forår
Foråret er over os. Solen skinner og det begynder
at blive varmere. Fuglene synger, det grønnes over
alt og blomsterne pibler op af jorden. Humøret
stiger i takt med det bliver lunere og grønnere.
Landmændene har travlt med at få frøene i
jorden. De håber
på regn, sol og
varme i rette tid,
så det kan blive
en god høst.
Afgrøderne bliver flittigt fuldt,
medens planterne kommer
op af jorden.
Og landmanden gør alt for at afgrøderne får, hvad
de har brug for. Hver enkelt frø bliver til en bestemt
plante, som har en bestemt betydning, for det
produkt, der skal fremstilles. Planterne bliver høstet
på det helt rigtige tidspunkt, hvis der ikke er andre
omstændigheder, der forhindrer dette.
Når vi tænker rent menneskeligt, får vi så også
sået de rigtige frø og bliver de passet og plejet rigtigt. Lander det på stenjord, bliver det ikke til noget,
da frøet tørre ud. Eller lander det i sandet og bliver
svagt og skrøbeligt. Eller lander det på god jord og
vokser sig til en stor og stærk plante.
Sår vi frø hos hinanden, som kærlighed, omsorg,
respekt og accept i hinandens liv, skaber det frihed
og glæde. Eller sår vi frø, som had, splid, sladder og
bagtalelse, som skaber ufred og frygt. Hvilket frø vil
du så?
Vi skal så Guds ord i hinanden og bede Ham om
at vande, gøde det og lade solen skinne over det, så
det kan vokse sig stor og stærk i den enkelte af os.

Stafetten sendes videre til Annette og
Christian Christensen.

