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Præstens ord
Når nu’et skuffer …
At leve i nu’et!
Nu’et er vigtigt. Der bliver talt mange smukke ord
om, at vi skal leve i nu’et. Ikke lade tilværelsen fare
forbi os uden at lægge mærke til den. Vi skal være
være nærværende – ikke fraværende i livet!
Skjult bag de ord gemmer sig den forestilling,
at blot vi lever i nu’et, så bliver livet godt. Men
det stiller også store krav til nu’et. Nu’et skal være
godt. Men hvad nu hvis nu’et ikke er godt – men i
stedet er tungt og mørkt?
Nu’et bliver let overbelastet. Hvis det vigtigste i
livet er nu’et, så skal nu’et være godt. Så skal nu’et
levere glæde og lykke og alt godt. – Hvis nu’et er
det største og vigtigste i livet, så er livet intet, hvis
ikke nu’et er godt. Det stiller store krav til nu’et.
Krav, som nu’et ikke altid kan leve op til.
Nu’et bliver aflastet
Også ud fra den kristne tro er nu’et vigtigt. Men
der sker også det, at nu’et bliver aflastet. Nu’et skal
ikke bære alt.
Månedens bibelord i dette kirkeblad viser, at
med troen på Jesus bliver vort liv og vort nu sat
ind i en større sammenhæng – ind i Guds store
historie.
Vi har en fortid, der udspringer af, at ”således
elskede Gud verden”. Livet er en gave, udsprunget
af Guds kærlighed. Gud vil dig og mig. Derfor gav
Gud Fader os Jesus, for at række os tilgivelse.
Vores nu er udtrykt med ordene: ”enhver, som
tror”. Når der inderst i vort hjerte er en bøn til
Jesus – ”Tag dig af mig – Jesus, forbarm dig over
mig”, så knytter det os tæt sammen med Gud.

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. august
kl. 14.00
9. søndag efter trinitatis
Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.
		
Kirkekaffe med vafler og sommerhygge.
9. august
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
10. søndag efter trinitatis
Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem.
16. august
kl. 10.30 Ved Bent Oluf Damm
11. søndag efter trinitatis
Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.
23. august
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
12. søndag efter trinitatis
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!
30. august
kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis
Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.
		
Indsamling: Indre Mission i Danmark.
6. september
kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.
13. september kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
		
		

Høstgudstjeneste
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- vi synger nogle nye salmer.

Pinsevandring 2. pinsedag
- morgensang på Vongshøj ved solopgang kl. 5.02.
- vandring til Nr. Løgum kirke med andagt der.
- vandringen sluttede ved pilgrimsfontænen på Løgumkloster kirkegård.
- derefter morgenkaffe og gudstjeneste i det fri i solskin.

20. september kl. 16.30 Pizza-gudstjeneste
16. søndag efter trinitatis
Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.
27. september kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
17. søndag efter trinitatis
Lukas 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.
2. oktober

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

4. oktober
kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.
		
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.

Med håb
I det fællesskab får vi også givet en
fremtid fuld af håb. Gaven er ”evigt liv”!
En gave, vi ikke helt forstår, og dog
tror vi, at den langt overgår den bedste
pensionsordning, vi kan forestille os.
Heine Holmgaard

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

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

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. august

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

TeenMess

Høstgudstjeneste fejres søndag den 13. september kl. 10.00.
Ved gudstjenesten vil der være offergang både for børn og voksne.
Der er mulighed for, at man med sit høstoffer kan støtte et eller flere
formål, som man kan afkrydse på den indlagte kuvert. Ønsker man at
støtte et andet folkekirkeligt arbejde, end der er anført på kuverten,
kan man skrive det på
kuverten.
Efter gudstjenesten vil
der være en let frokost i
Kirkehuset, og vi vil synge
nogle nye salmer.

– sommerhygge ved kirkehuset

Stafetten
ved Annette Christensen
Da jeg holder af at læse citater og ”gode ord”,
synes jeg det er passende at dele dem med Jer:
”Hvis du prøver at nå tingene på egen hånd, så
husk at det hegn, som lukker andre ude, også
lukker dig selv inde.”
”Miraklet er, at jo mere man deler, jo mere får
man.”
”At leve er ikke at leve for sig selv alene. Lad os
hjælpe hinanden.”
”Brug åbne arme til både at modtage og at give.”
”Den bedste motion for hjertet er at bukke sig
ned og løfte andre mennesker op.”
”At bede om hjælp er en styrke, ikke en svaghed.”

Vær med til at forberede en gudstjenste.

”Når man deler glæden vokser den.”

Vi mødes onsdag den 2/9 kl. 15.00 på præstekontoret og taler om
gudstjenesten, prædiken og salmer – til søndag den 6. september.
Tilmelding til sognepræsten.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 20. september kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. – Gratis for alle under 15 år!

Kor
Koret tager fat igen – 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.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 27. august
kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat hænger i våbenhuset.

Indsamling i marts og april
YM-opgaven: 1577 kr.
Den Danske Israelsmission: 50 kr.
Foreningen Agape: 220 kr.

Månedens bibelord
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
(Johannes evangeliet 3,16)

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

Møder i missionshuset
Tirsdag den 25. august kl. 19.30: ”Nu fryde sig hver kristen mand
– kærlighed til evangeliet.” Luther-foredrag ved sognepræst Gert Frost
Nicolajsen, Vorgod.
Tirsdag den 8. september kl. 19.30: ”Norea, mediemission over alle
grænser.” Ved Ole Sørensen, daglig leder af Norea Radio, Haderslev.
Tirsdag den 22. september kl. 18.30: Høstaften med spisning.

Hvorfor gå i kirke?
- Hvornår er du sidst vågnet op søndag morgen og har tænkt:
”Hvor trænger jeg dog til at komme i kirke!”?
- Ikke for nylig?!
- Så er det måske slet ikke derfor, at nogen alligevel gør det …

www.bedsted-kirke .dk

Når man er færdig med at forandre sig, er man
færdig! Jeg tror ikke eller håber ikke, man bliver
færdig med at forandre sig på den rejse, som
man må sige et liv er. Hvordan ens liv former
sig, vil vi gerne have rigtig megen indflydelse
på - det har vi heldigvis også - og så dog. Nogle
lever et langt liv med utallige gode oplevelser.
Andre lever et liv i skuffelser, svære sygdomme
og store sorger. Vi har vidt forskellige forudsætninger, og dog kan vi selv være med til at præge
vores og andres liv i en god retning.
Alle ønsker sig et godt liv her på jorden. Hvis
man lever et godt liv og har rigeligt med overskud, er det godt at hjælpe, hvor man ser sin
næste lide nød. Vi bruger måske tit for meget
energi på at mærke og finde os selv. Måske skal
man mærke andre i stedet for. Vi skal passe lige
så godt på andre som os selv. Inspireret af prædiken i kirken i dag: ”Lad os få gjort noget ved
det, som ligger på vores trappesten i dag.”
Du gode Gud, jeg takker dig for livet,
fordi jeg lever og er til i dag.
Jeg rækker hånden ud mod livets gave
og mod den kærlighed der ligger bag.
Du giver hele verden liv og ånde
og holder gang i alle hjerteslag.
Stafetten sendes videre til Jenny Jepsen.

