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Præstens ord
Aldrig ræd for mørkets magt!
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
Det er svært helt at leve op til de ord – ”Aldrig ræd
for mørkets magt”.
Mørkets magt kan være stor. Mange er bange i
mørket.
I nattens mørke – og i livets mørke.
Vi ville gerne, at vi aldrig var bange, og at intet
kunne kue os. Det sker også, at det er den side af
os selv, vi forsøger at vise hinanden. Men dybt inde
sidder frygten og uroen.
Det kan være frygten for det, der kan ske, men som
forhåbentlig ikke sker for os eller vore kære.
Det kan også være frygten for det, som vi ved, en
dag vil ske – for os selv – og for være kære. At tiden
går – at døden også kommer til os.
Mørket findes. – Hvad stiller vi op med det?
Det sker, at vi forsøger at være stærke, tage os sammen, lade som om vi har styr på alting.
Vi kan også tage den gave til os,
som salmen minder os om: ”Med
et Fadervor i pagt skal du aldrig
gyse!”
Fadervor er Guds gave til os. En
gave til at bruge – leve i – samle
alt i. Alle de forskellige tråde, der
er i vort liv, kan samles i bønnen
Fadervor. En enkel og stærk bøn, der kan binde os
selv og alt, hvad vi er optaget af – til Gud.
Bed bønnen langsomt. Tænk dit liv ind i den bøn.
De lyse og de mørke sider.
Vor tro på Gud viser sig i det, vi siger til ham og
taler med ham om.
I pagt med Fadervor er vi under Guds omsorg.
Heine Holmgaard

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
7. februar
kl. 9.00
Fastelavns søndag		
14. februar
kl. 10.00
1. søndag i fasten		
		
21. februar
kl. 10.30
2. søndag i fasten		
		
26. februar
kl. 17.00
28. februar
kl. 14.00
3. søndag i fasten		
		
6. marts
kl. 9.00
Midfaste		

Ved Bent Oluf Damm
Lukas 18,31-43: Den blinde ved Jeriko.
Luk 22,24-32: Om at være den største.
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende.
Mark 9,14-29: Helbredelse af drengen
med den urene ånd.
Spaghettigudstjeneste
Joh 8,42-51: Om Jesus overfor djævelen,
der er en morder og løgner.
Ved Erling Bjerrum-Petersen
Joh 6,24-37: Jesus - livets brød.

13. marts
kl. 10.00
		
Mariæ bebudelse dag
20. marts
kl. 10.00
Palmesøndag		
		

Familiegudstjeneste
– afslutning for Mini-konfirmander
Luk 1,46-55: Marias lovsang.

24. marts

Påskemåltid i Kirkehuset
Nadvergudstjeneste
Joh 13,1-15: Fodvaskningen.

kl. 16.30
kl. 19.30
Skærtorsdag 		
25. marts
kl. 10.00
Langfredag		

Mark 14,3-9: Jesus salves i Betania.
Indsamling: Kristelig Handicapforening.

Joh 19,17-37: Jesu korsfæstelse.

27. marts
kl. 10.00
Påskedag		
Matt 28,1-8: Jesu opstandelse.
		
Indsamling: KFUM og KFUK i Danmark.
28. marts
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm.
2. påskedag		
Joh 20,1-18:
		
Den opstandne Jesus møder Maria Magdalene.
31. marts
kl. 19.30 En aften med ord til eftertanke, bøn,
		
stilhed og lovsang.
3. april
kl. 10.30
1. søndag efter påske
Joh 21,15-19: Jesus møder Simon Peter
		
efter opstandelsen.

Ny kunstudstilling i Kirkehuset
Søndag den 3. januar blev en ny
kunstudstilling præsenteret.
Kunstneren er Annie Glistrup fra
Bevtoft.
Hun fortalte om, hvordan billederne er hendes sprog, som hun
bruger til at udtrykke sine tanker
om Gud og sin tro på Gud.
I Kirkehuset ligger en kort omtale
af billederne.

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

FredagsCaféens kreative team bag julekrybben.

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. februar.

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

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Påskemåltid

Statistik

Kristen påske er tæt knyttet til den jødiske påske.
Jesus fejrede den jødiske påske –
indtil den sidste aften, hvor han
sætter sig selv i centrum af påsken
ved at tage det usyrede brød og
dele det ud med ordene ”Dette
er mit legeme, som gives for jer”,
og række disciplene vinen med
ordene ”Dette er mit blod, som
udgydes for jer”.
Vort kristne påskemåltid er derfor
nadveren.
I år vil vi skærtorsdag invitere til et jødisk-kristent påskemåltid – forud
for nadvergudstjenesten. Vi vil spise de jødiske retter og høre de
bibelfortællinger, der hører til den jødiske
påske. Sammen med det vil vi også høre
om den påske, hvor Jesus blev centrum.
Det sker i Kirkehuset,
skærtorsdag kl. 16.30.
Alle er velkomne, og tilmelding sker til
Heine Holmgaard. Pris 50 kr.
Tilmelding: Senest 10. marts.
Efter påskemåltidet er der en kort
nadvergudstjeneste kl. 19.30 i kirken.

Statistik 2015 (2014)
Døbte: 3 (3) drenge og 4 (3) piger.
Konfirmerede: 0 (6) drenge og 3 (6) piger.
Viede par: 4 (2).
Døde: 15 (10).
Begravede fra Bedsted Kirke: 10 (6).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 12.832 kr. (13.046,50 kr.)
YM-opgaven: 2.899 kr. (1.232,50 kr.)
Indbyggere i sognet 1. januar 2015: 800 (793)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2015: 667 (671)

Sogneindsamling i Bedsted

Tirsdag den 2. februar kl. 19.30: Temaaften om LYS. Personlige tanker om
lys ved Cathrine Mumm, Inger Hansen og Christian Christensen.
Tirsdag den 23. februar kl. 18.30: Spisning og generalforsamling.
Temadage:
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30: “Fra indadvendt til udadvendt – opdag
Gud i
nærmiljøet” v. Allan H. Madsen, Bjolderup.
Onsdag den 9. marts kl. 19.30: “Vi taler om det, vi har set og hørt” v. læge
Christian Mogensen, Rødekro.

Støt kvinder i verdens fattigste lande.
Deltag i sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 13. marts. Meld dig som indsamler hos
Heine Holmgaard eller Pia Visby Jensen.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 17. marts
kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Indsamlinger i november og december
YM-opgaven: 305 kr.
Menighedsfakultetet: 200 kr.
Julehjælp: 500 kr.

ved Pia Visby Jensen

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 26. februar kl. 18.00.
Vi spiser. Så Disney sjov og årsmøde.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
(Gevinster modtages med tak – gerne den 24. februar kl. 18.30 – 20.00)
KFUM-spejderne i Bedsted

Møder i missionshuset

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne: 27/1, 10/2, 2/3, 16/3, 23/3 og 27/3.
Koret øver i Kirkehuset fra kl. 19.00.
Koret ledes af Tinebeth Hartkopf og Peter Langberg.
Alle, der har lyst til at synge med, er velkomne.

Læsekredsen

Månedens bibelord
”Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse.”
Salmernes bog 62,2

Stafetten

Mødes næste gang den 29. februar i Ø. Højst kl. 19.30:
“Dræb ikke en sangfugl” af Nelle Harper Lee.
Tilmelding til Bendix Thomsen.

www.bedsted-kirke .dk

En god oplevelse
Det er utroligt, som tiden løber. Man er dårligt
nok færdig med at fejre ét nytår, før det næste
banker på. Og det er vel i grunden et tegn på, at
man har det godt og nyder livet.
Også dette år har været rigtigt godt og spændende. Det skal man huske at sætte pris på.
Livet er som bekendt kun til låns, så man må ikke
spilde det på det negative i livet – i hvert fald ikke
det man selv er herre over.
Jeg har nu i tre år været en del af menighedsrådet og det har været en rigtig god oplevelse og
meget berigende. Det har fået mig til at tænke på
mit forhold til den Danske folkekirke og min tro.
Jeg er ikke den der slider malingen af bænkene i
vores kirke, men det er ikke det samme som at jeg
ikke er troende. Jeg kommer i kirken når jeg skal
og nogle gange når jeg har lyst. bl.a. er jeg stor
tilhænger af aftengudstjenesterne. Det passer
mig bedre.
Der er sådan en velsignet ro og så sker der nogle
helt andre ting til en aftengudstjeneste end der
gør ved søndagens gudstjeneste.
Der er forskellige stationer – bl. a. kan der være
et sted, hvor du kan få lov til at tænde et lys for
en du har mistet - eller du kan få hjælp til at bede
for en eller flere der har det svært - eller bare for
dig selv. Du kan skrive en bøn på et stykke papir,
den vil så blive læst op til slut - og ikke mindst så
bliver der sunget en del sange, der ikke nødvendigvis står i salmebogen og gerne med hjælp fra
lokale musiker.
Den næste aftengudstjeneste er den 31. marts.
Prøv det, det kan varmt anbefales!
Stafetten sendes videre til Freddy Pileman

En anderledes aften i kirken
Den 31. marts kl. 19.30.
- en aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn.

