information

Præstens ord
Til kirke – for at lades op …
- Jeg skal til kirke.
- Hvorfor, du plejer da ikke …
- Jo, nu skal der lades op.
- Du plejer da at lade op ved at sove længe.
- Du forstår da heller ingenting. Der er gratis
opladning ved kirken!
- Gratis opladning?
- Ja, det eneste Poke-stop
i hele Bedsted med gratis
forsyninger. Ellers koster
det en bondegård at jage
Pokemon.
Sådan kunne man måske høre det fra en af
Pokemon-jægerne.
Man kunne måske også høre det fra en, der ikke
har begreb om, hvad dette Poke-mon-går-ud-på.
- Jeg skal i kirke.
- Er der grund til det?
- Ja, nu skal der lades op.
- Øh, er din oplader blevet væk?
- Nej, du forstår heller ingen ting. Der er gratis opladning i kirken!
- Gratis opladning? Hvad er det, der kan lades op
gratis der?
- Min tro på Gud! Ærlig talt, den trænger jævnligt
til en opladning. Der er så meget ved troen på Gud,
som jeg ikke kan sige mig selv. Derfor har jeg brug
for, at det bliver sagt til mig.
- Jeg ved ikke, om jeg helt forstår det …
- Nej, det ved jeg heller ikke, om jeg gør, men for
hver gang, jeg er i kirke, bliver jeg lidt mere glad for
at tro det. Som om jeg er ladet lidt mere op …
			
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

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. oktober
kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis
Johannes 1,35-51: Jesus kalder de første disciple.
		
Indsamling: Ordet og Israel.
6. oktober

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

9. oktober
kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
Matthæus 21,28-44: Lignelserne om de to sønner
		
og om de onde vinbønder.
14. oktober

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

16. oktober
kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis
Lukas 13,1-9: De dræbte galilæere, det sammen		
styrtede tårn og figentræet uden frugt.
23. oktober
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
22. søndag efter trinitatis
Matthæus 18,1-14: Den største i Himmeriget.
30. oktober
kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
		
		

Børn fra Bedsted
Børnecenter i kirken til
Babysalmesang.

BUSK-gudstjeneste
Markus 12,38-44: Den fattige enkes gave.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- vi synger nogle nye salmer og sange..

6. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.
10. november

Mette Frost Clausen
synger velkomstsang
med Kalle kanin.

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

13. november
kl. 17.00 Pizzagudstjeneste
25. søndag efter trinitatis
Lukas 17,20-33: Når Guds Rige kommer.
15. november
kl. 19.30 En aften med stilhed, lovsang,
		
ord til eftertanke, bøn.
20. november
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
Sidste søndag i kirkeåret
Matthæus 11,25-30: “Kom til mig
		
… og jeg vil give jer hvile”.
25. november

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

27. november
kl. 10.00 Familiegudstjeneste
1. søndag i advent		
Matthæus 21,1-9: Jesus kommer!
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
4. december
kl. 10.30 Ved Erling Bjerrum-Petersen
2. søndag i advent		
Lukas 21,25-36: De sidste tider.

En anderledes aften i kirken
Den 15. november kl. 19.30
- en aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn.

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.

Kalle kanin beder Fadervor!
Vi har nu 2 tilbud om
babysalmesang.
– I Bedsted kirke
kommer børnene fra
Bedsted Børnecenter
nogle gange i løbet at
året, hvor forældre er
velkomne.
– Sammen med
Nr. Løgum kirke har
vi babysalmesang – 2
forløb om året.

• Stof til næste kirkeblad – Afleveres senest 15. oktober.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Oslo Gospel Choirs julekoncert
Sogneudflugt
Søndag den 27. november
kl. 15.00 i Haderslev Idrætscenter.
Vi håber at kunne fylde en
bus og få en fælles oplevelse.
Efter koncerten spiser vi
sammen.
Pris for bustur, billet og middag: 300 kr.
Tilmelding snarest – og inden 1. november til Heine Holmgaard.
Vi har reserveret billetter, som fordeles efter ”først til mølle”.
Bedsted Menighedsråd

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 6. oktober
og tirsdag den 1. november kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og
referat hænger i våbenhuset.

Kor
Koret er lige begyndt igen, men du kan stadig nå at komme
med. Koret ledes af Tinebeth Hartkopf og Peter Langberg. Vi
mødes i Kirkehuset.
Her er datoerne: 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 og 11/12.

Indsamling i juli og august
YM-indsamlingen – Åbne Døre: 100,- kr.
Den Grønlandske Bibelsag: 120,- kr.
Indre Mission i Danmark: 200,- kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 50,- kr.

Månedens bibelord
Jesus siger
”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om
han end dør.”
(Johannes evangeliet 11,25)

Mands-minde
Mejeribestyrer i Bedsted
v. Thomas Thomsen
Den tidligerer mejeribestyrer fortæller om
mejeriet og sit virke i
Bedsted.
Den 3. november kl. 19.30 i
Kirkehuset.
Kaffe á 20 kr.

Læsekredsen
11. oktober i Hostrup: “Forbandede yngel”
af Anne Cathrine Riebnitzsky
15. november i Nr. Løgum: “Denne dag, et liv
- en Astrid Lindgren-biografi” af Jens Andersen
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Møder i missionshuset
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30: Spørgsmålsaften v. Heine
Holmgaard.
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30: “De skal se Gud.” Ved
Poul Arne Nyborg, daglig leder af Kristeligt Lydbibliotek.
Tirsdag den 8. november kl. 19.30: “Når Jesus sætter hold”.
Ved Knud Erik Hansen, Sommersted.
Fredag den 18. november: FUN FOR KIDS på Bedsted
Friskole. Workshop åbner kl. 17.30. Kl. 19.00: Koncert for
alle med Gospel Roots, Aabenraa.

Kommende arrangementer
- GOSPELDAG søndag den 26. februar v. Torben Kallesen.

Samtale med præsten
Der er altid mulighed for at få en samtale med præsten.
Det kan være pga. spørgsmål, man tumler med, eller byrder i livet, man trænger til at dele med et menneske. Sig til,
så aftaler vi tid til en samtale.
Ved sygdom kommer jeg også gerne på besøg. Sig gerne
til, hvor der er brug for det. – Og husk, at præsten altid har
tavshedspligt.
Heine Holmgaard

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Ulrika Rasmussen

Wow, Gud er for vild!! ☺
I 7 år levede jeg med en kronisk sygdom.
Hver dag gik jeg med frygten for, at smerten
skulle komme over mig. Smerten som var
ubeskrivelig.
Men en dag for 1,5 år siden, oplevede jeg, at
Gud på mirakuløs vis helbredte mig fra min
sygdom. Det, som var umuligt for de læger,
jeg havde snakket med, var muligt for Gud.
”… det var vore sygdomme han tog på sig,
vore lidelser han bar.” (Es. 53, 4) ”Han tilgiver
alle mine synder og helbreder alle mine sygdomme.” (Sl. 103, 3)
I Johs. 11,40 siger Jesus til Marta: ”Har jeg
ikke sagt til dig, at hvis du tror, vil du få Guds
forunderlige magt at se” - derefter vækkede
han hendes bror, som havde ligget død i
graven i tre dage.
Hvis du tror og handler på det, du læser i
Bibelen, så vil DU komme til at opleve Guds
forunderlige magt!
Gud elsker at vise sin kærlighed, og Han længes efter at vise det i dit liv.
Gud er for vild!!☺
”Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja
til evig tid.” (Hebr. 13,8)
”Jesus så på dem og sagde: ”Hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud, for Gud kan
gøre alt.” (Mark. 10,27)
Stafetten sendes videre til Pia Sørensen.

Fredagscafé
Sammen med kirkebladet er der en invitation til at deltage i Fredagscafé i Kirkehuset.
Vi samles nogle formiddage og begynder
hver gang med morgensang og kaffe. Der vil
være forskellige indslag - og altid god tid til
hygge og snak.

