Præstens ord
Tro – at tabe til Gud!
Hjertets tronstol.
Et smukt udtryk, tænkte jeg, da jeg engang hørte
det.
Det handler om, hvad – eller hvem – vi inderst inde
sætter højest. Hvem sidder på hjertets tronstol?
Det er der kamp om.
Det er nærliggende, at vi selv sætter os der. Hvem
skulle ellers have den vigtigste plads i mit liv?
Det er en plads, vi har et meget personligt forhold
til. Vi har ansvar for, hvem vi lader sidde der! Hvem
andre end os selv tør vi give den plads til?
Gud – måske?
Det er ikke så let at give den plads fra sig. Hvordan
vise andre end os selv den tillid?
Måske ved at lægge mærke til det billede af Gud, vi
har fået i Jesus. – Han er den eneste, der kan herske
over os – uden at ødelægge os. Tvært imod.
Men – mistilliden sidder dybt i os alle. Det er ikke
uden kamp, at vi overlader hjertes tronstol til andre.
Men skal vi have den gode forbindelse til Gud, så
handler det inderst inde om, at vi taber til Gud –
taber kampen om hjertets tronstol.
Tro – er at tabe den kamp til Gud.
Og derved vinde den gode forbindelse til Gud.
Tro forbinder os med Gud.
Den forbindelse er livsvigtig. Derfor har vi i kirken
denne bøn om, at Gud selv vil hjælpe os til, at troen
bliver stærk:
“Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os:
- styrke vor tro
- grundfæste vort håb
- gøre den indbyrdes kærlighed
levende iblandt 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

information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
27. november
kl. 10.00 Familiegudstjeneste.
1. søndag i advent		
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer.
		
Mini-konfirmander medvirker
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
1. december
kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården
4. december
kl. 10.30 Ved Erling Bjerrum-Petersen
2. søndag i advent		
Luk 21,25-36: De sidste tider.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
11. december
kl. 19.30 Advents- og julekoncert
3. søndag i advent		
Matt 11,2-10:
		
Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
18. december
kl. 10.00
4. søndag i advent		
Joh 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
23. december
kl. 10.30 Julegudstjeneste på Solgården
24. december
kl. 14.00 og kl. 15.30
Juleaften		
Luk 2,1-14: Jesu fødsel.
25. december
kl. 10.00
Juledag		
Luk 2,1-14: Jesu fødsel.
26. december
kl. 10.30
2. juledag 		
Matt 23,34-39: Modstand mod Guds kald.
31. december
kl. 23.30
Nytårsaften		
1. januar – Nytårsdag
Ingen gudstjeneste
8. januar
kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger Luk 2,41-52: Jesus som tolvårig i templet.
		
Indsamling: Bibelselskabet
12. januar
kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården
12. januar
kl. 19.30 En aften med bøn, stilhed, lovsang og ord
		
til eftertanke
15. januar
kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger Joh 2,1,11: Brylluppet i Kana.
20. januar
kl. 9.30 Babysalmesang
22. januar
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
3. søndag efter helligtrekonger Matt 8,1-13: Jesus møder stor tillid.
27. januar
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
29. januar
kl. 17.00 Pizza-gudstjeneste
4. søndag efter helligtrekonger Matt 8,23-27: Stormen på søen.
		Indsamling:
		
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
5. februar
kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget.

Glædelig advent og jul!
Indefra ligner kirken sig selv, også til jul.

Men udefra sker der meget med
kirken.
Der lægges nyt skiffertag på hele
kirken.
Hvis nogen ikke har hørt, hvorfor
det er nødvendigt med nyt tag,
så er her et billede fra kirkens loft
med nogle af de ca. 40 spande
og baljer, vi nu har stående, for at
det ikke skal regne for meget ned
i kirken.

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.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

December 2016 • Januar · 2017

Arrangementer
Julehjælp

Vi er mange, der har mulighed for at gøre noget særligt ud af
julen. Vi ved også, at nogen særligt i julen mærker, at de ikke har
økonomisk mulighed for at skabe den fest, de gerne ville.
Bedsted kirke og missionshus er gået sammen om at samle ind,
så vi kan give en håndsrækning til dem, der særlig trænger.
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp. Eller du kan
opfordre andre til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine
Holmgaard
Du kan støtte indsamlingen med et beløb på
kirkens MobilePay – 30 54 67 45.
Bedsted missionshus og Bedsted kirke

Kvindernes adventsfest

Afholdes i missionshuset torsdag den 1. december kl. 19.00. Tale
ved Christina Nissen, Haderslev: ”På tur til Cambodia.” Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Juleindledning i Bedsted kirke

Tirsdag den 20. december kl. 16.00.
Alle forældre, tidligere skoleelever og andre, der har lyst til at
være med, er velkomne.

Læsekredsen
10. januar kl. 19.30 i Kirkehuset, Bedsted:
”En mand der hedder Ove”
af Fredrik Backman
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Indsamling i september og oktober
YM-indsamling – Åbne Døre: 415,- kr.
Høstoffer: 7.315,- kr.
Ordet og Israel: 150,- kr.

Arrangementer
Julefest for de ældre
Onsdag den 4. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program: Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Godt kaffebord
Underholdning ved
menighedsrådet
Alle sognets pensionister er
hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport
– ring til sognepræsten.

Møder i missionshuset
Torsdag den 1. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 13. december kl. 18.30: Fælles julefrokost som
optakt til adventsmøde. Tale v. sognepræst Mads Jakob
Thorlund Jakobsen, Sønderborg.
Mandag den 9. – fredag den 13. januar: Bedemøde hver
aften kl. 19.30. NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær
kirke.
Lørdag den 21. januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 31. januar: En aften om lys.

Gospeldag!!!
Søndag den 26. februar.
Torben Callesen står for dagen.
Tilmeld dig allerede nu – og vær
med til en festlig dag.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 29. januar kl. 17.00 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr.
Gratis for alle under 15 år!

Månedens bibelord
”Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til,
vi er hans folk og de får, han vogter.”
Salmernes bog 100,3

Koret fortsætter i foråret
Datoerne er: 19/1, 2/2, 23/2, 9/3, 23/3, 30/3, 6/4 og 16/4.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Pia Sørensen

Det siges sorg er kærlighed, som er blevet
hjemløs.
En lille klar og fin solstråle har forladt os og
skinner nu i himlen for alle de af vore kære,
der er gået forud for os.
Vores solstråle er gået forud, og en dag bliver det vores tur, og så kan han igen skinne
for os. En lille solstråle som vi var så privilegeret at have og dele vores liv med. Dit lys
var os til stor glæde. Vi savner dig meget og
vil aldrig glemme dig. Du lever i vore hjerter
fremover.
Sorgen over et mistet barn har man med sig
resten af livet. I begyndelsen er det knuste
hjerte en konstant smerte. Med tiden bliver
sorgen for de fleste til et ømt punkt, som
man ofte støder på, så man mindes og fælder en tårer over.
Meningsløsheden står som et smerteskrig
over tabet af et barn. Og meningsløsheden
bliver ikke mindre af, at man evt. finder en
årsag eller grund til, at barnet døde. For
barnet var meningen, og meningsløsheden
er en konsekvens af, at det mistede barn var
unikt og uerstatteligt. Meningsløsheden kan
aldrig trøstes væk. Det eneste værn imod
meningsløshedens livsdrænende mørke er
at trodse meningsløsheden med lyset fra
den kærlighed, som barnet nåede at kalde
frem i ens hjerte.
Lad os huske, at lys er
stærkere end mørke.
Lad os leve med Jesu
ord dagligt: ”Jeg er
verdens lys. Den, der
følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men
have livets lys.«
(Johannesevangeliet
8,12)
Vi tror på at lyset er stærkere end mørket.
Stafetten sendes videre til Kim Madsen

