information

Præstens ord
Håb – kast ikke anker indenbords!
Håbets symbol er et anker.
Håb er vigtigt for os.
Mister vi håbet – så ved vi ikke, hvor vi ender.
Så er vi som det skib, der driver tilfældigt rundt på
havet.
Det er utrygt – farligt.
Derfor leder vi efter håb – håb, der kan forbinde os
med fremtiden – gør fremtiden tryg for os.
Et fast holdepunkt for vort liv.
Det er det, ankeret kan hjælpe
os med. Finde et fast holdepunkt – holde os fast – også i
morgen.
Så skal vi ikke kaste anker indenbords. Vi er ikke i os selv et
stærkt holdepunkt. Så meget kan vældte os og gøre
fremtiden usikker.
Vi taler om et grundfæstet håb. Et håb, der har fat i
en fast og sikker grund – der kan holde os fast.
Bibelen taler om håbet som et anker for sjælen
(Hebr 6,19). Og taler om det som et urokkeligt og
sikkert håb – når det er et håb til Jesus. Et håb, som
han står inde for at opfylde.
Det giver et underligt billede – et billede af et anker,
der ikke kastes ned i havet – men opad – ind i himlen, og holdes fast af Jesus der!
Det er det levende håb, et håb, der forbinder os
med en tryg fremtid.
Den forbindelse er livsvigtig. Derfor har vi i kirken
denne bøn om, at Gud selv vil hjælpe os til, at håbet
er godt grundfæstet:
”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

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. februar

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

5. februar
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
Sidste søndag 		
Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget
efter helligtrekonger
12. februar
kl. 10.30
Søndag septuagesima
Matt 20,1-16: Lignelsen om
		
arbejderne i vingården.
19. februar
kl. 10.30
Søndag seksagesima
Mark 4,1-10: Lignelsen om sædemanden.
		
Indsamling: Kristeligt Forbund for Studerende.
24. februar

kl. 9.30 Babysalmesang

26. februar
kl. 19.30 Gospel-gudstjeneste
Fastelavn		
Matt 3,13-17: Jesu dåb
2. marts

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

5. marts
kl. 10.00 Familiegudstjeneste
		
– afslutning for Mini-konfirmander
1. søndag i fasten		
Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen.
10. marts

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

12. marts
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
2. søndag i fasten		
Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde.
19. marts
kl. 14.00
3. søndag i fasten		
Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul.

Ved gudstjenesten 18. december blev der taget afsked med de 3, der var trådt ud
af menighedsrådet. Bendix Thomsen og Anette Pileman har begge været 8 år i
menighedsrådet, og Ole Damm Knudsen har været med i 16 år, de 12 år som formand. Pia Visby Jensen takkede dem for et stort engagement i arbejdet i menighedsrådet, og Annette Christensen overrakte afskedsgaver til dem.

22. marts
kl. 19.30 En aften med ord til eftertanke,
		
stilhed, lovsang og bøn.
26. marts
kl. 10.00
Midfaste		
		
		
		

Joh 6,1-15: Bespisningen af de 5000.
Indsamling: Kristelig Handicapforening.
Kirkekaffe i kirken.
Heine Holmgaard fortæller om altertavlen.

31. marts
kl. 9.30 Babysalmesang
2. april
kl. 17.00 Pizzagudstjeneste
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel.

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 30 54 67 45.
Katekismusgudstjenester

7. feb. kl. 19.00 i Højer kirke: ”Lovens anden tavle” v. sognepræst Claus Egelund.
1. marts kl. 19.00 i Skærbæk kirke: ”Trosbekendelsen”
		 v. sognepræst Andreas Buur Melchiorsen.
En anderledes aften i kirken
Den 22. marts kl. 19.30
- en aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Ved samme lejlighed blev det nye menighedsråd præsenteret: Pia Visby Jensen
(kontaktperson), Annette Christensen (kasserer), Pia Sørensen (kirkeværge), Birger
Jessen Hansen (formand) og Jan Møller (næstformand).

Februar • Marts · 2017

Arrangementer
Gospeldag!!!

Søndag den 26. februar bliver
en dag, hvor Bedsted kirke igen
fyldes af glad sang. Alle har
mulighed for at synge med i et
gospelkor. Dagen ledes af Torben Callesen. Menighedsrådet
vil sørge for bespisning. Dagen
begynder kl. 10.00 og slutter af
med en gospelgudstjeneste
kl. 19.30.
Alle er velkommen til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

Arrangementer
500 års reformationsjubilæum

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine
berømte 95 teser op på slotsporten i Wittenberg. Det er 500 år siden i år.
Det markes med en række Katekismusgudstjenester i Tønder provsti.
I Bedsted bliver der i foråret 3 aftener i Kirkehuset:
8. februar kl. 19.30: Lutherfilmen vises.
8. marts kl. 19.30: Vi læser Luthers 95 teser.
5. april kl. 19.30: Vi læser ”Om et kristenmenneskes frihed”
af Luther.

Spejderfest
Syng i kor!

Der er plads til flere i koret,
som sang i kirken ved
adventskoncerten. Næste
gang synger koret påskedag den 16. april. Koret
øver i Kirkehuset følgende torsdage: 2. og 23. februar, 9., 23. og 30. marts, 6. april.
Mød op og vær med!

Læsekredsen

21. februar kl. 19.30 i Brandstationen, Ø. Højst:
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Indsamling i november og december
YM-indsamling – Åbne Døre: 142.50 kr.
Kirkens julehjælp: 1.244,- kr.

Sogneindsamling i Bedsted

Indsamling til verdens fattigste.
Deltag i sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts kl. 10.00 – 12.00.
Meld dig som indsamler hos
Heine Holmgaard eller Pia Visby Jensen.

Månedens bibelord
Jesus siger: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal
alt det andet gives jer i tilgift.”
Mattæus evangeliet 6,33

KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 24. februar kl. 18.00. Vi spiser.
Så film 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 22. februar
kl. 18.30 – 20.00)
KFUM-spejderne i Bedsted

Møder i missionshuset

Tirsdag den 31. januar kl. 19.30:
”Tros- og livsoplevelser” v. lokale kræfter.
Tirsdag den 7. februar kl. 18.30:
Fællesspisning og generalforsamling.
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30: ”Troskab – Guds ledelse”
– om Josef og den ledelse, han oplever og Guds troskab
mod Josef, v. regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev.
Temadage: ”Menneske – sjæl, ånd og legeme”
Tirsdag den 14. marts kl. 19.30: ”Mennesket skabt i Guds
billede” – kan vi tro det hele livet? v. frimenighedspræst og
sjælesørger Ejler Nørager, Christiansfeld.
Torsdag den 16. marts kl. 19.30: ”Stå stærk i stormen” –
hvordan få mere helhed i vores liv som menneske og
kristen, v. Erik Dencker Andersen, Aabenraa.
Tirsdag den 28. marts kl. 19.30:
”Tro er fast tillid” – Hebræerbrevet kap. 11,
v. sognepræst Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Kim Madsen

At møde mennesker i Paradis
Jeg har tit spurgt Gud: ”Hvad skal jeg gøre for
mine medmennesker for at følge din livsvejledning? I Bibelen står: Hvad du gør imod en af
disse, gør du også imod mig! Og mit ønske er
jo at jeg gør og siger, gør Gud/Jesus/Helligånd
mindst mulig ked af det. Vejledningen fra Gud,
som kom til mig er følgende: Husk de fleste
mennesker du møder skal du se i Paradis igen –
så tænk på hvad de vil huske dig for, når I mødes
igen i Paradis! Det fik mit liv sat i perspektiv – ja
hvad ville jeg gerne huskes for i Paradis? Det får
mig til at tænke positivt om et hvert menneske
som jeg møder. For i Paradis er alt det svage/
dårlige hos ethvert menneske fjernet og kun
det gode er tilbage og det skal jeg møde igen.
Samtidig vil det møde, jeg har haft her på jorden
med personen, være husket i Paradis.
Er der så noget bestemt jeg skal gøre for Gud?
Egentlig nej, men jeg skal stille mig til rådighed for de mennesker, som jeg møder på min
vej. Det vil sige hjemme: ægtefælle og børn,
på arbejde: løse de opgaver man får, huske at
hjælpe kollegaerne med det man er god til, eller
vise hen til en som kan. I fritiden, når hjem og arbejde er passet, så er der rig mulighed for at vise
omsorg i det frivillige arbejde, som gøres. Vælg
det der passer bedst til dig og glæd dig over det.
Skal jeg slet ikke fortælle om Jesus? Jo men det
skal ikke stå i vejen for min omsorg til mit medmenneske. I Danmark er der både religionsforskrækkede og søgende mennesker. Man må føle
sig frem til hvem, man står overfor. De religionsforskrækkede kan let lave en masse ballade på
ens arbejdsplads, hvis man ikke er forsigtig. De
søgende vil derimod gerne forstå hvorfor man
gør det man gør (omsorg - kærlighed) og så er
der anledning til at fortælle om Jesus.
Jeg har mødt mennesker, jeg tidligere har arbejdet sammen med og følt glæden ved at møde
en gammel ven, som husker mig for noget godt.
Det er fantastisk og denne følelse glæder jeg
mig til at få, når jeg møde mennesker i Paradis
igen.
Stafetten sendes videre til Mette Vilhemsen

