Præstens ord
Tørst – fordi vand findes!
Søg og drik!
Tørst findes bare. Vi beslutter os ikke til at blive tørstige. Vor krop har brug for vækse, og tørsten er der,
når vi mangler væske.
Og vandet findes. Det, der kan slukke tørsten,
findes. Tørsten findes, fordi vandet findes.
Men – alligevel kan man godt dø
af tørst.
Hvis ikke man finder vandet.
Hvis ikke man drikker vandet.

Længsel – fordi Gud findes!
Søg og luk ham ind!
Længsel findes også i os. Vi beslutter os ikke til at
længes. Den er der bare.
Længselen er der dybt inde. Den er der, når alt mislykkes for os og alt går os imod. Så længes vi.
Men læg mærke til: Også når livet lykkes for os, når
livet er skønt og smukt, selv der er der en længsel
efter noget endnu større og smukkere og bedre! Også
det skønne får os til at længes.
Hvorfor? – Fordi vi er skabt til noget endnu større.
Den indre længsel, der til tider føles som en tomhed –
er et aftryk af, at vi er skabt af Gud – til Gud. Kun Gud
selv kan helt fylde vor længsel ud.
Faren er, at vi fylder vores længsel med noget, der er
alt for småt.
Din længsel er ikke virkelighedsflugt – men en flugt
tilbage til virkeligheden.
Din længsel, dit savn er ikke et udtryk for meningsløshed, men at der findes en mening, som du må finde
– og tage imod – lukke ind – drikke af!
Du længes, fordi Gud findes!
Følg din længsel – den er vejviser til Gud.
Jesus siger: ”Den, der drikker af det vand, jeg vil give,
skal aldrig i evighed tørste.” Joh 4,14
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information
Gudstjenestetider
3. august
kl. 10.30
6. august
kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
13. august
kl. 8.30
9. søndag efter trinitatis
20. august
kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
		
27. august
kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis
3. september kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
7. september
kl. 10.30
10. september
kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
		
17. september
kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis
22. september
kl. 17.00
24. september
kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
		
1. oktober
kl. 17.00
16. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste på Solgården
Matt 7,15-21: Om falske profeter.
Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

Bedsted Kirke
Ny gravstedstype
på Bedsted kirkegård
Øst for Bedsted kirke er der skabt et nyt område på kirkegården med en ny gravstedstype. Det er en mellemting mellem et almindeligt gravsted, hvor man har sin
egen lille gravplads med egen gravsten, og de ukendtes, hvor der hverken er navn
eller synligt gravsted.

Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem.
Indsamling: Indre Mission i Danmark.
Ved Sten Haarløv
Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!
Gudstjeneste på Solgården
Høstgudstjeneste
Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.
Kirkefrokost i Kirkehuset.
Ved Erling Bjerrum-Petersen
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.
Spaghettigudstjeneste
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
Pizza-gudstjeneste
Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, er velkomne til at ringe og
bestille hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

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

I det grønne område kan både kister og urner begraves. Det bliver ikke markeret,
hvor begravelsen er sket, men der er et fælles mindesmærke med en stor mindesten og plads til at sætte eller lægge blomster. På den fælles mindesten er der små
sten, hvori navn samt fødsels- og dødsdato sættes på.

15. juni kl. 19.00 i Emmerlev kirke: ”Skriftemålet” v. sognepræst Anne Marie Baun.

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

Fra optoget forud for
sognefestgudstjenesten.

Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ........................Tlf. 2047 9235
Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ..............................Tlf. 3054 6745

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Frivillig ved Bedsted kirke

ved Dorte Friis

Høstgudstjeneste fejres søndag den 10. 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.
Efter frokosten
vil vi se tilbage
på arbejdet
med nyt tag på
kirken.

Når vi af fri vilje og uden løn vælger at engagere os i forskellige opgaver, kalder vi det at være ”frivillig”. Vi er ikke tvunget til det – vi gør det, fordi vi vil!
Og mange vil gerne Bedsted kirke – og gør derfor en stor
frivillig indsats. Menighedsrådet er en del af denne flok af
frivillige. Men de kan og skal ikke gøre alt. Mange andre er
også engagerede. Vi har forsøgt at skabe et overblik over de
frivillig-opgaver, vi har ud fra kirken nu.
Disse frivillig-opgaver er:
- Lave kirkekaffe og kirkefrokost.
- Hjælpe ved pizzagudstjenester.
- Hjælpe ved spaghettigudstjenester.
- FredagsCafé.
- Aktivitetsudvalg.
- Kirkebladsudvalg.
- Kirkebladsmotionister, der deler kirkeblade ud.
- Være med til at forberede nogle gudstjenester.
- Være med til at forberede nogle aftengudstjenester.
Der er ca. 50 frivillige engagerede i disse opgaver. Men – der
er plads til flere. Har du lyst at være med i fællesskabet om
en af disse opgaver, så er du velkommen til det. Sig endelig
til.
Der ligger en folder i våbenhuset, der fortæller lidt om de
enkelte opgaver.
Måske har du en ide til andre frivillig-opgaver, vi kunne tage
op. Så del også gerne dine tanker med os.

Gud vil bane en vej,
hvor der ikke ser ud til at være en vej.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 29. august kl. 19.30: Sang og fællesskab.

Kommende arrangementer
Koret tager fat igen – under ledelse af Tinebeth Hartkopf og
Peter Langberg. Datoer for efteråret er 28/9, 12/10, 26/10, 9/11,
23/11, 6/12, 14/12 og 17/12.
Læsekredsen: 3/10, 15/11, 18/1 og 26/2.
FredagsCafé: Begynder 29. september kl. 9.30.
Folkemøde i Ribe: Stort folkemøde i anledning af Reformationsjubilæum i Ribe den 12. – 15. oktober.

Frit oversat:
”Gud vil bane en vej,
hvor der ikke ser ud til at være en vej.
Han arbejder på måde,
som vi ikke kan se.
Han vil bane en vej for mig,
Han vil være min guide.
Holde mig tæt til Hans side,
med kærlighed og styrke.
Hver ny dag vil Han bane en vej.
Ved en vejside,
i ødemarken vil Han lede mig
Jeg vil se floderne i ørkenen,
himlen og jord vil forgå
men Hans ord består,
Han vil gøre noget nyt i dag.”
Vores veje i livet går sjældent snorlige, der kommer sikkert svære stunder i ethvert menneskes
liv.
- Vi kan pludselig blive standset ved at der sker
ændringer i vores liv. - Vi kan have svært ved at
overskue hverdagen.
I alle situationer i vores liv, både når vi oplever
at livet går godt eller i svære situationer, må vi
have lov at henvende os til Gud. Han er klar. Han
venter ligefrem på, at vi søger Ham.

Indsamling i maj og juni

Vi kan så vælge først at gøre brug af det, når
livet byder på noget svært eller vi kan vælge at
berige vores liv her og nu ved at få mere fokus
på Gud.

YM-indsamling – Åbne Døre: ,- kr.
Kirkens Korshær: 36,- kr.
Foreningen Agape: 150,- kr.

”Gud vil bane en vej,
hvor der ikke ser ud til at være en vej.”

Månedens bibelord
”Frygt ikke, for jeg er med dig,
fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig,
min sejrrige hånd holder dig fast.”
Esajas 41,10

Denne sang, som jeg ofte lytter til og som jeg vil
anbefale, findes ved at google:
Don Moen - God Will Make A Way - YouTube.

Gud ønsker at være en del af vores hverdag.

Årets guldkonfirmander – samlet den 30. april.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten sendes videre til Elsabeth Jørgensen

