Præstens ord
Luther:
Guds ord som hovedpude og dundyne!

information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider

Vi fejrer Martin Luther i år. Hvorfor
fik han så stor indflydelse? – En af
grundene er, at han var en dygtig prædikant.
Her er et lille afsnit af en af Luthers prædikener.
”Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet
mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du
har givet mig.” (Jesu ord, i Joh 17,24)
Luther:
Det er det sidste afsnit i denne bøn, men det, der mest
trøster alle dem, der hænger ved Kristus, idet han tilsiger
os, at han vil sørge for en bolig, hvor vi kan være, altså, at
vi skal være hos ham og have det så godt, som han har
det hos sin Far. Som om han sagde: Vær ved godt mod
og gør jer ingen bekymringer om, hvor I skal være, og
hvordan I skal klare jer, lad blot djævelen og verden larme
og rase, myrde, brænde og støde jer helt ud af verden,
der skal blive sørget godt for jer, og I skal komme til det
sted, I tragter efter, og hvor I kan hvile og være i sikkerhed
for verden og for alle djævle.
Hvor kan nu det være, eller hvad hedder det sted? Hvor
jeg er, siger han, det er i Faderens skød og arme, der hvor
alle engle må ile til og løfte og bære os, bortset fra, at det
intet navn har og ikke lader sig udpege eller afmale med
fingrene, men må fattes i ordet ved troen.
Derfor skal vi lade dette ord være vores hovedpude og
dundyne for vore sjæle og glade i hjertet drage derhen,
når den herlige time kommer, da vi bliver løst og taget
bort fra synd og al ulykke samt verdens og djævelen
magt og skal bringes ind til den evige hvile og glæde.
Heine Holmgaard

1. oktober		
kl. 17.00
16. søndag efter trinitatis

Pizza-gudstjeneste
Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

8. oktober		
kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis
15. oktober
kl. 19.30
18. søndag efter trinitatis
22. oktober
kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis
			
29. oktober
kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
			
			
31. oktober
kl. 19.00
			
5. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
12. november
kl. 17.00
22. søndag efter trinitatis
14. november
kl. 19.30
			
19. november
kl. 9.00
23. søndag efter trinitatis
			
26. november
kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
			
3. december
kl. 10.00
1. søndag i advent		

Ved Bent Oluf Damm
Luk 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

13. oktober
27. oktober
17. november
24. november

Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste

kl. 9.30
kl. 17.00
kl. 9.30
kl. 17.00

Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.
Markus 2,1-12:
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.
Reformations- og BUSK-gudstjeneste
Mattæus 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens
bryllup. Indsamling: Ordet og Israel.
Kirkekaffe og menighedsmøde.
Fælles Reformations-gudstjeneste i
Tønder kirke.
Mattæus 5,1-12: Saligprisningerne.
Pizza-gudstjeneste
Matt 18,21-35: Den gældbundne tjener.
En aften med ord til eftertanke, stilhed,
lovsang og bøn.
Ved Thorsten Bjerg Christensen
Mattæus 22,15-22:
Spørgsmålet om skat til kejseren.
Mattæus 25,31-46: Verdensdommen.
Indsamling: Menighedsfakultetet.
Familie-gudstjeneste
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazaret.

En anderledes
aften i kirken
Den 14. nov.
kl. 19.30

500-året for
reformationen fejres
den 12.-15. oktober i Ribe
Med mere end 150 arrangementer fejres
reformations-jubilæet i Ribe.
Der er alt fra gudstjenester, foredrag,
koncerter og film til teater, udstillinger,
fakkeloptog, byvandring og borgmesterdebat.
Det er gratis at deltage i næsten alle
folkemødets arrangementer.
Se program, tid og sted på
folkemodeiribe.dk

Lutherrosen
Luthers segl – forklarer han selv sådan:
- Et kors i et hjerte. For når man tror
af hjertet, bliver man retfærdiggjort.
- Hjertet står midt i en hvid
rose for at vise, at troen giver
glæde, trøst og fred. Men ikke
den glæde og fred, som verden
giver, og derfor skal rosen være
hvid, ikke rød.
- Rosen står i et himmelblåt felt,
fordi denne glæde i ånd og tro er
begyndelsen på den kommende
himmelske glæde, som allerede er
indtrådt i verden, og som håbet kan fatte, men som endnu ikke er synlig.
- I det blå felt er en gylden ring som tegn på, at denne salighed i himlen varer evigt
og aldrig får ende, og at den er langt mere kostbar end alle andre glæder og goder,
ligesom guldet er det ædleste og mest værdifulde metal.

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

Folkemøde i Ribe

- En aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn.

Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ........................Tlf. 2047 9235

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, er velkomne til at ringe og

Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ..............................Tlf. 3054 6745

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

- Vivit betyder ”Han lever” – Jesus lever!

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

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Oktober • November · 2017

Arrangementer
Kirkekaffe og
menighedsmøde

Arrangementer
Læsekredsen
3. oktober kl. 19.30 i Øster Højst:
”Den ukendte hustru” af Leif Davidsen.

Søndag den 29. oktober.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til
kirkekaffe i Kirkehuset. Herefter holdes
det årlige menighedsmøde, hvor
menighedsrådet redegør for arbejdet
i menighedsrådet og deler tanker om
det kommende år. Regnskab og budget skal også fremlægges. Herefter er
der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.

15. november kl. 19.30 i Hostrup:
”Den hvide masai” af Corinne Hofmann.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Møder i missionshuset
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30:
”Israels folk set i relation til temaet: Guds tillid til mennesket
og menneskets tillid til Gud.”
Ved Stig Christensen, Sønderborg.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30:
”Hvad kan vi lære af Luther? Et forsøg på at samle nogle
centrale tanker om Luther og hans betydning”.
Ved Heine Holmgaard.

Fælles Reformationsgudstjeneste i
Tønder Kristkirke

Tirsdag den 7. november kl. 19.30:
”Den Herrnhuttiske vækkelse i Sønderjylland”.
Ved Henrik Bo Jacobsen, Burkal.
Lørdag den 11. november kl. 18.30:
Lovsangsaften i Hjordkær.

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.
Den 31. oktober 1517 var dagen, hvor
Martin Luther slog sine 95 teser op på
slotsporten i Wittenberg.
Denne dag fejres i Tønder provsti med
en fælles gudstjeneste i Tønder Kristkirke. Alle er velkomne til at være med.
Efter gudstjenesten serveres Luther-øl.

Tirsdag den 21. november:
Romerbrevet kapitel 3. Ved Kurt Krüger, Vester Højst.

Pizza-gudstjeneste
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:
28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 6/12, 14/12 og 17/12.

Samtale med præsten

Indsamling i juli og august

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

YM-indsamlingen – Åbne Døre: 121,- kr.
Indre Mission i Danmark: 300,- kr.

Månedens bibelord
”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem,
som er i Kristus Jesus.”

Søndag den 1. oktober og
12. november
kl. 17.00 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi
Pizza i Kirkehuset. Pris: 25 kr.
Gratis for alle under 15 år!

Romerbrevet 8,1

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Elsabeth Jørgensen
Jeg kom til at tænke på en prædiken, jeg hørte for
mange år siden. Prædikanten var kommet til at tænke
over ordene om kristne, som ikke kunne have tro
uden gerninger. Det var lidt af et problem, da han
ikke syntes, hans liv var fuld af gode gerninger. Men
så kom han til at betragte det fra en helt anden vinkel.
Hvad nu hvis disse gerninger ikke var vores men
Guds?
Han blev faktisk så glad. For nu syntes han, at der jo
alligevel var mange gerninger i hans liv. Gerninger
som Gud gør for os i vores hverdag. Måske tænker vi
ikke over det, og betragter dem som held eller tilfældigheder. Men som kristne tror vi vel ikke på, at livet
er en stor tilfældighed. Susse Vold skriver i hendes
bog om held eller mirakler. Hun tror på mirakler, dem
er man taknemmelig for. Det er man ikke for tilfældigheder.
For en del år siden havde jeg selv en oplevelse. Jeg
var på besøg i Hadsund, og lørdag formiddag gik
vi en tur ned ad strøget. Jeg stoppede op ved et
antikvariat og kiggede på nogle bogkasser. Indehaveren kommer i det samme med en ny kasse bøger
og spørger, om jeg søger noget bestemt. Jo, sige jeg,
jeg søger en bog af Knuth Becker: Verden venter. Den
har jeg såmænd ledt efter i 30 år. Den tror jeg nok, jeg
har, siger hun. Går ned i butikken og kommer tilbage
med bogen, endda i to udgaver. Jeg er ikke i tvivl om,
at det er Gud, som lagde tingene til rette.
Jeg har et hæfte ”Tro der tør”, som er skrevet af broder
Andreas. I et af kapitlerne kommer han ind på det
samme spørgsmål. Han er meget direkte og spørger,
hvornår vi holder op med at kalde det held og indrømmer, at Gud kan samordne store øjeblikke i vore
liv og i historien.
Til eftertanke: Tror du på heldet eller ser du Gud samordne omstændighederne i dit liv.

Stafetten sendes videre til Mette Jacobsen

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.
Velkommen til at være med!

