information

Præstens ord
Åbne arme mod Far!
En af de største glæder, forældre eller bedsteforældre kan
opleve er, når deres barn eller barnebarn kommer til dem
– rækker armene frem: Jeg vil gerne op til dig!
Og modsat er det en smerte, hvis de holder sig på afstand
– ikke vil i nærheden af os. Det gør ondt.

Sådan er det for os.
Sådan er det også for Gud.
Gud er nær – omkring os.
Men det er ikke nok for Gud – og heller ikke nok for os.
Han rækker sine arme frem mod os – for at have os helt
tæt på sig. Han tvinger ikke. Men han håber, at vi også
rækker armene op mod ham – kaster os i hans arme –
overgiver os til ham.
Gud vil gerne være nær os – fordi han elsker os!
Det var det, pinsen handlede om.
Guds Ånd – Helligånden kom for at fylde os og leve i os.
Men – han kommer ikke ind uden at vi lukker op for ham.
Vi må bede ham om at komme ind og fylde os.
Uden Helligånden bliver alt det med Gud blot kedelig
teori for os. Ikke noget, der fylder os. Ikke noget, der glæder os og giver håb og fred.
Derfor må vi stadig bede om, at Guds Ånd må fylde os og
forme os.

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
3. juni
kl. 9.00
1. søndag efter trinitatis
10. juni
kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis
17. juni
kl. 9.00
3. søndag efter trinitatis
			
24. juni
kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
			
			
1. juli
kl. 10.30
5. søndag efter trinitatis
8. juli
kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis
15. juli
kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis
			
22. juli
kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
			
29. juli
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis
			
5. august kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
			

Ved Bent Oluf Damm
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.
Friluftsgudstjeneste
Lukas 14,25-35
Ved Bent Oluf Damm
Lukas 15,11-32: Den fortabte søn.
Indsamling: Foreningen Agape.

7. juni
5. juli

Gudstjeneste på Solgården
Gudstjeneste på Solgården

kl. 10.30
kl. 10.30

Matthæus 5,43-48: ”Elsk jeres fjender”.
Kirkekaffe i Kirkehuset.
- Samtale om dagens prædiken.
Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse.
Matthæus 19,16-26: Den rige mand.
Ved Erling Bjerrum-Petersen
Matthæus 10,24-31:
Frygt ikke – når det går en discipel som hans herre.
Matthæus 7,22-29: Lignelsen om huset på klippen
og huset på sand.

Årets konfirmander

Lukas 18,1-8: Lignelsen om enken og den
uretfærdige dommer.

Sådan så konfirmanderne
ud

Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse.
Indsamling: Den Grønlandske Bibelsag.

- for 25 år siden

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.

- for 50 år siden.

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 23556.

Vi må åbne os for Gud – kaste os i hans arme.
Heine Holmgaard

Se flere gamle konfirmandbilleder på Bedsted
kirkes hjemmeside.
Hvis du har et gammelt
konfirmandbillede, der
ikke er med på hjemmesiden, så vil vi gerne have en
kopi til samlingen.

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ....................................Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk
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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Arrangementer
Minikonfirmanderne

Arrangementer
Sognefest - friluftsgudstjeneste
Søndag den 10. juni
Kl. 10.00: Optog fra Bedsted kirke
Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på sportspladsen.

Stafetten
ved Martin Christensen
Hvis man i april måned i 2017 havde en drone
med kamera oppe over Bedsted, ville man se 2
huse pakket ind i plastik. Det ene er vores hus, og
det andet var kirken, begge skulle have nyt tag,
tagene var næsten lige gamle ca. 50 år og utætte.
Begge resultater kom til at se godt ud, da arbejdet
var færdigt.
Nu står kirken der som en perle i landskabet, en
perle der fortæller om en ydre skønhed, men også
en perle med en indre kraft, en kraft som siger at
her er foregået noget i ca. 800 år.

Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten

Dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og mange
andre ting som kirken danner ramme omkring.

Eftertænksomhedsrundgang

Kommende arrangementer
- Johan T. Lundbyes 200 års fødselsdag: 1. september
- Syng-sammen-aften: 20. september
- Kor: Datoer for efteråret er 27/9, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11,
29/11, 5/12, 13/12 og 16/12.
- Læsekredsen: 2/10, 14/11, 17/1 og 25/2.

Indsamling i marts og april
Folkekirkens Nødhjælp: 150,- kr.
Kristelig Handicapforening: 100,- kr.
KFUM og KFUK i Danmark: 50,- kr.

Månedens bibelord
”Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren
din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.”
5. Mosebog 6,4

Når mennesker kommer på afstand af kirke og tro,
kan kristendom virke tung og alvorlig. Anderledes
når vi kommer tæt på, så troen bliver noget, som
vi dagligt lever af, og vi mærker at troen både
rummer en bundethed og en frihed.

Skilte i skoven.

Tro på Jesus er, at den byrde, som det er at skulle
klare det hele selv, bliver taget fra os. Fordi en
anden, nemlig Jesus, er nået i mål for os.

Jeg er blevet inspireret til
Eftertænksomhedsrundgangen af en
”Besinnungsweg” (reflektionssti) på
Gross Burgberg, Bad Harzburg, Harzen
og kunstner Gudrun Hasle, som har
sat skilte med stavefejl op i Bogense.

Så er livet ikke et TAG
SELV STED, og så er
tro og kristendom
ikke bare et ståsted,
men det er et
”FÅSTED”!

Min Eftertænksomhedsrundgang
kommer til at handle om psykisk sårbarhed - om at nå så langt ud, at
der kun er mørke, om langsomt at genvinde lysten til livet og om at gå
mod lysere tider.

Med den undren og
glæde og tak må
vi leve hver dag. Og række
videre af det, vi selv blev mødt med, nemlig tillid,
rummelighed og kærlighed.

Dette bliver mit personlige udtryk. Jeg ved jo kun, hvordan jeg selv
havde det og hvordan jeg stille og roligt får det bedre.
Jeg vil gerne med en lille forfriskning byde velkommen til åbning af
Eftertænksomhedsrundgangen - fredag den 8. juni 2018 kl. 15.30 - i
madpakkehuset i skoven. Parkering ved Bedsted Kirke.
På gensyn med hensyn
Britta Kjærgaard

Møder i missionshuset
Tirsdag den 12. juni kl. 19.30:
”Tid” – Prædikerens bog 3,1-11.
Ved Thomas Christensen, Hvide Sande.

www.bedsted-kirke .dk

Vi rækker vore hænder frem,
som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv,
fra kilder uden for os selv.
Alt godt, til vort og andres vel,
er dine gaver.
I svaghed fremmer du dit værk,
vor nøgne kvist skal sætte knop!
Stafetten sendes videre til Lisbeth Appel.

