information

Præstens ord
Lykke – eller sandhed?
Hvis du kun er på jagt efter lykke i livet, så er kristentroen
ikke noget for dig.

Gudstjenestetider
7. april
kl. 17.00
Mariæ bebudelses dag

Pizzagudstjeneste
Lukas 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel.

14. april
kl. 10.00
Palmesøndag 		

Matthæus 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem.

18. april
kl. 19.30
Skærtorsdag			

Skriftemål kl. 19.00
Matthæus 26,17-30: Indstiftelse af nadveren.

19. april
kl. 10.00
Langfredag			

Mark 15,20-39: Jesu korsfæstelse.

Men – du er et menneske, der til tider selv ødelægger
din lykke – og andres lykke.

21. april
kl. 10.00
Påskedag			
			
			
			

Markus 16.1-8: Jesu opstandelse.
Bedsted kirkekor medvirker.
Kirkekaffe i kirken.
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.

Med andre ord: Du må først omkring sandheden, før du
kan nå den lykke, som er den gave, Gud har til os.

22. april
kl. 9.00
2. påskedag			

Ved Bent Oluf Damm
Lukas 24,13-35: Vandringen til Emmaus.

Sandhed – og lykke!

28. april
kl. 8.30
1. søndag efter påske		
			

Ved Bent Oluf Damm
Johannes 20,19-31: Den opstandne Jesus møder
disciplene og Thomas.

5. maj
kl. 10.30
2. søndag efter påske		
			
			

Johannes 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”.
Indsamling: Kirkens Korshær.
Kirkekaffe i Kirkehuset. Samtale om dagens prædiken.

12. maj
kl. 10.00
3. søndag efter påske		
			

Konfirmation
Johannes 16,16-22: ”I skal sørge, men jeres sorg skal
blive til glæde.”

Den forstyrrer din jagt på lykken. Ikke sådan, at den
spærrer vejen til lykken – tvært imod. Men sådan, at
den viser en besværlig vej til lykken. En vej, der er mere
besværlig, end du måske bryder dig om.
En vej, hvor du først må en tur rundt om dig selv. Og så
en tur rundt om Gud.
Først må du turen rundt om dig selv – hvor du må se
ærligt på dig selv. At du ikke bare er en stakkel, der ikke
får den lykke, du drømmer om.

Derfor er Guds vej for os en underlig vej – en vej, hvor
han møder os med tilgivelse – for at få os tilbage på
sporet – det spor, der ender ved lykken.
Det har altid været
vanskeligt at forstå.
Derfor er påsken også
så underlig. Vi fejrer
en mand, der døde
ynkeligt på et kors. For
at række os tilgivelse –
og føre os til lykke og
glæde – evigt.

17. maj
kl. 10.30
Bededag			

Matthæus 3,1-10: Johannes døbers tale.

19. maj
kl. 10.00
4. søndag efter påske		
			

Joh 16,5-15: Når sandhedens ånd kommer.
Indsamling: Den danske Israelsmission.

26. maj
kl. 9.00
5. søndag efter påske

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Johannes 16,23-28: Bed – i Jesu navn.

30. maj
kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag

Markus 16,14-20: Jesu afskedstale og himmelfart.

2. juni
kl. 10.00
6. søndag efter påske
			

Johannes 15,26-16,4: Talsmanden og I skal vidne
om mig.

4. april
kl. 15.00
			

Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
andre interesserede – i kirken

Adresser

2. maj

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

24. maj

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

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

5. april

kl. 9.30

Babysalmesang i kirken

3. maj

kl. 9.30

Babysalmesang i kirken

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

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.

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

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

Men lægger vi mærke
til ham, så ser vi mildhed og kærlighed – til
alle. Det er ikke til at
forstå.
Og dog. Selv om vi aldrig helt forstår det, så rummer det
håb! Håb om en vej frem – til lykke.
Heine Holmgaard, sognepræst

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

Bedsted Kirke
Kirkeklokken
- hvorfor og hvornår ringer den?
- Kirkeklokken har fra gammel tid haft 4 funktioner: At samle til gudstjeneste og bøn, at markere højtider, at sprede væsentlige budskaber
og at advare mod fare.
- Kirkeklokken er daglig
i brug, og den ringer
morgen og aften.
Vi plejer at sige, at den
ringer solen op og solen
ned igen. Men tanken
har tidligere været, at vi
skulle standse op – blive
stille et øjeblik og bede
en bøn – morgen og
aften.
- Alle gudstjenester
markeres ved at kirke
klokken ringer. Den
ringer 1 time før, 1/2
time før og som indledning på gudstjensten.
Ringningen ved gudstjenesten var fra den tid, hvor man ikke havde ure, men kunne høre,
at nu er der snart gudstjeneste. I forhold til afstanden til kirken, måtte
man gøre sig klar.
- Bedeslag er de 3 x 3 slag, der afslutter en del af ringningerne. De
går tilbage til katolsk tid, og var en påmindelse om at påkalde Jomfru
Maria 3 gange. Det er senere blevet til en bøn til Gud Fader, Søn og
Helligånd. I salmebogens bønnebog s. 944 er der forslag til en bøn
under bedeslagene.
- Forud for højtider kimes
med kirkeklokken – både
forud for gudstjenesten og
en time om eftermiddagen
dagen før.
- Hos os er der tradition for,
at kirkeklokken ringer ved
dødsfald kl. 11.00 – 11.30.
Det er en tradition, vi har i
store dele Sønderjylland.
- Tidligere blev der ringet
med kirkeklokken ved krig
og fare. Indtil for nogle år
siden havde vi i kirken en
forskrift om, at der skulle
ringes med kirkeklokken
ved radioaktivt nedfald.

April • Maj 2019

Arrangementer
N Kaffe og kirkesnak
I
P
O
R
D
Onsdag kl. 15.00 i kirken
N
I KIRKE
- Få en kop kaffe
- Spørg præsten
- Fortæl om en god oplevelse i Kirken
- Hjælp præsten med at lave den næste prædiken

Pinsevandring
- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 10. juni.
Sammen med Løgumkloster arrangerer vi igen i
år 2. pinsedag en fælles friluftsgudstjeneste i
Løgumkloster – og forud for det en pinsevandring for de morgenfriske.

Arrangementer
Forårskoncert
Torsdag den 11. april kl. 19.30 i Bedsted Kirke
Medvirkende er kirkens voksenkor
på ca. 30 medlemmer, under ledelse
af korets faste dirigent – Tinebeth
Hartkopf.
Desuden medvirker kirkens messingblæser ensemble på 10 medlemmer,
under ledelse af kirkens organist –
Peter Langberg.
Der bliver tale om en forårskoncert
med korindslag af forskellig karakter, såvel kirkeligt repertoire som
verdsligt. Der vil desuden være solo
vokal indslag og solo messingblæser
indslag, såvel som orgelmusik. Menigheden får også mulighed for at
deltage aktivt, da der indgår et par
fællessalmer i programmet.
Vel mødt til en dejlig aften i kirken med sang og musik.

Koncert

Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Den 24. april kl. 19.30 i kirken
med elever fra Løgumkloster Kirkemusikskole

Møder i missionshuset
Indsamling i januar og februar

Tirsdag den 9. april kl. 19.30:
Sangaften v. Benjamin Hougaard, Sommersted.

Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp: 3.641,- kr.
YM-indsamling – Mushemba Foundation: Kr. 70,Bibelselskabet: Kr. 100,Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: Kr. 100,Kristeligt Forbund for Studerende: Kr. 200,-

Fredag den 26. april kl. 19.30:
Fællesmøde på efterskolen LME – v. Ole Sørensen, Haderslev,
daglig leder af Norea Medie Mission.

Pizza-gudstjeneste

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30:
”Paulus møde med Jesus”, v. Knud Dideriksen, Vejle.

søndag den 7. april kl. 17.00 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Månedens bibelord
”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har
sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.”

1 Johannesbrev 4,9

Tirsdag den 7. maj kl. 19.30:
”Fortælling om Jonas – og hvad kan den sige os i dag”,
v. Ingvard Christensen, Løgumkloster.

Telegrammer til konfirmander
Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent søndag den 12. maj kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Simone Majlergaard Jørgensen Lindevej 20, Bedsted
Morten Sønberg Møller
Tulipanvej 6, Bedsted
Mie Thomsen
Lundbyesvej 9, Bedsted
Jeppe Kjærgaard Andersen
Kirkegade 13 st tv, Bedsted

Stafetten
ved Bent Thomsen
Forår på vej
Når jeg nu sidder her i dag og kigger ud af mit
vindue, er overskriften vist ikke helt passende. Det
stormer og regner. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville
jeg sige det var november. Men det er det ikke. Det
er marts måned. Og hvordan ved jeg så det? Jo, årets
dilettantstykke er vel overstået og beskæringen af
mine vinstokke er så småt begyndt. Beskæringen er
ganske vist udsat pga. vejret, men jeg tror jeg når
det. Jeg behøver jo ikke tage alle 5 på en gang. Nå,
men det var jo foråret vi kom fra. Helt personligt
er det min favorittid. Jeg holder meget af de lyse
aftener som er i vente. Det er tiden hvor alt springer
ud og går fra det kedelige look til klædt i grønt. Der
er jo ikke noget bedre end at sidde på terrassen og
holde øje med græsset det gror. Hvis det så kan forenes med et glas rødvin i venners eller familiens lag,
hvor verdenssituationen vendes, eller bare en kop
kaffe helt alene med tid til refleksion, så kan det ikke
blive bedre. Når vi nu er ved det med refleksionen,
så sidder jeg tit og undrer mig over at et så lille et
samfund som vores kan være så stærkt. Der er rigtig
mange ildsjæle i Bedsted Sogn. Og der er plads til
endnu flere. Jeg har min gang i foreningslivet her i
Bedsted og sjovt nok er det de samme ildsjæle jeg
møder alle steder. Før i gamle dage hed de Tordenskjolds soldater. Så nu kommer opsangen: Kære
borgere i Bedsted Sogn, kom nu ud af busken og gi’
jeres bidrag til lokalsamfundet og engager jer. I har
altid et eller andet I kan byde ind med. Det gør ikke
ondt at sidde i en bestyrelse, tro mig jeg har prøvet
op til flere. Det hele handler om at støtte lokalt. Det
gælder både Idrætsforeningen, spejder, Købmanden, Missionshuset, Brandværnet (ikke at i skal sætte
ild til noget), Friskolen osv. Hvis ikke der støttes op
lokalt, så forsvinder det. Vi har kun ting til låns. Derfor skal vi passe på det og ikke tage det for givet. Når
det så er sagt, er jeg utrolig stolt af at bo i Bedsted.
Når jeg kommer rundt i landet og folk spørger hvor
jeg kommer fra, får de altid et: Æ komme fra Bajstaj!
Så er vi ligesom i gang. Vi er nødt at have fundet
ud af hvor byen ligger og vi har fået slået fast jeg er
fra Sønderjylland. Det skægge er så, at der altid er
en, der enten har, eller har haft familie i byen, gået
i skole med en, eller bare tilfældigt er kørt igennem
på et tidspunkt i deres liv. At bo i Bedsted er ikke et
arbejde, men en livsstil. Tak for lån af jeres øjne.
Stafetten sendes videre til Birger Jessen Hansen

www.bedsted-kirke .dk

