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GudstjenestetiderHvor er Gud?
Ærlig talt. Det er langt fra altid, at vi synes, at Gud hjæl-
per os så godt, som vi kunne ønske det. Særlig når vi 
bliver ramt af noget tungt, sker det, at vi griber efter Gud 
– men ikke rigtig synes, at vi kan få fat på ham og få ham 
i tale – og få ham til at hjælpe os. 

Det gør ondt at være ramt. Og hvis ikke engang Gud så 
er klar til at hjælpe … 

Er det blot fake news – falske nyheder – med alle de 
store ord om Gud og hans kærlighed? 

Han reagerer i hvert fald ikke altid som vi kunne ønske 
det. Springer ikke altid til, som vi kunne ønske det, så 
snart vi beder ham om det. 

Så sker det, at vi afskriver Gud – dropper ham. 

Men – det er heller ikke så let.

Faktum est!
For han har jo reageret. Der er sket noget. Det blev jul. 
Læser vi juleevangeliet i den latinske bibel, så begynder 
den med ordene: Faktum est! – Det skete! 

Der er sket noget særligt. Der er et faktum – noget, der 
virkelig er sket, og som viser os Gud. Et utroligt faktum: 
Guds søn – født på jorden – lagt i en krybbe!

I krybben!
Det er et underligt sted at lede 
efter Gud. Men det er der, vi 
kan finde ham. 

Og selv om han ikke springer 
op af krybben og gør alt, hvad 
vi vil have ham til – som om 
han var vor tjener, som vi 
kunne bestemme over – så er 
han noget særligt. 

Tager vi os tid til at lære ham at kende, så er der noget 
særligt ved ham. Og så er det ikke længere så let at på-
stå, at han bare er ligeglad med os. 

Når vi har fortalt ham alt, hvad vi ønsker af ham, så har 
han også noget at sige til os, hvis vi tager os tid til at 
lytte.

Heine Holmgaard, sognepræst

1. december kl. 10.00 Familie-gudstjeneste 
1. søndag i advent  Lukas 4,16-30: Jesus i Nazaret. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

8. december kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm 
2. søndag i advent  Mattæus 25,1-13: De ti brudepiger. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

15. december  kl. 19.30 Advents- og julekoncert - med de ni læsninger 
3. søndag i advent  Lukas 1,67-80: Zakarias’ lovsang. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

22. december kl. 10.00 
4. søndag i advent  Johannes 3,25-36 

24. december  kl. 14.00 og kl. 15.30  
Juleaften    Lukas 2,1-14: Jesu fødsel. 

25. december kl. 10.00   
Juledag    Johannes 1,1-14: Ordet, der blev kød.

26. december  kl. 9.00  Ved Bent Oluf Damm 
2. juledag   Mattæus 10,32-42: At vedkende sig Jesus. 

31. december kl. 23.30  
Nytårsaften 

1. januar    Ingen gudstjeneste, nytårsdag 

5. januar  kl. 10.00   
Helligtrekongers søndag Johannes 8,12-20: Jesus – verdens lys! 
   Indsamling: Det danske Bibelselskab 

9. januar   kl. 19.30 En aften med bøn, stilhed, lovsang og ord  
   til eftertanke. 

12. januar  kl. 9.00  
1. søndag efter helligtrekonger Markus 10,13-16: Jesus og de små børn.

19. januar  kl. 10.00  
2. søndag efter helligtrekonger Johannes 4,5-26: Jesus giver livets vand. 

26. januar  kl. 9.00  Ved Thorsten Bjerg Christensen  
3. søndag efter helligtrekonger Lukas 17,5-10: Om tro og tjeneste. 

2. februar  kl. 17.00 Pizzagudstjeneste 
Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33:  
   Om hvedekornet, der må dø for at give liv.  
   Indsamling:  
   Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

5. december kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården 

23. december kl. 10.30 Julegudstjeneste på Solgården 

9. januar  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

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. 

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

Glædelig advent og jul!

Jul på kirkens 
prædikestol 

”At frelse mig 
af syndens nød 

er Christus af 
en jomfru fød.”

Sådan forklares julen på  
kirkens prædikestol.

Kristus Jesus, Guds søn blev 
født her. Med Gud som far  

og Maria som mor.  
Derfor kunne han forbinde 

mennesker med Gud.

Derfor kunne han frelse os  
fra syndens nød.  

Syndens nød handler om, 
at forbindelsen til Gud blev 

brudt. Vi ville selv.

Men Gud ville stadig os. 
 Derfor rækker han i julen ud 
mod os. Der er en vej tilbage 
til Gud – sammen med Jesus.



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Tine Møller 

I starten af september blev jeg inviteret til 40 års 
jubilæum med mit efterskolehold. Jo, den var god 
nok… der stod 40 år!

En fantastisk dag med gensyn af gode venner fra 
den tid, og et tilbageblik i mit og deres liv; for hvad 
havde vi haft af forventninger til vores liv dengang, 
og havde vores liv formet sig, som vi måske forven-
tede dengang? Næppe, og 40 år efter havde vi hver 
især fået fyldt vores livsbagage op med mange ting, 
som for nogle var blevet tungere end andres. 

Som menneske har vi en voldsom trang til at regne 
tingene ud, og vil gerne have kontrol over vores liv, 
en jagen efter forståelse, også hvis livet ikke former 
sig, som vi kunne ønske det.

Vores liv kan sammenlignes med de fire årstider, og 
jeg synes der er noget smukt ved dem alle fire. Jeg 
elsker farverne og symbolikken i dem. 

Foråret hvor vi bliver født, bardomstiden og den 
første ungdom, hvor håbet, friskheden og den 
spirende forventning til livet ligger. Sommeren 
hvor der for mange bliver stiftet hjem og familie, 
sensommeren hvor børnene flytter hjemmefra og 
afslutningen på arbejdslivet nærmer sig. Så når vi 
efteråret, hvor der åbnes nye muligheder  og andre 
oplevelser, end der har været mulighed for før. Vi 
kommer ikke uden om vinteren, og ligesom med 
naturen der kan se nok så død ud – så bliver den jo 
grøn igen og springer ud, og foråret vender igen 
tilbage.

Sådan er det også med det kristne håb, som jeg tror 
på, at der venter en evig vår.

Nu er det efterår i naturen, og efteråret kan være en 
utrolig flot tid, men der kan også være storme og 
hårde dage.

Men vi må prøve at lære os at glædes over dagen i 
dag, og de forskellige slags dage, som efteråret nu 
engang kan byde os. Livets efterår kan – ligesom 
naturens – virkelig sætte kulør på med de mange 
smukke farver som naturen lige nu giver os.

”Han lover mig en evig vår, 
trods vinterstorm og død; 
thi livet frem af graven går, 
som Kristus gennembrød.

Stafetten sendes videre til Andreas Hansen

Kommende arrangementer
Mands-minde den 20. februar ved Jens og Bjarne Overgaard.

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne:  
23/1, 30/1, 6/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 8/4, 12/4.  
Øver i Kirkehuset kl. 19.30.  Alle er velkomne til at synge med.

Møder i missionshuset
Torsdag den 5. december kl. 19.00:  
Kvindernes adventsfest. 

Tirsdag den 10. december kl. 18.30:  
Fælles Julefrokost og adventsmøde. Tale v. Jens Medom Madsen, 
generalsekretær i Indre Mission. 

Mandag den 6. – fredag den 10. januar:  
Bedemøde hver aften kl. 19.30.  
NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke. 

Tirsdag den 21. januar:  
V. lokale kræfter. 

Lørdag den 25. januar:  
Vinterstævne i Hjordkær.

FredagsCafe
Fredag den 13. december kl. 9.30:  
Julehygge. 

Fredag den 17. januar kl. 9.30:  
”Vi synger sammen” v. Agnes Thomsen 

Fredag den 31. januar kl. 9.30:  
”Volontør i Israel” v. Sussi og Bendix Thormsen.

Julehjælp
Igen i år vil mange bruge flere penge på gaver end 
sidste år. Men for nogen kniber det med selv det mest 
nødvendige for blot at skabe lidt fest. 

Bedsted Kirke og Missionshus er gået sammen om at 
samle ind, så vi kan give en håndsrækning til dem, der 
særlig trænger. 

Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp. Eller opfordre andre 
til at søge, hvis du kender nogen, der trænger. 

Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard.

Du kan støtte indsamlingen med et beløb på kirkens MobilePay – 
23556.

Bedsted Missionshus og Bedsted Kirke

Juleindledning i Bedsted kirke
Fredag den 20. december kl. 15.30.  
Alle på Bedsted Friskole, forældre, tidligere skoleelever og andre, der 
har lyst til at være med, er velkomne.

Julekoncert  
- med de 9 læsninger 
Søndag den 15. december kl. 19.30.  
Bedsted kirkekor og hornblæsere medvirker 
ved julekoncerten. Som noget nyt i år bliver 
det med de 9 læsninger, der sætter julen ind 
det store bibelske perspektiv.

Indsamling i september og oktober
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 50,- kr.  
Høstoffer: 7.140,- kr.  
Folkekirkens Nødhjælp: 200,- kr.

Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 5. december kl. 19.00.  
Sussi Strømme fortæller fra sit ophold i Israel som seniorvoluntør i 
”Projekt: Yad va lev – med hånd og hjerte.”  
Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermidda-
gen.  Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Læsekredsen
22. januar kl. 19.30 i Nr. Løgum konfirmandstue: 
”En anden gren”, af Jesper Wung Sung.  
Hør nærmere hos Bendix Thomsen.

Månedens bibelord
”For således elskede Gud verden, at han gav  
sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham,  
ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Johannes evangeliet 3,16

www.bedsted-kirke .dk

Julefest i Kirkehuset
Fredag den 3. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program: 
- Tale ved sognepræst Heine Holmgaard  
- Godt kaffebord  
- Underholdning ved menighedsrådet 

Alle er velkomne.  
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.


