bedsted
oktober – november 2009

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Oktober & november

Gudstjenestetider
4. oktober
kl. 10.00
		
		
17. søndag efter trinitatis

Kirkekoret synger.
GudstjenesteTEAM medvirker.
Kirkebil. – Kirkekaffe.
Lukas 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

11. oktober
kl. 19.30
18. søndag efter trinitatis

Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.

18. oktober
kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis

Pizza-gudstjeneste
Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.

20. oktober

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

kl. 19.30

25. oktober
kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis

BUSK-gudstjeneste. Kirkebil.
Mattæus 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens bryllup.

1. november kl. 10.00
Alle helgens søndag

Kirkekor synger. Kirkebil.
Mattæus 5,1-12: Saligprisningerne.

8. november kl. 8.30
22. søndag efter trinitatis
		
		

Mattæus 18,21-35: Lignelsen om den gældbundne tjener.
Indsamling:
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

15. november kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis

Ved Thorkild Schousboe
Mattæus 22,15-22: Spørgsmålet om skat til kejseren.

16. november kl. 19.30

Thomas-messe

Solgårdens gudstjenester

Grundkursus i kristendom

Onsdag den 7. oktober kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.
Onsdag den 4. november kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

Over 10 aftener kan du nu få en grundlæggende gennemgang af, hvad kristendom er. Kurset holdes på Øster Højst Kro og begynder hver gang kl. 18.30 med
dagens middag. Derefter oplæg og drøftelse af centrale emner i den kristne tro
– indtil kl. 21.30.
Kurset holdes følgende datoer:
21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 6/1, 20/1, 3/2, 24/2, 10/3, 24/3.
Deltagelse i kurset koster 1200 kr.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 28. oktober og tirsdag den
17. november kl. 19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Fridage
Jeg har friweekend den 14. – 15. november.
Embedet passes af Katrine Tilma, Hostrup, tlf. 74 73 41 12.

BUSK-gudstjeneste, frokost og menighedsmøde
søndag den 25. oktober
Igen holdes BUSK-gudstjeneste, en familiegudstjeneste, hvor spejderne er med
til at forberede gudstjenesten og medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kirkefrokost i spejderhytten.
Og – så holdes der et ”menighedsmøde”. Det er nyt, at der skal holdes et årligt
menighedsmøde, hvor regnskab og budget fremlægges, og hvor formanden for
menighedsrådet redegør for arbejdet i menighedsrådet det forløbne år, og om
tanker for det kommende år. Herefter er der mulighed for drøftelse og
spørgsmål til menighedsrådet.
Menighedsrådet

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 830,- kr. – Den Danske Israelsmission: 140,- kr.

Pizza-gudstjeneste

22. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
		

Mattæus 25,31-46: Verdensdommen.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

29. november kl. 10.00
		
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste.
Mini-konfirmander medvirker. Kirkebil.
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.

Teenklubben – Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

6. december kl. 10.00
2. søndag i advent

Ved Thorkild Schousboe
Mattæus 25,1-13: Lignelsen om de ti brudepiger.

KFUM & KFUK – Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Se også Bedsted kirkes nye hjemmeside:
www.bedsted-kirke.dk

Kirkebil
De, der ønsker at benytte kirkebilen, bedes kontakte Luddes Taxi i BylderupBov senest kl. 12 om lørdagen. Det er tlf. nr. 74 76 23 34.

Stof til næste kirkeblad
afleveres/indtelefoneres senest den 1. november til præstegården.

Adresser

Den 18. oktober kl. 17.00 holder vi igen pizza-gudstjeneste.
Efter gudstjenesten samles vi i spejderhytten og spiser pizza.
Prisen er: 20 kr. for voksne.
Gratis for børn under 15 år.

Bibelkredse
Torsdag den 8. oktober hos Annette og Heine Holmgaard
Torsdag den 29. oktober hos Inger og John Wilkens
Torsdag den 12. november hos Tine Møller (Kvindeaften)
Tirsdag den 17. november Dagny og Benno Christensen
Torsdag den 19. november hos Freddy Pileman (Mandeaften)
Torsdag den 26. november hos Bente og Peter Madsen

Foredrag
ved Maria Møller Knudsen
Emne: Kristen og psykisk syg.
i konfirmandstuen torsdag den 5. november kl. 19.30
Gratis adgang – alle er velkomne.

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.

Månedens bibelord

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

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for? (Salme 27,1)

Bedsted menighedsråd

Arrangører af kurset er kirkerne i Hostrup/Højst og Bedsted, og det ledes af
sognepræsterne Katrine Tilma og Heine Holmgaard.
Få flere oplysninger om kurset hos sognepræsten eller se på hjemmesiden:
Kristendomskursus.dk
Tilmelding snarest.

Møder i missionshuset
Oktobermøder i Aabenraa:
Tema: Guds hellighed.
Tirsdag den 6. oktober: Kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke ved Sten Nielsen,
Sommersted.
Onsdag den 7. oktober: Kl. 19.30 i Nicolaihuset ved Anders Jørgen Jensen, Års.
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Hjordkær missionshjem: Bibelkursus ved
Jens Jensen, Løgumkloster. Emne: Filipperbrevet.
Fredag den 23. oktober kl. 19.00: Cafe-aften. En aften med sang og musik ved
Birgitte og Keld Christensen, Ringe.
Tirsdag den 3. november kl. 19.30: Bibelundervisning ved sognepræst Katrine
Tilma, Hostrup. Emne: Lignelsen om den rige bonde, Lukas 12.13-21.
Søndag den 22. november: Optakt til advent

Stafetten
ved Bjarne Jacobsen

Som tiden dog flyver …
Som nyudannet ingeniør og kun 26 år blev jeg ansat i et firma i Odense. Min
chef var lige fyldt 62 år, og der gik kun et par dage, før han indviede mig i en
af sine kendsgerninger om livet. ”Jo ældre du bliver, desto hurtigere går tiden”
- ”øøhh hvad?”, svarede jeg: ”det er da kun, hvis du bevæger dig med lysets
hastighed, at tiden ikke er konstant”. Han grinte bare og gentog: ” ”Jo ældre
du bliver, desto hurtigere går tiden”, og så gik han.
”Fornemmelsen af tid” ændrer sig, når du bliver ældre. Det måtte være det,
han havde ment, og efter at jeg har fået børn er det så rigtig gået op for mig,
hvor rigtige hans ord var. Med børn får man tiden sat i perspektiv – hvad der
virker som evigheder for dem, synes af en voksen at være gået alt for hurtigt.
Man har tid i overflod som barn, ja, man vil nærmest gerne kunne korte den
lidt af. Som voksen har man altid for lidt tid, man kunne godt bruge ekstra af
den. Jeg er i år fyldt 38, og med den hastighed tiden går, er jeg begyndt at blive bekymret over, hvor lidt tid man har, når man bliver 62 år. Så når man måske kun lige at vågne op om morgenen, før man atter skal stille vækkeuret og
gå i seng. Om det går så galt, kan kun tiden vise.
Heldigvis har Gud ikke problemer med tiden, det er kun noget vi mennesker
må døje med:
En mand forsøgte at forstå Gud og spurgte ham derfor:
”Gud, hvor lang tid er en million år for dig?”
Gud svarede: ”En million år er som et sekund for mig.”
Manden: ”Hvor meget er en million kroner for dig?”
Gud: ”En million kroner er som et par håndører for mig.”
Manden: ”Må jeg få et par håndører af dig?”
Gud: ”Jo, lige et sekund.”
Nå, men tiden flyver, så jeg må hellere slutte herfra.
Stafetten sendes videre til Mathias Knudsen, Hellevadvej 13.

