bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
Februar og marts

Gudstjenestetider
kl. 19.30

8. februar

kl. 19.30

Thomas-messe.

14. februar
Fastelavn

kl. 10.30

Kirkebil.

afleveres senest den 1. marts til sognepræsten.

Gospelgudstjeneste. Kirkebil. Kirkekaffe i kirken.

februar og marts 2010

7. marts
kl. 14.00
3. søndag i fasten
kl. 19.30

14. marts
Midfaste

kl. 19.30

Se mere på: bedsted-kirke.dk

Sogneindsamling i Bedsted

21. februar
kl. 14.00
1. søndag i fasten

11. marts

Koncert

Døbte: 3 drenge og 1 pige.
Konfirmerede: 6 drenge og 11 piger.
Viede par: 0.
Døde: 14.
Begravede fra Bedsted Kirke: 6.
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 10.464,50 kr.
YM-opgaven i Nigeria: 2.389,- kr.

Stof til næste kirkeblad

7. februar
Seksagesima

28. februar
kl. 19.30
2. søndag i fasten

Statistik 2009

21. marts
kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag

Familiegudstjeneste. Afslutning for minikonfirmander.
Kirkekor synger. Kirkebil.

28. marts
kl. 10.00
Palmesøndag

Kirkebil.

1. april
Skærtorsdag

kl. 19.30

Skriftemål kl. 19.00

2. april
Langfredag

kl. 10.00

4. april
Påskedag

kl. 10.00

Søndag den 28. februar bliver en dag, hvor Bedsted kirke igen fyldes af glad
sang. Alle har mulighed for at synge med i et gospelkor.
Dagen ledes ligesom sidste år af Torben Callesen, Aabenraa.
Menighedsrådet vil sørge for bespisning. Dagen begynder kl. 10.00 og slutter
af med en gospelgudstjeneste kl. 19.30.
Alle er velkomne til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

KFUM og KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.

Bibelkredse

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.

Tirsdag den 2. februar hos Cathrine Jensen.
Torsdag den 4. februar hos Rigmor og Martin Christensen.
Tirsdag den 2. marts hos Else Marie og Georg Knudsen.
Torsdag den 4. marts hos Stinne Paulsen.
Tirsdag den 23. marts hos Dorit og Gunnar Christensen.

Kommende indsamlinger

Møder i missionshuset

Søndag den 14. februar: Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler.
Søndag den 28. februar: Kristelig Handicapforening.
Søndag den 14. marts: Kristeligt Forbund for Studerende.

Tirsdag den 9. februar kl. 19.30: Emneaften: ”Lignelsen om ukrudt og hvede”,
ved Kurt Krüger.
Tirsdag den 23. februar: Generalforsamling. – Pizza til alle kl. 18.30.

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27. ..................................................... Tlf. 7477 7237.
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15. ..................................................... Tlf. 7477 7423.
Kirketjener:
Christian Wilkens. Fridag mandag. . ................................................ Tlf. 3054 6745.

Månedens bibelord
Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader,
som har elsket os
og i sin nåde givet os evig trøst og godt håb,
han trøste jeres hjerter og styrke jer
til alt godt i gerning og i ord!
(2 Thess 2,16-17)

KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 26. februar kl. 19.00.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
Gaver til lotteri modtages med tak og kan afleveres i præstegården
inden den 24. februar.
KFUM-spejderne i Bedsted

Stafetten

Kirkekor synger. Kirkebil.

Kirkebil

Bedsted Menighedsråd

Menighedsrådet

Tirsdag kl. 19.30 i KIK-OP.

Onsdag den 3. februar kl. 10.30 ved K. Tilma, Hostrup. Altergang.
Onsdag den 3. marts kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

Torsdag den 25. marts kl. 19.30 i Bedsted kirke
Entre: 100 kr

Spejderfest

Teenklub

Solgårdens gudstjenester

Vocaloca

Husk sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 7. marts.
Meld dig som indsamler hos Heine Holmgaard.

Gospeldag
Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

med

TEMADAGE:
Tirsdag den 16. marts kl. 19.30: Missionær Henrik Dideriksen, Esbjerg.
Emne: ”Er livet blot en pause?”
Onsdag den 17. marts kl. 9.30: Missionær Henrik Dideriksen, Esbjerg.
Emne: ”Du er ikke alene i din hverdag.”
Onsdag den 17. marts kl. 19.30: Missionær Henrik Dideriksen, Esbjerg.
Emne: Taknemmelighed.
Fredag den 26. marts kl. 19.00: Café-aften. Lovsangsband fra Vejle – v. Vita og
Mogens Nissen.

ved Kitt Giese Prydsø
Manden med slæden
Hvem der blot forstod livet at prise
Mon det er det, manden med slæden dig vil vise?
Lykke og tilfredshed
Er ej en selvfølge og varer sjældent ved
Lader sig ej fange
Om så dine arme var nok så lange
Med skaberens formå’n
Kan du måske optage et lille lån
Renten være sig lav eller høj
Lader sig tilbagebetale i stilhed eller støj
Hvad valutaen er i livets bank
Og hvem der formår at betale sin gæld og holde ryggen rank
Thi tiden og prøvelserne vil røbe
Hvem der sig i selvmedlidenhed vil svøbe
Hvem der vil fatte sværd og skjold
Og kæmpe mod skæbnen kold
Hvem der kan bære livets kappe
Uden efter ilt at snappe
Hvem der kan leve uden håb og drømme
Hvem der tør sin sjæl at rømme
Hvem der tør den at sælge
For blot i evig længsel at svælge
Livskraften lader sig af og til forsvinde
Beder til at den ej vil helt udrinde
Beder om styrke og mod
Til at øjne lykkens overflod
Stafetten går videre til Britta Kjærgaard, Bøgevej 11

