bedsted
august og september 2012

Gudstjenester

Menighedsrådsmøde

i Bedsted kirke

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 7. august kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

August & september

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

Gudstjenestetider
5. august
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Lukas 12,32-48: Om skatten i himlen og tro tjenere.

12. august
kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
		

Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse og veråb.
Indsamling: Den danske Israelsmission

19. august
kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.

26. august
kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten.

2. september kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis

Mattæus 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske.

9. september kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste. – Kirkebil.
Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam.

16. september kl. 9.00
15. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Lukas 10,38-42: Martha og Maria.

23. september kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.

30. september kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Markus 2,14-22: Ung vin på nye lædersække.

7. oktober
kl. 9.00
18. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma
Johannes 15,1-11: Vintræet og grenene.

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste fejres søndag den 9. september kl. 10.00.
Som tidligere vil der være offergang for både børn og voksne.
Der er mulighed for, at man med sit høstoffer kan støtte et
eller flere formål, som man kan afkrydse på den indlagte
kuvert. Ønsker man at støtte et andet folkekirkeligt arbejde,
end der er anført på kuverten, kan man skrive det
på kuverten.

KFUM & KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 28. august kl. 19.30:Ved Heine Holmgaard.
Emne: ”Det vigtigste først. – Om Guds kald.”
Tirsdag den 11. september kl. 19.30:
Ved Per Westh Jensen, der taler og fortæller om DBIs arbejde.

Månedens bibelord

Indsamlinger i maj og juni

»At frygte Herren er begyndelsen til visdom,
at kende den Hellige fører til forstandighed.«
(Ordsprogenes bog 9,10)

YM-opgaven: 1183 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 100 kr.

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

Den 6. september
indbydes alle til orienteringsmøde om valget.
Menighedsrådets formand orienterer om
arbejdet i den forløbne valgperiode.
Valgbestyrelsen orienterer om reglerne for valget.
Med de indkomne kandidatforslag afholdes valg.
Mødet holdes på Bedsted Friskole og begynder kl. 19.30,
men allerede kl. 18.30 inviteres alle til at spise.
Tilmelding til spisning senest 1. sept.
til Bendix Thomsen eller Heine Holmgaard
Hvem ser du gerne valgt
til menighedsrådet?
Kanditatforslag
afleveres til valgbestyrelsen inden mødet.
Menighedsrådet

Konfirmander
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.

Stafetten
ved Ketty Jensen

Valg til menighedsrådet

ved H. Holmgaard. Altergang.
ved H. Holmgaard. Altergang.

Adresser

Søndag den 10. juni havde vi besøg af Kim
Hartzner, leder af Mission Øst. Han fortalte
om det arbejde for Nordkoreas sultende
børn, som vi gennem kirkens Ydre Missionsindsamling har valgt at støtte.
Vi fik et billede af et land, der ikke har mad
nok til sin befolkning. Og det går særligt ud
over børnene. Mission Øst har som en af de
få organisationer fået adgang til landet – og
mulighed for at give livsvigtig hjælp til
nogle af de svageste.
Kim Hartzner fortalte om, hvordan de selv
er derude og kontrollerer, at hjælpen når
frem til dem, der har brug for det.
Det koster ca. 10 kr. at få mad frem til et barn
til en dag.

Tirsdag den 25. september kl. 19.30: Høstfest ved Rødekrokoret.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 1. august kl. 10.30
Onsdag den 5. sept. kl. 10.30

Hjælp til Nordkoreas børn

Da kommuneskolerne i Tønder kommune laver linjedeling på de 4 centerskoler
i kommunen fra 7. klasse, er det ikke længere muligt at samle konfirmander til
morgentimer som hidtil. Derfor er der lavet den fælles aftale for alle konfirmander i kommunen, at de undervises dels i eftermiddagstimer og dels 7 fredage i
løbet af skoleåret, hvor de så har fri fra skole.
Første fredag for konfirmandundervisningen er den 7. september.
Jeg forsøger at finde frem til, hvem der skal være konfirmander her, og sender et brev til dem først i august. Men da jeg måske ikke finder frem til alle dem,
der skal gå til konfirmandundervisning her, så sig til, hvis I ikke får noget brev.
Heine Holmgaard

Det dufter lysegrønt af græs,
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommmer.
 	 Salmebogen nr. 725 v1
Ja det er jo en dejlig tid. Alle træerne er sprunget ud, og vi har det typiske danske
sommervejr med både regn og sol.
Studenterne springer snart ud, og vi har midsommer, hvor dagene igen bliver
kortere.
Der tilbringes megen tid udendørs, så vi glæder os til at nyde det alt sammen,
med grillaften, børn og familie.
Jeg glæder mig meget.
God sommer.
Kære Gud
Min lærer siger, at først bliver dagene kortere, og senere bliver de længere. Kan
du ikke bestemme dig?
Charlotte (Fra ”Børn skriver til Gud”)
Stafetten sendes videre til Martin Christensen, Sivkrovej 42

