oktober og november 2012	bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes mandag den 8. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Oktober & november

Gudstjenestetider

Pizza-gudstjeneste
Den 18. november kl. 16.30 holder vi igen Pizza-gudstjeneste.
Efter gudstjenesten samles vi i Kirkehuset og spiser pizza.
Prisen er: 20 kr. for voksne. Gratis for børn under 15 år.

30. september kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis

Markus 2,14.22: Ny vin på gamle lædersække.

7. oktober
kl. 9.00
18. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma, Hostrup
Lukas 15,1-11: Det sande vintræ.

14. oktober
kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Johannes 1,35-51: De første disciple kaldes.

Teenklubben

21. oktober
kl. 9.00
20. søndag efter trinitatis
		

Mattæus 21,28-44: Lignelserne om de to sønner og om de
onde vinbønder.

KFUM & KFUK

28. oktober
kl. 10.00
		
21. søndag efter trinitatis
		

BUSK-gudstjeneste. Kirkebil.
Kirkekaffe og præsentation af udstilling i Kirkehuset.
Lukas 13,1-9: De dræbte galilæere, det sammenstyrtede tårn
og figentræet uden frugt.

4. november kl. 9.30
Alle helgens søndag

Kirkebil. Kirkekor synger
Mattæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.

11. november kl. 10.30
23. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil.
Markus 12,38-44: Den fattige enkes gave.
Indsamling: KFUMs sociale Arbejde i Danmark.

14. november kl. 19.30

Lovsangs- og forbønsgudstjeneste

18. november kl. 16.30
24. søndag efter trinitatis

Pizza-gudstjeneste.
Johannes 5, 17-29: Sønnens fuldmagt fra Faderen.

25. november kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
		
		

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Mattæus 11,25-30: “Kom til mig, … og jeg vil give jer
hvile”.
Indsamling: Indre Mission i Danmark.

2. december kl. 10.00
		
1. søndag i advent

Familiegudstjeneste. Mini-konfirmander medvirker.
Kirkekor synger. Kirkebil.
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer – til Jerusalem.

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 10. oktober kl. 10.30 ved Bent Oluf Damm. Altergang.
Onsdag den 14. november kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.

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.

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.

Indsamling i juli og august
YM-opgaven: 419 kr.
Den grønlandske Bibelsag: 245,- kr.
Den danske Israelsmission: 260,- kr.

Tirsdag kl. 19.30 i KIK OP.

Samtaler om troen og livet
ud fra
Kristuskransen
Vi mødes i Kirkehuset kl. 19.30
Tirsdag den 30. oktober
Tirsdag den 27. november
Tirsdag den 22. januar
Tirsdag den 5. marts
Efter en times samtale er der kaffe.
Aftenen slutter med, at vi går i kirken til en
kort meditation over en af perlerne.
Studiekredsen tager udgangspunkt i Kristuskransen og i
Martin Lönnebos bog: ”Kristuskransen – øvelser i livsmod,
livslyst, selvbesindelse og i at leve Gud nær. ”
Samlet pris for bogen og Kristuskransen: 189,- kr.

Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Tilmelding til sognepræst Heine Holmgaard

Bibelkredse
Tirsdag den 2. oktober hos Birthe og Jens Overgaard
Torsdag den 4. Oktober hos Bente og Peter Madsen
Tirsdag den 13. november hos Elsabeth Jørgensen
Torsdag den 15. november hos Tine og Bent Møller
Torsdag den 29. november hos Birte og Jan Møller

Hør prædikener fra Bedsted kirke på:
bedsted-kirke.dk

Møder i missionshuset

Kunstudstilling i Kirkehuset

Oktobermøder:
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 på Sundeved-Centret.
Emne: Tag livet for givet – af Gud!
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Hellevad konfirmandstue.
Emne: Tag livet for givet – del det med andre!
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30: Bibeltime
ved sognepræst Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.
Emne: Esajas 6,1-8 Hvem skal jeg sende?
Fredag den 26. oktober kl. 18.00: Åbent hjem-aften.
Tirsdag den 6. november kl. 19.30: Fællesmøde ved tømrer Lars Langgaard,
Haderslev.
Emne: Balkan-mission – Kristendom blandt romaer.
Tirsdag den 20. november kl. 19.30: Ved generalsekretær Bodil Skjøtt,
Israelsmissionen.
Emne: Jerusalem – pilgrimsby også for kristne.

Søndag den 28. oktober præsenterer
Birthe Engedal Nissen en udstilling af billeder
i kirkehuset.
Det sker ved kirkekaffen efter BUSK-gudstjenesten.

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

Læsekreds – samles igen.
Læsekredsen, der er fælles med Højst, Hostrup og Nr. Løgum sogne, samles
igen. Der er planlagt 3 aftener, men man behøver ikke deltage i dem alle for
at være med.
10. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset i Bedsted
28. november kl. 19.30 i Højst
24. januar kl. 19.30 i Nr. Løgum
Tilmelding/information hos Bendix Thomsen, tlf. 2330 7005.

Månedens bibelord
”Min sjæl, pris Herren,
glem ikke hans velgerninger!”
(Salme 103,2)

Stafetten
ved Martin Christensen
Ferie med indhold
Først i oktober sidste år blev vi inviteret med på en tur til Rhodos. Prisen pr.
person var alt inklusive. Vi fløj derned. Efter landingen blev vi guidet ind på
vores hotel, Her i receptionen fik vi vores værelsesnummer og et rødt armbånd
omkring højre håndled.
Det røde armbånd betød, at alt, hvad vi nu ville nyde inde på hotellets område,
var gratis; morgenmaden var gratis, frokosten var gratis, aftensmaden var gratis. Lå vi ved poolen, kom der en og spurgte, hvad vi ville have at drikke, om vi
også vil have is, det var op til 30 graders varme, eller kage til kaffen, det var alt
sammen gratis. Det var betalt. Det var en pragtfuld oplevelse.
Prøv at lukke øjnene og forestille dig, hvordan det var.
Og så er det kun et lille glimt af det, som Jesus tilbyder os. Han tilbyder os alle
himmelens herligheder, Ved tro på ham får vi del i alle de goder, Gud vil give
os, og det er betalt, Jesus betalte det, da han hang der på Golgatas kors, og Han
sagde ”Det er fuldbragt”. Da betalte han dit og mit ophold, alt inklusive. I 1.
Johs. 1,7 står der ”Jesu, Guds søns, blod renser fra al synd”. Ikke kun noget eller
kun det, som vi ikke selv kan klare, nej, der står al synd, de store og de små,
også dem, som kun du kender. Det er betalt. Det er fuldbragt.
Dette pragtfulde dejlige tilbud kan modtages af alle. Tag imod det!
Stafetten sendes videre til Birthe Nielsen, Lindevej 18.

