bedsted
april og maj 2013

Gudstjenester

Solgårdens gudstjenester

Bibelkredse i hjemmene

i Bedsted kirke

Onsdag den 3. april kl. 10.30 ved B. O. Damm. Altergang.
Onsdag den 1. maj kl. 10.30 ved H. Holmgaard. Altergang.

Torsdag den 4. april hos Anette og Freddy Pileman.
Torsdag den 18. april hos Birte og Jan Møller.
Torsdag den 23. maj hos Jette og Ivan Fredensborg.

April & maj

Stof til næste kirkeblad

Møder i missionshuset

afleveres/indtelefoneres senest den 1. maj til præstegården.

Tirsdag den 9. april kl. 19.30: Forstander Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen Århus.
Emne: Diakoni med hjerte, mund og hænder.
Fredag den 19. april kl. 19.30: Kommunalt fællesmøde.
Tirsdag den 30. april kl. 19.30: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen, Burkal.
Emne: Glæde i Herren – hvert øjeblik og for evigt.
Tirsdag den 14. maj kl. 19.30: Journalist Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: Paulus i Grækenland.
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30: Journalist Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: Paulus i Filippi.

Gudstjenestetider
Kirkekaffe
og lidt om Lundbye

1. april
kl. 19.30
2. påskedag		

Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus

7. april
kl. 16.30
1. søndag efter påske
		

Pizza-gudstjeneste
Joh 20,19-31:
Den opstandne Jesus møder disciplene og Thomas.

ved
Henning Haugaard

14. april
kl. 9.00
2. søndag efter påske

Kirkebil.
Joh 10,11-16: “Jeg er den gode hyrde”

21. april
kl. 19.30
3. søndag efter påske
		

Ved Katrine Tilma
Joh 16,16-22:
“I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde.”

Lundbyes gravsted på Bedsted kirkegård
er blevet renoveret, og en informationstavle
om Lundbye sættes op.

26. april
kl. 10.30
Bededag		

Kirkekaffe
Matt 3,1-10: Johannes døbers prædiken.

28. april
kl. 9.00
4. søndag efter påske
		

Kirkebil.
Joh 16,5-15: Når sandhedens ånd kommer.
Indsamling: KFUK og KFUM i Danmark

5. maj
kl. 14.00
5. søndag efter påske

Ved Erling Bjerrum-Petersen, Abild
Joh 16,23-28: Bed – i Jesu navn

9. maj
kl. 9.00
Kristi himmelfarts dag

Mark 16,14-20: Jesu afskedstale og himmelfart.

12. maj
kl. 10.00
6. søndag efter påske

Konfirmation
Joh 15,26-16,4: Talsmanden og I skal vidne om mig.

19. maj
kl. 11.00
Pinsedag		
		
		

Kirkebil
Joh 14,22-31: Om Helligånden
Indsamling: Den danske Israelsmission
Kirkekaffe.

20. maj
kl. 10.00
2. pinsedag		

Joh 3,16-21: Lyset er kommet til verden.

26. maj
kl. 10.30
Trinitatis søndag

Kirkebil
Joh 3,1-15: Jesus og Nikodemus

2. juni
kl. 9.00
1. søndag efter trinitatis

Ved Katrine Tilma, Hostrup.
Luk 16,19-31: Lignelsen om den rige mand og Lazarus.

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.

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.

Det vil vi markere
den 26. april
- Lundbyes dødsdag
Efter gudstjenesten vil Henning Haugaard
fortælle lidt om Lundbye ved graven, og
lidt mere i Kirkehuset efter kirkekaffen der.
Menighedsrådet

Månedens bibelord
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de,
som du har givet mig, være hos mig, for at
de skal se min herlighed, som du har givet mig,
for du har elsket mig, før verden blev grundlagt.
(Johannes evangeliet 17,24)

Stafetten
Stafetten ved Aron Jørgensen
Bedsted friskoles støtteforening

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 23. april og onsdag den 15. maj
kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af møderne hænger i våbenhuset.

Indsamling i januar – februar
Det danske Bibelselskab: 250 kr.
Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler: 300 kr.

Telegrammer til konfirmanderne
kan lægges i kasser i Kirkehuset. Der er åbent lørdag den 11. maj kl. 15-17 og
søndag den 12. maj kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Line Kjærgaard Andersen, Stenagervej 2
Dennis Ince Christensen, Sivkrovej 6
Magnus Christiansen, Nederballevej 3
Louise Dahl Jensen, Nederballevej 6
Renè Agervig Jensen, Lundbyesvej 18
Sune Jensen, Ginegaardsvej 7
Christian Holm Johansen, Kirkegade 3
Simone Irena Sørensen, Gravlundvej 2
Line Wiis Tønnesen, Overballevej 4
Ida Bruun Wilhelmsen, Heiselvej 4

Slår man ”støtte” op i en ordbog, kommer der ord og forklaringer frem, som f.eks.
søjle, genstande der bærer noget, holder det oppe, understøtter osv. Sætter man det
derefter sammen med forening, som bliver beskrevet bl.a. med ord som forbindelse,
sammensmeltning og samhørighed, nærmer vi os det som vores forening gerne vil
beskrives som.
Bedsted Friskoles Støtteforening, er en forening af mennesker, som vil sammensmelte/forbinde Bedsteds borgere, og sammen med resten af byens indbyggere være
en bærende søjle for vores lokale samfund.
Foreningens hovedformål, er som navnet udtrykker, selvfølgelig at støtte op omkring den nye friskole. Men i vores daglige arbejde, er det umiddelbart ikke det der
fylder mest. Vi prøver at sammensætte arrangementer, som kan bidrage til at smelte
byen endnu mere sammen, og skabe et ”rum” hvor hele byen kan samles, og have
det hyggeligt sammen, på trods af alle de forskellige mennesker og aldersgrupper
byen besidder.
Bedsted friskoles støtteforening er glade, for den store opbakning, vi har mødt,
bl.a ved jeres økonomiske bidrag, som har været en medvirkende årsag til at vi kan
yde økonomisk støtte til byens friskole. Dermed også være medvirkende til at byens
børn har rammerne til at lære noget, slå rødder, og udbrede deres vinger. (Bedsted
friskole – rødder og vinger)
I en lille by som Bedsted, er frivilligt arbejde en vigtig drivkraft. Noget af det som
giver energien til at gøre en indsats, er opbakning, smil og rosende ord, som man
møder på vejen. Det vil sige anerkendelse af andres arbejde. Dette kan vi være glade
for findes i vores lokalsamfund.
Arbejdet og samarbejdet på tværs af alle foreninger, udgør i fælles bærende søjle
for vores lokalsamfund.
Stafetten sendes videre til Egon Møller, Lindevej 14

TeenMess
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 i KIK-OP
Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 i KIK-OP

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

Resultat af sogneindsamling den 10. marts.
I Bedsted sogn blev der indsamlet 3600 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp.
I hele landet blev der indsamlet 13,5 millioner kroner.
Tak til indsamlere og tak til enhver, som har bidraget.

