bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke
August & september

Søndag den 18. august – Gudstjeneste kl. 14.00
Derefter varme vafler og kaffe ved Kirkehuset.
Lidt underholdning og sommerhygge
på de ældres vilkår ved menighedsrådet.
Alle er velkomne til at være med.
Bedsted menighedsråd

Gudstjenestetider
4. august
kl. 10.30
Kirkebil.
10. søndag efter trinitatis Lukas 19, 41-48: Jesu sorg over Jerusalem. 			
		
Indsamling: Indre Mission i Danmark
11. august
kl. 9.00 Kirkebil.
11. søndag efter trinitatis Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.
18. august

kl. 14.00

Vafler og sommerhygge i Kirkehuset efter gudstjenesten.
12. søndag efter trinitatis Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!

25. august
kl. 19.30 Ved Anne Marie Baun
13. søndag efter trinitatis Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.
14. søndag efter trinitatis Lukas 17,11-19: De ti spedalske.
8. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste. Kirkebil.
15. søndag efter trinitatis Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.

Høstgudstjeneste fejres søndag den 8. 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.

Den danske Israelsmission: 100 kr.
Foreningen Agape: 200 kr.
Den grønlandske Bibelsag: 50 kr.

Julegospel

22. september kl. 10.00 Kirkebil. – Kirkekaffe i Kirkehuset.
17. søndag efter trinitatis Lukas 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

Oslo Gospel Choir fejrer i år 25 års jubilæum og holder
julekoncert i Haderslev.

6. oktober

kl. 10.00

Kirkebil

19. søndag efter trinitatis Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.

Søndag den 1. december kl. 15.00 i Haderslev idrætscenter.

Vi håber at kunne fylde en bus og få en fælles oplevelse.
Pris for bustur og billet: 300 kr.
Tilmelding snarest – og inden 1. september til Ole Damm Knudsen
(74 77 74 23). Vi har reserveret billetter, som fordeles efter ”først til mølle”.
Bedsted Menighedsråd

Solgårdens gudstjenester

Onsdag den 7. august kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. Altergang.
Onsdag den 4. sept. kl. 10.30 ved Katrine Tilma. Altergang.

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.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 28. august og
onsdag den 25. september kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

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.

Tirsdag den 27. august kl. 19.30: Henry Holm Hansen, Nr. Løgum.
Emne: ”Sorrig og glæde de vandre til hobe!”
Tirsdag den 10. september kl. 19.30: Oliver Karst, sognepræst i Felsted.
Høstaften.
Fredag den 20. september kl. 19.00: Caféaften.
– Tidligere narkomaner fra Norge fortæller om deres liv.

Stof til næste kirkeblad

Høstgudstjeneste

15. september kl. 9.00
Ved Bent Oluf Damm
16. søndag efter trinitatis Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

29. september kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.

Møder i missionshuset

afleveres/indtelefoneres senest den 1. september til præstegården.

Indsamlinger i maj-juni

1. september kl. 10.30

august og september 2013

Gudstjeneste – vafler og sommerhygge

Gudstjeneste-TEAM
Vær med til at forberede en gudstjeneste.
Alle har mulighed for at være med en i samtale om søndagens gudstjeneste og
foreslå salmer. Vi mødes mandag eller tirsdag eftermiddag over en kop kaffe
og taler med hinanden om søndagens tekst. Ofte ender det med, at de vigtigste
tanker til prædikenen kommer frem under samtalen. Har du lyst til at prøve at
være med, så meld dig endelig.
De næste 2 søndage, hvor du kan være med, er
- 1. september – hvor vi mødes tirsdag den 27. august kl. 15.00
- 6. oktober – hvor vi mødes mandag den 23. september kl. 15.00
Tilmelding til sognepræst Heine Holmgaard.

Månedens bibelord
» Ham, som formår med sin kraft, der virker i os,
at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.«
(Efeserbrevet 3,20-21)

Kirkefrokost – og menighedsmøde
Søndag den 6. oktober.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost i Kirkehuset.
Så holdes der det årlige menighedsmøde. Hvert år skal menighedsrådet ved
et menighedsmøde fremlægge regnskab og budget. Formanden 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
Bedsted Menighedsråd

Stafetten
ved Birthe Overgaard
En dag for ca. 14 år siden, da vi boede i Bedsted, kom min mand Jens hjem fra
sit arbejde i vores familieforetagende i Mjøls ved Rødekro og fortalte mig, at
han havde en fin byggegrund til os ved skov og sø, - om jeg kunne tænke mig at
flytte med ham til Rødekro, så han ikke mere havde så langt til arbejde, som han
havde haft i næsten en menneskealder. Jeg lovede ham at overveje det, hvad jeg
også gjorde, godt og grundigt endda. Men, for der var et ”men” ved det, og det
var, at der var meget, vi ville komme til at savne i Bedsted, bl. a. gode venner og
trofaste naboer, men særligt vores kirke og vores præst, som vi holdt meget af,
ville det blive svært at undvære.
Nu var der det‚ at det sidste havde Grundtvig i 1855 taget højde for, idet han
foreslog og fik gennemført en lov om sognebåndsløsning. Men en sognebåndsløsning, hvad var nu det for noget? Ja‚ helt kort var det at: ethvert medlem af
folkekirken kunne knytte sig til en præst uden for det sogn, hvor man havde bosat sig. Man var altså ikke længere bundet til sit eget sogn og dets præst. Loven
skulle sikre friheden i folkekirken.
Da der var en løsning på dette problem, og der kom en aftale i stand om, at vi
kunne fortsætte I den bibelkreds, som vi havde været en del af helt fra ungdommen, var det lettere for os at tage beslutningen om at rykke op og flytte lidt
længere mod øst.
Vi har haft 13 gode år i Rødekro og også fundet gode venner der, hvor også flere
af vore børn bor. Ugens højdepunkt for os er søndagens gudstjeneste i Bedsted
kirke, hvorfra vi altid kommer berigede hjem. En ekstra glæde for os er‚ at vores
barnebarn, som er flyttet til Hellevad fra Minnesota, glad og gerne følger med os
til kirke i Bedsted om muligt.
Så skulle der være nogen, som får et tilsvarende problem, vil vi til enhver tid
anbefale sognebåndsløsning.
Stafetten sendes videre til Albert Friis

