bedsted

Gudstjenester
i Bedsted kirke

Høstgudstjeneste
og kirkefrokost

August & September

Høstgudstjeneste fejres
søndag den 14. september kl. 10.00.

Gudstjenestetider
3. august
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
		

Kirkebil.
Matt 10,24-31:
Frygt ikke – når det går en discipel som hans herre.

10. august
kl. 10.30
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,22-29: Lignelsen om huset på klippen og huset på sand.
		
Indsamling: Foreningen Agape

august og september 2014

Månedens bibelord

17. august
kl. 14.00
9. søndag efter trinitatis

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

24. august
kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm, Nr. Løgum.
Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse og veråb.

31. august
kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis

Kirkebil.
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.

7. september kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis

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

14. september kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste. – Kirkebil.
Mattæus 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske.

21. september kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis

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

28. september kl. 9.00
15. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen.
Lukas 10,38-42: Martha og Maria.

5. oktober
kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis
		

Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Solgårdens gudstjenester
Onsdag den 6. august kl. 10.30 ved Lene L. Fisher. Altergang.
Onsdag den 3. sept. kl. 10.30 ved Heine Holmgaard. 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.

Jesus siger: ”Frygt ikke, tro kun!”
(Markus evangeliet 5,36)

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.

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.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

30. oktober 2014:
Besøg af MAF (Mission Aviation Fellowship) i Kirkehuset.
17. januar 2015:
Koncert med Fangekoret i kirken.
22. februar 2015:
Gospeldag v. Torben Callesen

Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i Kirkehuset.
Efter frokosten synger vi et par nye salmer, og Birger Jessen Hansen vil sig
om ”Tanker om nye salmer ved en kirkegænger”.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes den 4. september kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.
Pinsevandring

Pinse prædiken

KFUM & KFUK
Mandag kl. 19.30 i KIK OP.

Stafetten
ved Cathrine Thams Mumm

Gudstjeneste – Vafler og Sommerhygge
Søndag den 17. 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

Møder i missionshuset
Tirsdag den 26. august kl. 19.30:Ved missionær Arne Nørgaard, Gram.
Emne: ”Evangeliet er for alle.”
Tirsdag den 9. september kl. 18.30. Høst- og takkefest. Fællesspisning.
Mushempa-Fonden og Tine og Bent Møller.

Adresser

Kommende arrangementer

Tirsdag den 23. september kl. 19.30: Ved Lars Rømer, Toftlund.

Indsamlinger i maj og juni
YM-opgaven: 150 kr.
Indre Mission i Danmark: 700 kr.
Den danske Israelsmission: 50 kr.

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

Livsværdier
Når jeg har valgt emnet livsværdier, er det personligt noget, der fylder mig i mine
tanker, og specielt i denne tid. Alt spirer og gror og fortæller om livet,, der udfolder sig. Jeg fyldes af forundring og taknemmelighed over livet.
Personligt har jeg oplevet, at ikke alle dage har været lyse og lette, men livsglæden og livsværdier kan opleves alligevel, fordi livet kommer til os. Livet er en
gave, at få livet givet og være afhængig af andre, er at være skabt af Gud til fællesskab med ham og hinanden. For mig er livsværdier også hver gang, jeg får en
opmuntring eller en tilkendegivelse fra en anden, jeg møder, og som gør, at min
dag bliver bedre. Dette tilskynder også mig til at give det videre, og det være sig
en hilsen og muligheder for at udnytte en given situation for at give en anden en
opmuntring og tilkendegivelse.
Jeg vil dagligt øve mig på at efterleve den tankegang, der kan være med til at
give andre en bedre dag.
Jeg vil slutte med et citat af Grethe Engelbrecht:
GODE ORD.
Jeg samler på de gode ord,
de glade, lyse ord.
De ord, der hjertet bevæger,
de ord, der vederkvæger,
de ord, der lyser og bærer,
de ord, der kærligt lærer,
som favner dig og favner mig
i fællesskab og glædeleg.
De er som englekys
på bliden kind et nys,
hvor kærlighed har hjemme.
Stafetten går videre til Kirsten Hansen. Lundbysvej 8

