information

Præstens ord
Uden beskyttelsesdragt!
Vi kender billederne af de gule beskyttelsesdragter. Det er mennesker, der forsøger at hjælpe der,
hvor den forfærdelige sygdom ebola har ramt.
Beskyttelsesdragter skaber afstand, men vi forstår, at de er nødvendige. Det er den mulighed,
læger har for at komme tæt nok på til at hjælpe.
– Uden selv at blive smittet. For det smitter jo.
Ligesom så meget andet ondskab smitter. Derfor
ønsker vi heller ikke, at vore børn kommer i dårligt selskab, for også det kan smitte.
Det rene bliver smittet af det urene. De raske
bliver smittet af de syge. Og vi frygter, at de onde
smitter de gode. Derfor holder vi afstand. Eller tager en eller anden form for beskyttelsesdragt på.
På det billede, som elever fra Bedsted Friskole
har lavet om “Vejen fra Paradis” er det tydeligt, at
vor verden er ramt af ondskab og mørke. Og det
smitter. Men der er også en vej tilbage til Paradis.
Det er det, vi fejrer i julen. Jesus kom til os fra
Paradis. For at føre os tilbage. Det var derfor han
ofte sagde “Følg mig!” Det særlige ved ham er, at
når vi kommer tæt på ham, så smitter han! Smitter med renhed. Han kom uden beskyttelsesdragt
for at komme helt tæt på os – og smitte os. Vi kan
tage beskyttelsesdragt på – og holde smitten fra
ham væk. Men han bliver ved med at hviske til os:
“Følg mig!” Han vil smitte os.
Heine Holmgaard

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

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
30. november
kl. 10.00
		
1. søndag i advent 		
		

Familiegudstjeneste.
Mini-konfirmander medvirker
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer.
Indsamling: Kirkens julehjælp.

7. december
kl. 9.00
2. søndag i advent		
		

Ved Sten Haarløv
Luk 21,25-36: De sidste tider.
Indsamling: Kirkens julehjælp.

14. december
kl. 19.30
3. søndag i advent		
		
		

Advents- og julekoncert
Matt 11,2-10: Johannes Døbers spørgsmål
og Jesu svar.
Indsamling: Kirkens julehjælp.

21. december
kl. 10.00
4. søndag i advent		
		

Joh 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd.
Indsamling: Kirkens julehjælp.

24. december
kl. 14.00 og kl. 15.30
Juleaften		
Luk 2,1-14: Jesu fødsel.
25. december
kl. 10.00
Juledag		

Luk 2,1-14: Jesu fødsel.

26. december
kl. 10.30
2. juledag 		

Matt 23,34-39: Modstand mod Guds kald.

31. december
Nytårsaften

kl. 23.30

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		

Indsamling: Det danske Bibelselskab

4. januar
kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
		
		
11. januar
kl. 19.30
1. søndag efter helligtrekonger

Matt 2,1-12: De vise mænd.
Frokost og menighedsmøde
i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Ved Bent Oluf Damm
Luk 2,41-52: Jesus som tolvårig i templet.

14. januar

Forbønsgudstjeneste

kl. 19.30

18. januar
kl. 10.30
2. søndag efter helligtrekonger Joh 2,1,11: Brylluppet i Kana.
		
Indsamling: Danmarks folkekirkelige
		søndagsskoler
25. januar
kl. 16.30
Sidste søndag		
efter helligtrekonger

Pizza-gudstjeneste
Matt 17,1-9: Forklarelsen på bjerget.

30. januar
kl. 17.00
1. februar
kl. 10.00
Søndag septuagesima
		

Spaghettigudstjeneste
Matt 20,1-16: Lignelsen om arbejderne
i vingården.

• Stof til næste kirkeblad
Afleveres senest 15. december

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Elever fra Bedsted Friskole arbejder med billeder til kunstudstillingen, som nu kan ses i
Kirkehuset.
Et stort billede har titlen: “Vejen fra Paradis”.
Sammen med det har de lavet en række små billeder med temaet “Blomster og fugle fra
Paradis”.
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Arrangementer

Julehjælp

Julefest for de ældre

Vi er mange, der har mulighed for at gøre noget særligt ud af julen.
Men – vi ved også, at nogen særligt i julen mærker, at de ikke har
økonomisk mulighed for at skabe den fest, de gerne ville.

Tirsdag den 6. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program: Tale ved sognepræst Heine Holmgaard
Kaffe
Underholdning ved menighedsrådet
Alle sognets pensionister
er hjerteligt velkomne.
Alle, der ønsker transport
– ring til sognepræsten.

Bedsted kirke og missionshus er gået sammen om at samle ind, så vi
kan give en håndsrækning til dem, der særlig trænger.
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp. Eller opfordre andre
til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard
Bedsted missionshus og Bedsted kirke

- Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 4. december kl. 19.00. Tale ved
Lea Knudsen Mushempa, Tønder. Bortlodning som sædvanlig. Gaver
modtages med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og
kage. Alle er velkomne.

- Juleindledning i Bedsted kirke
Fredag den 19. december kl. 16.00.
Alle forældre, tidligere skoleelever og andre, der har lyst til at være
med, er velkomne.

Kirkefrokost og menighedsmøde
Søndag den 4. januar.
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

- KFUM og KFUK - Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.
- Møder i missionshuset
Torsdag den 4. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 9. december kl. 18.30: Fælles Julefrokost som optakt til
adventsmøde. Tale v. sognepræst Oliver Karst, Felsted.
Mandag den 12. – torsdag den 15. januar: Bedemøde hver aften kl. 19.30
NB: Onsdag i kirken.
Lørdag den 17. januar: Kreativ dag med Helle Noer.
– Slutter med udstilling og fællesspisning.
Lørdag den 24. januar: Vinterstævne i Hjordkær.

Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille
Lørdag den 17. januar
kl 19.30 i Bedsted kirke.
Pris: 50 kr.

- Indsamling i september og oktober

”Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus,
vor Herre.” (1. Korinterbrev 1,9)

ved Birte og Jan Møller
Lysglimt i mørket!
Det var en morgen i oktober. Om natten havde
den første efterårsstorm raset, og træerne havde
mistet deres første blade. Det var mørkt og
regnfuldt.
Så ringede telefonen. Det var en mand, som
hver dag går tur med sin hund i området
omkring vores sommerhus. Han havde set at
”vores” båd i nattens storm havde revet sig løs,
og nu lå skyllet op på stranden.
Vi tager straks derned og tager kontakt til
manden for at høre om han har mulighed for at
hjælpe med at få båden fri. Det vil han gerne,
men har ikke en traktor der er stor nok til det.
Han kontakter en anden mand, som er i gang
med sit arbejde i majsen. Denne mand smider
sit arbejde, og kommer med traktor og reb til
stranden for at hjælpe.
Nu står der to, for os næsten ukendte, mænd på
stranden, med traktor, reb og hjælpsomhed, og
bruger den næste time af deres liv på at hjælpe
os. De hjælper med at trække båden op og få
den bugseret op på en trailer. Og de gør det
med et smil!
Tænk at møde sådan en uselvisk hjælpsomhed
midt i oktobers mørke og regn!
Sikke et lysglimt i mørket - og tak for det!
For flere tusind år siden kom der også en hjælpsom og næstekærlig mand ind i historien, midt i
vintermørket:
Nu er det advent! Kristus-tiden kommer,
og selv i mørket lufter det af sommer,
så håbet blusser op hos alle triste,
når Guds folk tænder lys på kviste.
(Holger Lissner 1994)
Lad os alle i denne mørke tid øve os på at være
et lille lysglimt i mørket for vore medmennesker!

YM-opgaven: 175 kr.
Høstoffer: 8405 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 570 kr.

Månedens bibelord

Stafetten

- Pizza-gudstjeneste
søndag den 25. januar kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. – Gratis for alle under 15 år!

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten sendes videre til
Inger Hansen

