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Præstens ord
Smil ad forskellighederne …
Ved BUSK-gudstjenesten
lavede spejderne figuren
på billedet – et menneske –
sammensat af de forskellige
legemsdele. Under gudstjenesten blev firguren samlet
af de forskellige dele, krop,
arme, ben, hænder, fødder.
Det er et billede på det
fællesskab, som kirken giver
os. Som arme og ben, hænder og fødder er forskellige,
er vi mennesker forskellige.
Det giver os til tider
vanskeligheder. – Nogen
gange betyder det, at vi ikke kan li os selv, fordi vi
ikke er som de andre. Andre gange betyder det,
at vi ikke kan li de andre, fordi de er anderledes.
Det særlige ved denne figur er, at hovedet er Jesus. Det viser, at kirkens fællesskab er dette, at vi
forskellige mennesker har fællesskab med Jesus.
Når vi læser om Jesus i Bibelen, så ser vi, at han
ønsker at have fællesskab med alle. Han skubber
ikke nogen fra sig – tøver ikke med at sige JA til
fællesskab med nogen af os. Blot vi kommer, så
tager han imod os. Jesus formulerer det selv sådan: “Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise
bort.” (Joh 6,37)
Vi er ikke altid så gode til at holde af alle mennesker, som Jesus var det.
Men vi kan øve os i at blive bedre:
- Ved at huske på, at for Jesus er vi værdifulde,
som vi er.
- Ved at se lidt mindre i spejlet, fordi spejlet mest
viser fejl ved os.
- Ved at smile til hinanden.
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
1. februar
kl. 10.00
Søndag septuagesima
Matt 20,1-16: Lignelsen om
		
arbejderne i vingården.
		
Indsamling: Kristeligt forbund for studerende.
8. februar
kl. 14.00 Ved Sten Haarløv
Søndag seksagesima
Mark 4,1-10: Lignelsen om sædemanden.
15. februar
kl. 10.00
Fastelavn		
Matt 3,13-17: Jesu dåb.
22. februar
kl. 19.30 Gospel-gudstjeneste
1. søndag i fasten		
Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen.
1. marts
kl. 10.00
2. søndag i fasten		
Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde.
		
Indsamling: Kristelig Handicapforening.
5. marts
kl. 19.30 En aften med ord til eftertanke,
		
stilhed, lovsang og bøn.
8. marts
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
3. søndag i fasten		
Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul.
13. marts

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

15. marts
kl. 14.00 i Nr. Løgum kirke!
Midfaste		
Joh 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind.
		
Fælles gudstjeneste i Nr. Løgum.
		
Fælles kørsel fra Bedsted kirke kl. 13.30.
		
Kirkekaffe i den nye konfirmandstue
		
i Nr. Løgum efter gudstjenesten.
22. marts
kl. 10.00 Familiegudstjeneste
		
– afslutning for Mini-konfirmander.
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel.
29. marts
kl. 10.00
Palmesøndag 		
Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem.
		
Indsamling: Kirkens Korshær.
2. april
kl. 19.30 Skriftemål kl. 19.00
Skærtorsdag		
Matt 26,17-30: Indstiftelse af nadveren.
3. april
kl. 10.00
Langfredag		
Mark 15,20-39:Jesu korsfæstelse.
5. april
kl. 10.00
Påskedag		
Mark 16.1-8: Jesu opstandelse.

Søndag den 16. november blev de faldne
under 1. verdenskrig fra Bedsted mindet
– ved kransenedlæggelse ved mindestenen
– og ved at Henning Haugaard fortalte om
1. verdenskrig, som den blev oplevet
af borgere fra Bedsted.
Billeder mm. kan ses på Bedsted kirkes
hjemmeside.

6. april
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
2. påskedag		
Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus.

Kirkebil

De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille hos TaxaHolm
senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

• Stof til næste kirkeblad
Afleveres senest 15. februar

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Billeder fra granddækning på Bedsted
kirkegård.
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Stafetten

Gospeldag!!!

Sogneindsamling i Bedsted

ved Inger Hansen

Søndag den 22. februar bliver en dag,
hvor Bedsted kirke igen fyldes af glad
sang. Alle har mulighed for at synge
med i et gospelkor. Dagen ledes af
Torben Callesen. Menighedsrådet vil
sørge for bespisning.
Dagen begynder kl. 10.00, og slutter
af med en gospelgudstjeneste kl. 19.30.
Alle er velkommen til at synge med.
Tilmelding til Heine Holmgaard.

Støt kvinder i verdens fattigste lande. Deltag i sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8. marts.
Meld dig som indsamler hos Heine Holmgaard eller Pia Visby Jensen.

Vi er skabt forskellige

Syng i kor!
Der er plads til flere i koret, som sang i kirken ved adventskoncerten.
Næste gang synger koret påskedag. Koret øver i Kirkehuset følgende
onsdage: 4. og 18. februar, 4. og 18. marts, 1. april.
Tilmelding til organist Peter Langberg.

Mands-minde
Smed i Bedsted
v. Svend Aage Jacobsen.
Smedemesteren fortæller og viser billeder
fra smedens historie i Bedsted.
Den 26. februar kl. 19.30 i Kirkehuset.
Kaffe á 20 kr., som går til Friskolens Støtteforening.

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 24. februar og
tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af
mødet hænger i våbenhuset.

Statistik
Statistik 2014 (2013)
Døbte: 3 (5) drenge og 3 (4) piger.
Konfirmerede: 6 (5) drenge og 6 (5) piger.
Viede par: 2 (2).
Døde: 10 (11).
Begravede fra Bedsted Kirke: 6 (7).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 13.046,50 kr. (12.158,50 kr.)
YM-opgaven: 1.232,50 kr. (2.264,50 kr.)
Indbyggere i sognet 1. januar 2014: 793 (807)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2014: 671 (688)

Spejderfest
KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i spejderhytten
fredag den 20. februar kl. 18.00.
Vi spiser. Så Disney sjov og årsmøde.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
(Gevinster modtages med tak – gerne den 18. februar kl. 18.30 – 20.00)
KFUM-spejderne i Bedsted

- KFUM og KFUK - Mandag kl. 19.30 i KIK-OP.
- Møder i missionshuset
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30: Bibelaften v. Bjarne Taulborg, Haderslev.

- Indsamling i november og december

Tirsdag den 17. februar kl. 18.30: Fællesspisning og generalforsamling.

YM-opgaven: 257,50 kr.
Ordet og Israel: 60 kr.
Menighedsfakultetet: 200 kr.
Julehjælp: 1558,50 kr.

Tirsdag den 3. marts kl. 18.50: Ekskursion til udstillingen
”Troens landskab” på Tønder Museum.
Elsemarie Dam-Jensen vil stå for rundvisning.

Månedens bibelord

Onsdag den 18. marts kl. 19.30: Helge Pahus.
Emne: Gud elsker verden - kan vi se og mærke Gud i dag.

”Herren bryder sig ikke om hestens styrke, han glæder sig ikke over
menneskets muskelkraft, men han glæder sig over dem, der frygter
ham, og som venter på hans trofasthed.” (Salme 147,10-11)

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30: Helge Pahus.
Emne: Gud elsker os så højt, at Han lod Jesus føde og dø for os.

Torsdag den 26. marts kl. 19.30: Kristian Lindholm, leder af Cafebussen.
Emne.: Evangelisation – Mærken og Cafebussen.

www.bedsted-kirke .dk

Har du prøvet at sidde på en banegård? Du
venter på et tog. Mens du sidder der, læser du
måske i en bog, eller ser mange forskellige mennesker gå forbi, nogle har travlt med at slæbe
bagage mens de snakker i telefon, andre tager
det stille og roligt.
Vi er så forskellige, nogle er kraftige, andre
slanke, nogle er lyse eller mørke i huden. Der
er børn, unge som gamle, der kan være glade/
smilende mennesker, men der kan også være
nogen, der er vrede eller ked af det. Nogle ser
måske forelsket ud, andre går dårligt, en er måske meget svagtseende, og skal have hjælp.
Når du sidder der og iagttager, kan du kun se
det ydre af et menneske, men ved ikke hvordan, hver enkelt persons liv er og har været. Du
kan kun gætte, men ikke se ind i et menneskes
indre.
Det er et vilkår. Fordi det er et vilkår, er man nød
til at tale sammen, så vi ved hvor hinanden er og
har det.
3 vers fra en børnesang:
1. Vi er skabt med forskellige næser,
forskellig slags farve i hud og i hår,
forskellige hænder, forskellige knæ
forskellige fødder med forskellige spor.
Det er Gud, der skabte os alle
med mange forskellige former og sind.
Det er Gud, der maled os alle
med kulører fra sin fantastiske palet.
2. Vi er skabt med forskellige tanker,
forskellige kroppe med mave og bryst,
forskellige ho`der med ører og mund,
forskellige ben, der gi`r forskellige hop!
3. Vi er skabt med forskellige øjne,
forskellige rygge, forskellig slags stil,
forskellig slags humor, forskellige smil,
fordi vi har alle vores egen profil!
Barbro Marklund
Stafetten sendes videre til
Ninna Madsen.

