information

Præstens ord
Konfirmander, kanotur, kirken, korset
Et nyt hold konfirmander er begyndt på undervisning – 12 dejlige konfirmander!
De skal opleve meget
inden deres
konfirmation
den 8. maj. Vi
har allerede
været på kanotur og spist
pandekager,
pølser og
kage.
De skal rigtig meget i kirke – som en del af undervisningen og til gudstjenester. Kirken minder os
én vigtig ting, nemlig at vi mennesker har brug for
Gud! Derfor skal vi i kirke – for at finde Gud, lære
Gud at kende.
Når det sker, så får vi også svar på et spørgsmål, vi
alle går med: Hvem er jeg? Det korte svar er: Jeg
er ikke blot en ligegyldig tilfældighed, men jeg er
til, fordi Gud vil mig og elsker mig!
I dåben fik konfirmanderne korset
som et usynligt
mærke. Det skal de
også lære at kende
– ved at se på det
store kors i kirken,
og ved at trække
korsmærket, når vi
slår korsets tegn.
Korset kan godt
minde lidt om en
nøgle – den åbner
vej til Gud, og det
beskytter os, når vi holder os til det.
Heine Holmgaard

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. oktober

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

4. oktober
kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.
		
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp.
11. oktober
kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis
Markus 2,1-12:
		
Helbredelsen af den lamme i Kapernaum.
18. oktober
kl. 9.00 Ved Sten Haarløv
20. søndag efter trinitatis
Mattæus 22,1-14:
		
Lignelsen om kongesønnens bryllup.
25. oktober
kl. 10.00
21. søndag efter trinitatis
		
		

BUSK-gudstjeneste
Johannes 4,46-53:
Den kongelige embedsmand i Kapernaum.
Indsamling: Ordet og Israel.

1. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
8. november
kl. 16.30
23. søndag efter trinitatis
		

Mattæus 5,1-12: Saligprisningerne.
Pizza-gudstjeneste
Mattæus 22,15-22:
Spørgsmålet om skat til kejseren.

Hækklipning på kirkegården

Udstyret er i orden, når der skal klippes ca. 1,5 kilometer hæk!

12. november
kl. 19.30 En aften med stilhed, lovsang, ord til
		
eftertanke, bøn.
15. november
kl. 9.00 Ved Sten Haarløv
24. søndag efter trinitatis
Mattæus 9,18-26: Jesu magt over sygdom og død.
20. november

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

22. november
kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
		
		
		

Mattæus 25,31-46: Verdensdommen.
Indsamling: Menighedsfakultetet.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- vi synger nogle nye salmer og sange.

29. november
kl. 10.00 Familie-gudstjeneste
1. søndag i advent		
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.
6. december
kl. 10.00 Ved Bent Oluf Damm
2. søndag i advent		
Matt 25,1-13: De ti brudepiger.

Adresser
En anderledes aften i kirken

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ...........Tlf. 7477 7237
E-Mail: heih@km.dk

Den 12. nov. kl. 19.30.
- en aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og bøn.

Menighedsrådsformand:
Ole Damm Knudsen, Bjergvej 15 ..........Tlf. 7477 7423

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille

Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag .....Tlf. 3054 6745

• Stof til næste kirkeblad – Afleveres senest 15. oktober

Sommerhygge
Søndag den 2. august
var vejret fint til
sommerhygge
– efter vafler og
kaffe i Kirkehuset.

hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Kirkefrokost og menighedsmøde

Koncert med Arne Andreasen

Søndag den 25. oktober.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkefrokost i Kirkehuset.
Herefter holdes det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet
redegør for arbejdet i menighedsrådet og deler tanker om det kommende år. Regnskab og budget skal også fremlægges.
Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.

Fredag den 6. november kl. 19.00 i Bedsted kirke.
Sammen med Arne Andreasen på klaver medvirker Janne Wind (sang),
Anders Hvidbjerg-Hansen
(percussion)
og Samuel Hejslet (saxofon).

Vær med til at forberede en gudstjenste.

Gratis entre.
Bedsted missionshus og
Bedsted kirke

Vi mødes tirsdag den 29/9 kl. 15.00 og tirsdag den 17/11 kl. 10.00 på
præstekontoret og taler om gudstjenesten, prædiken og salmer – til
den følgende søndag. Tilmelding til sognepræsten.

Udgåede gravminder fjernes
Mængden af gravminder, der er
hensat i det sydvestlige hjørne
af kirkegården, er nu så stor, at
det er nødvendigt at rydde op i
dem. Gravminderne er hensat,
fordi gravsteder er udløbet og
de efterladte har afgivet retten
til gravmindet og ikke ønsker
dem bevaret. De vil derfor blive
fjernet fra kirkegården. Menighedsrådet vurderer selvfølgelig,
om der er nogle, der har kulturel og historisk værdi for sognet, og vi
beder derfor om begrundede forslag til bevarelse af enkelte af gravstenene.
Gravstenene vil blive fjernet efter den 1. februar 2016. Henvendelse
kan ske til Kirkeværge Bendix Thomsen.

Menighedsrådsmøde

Kor

Møder i missionshuset

Koret tager fat igen – stadig under ledelse af Tinebeth Hartkopf og
Peter Langberg. Vi mødes i Kirkehuset.
Her er datoerne: 30/9, 28/10, 11/.11, 25/11, 9/12 og 13/12.
Tilmelding (snarest) til Jonna Nissen – 24 41 72 55.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30: ”Når Gud udvælger.”
Ved Karen Schmidt, Hjordkær.

Indsamling i juni, juli og august
Dansk Flygtningehjælp: 250,- kr.
Den grønlandske bibelsag: 120,- kr.
Indre Mission i Danmark: 200,- kr.

Månedens bibelord
Herren siger: ”Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer
jeg min troskab mod dig.”
(Jeremias 31,3)

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 1. oktober, torsdag den 29. oktober og torsdag den 19. november kl. 19.00 i Kirkehuset.
Dagsorden og referat hænger i våbenhuset.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 8. november kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Læsekredsen
Læsekredsen mødes den 17. november i Nr. Løgum.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Stafetten
ved Jenny Jepsen
Flyttet fra By til Landsby
Flyttede fra Gråsten. Du herlige skønne by med
sø og skov og med slot i haven, hvor blomsterpragten jo er en fryd, naturens skønhed – vi fik
som gave.
Jeg fandt hjertehåndens bånd.
Det er svært at flytte en Landmand til byen.
Derfor flyttede jeg til Bedsted.
Bedsted er et Land og turistområde, tæt ved
særværdigheder. Som ny tilflytter er det vigtig
at lære lokalsamfundet at kende, min ven og jeg
fik fælles interesse, at spille Krolf, i Løgumkloster
og i Bedsted. Deltager i Bedsted sangkor, og til
vandgymnastik i Agerskov, kom i bestyrelsen i
Solgårdens Vennekreds. Fundet en god veninde,
til at gå ture sammen med.
Jeg har mødt mange dejlige mennesker.
Sommetider når livet bliver for trist skriver jeg
et Digt.
Jeg kikker ud af min rude,
regnen kom,
som sorter skyer,
ind i mit sind,
bag skyerne kom solen,
varmede min krop,
gav den kraft,
så livet kan leve videre.
Det er jo dejligt,
her ude på Landet.
Stafetten sendes videre til Kirsten Vedel.

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30: ”Derfor elsker Gud.”
Ved Ingrid Markussen, Christiansfeld.

Tirsdag den 17. november kl. 19.30: ”Engle hele året”.
Ved undervisningskonsulent Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen.

Hvorfor gå i kirke?
- Hvornår er du sidst vågnet op søndag morgen og har tænkt:
”Hvor trænger jeg dog til at komme i kirke!”?
- Ikke for nylig?!
- Men måske er det alligevel netop det, du trænger til.

www.bedsted-kirke .dk

Fredagscafé
Sammen med kirkebladet er invitation til at
deltage i Fredagscafé i Kirkehuset. Vi samles
nogle formiddage og begynder hver gang med
morgensang og kaffe. Der vil være forskellige
indslag, men altid god tid til hygge og snak.

