information

Præstens ord
Altid frejdig!

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

29. november
kl. 10.00
1. søndag i advent		
		
		

Familiegudstjeneste.
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge.
Mini-konfirmander medvirker
Indsamling: Kirkens julehjælp.

Ordene blev først skrevet til et eventyrspil om
Tornerose af Chr. Richardt i 1867, men spredtes
hurtigt og blev en kendt salme.

6. december
kl. 10.00 Ved Bent Oluf Damm
2. søndag i advent		
Mattæus 25,1-13: De ti brudepiger.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.

Nu synges den oftest ved begravelser. Denne sang,
der først var skrevet som en fars opmuntring til sin
søn, når han skulle ud på livets vej og tage fat på
tilværelsens kampe.

13. december
kl. 19.30 Advents- og julekoncert
3. søndag i advent		
Lukas 1,67-80: Zakarias’ lovsang.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.

Vi synger den, når en af vore nærmeste er nået til
ende på livets vej. Vi, der står tilbage, synger disse
ord: “Altid frejdig, når du går”. Som en opmuntring
til os om at gå videre med mod og med håb.
Gå – “veje, Gud tør kende”. Det vil sige veje, Gud vil
kendes ved. Bag det ligger den tanke, at vi mennesker kan komme på afveje. Det er ikke alle veje,
vi frimodigt kan gå ad. Ikke alle veje, der er under
Guds velsignelse. Vore veje er ikke altid Guds
veje. Det sker, at vi farer vild. – Vort håb er, at der
er en, der hjælper os tilbage. Det er det håb, der
altid samler os i kirken. I Guds ord kaldes vort håb
tilmed “Vejen”. – Det er Jesus, der er vejen – vejen
tilbage til Gud, når vi holder os til ham.
Vor livsvej kan føles lang. Og vi føler ikke altid, at vi
når i mål med vort livs håb og drømme. Alligevel
opmuntrer salmen os til at gå frejdigt – ad Guds
veje – selv om vi føler os langt fra målet. Det er en
følelse, som vi mennesker ofte bærer på dybt inde.
Med den følelse kan vi fortvivle og opgive at finde
mening i livet. – Eller vi kan søge og holde os til
ham, der kalder sig Vejen. Og ad den vej er vi lovet
at vi når det mål, Gud satte for os – om det så først
er ved verdens ende. Så - gå frejdig den vej!
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

20. december
kl. 10.00
4. søndag i advent		
Johannes 3,25-36:
		
Johannes Døbers sidste vidnesbyrd.
		
Indsamling: Kirkens julehjælp.
24. december
kl. 14.00 og kl. 15.30
Juleaften		
Lukas 2,1-14: Jesu fødsel.
25. december
kl. 10.00
Juledag		
Johannes 1,1-14: Ordet, der blev kød.
26. december
kl. 10.30
2. juledag 		
Mattæus 10,32-42: Om at vedkende sig Jesus.
31. december

kl. 23.30 Nytårsaften

Tallerkenerne er fyldt med spaghetti og kødsovs.
Forud er gået en halv times spaghettigudstjeneste i kirken, hvor der bliver
sunget og lyttet til bibelhistorie. Frede er også med og sætter sit præg på
gudstjenesten.

1. januar
kl. 10.00
Nytårsdag		
Mattæus 6,5-13: Fadervor
		
Indsamling: Det danske Bibelselskab
3. januar
kl. 10.00
		
		
Helligtrekongers søndag
		

Kirkefrokost og fermisering.
Annie Margrethe Glistrup fra Bevtoft
udstiller sine billeder i Kirkehuset.
Johannes 8,12-20: ”Jeg er verdens lys, den,
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket.”

10. januar
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
1. s. e. helligtrekonger
Markus 10,13-16: Jesus og de små børn.
14. januar
kl. 19.30 En aften med bøn, stilhed, lovsang og ord
		
til eftertanke.
17. januar
kl. 10.00
Sidste s. e. helligtrekonger
Johannes 12,23-33: Om hvedekornet,
		
der må dø for at give liv.
24. januar
kl. 16.30 Pizza-gudstjeneste
Søndag septuagesima
Matt 25,14-30: De betroede talenter.
29. januar

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

31. januar
kl. 10.00
Søndag seksagesima
Markus 4, 26-32: Lignelser om kornet,
		
der selv vokser og om sennepsfrøet.
7. februar
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm

Menighedsrådet er samlet til møde.
Menighedsrådet består af Ole Damm Knudsen, Pia Visby Jensen, Anette
Pileman, Annette Christensen, Bendix Thomsen, Christian Wilkens (medarbejderrepræsentant) og Heine Holmgaard.

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

Den 25. oktober var der menighedsmøde, og formandens beretning derfra kan ses på kirkens hjemmeside under menighedsrådet.

• Stof til næste kirkeblad – Afleveres senest 15. december.

I november 2016 er der valg til menighedsrådet. Formand Ole Damm
Knudsen har meddelt, at han stopper og giver plads for nye kræfter.

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

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer

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.
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

Tirsdag den 5. 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.

Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 3. december kl. 19.00. Tale ved
Hanne Reuss Kristensen, leder af den Blå Oase, Aabenraa. Bortlodning
som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. Der
serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Juleindledning i Bedsted kirke
Fredag den 18. december kl. 16.00.
Alle forældre, tidligere skoleelever og andre, der har lyst til at være
med, er velkomne.

Indsamling i kirken
Vi er en del af en større kirke,
der er vokset ud over det
meste af verden.
Langt fra alle kirker har så gode
og frie forhold, som vi har.
En af de måder, vi prøver på at
huske på det, er ved at samle
penge ind til kirker og mennesker, der lever under vanskelige forhold.
Et af de steder er kirken i Syrien – og store dele af den syriske befolkning. Det har vi hørt meget om.
Organisationen ”Åbne Døre” har kontakt til kirker i Syrien, og gennem
dem formidles nødhjælp til de mange flygtninge, der er i landet.

Indsamling i september og oktober
YM-opgaven: 495 kr.
Høstoffer: 9.290 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 50 kr.
Ordet og Israel: 30 kr.

Månedens bibelord
”Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.”
(Johannes evangeliet 1,5)

Møder i missionshuset
Torsdag den 3. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 8. december kl. 18.30: Fælles julefrokost og adventsfest. Tale
v. Jens Fischer Nielsen, Kolding.
Mandag den 11. – fredag den 15. januar: Bedemøde hver aften kl. 19.30.
NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke.
Lørdag den 23. januar: Vinterstævne i Hjordkær.

Kvindes minde
Torsdag den 28. januar kl. 19:30
gentager Menighedsrådet og Borgerforeningen
successen med et Kvindes-Minde arrangement i
Aulaen på Bedsted Friskole.
Dette år er det Kirsten Hansen, der fortæller og
viser billeder fra et begivenhedsrigt liv i Bedsted.
Friskolens Støtteforenning serverer
kaffe og kage for kr. 20.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 24. januar kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. - Gratis for alle under 15 år!

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne: 27/1, 10/2, 2/3, 16/3, 23/3 og 27/3.

Læsekredsen
Mødes næste gang i Kirkehuset i Bedsted – den 19. januar kl. 19.30: ”Dræb ikke en sangfugl”, af Harper Lee.
Den 29. februar i Ø. Højst: ”Jesus, livet og pengene” af
Gretelise Holm.
Tilmelding til Bendix Thomsen.- Men måske er det alligevel netop det, du trænger til.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Kirsten Vedel
Fra København til Bedsted
Lad mig starte med at slå fast, det er det bedste
jeg har gjort. Men måden jeg kom over på var ikke
den jeg selv ville have valgt. Det hele startede
med at jeg efter 37 års ægteskab valgte at sige fra.
Mine 3 dejlige børn som var kommet godt i vej,
kunne nok undvære Deres mor til det Sønderjyske. Det bedste er nu at de synes jeg er blevet
mere positiv, glad og på forespørgsel om jeg
skulle flytte tilbage sagde de nej - du hører til i
Jylland.
Efter at være flyttet en del gange uden at finde ro,
er jeg nu havnet her i Bedsted. Jeg var nervøs for
at flytte så langt bort fra byens puls. At gå i stå ...
Jeg synes jeg har fået verdens bedste naboer,
hjælpsomheden er stor, alle synes at være parat
med en hjælpende hånd. Min frygt var jeg ville gå
i stå her i ”udkants Danmark” men nej - det er på
ingen måde tilfældet. Inden jeg overhovedet flyttede ind var jeg ovre på Solgården og høre Tørfisk.
Selvfølgelig kunne jeg mærke jeg var den nye i
byen, men jeg blev taget godt imod og følte mig
bestemt ikke udenfor. Jeg har været til flere arrangementer, sang gospel i vor kirke, hørte fangekoret og et ord som jeg ikke forstod en meter af.
Æ høker- griner i skrivende stund, men jeg har til
tider svært ved at forstå den sønderjyske dialekt.
Nu spiller jeg krolf, synger Gospel i Aabenraa.
Da jeg skriver lidt sange har jeg hårdt brug for min
printer. Midt i konfirmationerne stod den gamle
så af. Skulle jeg virkelig ud og køre til en større
by men igen kom naboerne mig til undsætning.
Tulipanvej – så gik jeg hjem med en ny printer.
Jeg skulle bruge tøjsnor, men havde ikke forventet
at få det hos æ høker men det ku’ jeg. Mine børn
driller mig med at de skal i den store Bilka her i
Bedsted, men de har måttet sande at man kan få
meget her, bare ikke i samme mænge og udvalg.
Skal jeg nævne noget som er lidt trist er det nok
at jeg kan savne mine veninder i København, men
jeg synes da jeg er ved at komme efter det her i
det Sønderjyske.
Jeg kunne tænke mig at man lavede en form for
klub for alle os der er ene, hermed tænker jeg på
at nogen kan have en tendens til at burre sig inde.
Et par ord fra en gammel Københavner
Stafetten sendes videre til Pia Visby Jensen

