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Præstens ord
Kæmp for alt, hvad du har kært!
Kæmp for alt, hvad du har kært,
Dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Da Hvidstengruppen blev taget til fange, sang de
disse ord – ligesom mange andre modstandsgrupper gjorde det, når de under 2. verdenskrig mistede
et af deres medlemmer.
Stærke ord i den
situation.
Selve dette
“Kæmp for alt,
hvad du har kært”,
er et godt motto.
Det ligger os nær
at kæmpe for
netop det, vi holder af. Men ikke
mange af vore
kampe i livet har
døden som mulig
udgang.
At synge de ord – og tænke disse tanker til ende er ikke så let. Det må tilkæmpes.
Det er sandt, at livet ikke bliver så svært, når vi har
noget at kæmpe for – leve for. Men hvordan døden
bliver for os, er der vist ingen af os, der rigtig har
styr på.
Disse ord hører jo også sammen med de første 2
vers – “Altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende”
og “Aldrig ræd for mørkets magt – med et fadervor
i pagt skal du aldrig gyse.”
I pagt med Fadervor skal vi ikke gyse – men kæmpe frejdigt!
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
3. april
kl. 10.00
1. søndag efter påske
		
		
		
7. april

Nyt tag på kirken.

Læg mærke til Bedsted kirkes
tag. Det skulle have holdt
meget længere, men er desværre så utæt, at det i løbet
af sommeren bliver skiftet ud.
I stedet for bly kommer der
sort skiffertag på kirken, som
der også tidligere har været.

Joh 21,15-19:
Jesus møder Simon Peter efter opstandelsen.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- vi synger nogle nye salmer og sange.

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

10. april
kl. 16.30 Pizza-gudstjeneste
2. søndag efter påske
Joh 10,22-30: ”Mine får hører min røst.”
17. april
kl. 14.00 Ved Sten Haarløv
3. søndag efter påske
Joh 14,1-11: Jesus:
		
”Jeg er vejen og sandheden og livet.”
22. april
kl. 10.30
Bededag		
Matt 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”
24. april
kl. 10.30
4. søndag efter påske
Joh 8,28-36: ”Hvis Sønnen får gjort jer frie,
		
skal I være virkelig frie.”
		
Indsamling: Kirkens Korshær
29. april

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

1. maj
kl. 10.00
5. søndag efter påske
Joh 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.
5. maj
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
Kristi himmelfarts dag
Luk 24,46-53: Jesu afskedstale og himmelfart.
8. maj
kl. 10.00 Konfirmation
6. søndag efter påske
Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.
12. maj

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

15. maj
kl. 10.00
Pinsedag		
		
		
		

Joh 14,15-21:
Sandhedens Ånd skal være hos jer til evig tid.
Kirkekaffe i kirken.
Indsamling: Den danske Israelsmission

Og – så er foråret på vej.

I naturen er grønne bøgeblade et dejligt
forårstegn.
I kirken er korset livets og håbets tegn.

16. maj
kl. 4.40 og kl. 9.00. Fælles pinsevandring og
2. pinsedag		
gudstjeneste i Løgumkloster.
		
Se omtale her i kirkebladet.
22. maj
kl. 10.00
Trinitatis søndag		
Matt 28,16-20:
		
”Gør alle folkeslag til mine disciple.”
29. maj
kl. 9.00. Ved Erling Bjerrum-Petersen.
1. søndag efter trinitatis
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.
5. juni		

Friluftsgudstjeneste

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. april.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

April • Maj · 2016

Arrangementer

Arrangementer

Pinsevandring

Pizza-gudstjeneste

- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 16. maj.
Sammen med Løgumkloster
arrangerer vi igen i år 2. pinsedag en fælles friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og forud
for det en pinsevandring for de
morgenfriske.
Vi mødes inden solopgang
på Vongshøj, hvor vi synger
solen op.
Efter morgensang og en kop morgenkaffe, går vi første til Nr. Løgum kirke, og videre til Løgumkloster kirke. Turen er på ca. 8 km. Her
er der igen morgenkaffe.
Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.40.
(Husk tilmelding til Heine Holmgaard – heih@km.dk).
Det er også muligt først at
komme til gudstjenesten i Løgumkloster kl. 9.00. Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken.

søndag den 10. april kl. 16.30 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr.
Gratis for alle under 15 år!

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 6. april og torsdag den 12. maj kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet
hænger i våbenhuset.

Indsamling i januar og februar
YM-opgaven – Åbne Døre: 480 kr.
Det Danske Bibelselskab: 550 kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 350 kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 210 kr.

Giv med MobilePay
Ved indsamlinger i Bedsted kirke er det blevet muligt
at give med MobilePay.
Det er vigtigt at huske at skrive, hvilket formål der
gives til – i feltet ”Skriv besked”.
– Og så behøver man ikke engang at være i kirke for
at give …

Månedens bibelord
”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her,
han er opstået!”
Lukas evangeliet 24,5

Spaghettigudstjeneste
Der er hygge og leg med
sækkepuderne, når de
yngste er mætte af
spaghetti og kødsovs.

Stafetten
ved Freddy Pileman
Did I make a difference?
Har jeg gjort en forskel?
Titlen på en gammel gospel sang af ”The oak
ridge Boys”.
Men også et godt spørgsmål: Har jeg gjort en
forskel, i dag, i denne uge, måned, år?
Det håber jeg.
Det er ikke hver dag at det lykkedes, men hvis
vi prøver hver dag, så lykkedes det indimellem,
at være den person der gør en forskel. Den der
gjorde livet lidt lettere for en anden person, den
der hjalp med et smil, eller en bemærkning, den
der passede børn eller bare holdt døren.
Der skal ikke altid så meget til for at gøre en
forskel.

Telegrammer til konfirmander
Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset. Der er åbent lørdag den 7.
maj kl. 15-17 og søndag den 8. maj kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Karen Giese Rold Christensen, Lindevej 2, Bedsted
Natalie Struve Lorenzen, Visbjergvej 39, Bedsted
Rikke Pedersen, Kløjingvej 19, Nr. Løgum
Liv Amalie Petersen, Sognegade 14B, Løgumgårde
Christinna Peetz Quitzau, Hellevadvej 10, Bedsted
Camilla Sørensen, Kirkegade 7, Bedsted
Jannick Bertelsen, Stenagervej 2, Bedsted
Nicolaj Herzog Clausen, Løgumklostervej 172, Aabenraa
Jonas Rahr Jensen, Lundbyesvej 46, Bedsted
Oskar Dahl Jensen, Nederballevej 6, Bedsted
Morgan Toft-Riedel, Aabenraavej 3, Løgumkloster
Jonas Wiis Tønnesen, Overballevej 4, Bedsted

Gode leveregler:
Lev livet mens du har det
Nyd livet mens du kan
Gør det du drømmer om
Gør noget for andre, det giver en god følelse
indeni, og hvem ved,
måske kan vi en dag svare: JA det gjorde jeg, på
spørgsmålet,
Did i make a difference?, ”har jeg gjort en forskel?”
Stafetten sendes videre til
Annette Strømme-Gudbergsen.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 5. april kl. 19.30: Jens Peter Rejkjær, BDM. Emne: ”Lev i
lyset – og bliv bevaret i troen. – Orientering om Brødremenigheden.
Tirsdag den 19. april kl. 19.30: Fokus-møde v. Elizabeth Padillo Olesen,
Christiansfeld. Emne: ”At være fremmed i Danmark”.
Fredag den 29. april i Nr. Løgum missionshus: Fællesmøde v. Jørgen
Jørgensen, Aabenraa.
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30: Henrik Nissen, Haderslev. Emne:
”Fællesskabet med Gud og hinanden i lyset.”
22. – 27. maj: Teltmøder i Hjordkær.

www.bedsted-kirke .dk

Hver måned er der gudstjeneste på Solgården.
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesterne.

