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Præstens ord
Hvorfor tro på en gud?
Det sker, at jeg samler et puslespil. Det er let, i hvert
fald til at begynde med. Jeg begynder med kanten
– og går videre - og ender med det sværeste. Det
sværeste er himlen.
Det er det i puslespil – og det er det i livet.
Alle gør sig tanker om himlen – om Gud. Men det
er ikke så let.
I de sidste måneder har Ateistisk
Selskab kørt en
kampagne, hvor
de vil give os
svar på spørgsmålet om Gud.
“Hvorfor tro på
en gud?”, spørger de.
Deres svar er: Himlen er tom, der er ingen gud. Alle
vore tanker om Gud er netop kun tanker, fantasier,
ideer i vort hoved.
Jeg tror, at de har en pointe: En del religiøse forestillinger er kun vore tanker og fantasier.
Men – jeg er overbevist om, at kristen tro er noget
andet. Kristen tro handler om mennesker, der alle
havde deres religiøse tanker, men deres tanker blev
forstyrret – forstyrret af Jesus!
Nogen holdt ham på afstand, lod sig ikke forstyrre.
Andre lod sig forstyrre – og så i ham den Gud, som
ingen ellers har set. Hvis man vover at lade sig forstyrre af ham, er det ikke til at komme fri af, at han
er Gud, at den store kærlighed findes her – at vi må
forholde os til ham.
Det er som i et puslespil. Hvis der er noget på himlen, er det lettere at samle himlen. Vi står ikke blot
med en tom himmel. Vi har fået et kors, der på en
gang er gådefuldt og det stærkeste tegn på, hvem
Gud er.
Heine Holmgaard

Gudstjenestetider
2. juni

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

5. juni
kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste
2. søndag efter trinitatis
Lukas 14,25-35: At bygge tårne – om at skabe sig
		
et navn eller få et navn.
12. juni
kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
Lukas 15,11-32: Den fortabte søn.
		
Indsamling: Foreningen Agape.
19. juni
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
4. søndag efter trinitatis
Matthæus 5,43-48: ”Elsk jeres fjender”.
26. juni
kl. 8.30
5. søndag efter trinitatis
Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse.
3. juli
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
6. søndag efter trinitatis
Matthæus 19,16-26: Den rige mand.
7. juli

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

10. juli
kl. 14.00 Ved Sten Haarløv
7. søndag efter trinitatis
Matthæus 10,24-31: Frygt ikke
		
– når det går en discipel som hans herre.

Sådan så
konfirmanderne ud
- for 25 år siden

24. juli
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
9. søndag efter trinitatis
Lukas 18,1-8: Lignelsen om enken og
		
den uretfærdige dommer.
31. juli
kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse.
		

Indsamling: Den grønlandske bibelsag.

7. august
kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.
- for 50 år siden

Se flere gamle
konfirmandbilleder
på Bedsted kirkes
hjemmeside.

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

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

Årets konfirmander.

17. juli
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
8. søndag efter trinitatis
Matthæus 7,22-29:
		
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand.

Adresser

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

Bedsted Kirke

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.

Hvis du har et
gammelt
konfirmandbillede,
der ikke er med på
hjemmesiden, så vil vi
gerne have en kopi til
samlingen.

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

Følg Bedsted kirke på Facebook ...
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Arrangementer
Minikonfirmanderne

Arrangementer
Friluftsgudstjeneste 5. juni

ved Annette Strømme-Gudbergsen

Som en del af sognefesten holdes den 5. juni friluftsgudstjeneste på
sportpladsen kl. 10.30. Forud for gudstjenesten er der optog med faner,
vogne mm fra Bedsted kirke kl. 10.00. Ved gudstjenesten medvirker Bedsted koret, hornblæsere mfl. Alle er velkomne til at være med.

Fodspor i sandet
Jeg drømte, jeg gik langs stranden sammen med
Jesus, og over Himlen så jeg scener fra mit liv. For
hver eneste scene så jeg to par fodspor i sandet.
Det ene var mit eget, og det andet tilhørte Jesus.
Da den sidste scene af mit liv glimtede for mine
øjne, så jeg tilbage på fodsporene i sandet.
Jeg lagde mærke til, at mange gange på mit livs sti
var der kun et par fodspor. Jeg lagde også mærke
til, at det var i forbindelse med mit livs store kriser.
Det bekymrede mig meget, og jeg spurgte Herren
om det.
”Jesus, du sagde, dengang jeg besluttede mig for
at følge dig, at du ville gå med mig hele vejen.
Men jeg har lagt mærke til, at det kun er et par
fodspor gennem de vanskelige tider i mit liv. Jeg
forstår ikke, hvorfor du ville forlade mig de gange,
da jeg behøvede dig allermest.”
Jesus svarede: ” Mit dyrebare barn, jeg elsker dig,
og jeg ville aldrig forlade dig i dit livs prøvelser og
smerte. Når du kun ser et sæt fodspor, er det mine,
det var de gange, hvor jeg bar dig.”
Denne lille historie hænger i mit køkken. Jeg kikker på den hver dag. Den minder mig om, hvor
dejligt det er, at jeg har givet mit liv til Jesus.
Jeg var kun 7 år, da jeg stødte på den første krise,
den første sorg i mit unge liv. Jeg mistede min far.
Vi flyttede til Bedsted fra Norge, det var heller ikke
let, og det blev nogen svære år der kom efter. Men
jeg kom videre, Jesus bar mig og viste vej.
Der har været flere små kriser og sorger i løbet af
mit snart 29 år gamle liv, som andre også oplever
det. Den seneste har været at måtte se min lille
nye baby være rigtig syg af RS virus, være indlagt i
1,5 uge på isolations stue på Børneafdelingen. Det
skærer dybt i hjertet på de fleste mødre.
I dag er jeg gift med min dejlige mand. Vi har
været gift i snart 9 år, vi har to dejlige drenge på
3,5 år og en under et år. Det er jo fantastisk at se
og føle hvordan livet trods dets kriser og sorger jo
alligevel indtil videre er endt rigtig godt ud. Hvad
mere fantastisk er at kunne se tilbage på livet og
se hvor sandt det er at Jesus går med, og han bærer os når det bliver alt for tungt for os.
Jesus elsker dig, og ønsker fællesskab med dig, så
luk ham ind i dit hjerte, og oplev hvilken tryghed
der er i det at Jesus altid går med dig.

Fredagscafe

5 af årets 6 minikonfirmander – fra afslutningsfesten.

Bedsted-koret
- er et kor for alle sangglade mennesker, som har lyst til være med i
et fællesskab omkring sang og musik. Koret er for både for damer og
herrer. I korprøverne arbejder vi med stemmetræning, indstudering af
korsatser og fortolkning af musikken. En korsangs-aften er en god og
munter aften med årstidssange, korsange, og musikalsk samarbejde.
Korets efterårssæson består af 7 torsdags-øveaftener, og koret medvirker altid til Musikgudstjeneste i Bedsted Kirke 3. søndag i advent,
og til en sangaften på Solgården i december måned.
Koret øver torsdag aften klokken 19.30-21.00 i Kirkehuset, og
øveaftener i den kommende efterårssæson er:
15/9 - 29/9 - 13/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11 - 8/12
Tinebeth Hartkopf

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 21. juni kl. 19.00
i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Indsamling i januar og februar
YM-opgaven – Åbne Døre: 150 kr.
Kristelig Handicapforening: 100 kr.
KFUM & KFUK i Danmark: 310 kr.
Kirkens Korshær: 65 kr.

Månedens bibelord
”Men trofast er Herren, han vil styrke jer og bevare jer fra det onde.”
2. Thessalonikerbrev 3,3

Stafetten

På et af bordene bliver
der delt grønne æselkort
ud til spillerne, og ved
et andet bord bliver der
klippet gule tulipaner i
karton. Det er midt om
formiddagen på en af
årets første forårsdage.
Mange deltagere er mødt op til
fredagscafe i Kirkehuset,
og formiddagens tema er
”Hobby og spil”.
Deltagerne er enige om, at den
hyggelige stemning, de inspirerende oplæg og det gode
fællesskab er hovedårsager til, at
fredagscafeen er så velbesøgt,
som den er. Antallet af deltagere
er sjældent under 20, og der er
plads til alle, der har lyst til at være med.
”Det er hyggeligt at være
sammen, og det giver en
god adspredelse i hverdagen at komme her,” fortæller en af deltagerne, mens
en anden tilføjer, at det er
rart at mødes på tværs af
forskellige fællesskaber.
På programmet er der god
tid til at snakke hen over
kaffen, ligesom der hver
gang er et tema i form af
for eksempel sangtime, spil eller et foredrag.
Fredagscafeen starter op igen for alle interesserede fra oktober til marts.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30: Kristian Lindholm. Emne:
”Ud med evangeliet – ud med cafebussen”.
Tirsdag den 21. juni kl. 16.45: Udflugt til Arken i Esbjerg.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten sendes videre til Sussi Strømme Thomsen.

