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Præstens ord
3 gaver – 3 kendetegn:
Tro, håb og kærlighed
Vi møder dem mange steder – som smykker, som
tatoveringer, i kirkekunst og i salmer.
Tro, håb og kærlighed er en
enkel og stærk sammenfatning
af kristentroen.
Det er 3 gaver fra Gud. Og det
er 3 centrale kendetegn på det
at være kirke.
Et af de mest kendte steder
i Ny Testamente, hvor disse 3 ord er knyttet sammen, er i det, som kaldes ”kærlighedens højsang” i
1. korinterbrev 13,13 hvor Paulus skriver: ”Så bliver
da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af
dem er kærligheden.”
Et andet sted udtrykker Paulus sin glæde over, at
troen og håbet og kærligheden er levende med
disse ord: ”Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi
fader, når vi beder for jer; for vi har hørt om jeres
tro på Jesus Kristus og om jeres kærlighed til alle
de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i
himlen.” (Kol 1,3-5)
I kirken har vi de 3 centrale
ord i bønnen, der afslutter
nadveren. Det er en bøn, der
i få stærke ord sammenfatter,
at kirke handler om at blive
fastholdt i – og vokse i tro, håb og kærlighed.
Bønnen lyder sådan: ”Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os:
- styrke vor tro
- grundfæste vort håb
- gøre den indbyrdes kærlighed levende i blandt os.”
Det er 3 kendetegn på kirken, 3 gaver som Gud
rækker os.
Troen forbindre os med Gud.
Håbet forbinder os med fremtiden
Kærligheden forbinder os med hinanden.
Heine Holmgaard

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
4. august

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

7. august
kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.
		
Indsamling: Indre Mission i Danmark
14. august
kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis
Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten.
21. august
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
13. søndag efter trinitatis
Mattæus 20,20-28
		
Den, der vil være stor, skal være jeres tjener.
28. august
kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis
Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam.
		
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
1. september

kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

4. september
kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Lukas 10,38-42: Martha og Maria.
11. september kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
		
		
16. september

Høstgudstjeneste
Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- Besøg af Åbne døre.

Friluftsgudstjeneste den
5. juni på sportspladsen.
Optog gennem byen
forud for gudstjenesten,
hvor mange deltog!

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

18. september kl. 17.00 Pizza-gudstjeneste
17. søndag efter trinitatis
Markus 2,14-22:
		
”De raske har ikke brug for læge, det har de syge.”
25. september kl. 14.00 Ved Sten Haarløv
18. søndag efter trinitatis
Johannes 15,1-11: Det sande vintræ.
2. oktober
kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
Johannes 1,35-51:
		
De første disciple kaldes af Jesus.
		
Indsamling: Ordet og Israel

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. august.

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

Peter Langberg på sin
plads ved orglet.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

August • September · 2016

Arrangementer

Arrangementer

ved Sussi Strømme Thomsen

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Høstgudstjeneste fejres søndag den 11. september kl. 10.00.
Ved gudstjenesten vil
der være offergang
både for børn og voksne. Der er mulighed for,
at man med sit høstoffer
kan støtte et eller flere
formål, som man kan afkrydse på den indlagte
kuvert. Ønsker man at
støtte et andet folkekirkeligt arbejde, end der
er anført på kuverten,
kan man skrive det på
kuverten.
Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i Kirkehuset.
Under frokosten får vi besøg fra organisationen Åbne Døre. Gennem
indsamlingen i kirken støtter vi Åbne Døres arbejde i Syrien, og vi får
der mulighed for at høre om det arbejde.

Den 13. september

Indbydelse til
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget.
- Menighedsrådet orienterer om arbejdet
i den forløbne valgperiode.
- Valgbestyrelsen orienterer om reglerne for valget.
- Der kan udarbejdes en fællesliste, hvis der er ønske om det.
Mødet holdes på Bedsted Friskole og begynder kl. 19.30
men allerede kl. 18.30 inviteres alle til at spise.
Tilmelding til spisning – senest 5. sept
– til Bendix Thomsen eller Heine Holmgaard
Hvem ønsker du valgt til menighedsrådet?

Menighedsrådsmøde
Offentligt menighedsrådsmøde afholdes torsdag den 1. september
kl. 19.00 i Kirkehuset. Dagsorden og referat af mødet hænger i våbenhuset.

Pizza-gudstjeneste
søndag den 18. september kl. 17.00 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza
i Kirkehuset.
Pris: 25 kr.
Gratis for alle under 15 år!

Kommende arrangementer
- Læsekredsen mødes den 11. oktober og 15. november.
- Mands-minde med Thomas Thomsen den 3. november.
- Udflugt til Gospel-koncert i Haderslev den 27. november.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 30. august kl. 19.30: “Guds væsen – storhed og
herlighed” v. missionær Brian Madsen, Vejle.
Fredag den 16. september kl. 18.30:
Høstfest med fællesspisning. Annemette og Jeppe Ladegaard
fortæller om Jesus-troende muslimer i Israel.

Indsamling i maj og juni
YM-opgaven – Åbne Døre: 80 kr.
Den Danske Israelsmission: 200 kr.
Foreningen Agape: 300 kr.

Små livstegn fra Herren, som styrker troen,
når man har behov for det.
Jeg fik en SMS en nat kl. 04:00 med en dejlig
nyhed, at lille Oskar var kommet til verden. Han
havde ladet vente på sig i 12 dage.
Hans forældre boede i en lejlighed i byen med
larm og os fra biler og fra underboens fester, så
det var svært at sove. De ventede en lille dreng,
og søgte et hus i et børnevenligt område. Men
den ene dør blev lukket efter den anden, og husene blev solgt for næsen af dem. De tænkte så
på at købe grund og bygge et hus, men det blev
for dyrt til deres økonomi.
De stoppede så op i deres søgen og tænkte: ”Vi
skal jo have en lille dreng, og det er da stort”. Og
de glædede sig mens de ventede.
For at få ventetiden til at gå åbnede den unge
kvinde sin IPad og kikkede efter hus. Hun så et
hus, som hun viste sin mand, da han kom hjem
fra arbejde, og de blev enige om, at når nu
barnet lod vente på sig, kunne de lige så godt se
på hus. De så på huset, syntes begge om det, og
afgav et bud på huset.
Nu havde de to ting at vente på. Et barn og et
svar fra Mægleren. De kontaktede mægleren, der
oplyste at der var afgivet flere bud, og at endnu
et par var interesseret. Øv, tænkte de, det er ligesom de andre gange.
Men så fortsatte Mægleren: ”Sælgeren har sagt
at I skal have huset”. Dagen efter blev der skrevet
under, og to dage senere kom den lille Oskar, der
nu skal bo i huset i det børnevenlige kvarter.
Den historie får mig til at tænke stort om vor
himmelske Far. Han ser os og elsker os. Når døre
lukkes, bliver der altid åbnet en anden, når det
er bedst for os. Så vi kan stole på vor Far og prise
Ham for hans godhed.
Hans nåde er ny hver morgen.
Stafetten sendes videre til
Ulrikke og Rasmus Rasmussen.

Månedens bibelord
”Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt dit håb til Herren!”
Salmernes bog 27, 14

Stafetten

Årets guldkonfirmander – samlet den 22. maj.

www.bedsted-kirke .dk

