Præstens ord
Den findes – kærligheden!
Ikke blot i glimt eller som et ønske og en drøm.
Jo, der findes den også – i høj grad! Drømmen om
den store kærlighed lever. Fantasien om den kærlighed, der gør alt nyt og fantastisk!
Og vi elsker disse drømme og fantasier. Fordi vi bærer
på en dyb og stærk overbevisning om, at der er vi
inde ved kernen i det, der giver livet mening.
Men fantasierne giver også
problemer – for fantasierne har
det med næsten altid at overgå
virkeligheden og gøre virkeligheden trist. Selv når virkeligheden
virkelig er god, kan fantasien altid finde på noget, der kunne have været lidt bedre …
Men det sker også, at vi oplever den – den store
kærlighed. Oplever at få lov at tage imod den – og
oplever at få lov at give den.
Så – den findes – kærligheden!
Den findes – og den binder os sammen med gode
bånd. Det er godt at være, hvor kærligheden er.
Den findes – ikke blot som drømme og ønsker, men
også i glimt og nogen gange i et langvarrigt fællesskab – med håb om, at den varer ved. Men også med
en skjult frygt for, hvad der kan ske.
Og – til alt det er at føje: Den findes – kærligheden
– som en evig kærlighed. Der findes en evig kærlighedens kilde – hos Gud. Og Gud har ladet kilden springe
frem på vor jord – i Jesus.
Den kilde må vi få lov at sætte os ved – med vor frygt,
med vore drømme og ønsker og fantasier og længsler. Så er vi der, hvor det hele kommer fra.
Ved den kilde giver det god og dyb mening at bede,
som vi gør i kirken:
”Vi beder dig, at du vil fuldende, hvad du har begyndt
i os:
- styrke vor tro
- grundfæste vort håb
- gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os.”
Heine Holmgaard

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ..................Tlf. 7477 7237
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ......Tlf. 2047 9235
Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ............Tlf. 3054 6745

information
Gudstjenestetider
2. april
kl. 17.00 Pizzagudstjeneste
Mariæ 		
Lukas 1,26-38:
bebudelses dag		
Bebudelsen af Jesu fødsel.
6. april
kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården
9. april
kl. 10.30
Palmesøndag		
Matthæus 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem
13. april
kl. 19.30 Skriftemål kl. 19.00
Skærtorsdag		
Matthæus 26,17-30: Indstiftelse af nadveren.
14. april
kl. 10.00
Langfredag		
Matthæus 27,31-56:Jesu korsfæstelse
16. april
kl. 10.00
Påskedag		
Markus 16.1-8: Jesu opstandelse. Kirkekaffe i kirken.
		
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.
17. april
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
2. påskedag		
Lukas 24,13-35: Vandringen til Emmaus.
23. april
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
1. søndag efter påske
Johannes 20,19-31: Den opstandne Jesus møder
		
disciplene og Thomas.
28. april
kl. 9.30 Babysalmesang
30. april
kl. 10.30
2. søndag efter påske
Johannes 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”.
		
Indsamling: Kirkens Korshær
4. maj
kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården
7. maj
kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen
3. søndag efter påske
Johannes 16,16-22: ”I skal sørge,
		
men jeres sorg skal blive til glæde.”
12. maj
kl. 10.00
Bededag		
Matthæus 3,1-10: Johannes døbers tale.
14. maj
kl. 10.00 Konfirmation
4. søndag efter påske
Joh 16,5-15: Når sandhedens ånd kommer
19. maj
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
21. maj
kl. 10.00 Kirkefrokost i Kirkehuset
5. søndag efter påske
Johannes 16,23-28: Bed – i Jesu navn.
25. maj
kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
Markus 16,14-20: Jesu afskedstale og himmelfart.
		
Indsamling: Den danske Israelsmission.
28. maj
kl. 10.00
6. søndag efter påske
Johannes 15,26-16,4:
		
Talsmanden og I skal vidne om mig.
4. juni
kl. 10.00
Pinsedag		
Joh 14,22-31: Om Helligånden.
		
Kirkekaffe i kirken
Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, er velkomne til at ringe og
bestille hos TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 30 54 67 45.
Katekismusgudstjenester
27. april kl. 19.00 i Vodder kirke: ”Fadervor” v. sognepræst Camilla E. Friis.
16. maj kl. 19.00 i Rømø kirke: ”Dåben” v. sognepræst Gertrud Y. Iversen.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

Bedsted Kirke
Invitation

Kom og se, hvad der arbejdes med på kirken.
Mandag den 3. april k. 19.00
Arkitekt Bruno V. Larsen vil fortælle om arbejdet med udskiftning af tag,
samt udskiftning af dårligt træværk i tagkonstrution og loftsbjælker.
Der er mulighed for at se, hvad der er lavet

Denne bjælkeende kaldes af
håndværkerne for ”bedstemor”, da det
muligvis er et af de få stykker, der går
helt tilbage til, da kirken blev bygget for
800 år siden.

Mange bjælkeender er fornyet
pga. råd og borebiller.

Her en gammel afstivning.

April • Maj · 2017

Arrangementer

Arrangementer

Koncert

Onsdag den 19. april kl. 19.00 i Bedsted kirke
Studerende fra Løgumkloster Kirkemusikskole holder koncerten
med en række forskellige indslag. Der vil være sang og orgelspil
ved de studerende, samt korsang, hvor dirigentstudenrende
svinger taktstokken. Flere af koncertstykkerne skal senere
bruges ved eksamen, så koncerten er for nogle en form for
generalprøve på eksamen. Der vil også være fællessalmer ved
koncerten, der varer ca. en time. – Alle er velkomne.

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine
berømte 95 teser op på slotsporten i Wittenberg. Det er 500 år siden i år.
Det markes med en række Katekismusgudstjenester i Tønder provsti.
3. aften om Luther i Kirkehuset:
5. april kl. 19.30: Vi læser ”Om et kristenmenneskes frihed”
af Luther.

Statistik

Pinsevandring

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 først
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. 4.20. (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.

Statistik for Bedsted sogn 2016 (2015)
Døbte: 6 (3) drenge og 2 (4) piger.
Konfirmerede: 6 (0) drenge og 6 (3) piger.
Viede par: 2 (4).
Døde: 12 (15).
Begravede fra Bedsted Kirke: 11 (10).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 11.164 kr.
(12.832 kr.)
YM-opgaven: 1.867,50 kr. (2.899 kr.)
Indbyggere i sognet 1. januar 2016: 797 (800)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2016: 656 (667)

Telegrammer til konfirmander

Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset. Der er åbent
lørdag d. 13. maj kl. 15-17 og søndag d. 14. maj kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Maja Hansen Abrahamsen, Lundbyesvej 16, Bedsted
Sarah Asmussen, Goldbækvej 10, Agerskov
Mia Martha Hansen, Lundbyesvej 20, Bedsted
Mads Ganderup Jacobsen, Haderslevvej 1, Bedsted

Møder i missionshuset

Tirsdag den 25. april kl. 19.30 i Løgumkloster missionshus:
Fællesmøde v. tidligere forstander Henrik Nissen.
Tirsdag den 9. maj kl. 19.30: ”Bibelens salmer i medgang og
modgang”, v. journalist og bibeloversætter Bodil Lanting.
Onsdag d. 17. – mandag d. 22. maj: Teltmøder i Hjordkær.
Tirsdag den 30. maj kl. 19.30: ”Tvivleren Thomas”, v. valgmenighedspræst Jakob Rahbek, Agerskov.

Indsamling i januar og februar

YM-indsamling – Åbne Døre: 182,- kr.
Bibelselskabet: 50,- kr
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 100,- kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 245,- kr.

Månedens bibelord
Han blev plaget og mishandlet,
men han åbnede ikke sin mund;
som et lam, der føres til slagtning,
som et får, der er stumt, mens det klippes,
åbnede han ikke sin mund.

500 års reformationsjubilæum

Pizza-gudstjeneste

søndag den 2. april kl. 17.00 i Bedsted kirke
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Esajas 53,7

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Mette Wilhelmsen
Yderst på scenekanten på et musikteater i Paris stod
en sortklæd lille skikkelse. Hun var 1.55 meter høj og
vejede 48 kg. Aften efter aften holdt hun bogstaveligt talt tusinder af franskmænd i sine arme. Tyndhudet og intenst sang hun af hele sit hjerte ”La vie en
rose”, ”Milord” og ”Je ne regrette rien”. Det var den
sidste sang, de nok elskede hende mest for – ”Je ne
regrette rien”. Det betyder: Jeg angrer intet!
Var der en, der havde nok at angre for næsten hver
eneste dag, hun havde levet, så var det Edith Piaf.
Efter almindelig borgerlig moral var hendes liv det
rene slum. Hun var født på gaden. Tidligt i sin ”karriere” havde hun været gadepige, og hele sit liv talt
gadens sprog. Hendes liv havde været fyldt med
alkoholmisbrug, pillemisbrug, stofmisbrug og håbløse kærlighedshistorier. Hun stod dog på scenen
aften efter aften og sang med dirrende hæs og smuk
stemme og med en følsom autoritet, som er forbeholdt de dygtigste kunstnere: Je ne regrette rien!
De elskede hende for det. For de forstod godt, hvad
hun mente. Det, Edith Piaf ikke angrede var, at hun
aldrig aldrig opgav TROEN på livet, på kærligheden,
på en ny begyndelse, på en ny stabilitet. Hun var
som en stormlygte, som ingen kunne blæse ud. Hun
rejste sig igen og igen i trods og blind livstro. Ingen
kunne blæse hende ud før den sidste storm kom,
den der tager os alle.
Den dag Piaf døde, fulgte tusinder hende til graven.
Det var den folkerigeste begravelse man havde set
på de kanter.
Ja, hvad ville jeg så sige med denne historie....
Jo det er vigtigt at vi alle TROR på noget, livet, Gud,
hinanden, kærligheden, børnene og meget mere.
At man ikke sådan giver op. Jeg mener at troen kan
være med til dét.
Troen er med til at holde os i live - så derfor TRO.
Da jeg for ca. 30 år siden kom til Bedsted, oplevede
jeg at de fleste mennesker havde en stærk tro, troen
på sammenholdet. Troen er med til at styrke byen.
Det har vi tydelige beviser på, når vi ser på fx vores
hal og skole. Dette havde nok ikke været muligt
hvis vi ikke havde TROEN - troen på at det kan lade
sig gøre, troen pa sammenholdet. Netop dette gør
vores by til noget helt specielt.
Så husk at TRO.
Stafetten sendes videre til Hanne Brodersen.

