Præstens ord
Betydningsløs eller …?
Det sker, at jeg bliver irriteret,
når jeg hører ateister tale om det
at tro på Gud som naiv overtro,
mens de selv mener, at de blot
holder sig til videnskaben.
Jeg plejer at sige, at der er gode argumenter imod
troen på Gud – og der er gode argumenter for troen
på Gud. Og der er både tro og videnskab – både i
ateismen og i kristentroen. Troen betyder meget for,
hvilke argumenter vi vælger.
Men for nylig oplevede jeg at få et af de bedste
argumenter for at tro på Gud – fra netop en ateist.
Et argument, der viser, at virkeligheden, som vi oplever den, svarer bedst til troen på Gud.
Det er fra Lawrence Krauss, der mener, at alt er opstået tilfældigt. Er det sandt, har det stor betydning
for, hvordan vi må se på os selv. Han siger det sådan:
”Du er langt mere betydningsløs end du overhovedet
kan forestille dig.”
Han siger det endda med et smil.
Men prøv lige at forestille dig, at det er lærerne i
skolen, der med et smil siger til forældrene: ”Fint at
være sammen med jeres børn, men dybest set er de
jo langt mere betydningsløse, end vi tænker på det.”
Eller den læge, der skal operere dig – forud for
operationen med et smil siger: ”Heldigvis betyder et
menneske ikke så meget, så hvis ikke det går godt,
betyder det jo ikke så meget.”
Jeg ville finde en anden læge …
For vi går jo og føler, at vore børn betyder rigtig
meget for os. Vi har en stærk følelse af, at livet er på
rette spor, når vi kan se på os selv og hinanden som
værdifulde mennesker.
Ingen af os ønsker vist at leve i en sådan verden, hvor
ethvert menneske er betydningsløst.
For mig blev det en glad bekræftelse af troen på
Gud. En tro, der betyder: ”Du og ethvert menneske er
langt mere betydningsfuld end du overhovedet kan
forestille dig.”
Jesus viste os det i påsken. Et menneske må gerne
koste noget – ja ligefrem koste Jesus livet. Fordi det
betyder alt for ham, at vi er hos ham.
Heine Holmgaard
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Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
1. juni
kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården
4. juni
kl. 10.00
Pinsedag		
Joh 14,22-31: Helligånden kommer. Vær ikke for		
færdet og modløs.
		
Kirkekaffe i kirken. Indsamling: Foreningen Agape.
5. juni
kl. 4.20 og kl. 9.00. Fælles pinsevandring og
2. pinsedag		
gudstjeneste i Løgumkloster.
		
Se omtale her i kirkebladet.
11. juni
kl. 10.00 Optog fra Bedsted kirke
kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste på sportspladsen
		
Tema: Daniel – den skøre ku(g)le.
18. juni
kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
Luk 16,19-31: Lignelsen om den rige mand og
		Lazarus.
25. juni
kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
Luk 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid.
		
Indsamling: Den Grønlandske Bibelsag.
2. juli
kl. 9.00 Ved Thorsten Bjerg Christensen
3. søndag efter trinitatis
Luk 15,1-10: Lignelsen om det mistede får og den
		
tabte mønt.
9. juli
kl. 9.00 Ved Thorsten Bjerg Christensen
4. søndag efter trinitatis
Luk 6,36-42: Om at dømme andre.
16. juli
kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm
5. søndag efter trinitatis
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst.
23. juli
kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis
Matt 5,20-26: Jesu ord om vrede.
30. juli
kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10: Jesus og Zakæus.
6. august
kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,15-21: Om falske profeter.

Årets konfirmander

Sådan så konfirmanderne ud
- for 25 år siden

Ja, sådan så kirken ud
for knap et år siden.

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

15. juni kl. 19.00 i Emmerlev kirke: ”Skriftemålet” v. sognepræst Anne Marie Baun.

Følg Bedsted kirke på Facebook ...

- for 50 år siden

Se flere gamle konfirmandbilleder på Bedsted kirkes hjemmeside.
Hvis du har et gammelt konfirmandbillede, der ikke er med på hjemmesiden,
så vil vi gerne have en kopi til samlingen.

Juni • Juli · 2017

Arrangementer
Pinsevandring

- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 5. juni.
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.
4.20. (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.

Arrangementer
Sognefest friluftsgudstjeneste
Søndag den 11. juni
Kl. 10.00: Optog fra Bedsted kirke
kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på
		
sportspladsen.
Ved gudstjenesten medvirker Jens Jødal, Kirketeateret med
en rap-mucial: Daniel, den skøre ku(g)le.

Mini-konfirmanderne

Kor: Datoer for efteråret er:
28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 6/12, 14/12 og 17/12.
Læsekredsen: 3/10, 15/11, 18/1 og 26/2.

Indsamling i marts og april
YM-indsamling – Åbne Døre: 132,- kr.
Kristelig Handicapforening: 250,- kr
KFUM og KFUK i Danmark: 20,- kr.

Månedens bibelord
Jesus siger:
”Jeg er livets brød.
Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig,
skal aldrig tørste.”
Johannes evangeliet 6,35

Aftenbøn
Jeg er træt og går til ro,
lukker mine øjne to,
Fader, se med kærlighed
til mit ringe leje ned.
Har i dag jeg, kære Gud
syndet imod dine bud,
vær mig nådig, vær mig god
slet det ud for Jesu blod.
Alle dem som jeg har kær
vær,oh Gud i nåde nær
med de store og de små,
så de trygt kan hvile få.

Og sådan bliver aftenbønnen indledt her i huset
for de små, som er i vores varetægt, og det er
uanset om de er muslimer, eller af anden etnisk
baggrund eller hvad. Senere i aftenbønnen bliver
der spurgt, hvad det bedste har været den dag.

Møder i missionshuset

Kommende arrangementer

ved Hanne Brodersen

I disse få linier bliver der givet udtryk for så
mange vigtige ting. Sådan sang vor mor for os
hver aften, inden vi skulle sove, da vi var små.

Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten

Tirsdag den 13. juni kl. 17.30: Udflugt fra missionshuset.
Dagens middag på Røde Kro. Besøg på Den Blå Oase i Aabenraa.

Stafetten

Åbent hustag i kirken
Den 3. april var mange samlet for
at se kirken og det arbejde, der
er i gang med nyt kirketag.
Kirkens arkitekt, Bruno Viuf
Larsen fortalte om arbejdet med
kirken, både med udskiftning
af loftsbjælker, der blev nødvendigt pga. borebiller, og om
arbejdet med nyt kirketag.
I forbindelse med arbejdet er
alt træværk gået igennem og
skader udbedret. Noget af det gamle egetræ
går sikkert helt tilbage til, da kirken blev bygget.
Der bliver også lavet forstærkninger af bygningsværket. For,
som arkitekten fortalte, er det sådan, at når ingeniørerne
i dag laver deres udregninger på tagkonstruktionen, så er
den ikke stærk nok til at kunne holde. - Og dog så har den
foreløbig holdt godt 800 år.

www.bedsted-kirke .dk

Og det er meget rørende, når der bliver svaret af
en lille treårig: ”At min mor passer godt på mig,
og at du passer godt på mig.” Her er der virkelig
noget at takke for. Andre gange kan der så blive
svaret: ”At grave et stort hul i sandkassen.”
Husker du, da Josefine fra ”Jesus og Josefine” bad
aftenbøn? Hendes første bønner begyndte med:
”Kære Gud, eller hvem der er derude”, men ændrede sig til ”Kære Gud i Himlen”. Igennem bønnen og kendskabet til Jesus lærte Josefine Gud
bedre at kende og at stole på ham. Hun havde
brug for en højere magt, der kunne lytte og
hjælpe. En magt, som gjorde hende tryg og gav
alle hendes tankerækker en ”parkeringsplads.”
Hvorfor afslutter vi dagen med en lille aftenbøn
her i vores hjem? Jeg tror, at det er sundt for os
at holde os det for øje, at vi er kun et lille menneske, men at der er en Gud foroven, for hvem selv
småting bliver taget alvorligt.
Jeg tror, det er sundt for sjælen at afslutte dagen
med at udvise lidt ydmyghed for Gud, og erkende, at vi ikke kan alt som mennesker, men at
vi trygt kan lægge os til at sove, for alt er i hans
hænder.
Stafetten sendes videre til Dorte Friis.

