Præstens ord
I Guds venteværelse
Alt skal gå så hurtigt
for os.
Venteværelser er
ikke noget, vi søger
efter med vilje.
Men det sker, at
vi sidder der – og
venter.
Til tider venter vi
kun kort tid – til tider venter vi længe – venter uden
at der sker noget – føler os til tider glemt i livets
venteværelse.
Nogen fortæller, at deres tro fik mere plads i venteværelset. At de bad mere til Gud. Tænkte mere på
Gud. At det førte dem nærmere Gud. Andre fortæller, at de blot følte sig dybt ensomme og forladte.
Ingen skal sige, at det er sundt at være ramt, så man
sidder der i venteværelset – måske virkelig syg –
måske ramt hårdt og slået i stykker.
Men – det er sundt at få tid til Gud – få styr på sit
forhold til Gud – få Gud tæt på – få Gud så tæt på, at
han bliver stor for os – virkelig for os – vigtig for os –
uundværlig for os.
Det er ikke bare sundt, det er livsvigtigt!

En fejl ved Gud?
Jeg er hurtig til at tænke, at det er en fejl ved Gud,
hvis jeg må vente. Jeg bærer på den overbevisning,
at alt ville være lettere og bedre, hvis ikke jeg skulle
vente på Gud.
Men måske ville jeg så aldrig tage mig tid til at
tænke på Gud – måske Gud så aldrig fik mulighed
for at forstyrre mig – aldrig fandt mig …
Måske skulle jeg se på kirken som sådan et venteværelse – hvor Gud måske kan få et ord indført i et
forjaget liv.

Adresser
Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ....................................Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk
Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ........................Tlf. 2047 9235
Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ..............................Tlf. 3054 6745

information
Gudstjenestetider
1. april
kl. 10.00
Påskedag			
			
			
2. april
kl. 10.30
2. påskedag			
			
8. april
kl. 10.00
1. søndag efter påske
			
15. april kl. 17.00
2. søndag efter påske
22. april kl. 9.00
3. søndag efter påske
			
27. april kl. 9.00
Bededag			
29. april kl. 10.00
4. søndag efter påske
			
			
6. maj
kl. 10.00
5. søndag efter påske
10. maj
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag
13. maj
kl. 10.00
6. søndag efter påske
20. maj
kl. 10.00
Pinsedag			
			
			
			
21. maj
kl. 4.35 & kl. 9.00
2. pinsedag 			
			
27. maj
kl. 10.00
Trinitatis søndag		
3. juni
kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
4. april
kl. 10.30
3. maj
kl. 10.30
13. april kl. 17.00
20. april kl. 9.30

Kor og orkester medvirker
Matt 28,1-8: Jesu opstandelse.
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.
Kirkekaffe i kirken.
Joh 20,1-18:
Den opstandne Jesus møder Maria Magdalene.

Bedsted Kirke
Tak!
Jeg vil gerne TAKKE alle i Bedsted sogn for den store opbakning,
der var til mit 25 års jubilæum som præst her i Bedsted.
TAK for de mange gaver og hilsener, jeg fik. Det har glædet mig
meget.
Det var dejligt at holde gudstjeneste sammen med så mange på
dagen.

Joh 21,15-19:
Jesus møder Simon Peter efter opstandelsen.
Pizza-gudstjeneste
Joh 10,22-30: ”Mine får hører min røst.”
Ved Erling Bjerrum-Petersen
Joh 14,1-11: Jesus:
”Jeg er vejen og sandheden og livet.”
Ved Bent Oluf Damm
Matt 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”
Joh 8,28-36: ”Hvis Sønnen får gjort jer frie,
skal I være virkelig frie.”
Indsamling: Kirkens Korshær
Joh 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.
Luk 24,46-53: Jesu udsendelsestale og himmelfart.
Konfirmation
Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.

TAK til menighedsrådet, som havde inviteret til kaffebord i
Forsamlingshuset – et stort og flot og godt kaffebord, som I var
mange, der tog del i og nød godt af. Og tak for et festligt arrangement med korsang og taler.

Joh 14,15-21: Sandhedens Ånd skal være hos jer
til evig tid.
Kirkekaffe i kirken.
Indsamling: Den danske Israelsmission
Fælles pinsevandring
Gudstjeneste i Løgumkloster.
Se omtale her i kirkebladet.
Matt 28,16-20: ”Gør alle folkeslag til mine disciple.”
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.
Gudstjeneste på Solgården
Gudstjeneste på Solgården
Spaghettigudstjeneste
Babysalmesang

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.

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 23556.

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

Og så var der jo Frede, der fik mig til at spille på ukulele – den
eneste sang, jeg kan spille på ukulele. Jeg fik i øvrigt en ukulele i
gave fra menighedsrådet. Så med tiden får jeg vel lært lidt flere
sange.
Heine Holmgaard

April • Maj 2018

Arrangementer

Arrangementer

ved Else Marie Knudsen

Pinsevandring

Dåbslys

- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 21. maj

For omkring ½ år siden begyndte vi at give et dåbslys ved dåb i Bedsted kirke.

Sammen med Løgumkloster
arrangerer vi igen i år 2. pinsedag
en fælles friluftsgudstjeneste i
Løgumkloster – og forud for det
en pinsevandring for de morgenfriske.

Dåbslysene har en særlig historie. Ideen til den
opstod i forbindelse med, at vi fik nyt tag på Bedsted kirke. Der blev brugt en del solidt egetræ til
at reparere kirketag og loft med. Der blev også en
del ender tilbage af disse bjælker, som ikke kunne
bruges til noget.

Vi mødes inden solopgang på
Vongshøj, hvor vi synger solen op.

Den tanke opstod, at man af
disse rester kunne dreje dåbslys.
Den opgave tog Egon Møller på
sig, og det blev til mere end 60
dåbslys, som vi nu har og deler
ud ved dåb.

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. 4.35.
(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.

Indsamling i januar og februar
YM-indsamlingen – Åbne Døre: 60,- kr.
Bibelselskabet: 50,- kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 100,- kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 262,- kr.

Tanken er, at dåbslyset findes
frem hvert år på dåbsdagen. En
god ide er også at fejre dagen
ved at invitere barnets faddere –
hvis ikke de kommer af sig selv!

Telegrammer til konfirmander
Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent lørdag den 12. maj kl. 15-17 og søndag den 13. maj
kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
Freja Kragh Christensen , Nørregade 50, Nr. Løgum
Rebekka Yasmin Follmann, Aabenraavej 3, Løgumkloster
Jonas Nielsen Brandt, Lundbyesvej 6, Bedsted
Filip Rahr Jensen, Lundbyesvej 46, Bedsted
Rasmus Behrens Mathiesen, Svalevej 4, Løgumkloster

Pizza-gudstjeneste
Møder i missionshuset

søndag den 15. april kl. 17.00 i
Bedsted kirke

Tirsdag den 17. april kl. 19.30:
”At elske din næste som dig selv”, ved Charlotte Jacobsen,
Bylderup Bov.

Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i
Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Tirsdag den 24. april kl. 19.30:
Fællesmøde for Løgumkloster, Nr. Løgum og Bedsted: ”Jesus som lam
og løve” ved Sprint Aagaard Korsholm.
Tirsdag den 1. maj kl. 19.30:
”Himlen venter” ved Jens Peter Rejkjær.

Månedens bibelord
Jesus siger:
”Jeg lever, og I skal leve!”

Onsdag den 23. – søndag den 27. maj:
Teltmøder i Hjordkær.

Johannes evangeliet 14,19

Stafetten

Tirsdag den 29. maj kl. 16.30:
Udflugt til Flensborg.

www.bedsted-kirke .dk

I dette indlæg til kirkebladet har jeg valgt at
fokusere på det gode liv.
Hvad er så det gode liv? Det er der mange forskellige bud på. Men her lidt om hvad det gode
liv er for mig.
Jeg er meget taknemlig for livet, for at være
skabt i Guds billede. Taknemlig for at kunne stå
op hver morgen. Taknemlig for at have en dejlig
familie som jeg holder utrolig meget af. Samværet med dem giver mening i mit liv, og er for mig
det gode liv.
Vi er privilegerede at bo et sted hvor der er
mange muligheder for socialt samvær med
andre mennesker, det giver et frisk pust i hverdagen. I denne tid glædes jeg over at dagene
bliver længere og lysere, det er snart forår. De
første erantis og vintergækker pibler op i haven,
det er skønt at gå en runde og nyde de små
blomster.
Nogle dage kan være tunge at komme igennem, kroppen kan drille, og trætheden kan være
enorm. Så må vi øve os i at fokusere på det gode
i stedet for det, som er svært. Tænk på noget
godt, se nogle billeder af gode oplevelser, læs en
spændende bog, eller noget helt andet, og prøv
at genfinde glæden og det gode liv.
At være en del af kirken er for mig også det gode
liv. At deltage i gudstjenesten, lytte til de bibelske beretninger og tekstlæsninger. I prædikenen
finder jeg altid et ord, som siger mig noget.
Musikken og salmerne udtrykker tit det som er
svært at sætte ord på.
Jeg vil slutte med 1. vers af Jørgen Gustava
Brandts salme:
Tænk at livet
koster livet!
Det er altid samme pris.
Kom med glæde
Vær til stede!
Tanken spreder øjets dis;
Rigt og bredt går livet ned i
I evighed.
Stafetten sendes videre til Martin Christensen

