information

Præstens ord
Jesus – 3 år – 3 dage!

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider

I 3 år gik Jesus rundt og gjorde godt.
I 3 år var Jesus populær – mange samledes om Jesus
og fulgte ham.
I 3 år oplevede mennesker, at her blev deres dybeste
drømme og ønsker og længsler opfyldt.
I 3 år gik mennesker og undrede sig og glædede sig.
Det var som glimt af en anden og bedre verden, de
oplevede der, hvor Jesus var.

5. august		
kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
			

Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

12. august		
kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.

19. august		
kl. 19.30 Ved Bent Oluf Damm
12. søndag efter trinitatis
Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten.

I 3 år voksede deres forståelse af Jesus. De forstod, at
Jesus er Guds søn – de forstod, at Jesus vil os det godt.
De forstod Jesus!

26. august		
kl. 9.00
13. søndag efter trinitatis
			

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Mattæus 20,20-28
Den, der vil være stor, skal være jeres tjener.

Så kom der 3 underlige dage.

2. september
kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam.

9. september
kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
			
			

Høstgudstjeneste
Lukas 10,38-42: Martha og Maria.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- Besøg af Mushemba Foundation.

16. september
kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis

Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.

23. september
kl. 8.30
17. søndag efter trinitatis
			
			

Markus 2,14-22:
”De raske har ikke brug for læge, det har de syge.”
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

30. september
kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis

Johannes 15,1-11: Det sande vintræ.

7. oktober kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
			

Pizza-gudstjeneste
Johannes 1,35-51:
De første disciple kaldes af Jesus.

Hvorfor har vi brug for kirken?

2. august		

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

For at minde os om det, som vi godt kan forstå, men til
tider glemmer – at livet er værdifuldt.

6. september

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

Og - for at sige os det, som er svært at forstå, og som vi
ikke kan sige os selv, nemlig at Guds største gave til os er
den, som Jesus vandt til os på de 3 dage. – Vejen til Guds
gave er at tro det.

28. september

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

Kirkebil · De, der ønsker at benytte gratis kirkebil, må ringe og bestille hos

3 dage, hvor andre gjorde Jesus ondt.
3 dage, hvor Jesus var upopulær, blev hånet og spottet
og spyttet på.
3 dage, hvor mennesker blev skuffede over Jesus.
3 dage, hvor mennesker var forvirrede.
3 dage, hvor Jesus var helt uforståelig.
I 3 år viste Jesus, at menneskelivet er vigtigt og værdifuldt! Det forstår vi – nogenlunde.
I 3 dage giver Jesus os det, som vi ikke rigtig forstår, at
vi har brug for – Jesu kors og opstandelse – tilgivelse og
håb – en åben vej tilbage til Gud.

Heine Holmgaard

TaxaHolm senest lørdag kl. 18.00 på tlf. 20 40 44 03.

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

Adresser

Invitation
Johan Thomas Lundbye
landskabs- og dyremaler
fylder 200 år
den 1. september 2018

I den anledning skænker
Ny Carlsbergfondet en fornem
gave til Bedsted kirkegård, hvor
J. Th. Lundbye ligger begravet
– en broncebuste af Lundbye.

Broncebusten af Lundbye
afsløres af direktør for
Ny Carlsbergfondet
Karsten Orth.

Lørdag den
1. september kl. 14.00
Biskop Elof Westergaard og borgmester Henrik Frandsen
vil også deltage.
Efter afsløringen på kirkegården er der sønderjysk kaffebord
på Bedsted Friskole.
På Friskolen vil vi høre mere om Lundbye.
Alle er velkomne

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

Fra friluftsgudstjenesten
ved sognefesten.

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

August • September 2018

Arrangementer
Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Høstgudstjeneste fejres søndag den 9. september kl. 10.00.

Arrangementer

Stafetten

Nyt
indsamlingsprojekt

ved Lisbeth Appel

Som nyt indsamlingsprojekt har vi
valgt Mushemba Foundation, som
gør et stort arbejde for børn i
Tanzania.

Jeg har lige mistet min mor. Det kom ikke uventet
– og alligevel. Så lige nu går der mange tanker gennem hovedet.

Ved kirkefrokosten efter høstgudstjenesten vil Lea og Josephat
Mushemba fortælle om arbejdet.

At sige farvel – og på gensyn

Man er fyldt af sorg og savn, men også af dyb
taknemmelighed. Og midt i det hele der håbet om
et gensyn. For ”Enhver som tror, skal ikke fortabes,
men have evigt liv”. Johs. 3,16
En af de salmer vores mor havde valgt til begravelsen er denne:

Syng-sammen-aften
Torsdag den 20. september i Kirkehuset kl. 19.30
Vi synger kendte og nye sange og salmer. Der bliver mulighed for at
foreslå sange fra Højskolesangbogen.
En aften, hvor vi rigtig kan synge sammen – måske så taget løfter sig!
Ved gudstjenesten vil der være mulighed for at give en høstgave. Med sin
gave er der mulighed for at støtte et eller flere formål,
som man kan afkrydse på den indlagte kuvert.

Undervejs bliver der tid til kaffe og kage!
Aftenen ledes af Tinebeth Hartkopf og Peter Langberg.
Alle er velkomne!

Ønsker man at støtte et andet folkekirkeligt arbejde,
end der er anført på kuverten, kan man skrive det på
kuverten.

Jeg er i Herrens hænder, når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.
Jeg er i Herrens hænder i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender, at Herren er mig nær.
Om jeg i dybe dale må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale hans øje følger mig.
Jeg er i Herrens hænder, når dagen dør i vest.
Min synd jeg trygt bekender for ham, min høje gæst.
Han gir mig Himlens nåde og sætter englevagt,
for natten vil han råde med hellig Guddoms-magt.

Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i Kirkehuset, og nyt YM-indsamlingsprojekt præsenteres.

Jeg er i Herrens hænder, når dødens bud mig når.
Mens lyset tyst nedbrænder, fra ham jeg hilsen får.
Han gir mig stav til støtte, han gir mig trøst i sind,
og glemt er sår, der blødte, på vej til Himlen ind.
			 Erling Tobiassen.

Indsamling i maj og juni

Vi har mistet, ja, men vi tror på et gensyn.

Det er også muligt at give en høstgave med MobilePay.

Kirkens Korshær: 70,- kr.
Den Danske Israelsmission: 60,- kr.
Foreningen Agape: 132,- kr.

Møder i missionshuset

Tirsdag den 28. august kl. 19.30:
Tale v. missionær Mette Hornstrup, Hjordkær.

Stafetten sendes videre til Krista Knudsen

Guldkonfirmander – samlet den 13. maj.

Kommende arrangementer

Månedens bibelord

Kor – hvor alle er velkomne til at synge med:
Øveaftener i Kirkehuset er 27/9, 11/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11,
29/11, 5/12, 13/12 og 16/12.

Jesus siger:
”Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”
Johannes evangeliet 10,10

Læsekredsen: 2/10, 14/11, 17/1 og 25/2.
FredagsCafé: Begynder 28. september kl. 9.30.

www.bedsted-kirke .dk

