Præstens ord
Kaffe og kirkesnak …
Hen over sommeren (det er sommer nu, hvor jeg
skriver dette – en gennemsnitssommerdag med
27 grader i skyggen!) – altså dengang det var
sommer (det er det sikkert ikke nu, hvor du læser
dette) – dengang sad jeg hver onsdag eftermiddag
fra kl. 15.00 – 16.30 i hytten midt i skoven.
Jeg havde kaffe og the og småkager med – og bød
på kaffe til dem, der kom forbi. Der blev drukket en
del kaffe og spist kager.
På mit lille hjemmelavede skilt stod der:
Kaffe og kirkesnak!
- tag en kop kaffe.
- fortæl om en god oplevelse i kirken.
- spørg præsten.
- hjælp med at lave den næste prædiken.
Jeg hørte om flere gode oplevelser fra kirken – og
også om nogen, der var knap så gode …
Vi fik snakket om mange forskellige ting.
Og hver gang havde vi prædiketeksten til den kommende søndag fremme, og vi diskuterede den – og
jeg fik flere udfordrende tanker med til min prædiken.
Jeg vil gerne forsætte med at byde på kaffe og småkager – og snakke om kirke og Gud og prædiken og
alt mulig andet.
Da sommeren får ende engang (vil jeg tro) – og det
bliver for koldt at sidde i skoven, vil kaffen stå
fremme bagerst i kirken hver onsdag eftermiddag
kl. 15.00 - 16.30.
Kom endelig forbi.
Kaffe og kirkesnak er for alle.
Heine Holmgaard

Adresser

information
Gudstjenestetider
7. oktober		
kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
14. oktober
kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis
			
			
21. oktober
kl. 9.00
21. søndag efter trinitatis
			
28. oktober
kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
			
4. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
11. november
kl. 10.00
24. søndag efter trinitatis
			
			
13. november
kl. 19.30
			
18. november
kl. 17.00
25. søndag efter trinitatis
25. november
kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
			
2. december
kl. 10.00
1. søndag i advent		

Pizzagudstjeneste
Johannes 1,35-51: Jesus kalder de første disciple.

4. oktober		
1. november
26. oktober
30. november
12. oktober
16. november

Gudstjeneste på Solgården
Gudstjeneste på Solgården
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste
Babysalmesang
Babysalmesang

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 9.30
kl. 9.30

Matthæus 21,28-44: Lignelserne om de to
sønner og om de onde vinbønder.
Indsamling: Ordet og Israel.
Ved Bent Oluf Damm
Lukas 13,1-9: De dræbte galilæere,
det sammenstyrtede tårn og figentræet.
BUSK-gudstjeneste
Matthæus 18,1-14: Den største i Himmeriget.
Kirkekaffe og menighedsmøde i Kirkehuset.

Buste af
J. Th. Lundbye
afsløret på
Bedsted kirkegård
den 1. september på
Lundbyes 200 års
fødselsdag

Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.
Joh 5,17-29: ”For at alle skal ære Sønnen,
ligesom de ærer Faderen”
Indsamling: Menighedsfakultetet.
En aften med stilhed, lovsang,
ord til eftertanke, bøn.
Pizzagudstjeneste
Lukas 17,20-33: Når Guds Rige kommer.
Ved Bent Oluf Damm
Matthæus 11,25-30:
”Kom til mig … og jeg vil give jer hvile”.
Familiegudstjeneste
Matthæus 21,1-9: Jesus kommer!

En anderledes
aften i kirken

Busten blev afsløret af Daniella
Jørgensen og Jonas Lundbye
sammen med Stine Høholdt fra
Ny Carlsberg Fondet, som har
skænket busten.
Biskob Elof Westergaard talte
om Lundbye ud fra Lundbyes
dagbøger.
Herunder 2 af Lundbyes natur- og dyrebilleder.

Den 13. nov.
kl. 19.30

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ....................................Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk

- En aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn.

Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ........................Tlf. 2047 9235

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

Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ..............................Tlf. 3054 6745

Bedsted Kirke

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 ...
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Arrangementer

Stafetten

Kirkekaffe og menighedsmøde

Læsekredsen

ved Krista Knudsen

Søndag den 28. oktober.

2. oktober kl. 19.30 i Hostrup:
”Guds barmhjertighed”
af Kerstin Ekman.

Læsekredsen

14. november kl. 19.30 i Bedsted:
”Løgneren” af Martin A. Hansen.

”Fredrik Backman giver en fremragende beskrivelse af
den sure mand, Ove, så jeg ligefrem kommer til at holde
af ham.”

Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i
Kirkehuset.
Herefter holdes det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for arbejdet i menighedsrådet og
deler tanker om det kommende år. Regnskab og budget
skal også fremlægges.
Herefter er der mulighed for
drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.
Bedsted menighedsråd

”Jeg kan genkende mange ting fra min egen opvækst,
når jeg læser om Gretelise Holms barndom i 50’erne.”

Hør nærmere hos
Bendix Thomsen.

”Når jeg læser Rejsen til Amerika, som handler om
europæernes udvandring i 1850-1920, synes jeg, der
er mange fællestræk med nutidens udvandring fra de
fattige lande.”

Møder i missionshuset
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30:
”Tidens fylde” – Gal 4,4-7. Ved Svend Aage Jacobsen, Haderslev.
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30:
”Har vi evihedsperspektiv?” Ved Morten B. Vibert, sognepræst i Rise.
Tirsdag den 20. november kl. 19.30:
”Himlen venter”. Ved Jens Peter Rejkjær, generalsekretær i BDM.

”Jeg har ikke lyst til at læse flere bøger af Christian Dalsgaard, for jeg synes, at han skildrer miljøet, hvor hovedpersonen befinder sig, på en virkelig rå og brutal måde.”
De fire ovenstående udsagn er alle eksempler på, at
snakken går godt rundt om bordet, når vi mødes 10-20
personer til læsekreds fire gange om året. Vi kommer fra
sognene i Hostrup, Øster Højst, Nr. Løgum og Bedsted
for at dele indtryk og tanker omkring den fælles bog, vi
har læst til aftenen.
Nu går læsekredsen snart i gang med sæson nr. 9, og jeg
har været rigtig glad for at deltage.
Bøgerne, vi læser, er vidt forskellige genrer og spænder
lige fra krimier til biografier og historiske romaner. Fra
ældre litteratur til nyudgivelser.

Pizza-gudstjeneste
Kor

Koret er lige begyndt igen,
men du kan stadig nå at
komme med. Koret ledes af
Tinebeth Hartkopf og Peter
Langberg. Vi mødes i Kirkehuset.
Her er datoerne: 27/9, 11/10,
25/10, 1/11, 8/11, 15/11,
22/11, 29/11, 5/12, 13/12 og
16/12.

Indsamling i juli og august

YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 90,50 kr.
Indre Mission i Danmark: 100,- kr.

Månedens bibelord
”Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud.”
5. Mosebog 8,12-14

Søndag den 7. oktober og
18. november. kl. 17.00
i Bedsted kirke.

Vi er en flok af mænd og kvinder med forskellige baggrunde, der alle har det til fælles, at vi kan lide at læse
bøger. Vi starter aftenerne med på skift at fortælle hinanden om vores indtryk af bøgerne. Bagefter diskuterer
vi nogle af bogens temaer, og snakken rundt om bordet
viser ofte, at vi har vidt forskellige indtryk og oplevelser
af læsningen.

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

Kommende arrangementer

- Mands-minde den 24. januar v. Lejf Meyer
- Gospeldag søndag den 26. februar v. Torben Kallesen.

For mig er det meget inspirerende at lytte til de andre
deltageres meninger om bøgerne, og fortællingerne
åbner sig ofte på en ny måde. Samtidig bliver jeg præsenteret for nogle bogtitler, jeg ikke selv ville have valgt,
og sidst, men ikke mindst giver læsekredsen mig nye
bekendtskaber på tværs af vores nabosogne.
Stafetten sendes videre til Zura og Filip Friis

FredagsCafé

Samtale med præsten

Der er altid mulighed for at få en samtale med præsten. Det kan være
pga. spørgsmål, man tumler med, eller byrder i livet, man trænger til
at dele med et menneske.
Sig til, så aftaler vi tid til en samtale.
Ved sygdom kommer jeg også gerne på besøg. Sig gerne til, hvor der
er brug for det. – Og husk, at præsten altid har tavshedspligt.
Heine Holmgaard

www.bedsted-kirke .dk

Sammen med kirkebladet er der en invitation
til at deltage i Fredagscafé i Kirkehuset. Vi
samles nogle formiddage og
begynder hver gang med morgensang og kaffe.
Der vil være forskellige indslag - og altid god tid til
hygge og snak. - Velkommen til at være med!

