Præstens ord
Jul – med stor fare
- og stor kærlighed!
Jeg har lige opdaget en ny fortælling om jul i
bibelen. En utrolig – og urimelig beretning uden
ret megen julestemning. En lignelse af Jesus. Han
fortæller om nogle vingårdsbønder, der forpagter
en vingård. Indgår en fin aftale om at vente med at
betale til efter høsten. Men da tiden så kommer til
at betale for det, sker der intet. De optræder som
ejere, skønt de er lejere. Ja, da ejeren sender sine
folk for at minde om betaling, bliver de tævet og
smidt ud. Men – ejeren må jo gøre noget, så han
bliver ved med at sende sine folk til dem. Nogen af
dem bliver tævet, andre slået ihjel.
– En utrolig tålmodighed udviser ejeren. Bliver ved
med at håbe, at forpagterne vil forstå, at de er lejere
og ikke ejere. Tøver utrolig længe med at sætte dem
på plads med magt.
Da Jesus spurgte dem, han fortalte lignelsen til, var
de ikke i tvivl om, at det måtte ende med, at de blev
fjernet med magt. At optræde som ejer, når man
kun er lejer, går ikke i længden. Men i Jesu historie
gik det godt utrolig længe.
Til sidst gør ejeren det, som ingen af os ville have
gjort. Udviser et håb og en tålmodighed ud over
alle rimelige grænser. Ejeren sender sin søn til dem,
som har slået hans tjenere ihjel. I håb om, at de vil
skamme sig – og forstå, at de er lejere, som må give
ejeren det, han har krav på. Et godt og modigt håb.
Men forgæves. Da de ser sønnen, slår de ham ihjel.
Den søn, som Jesus er fortæller om, det er sig selv.
Faderen, der sender sin søn – er Gud Fader, der
sender Jesus til os i julen.
Til os, som lever under gode vilkår – givet os af Gud.
Spørgsmålet er, om vi ser på os selv som ejere, eller
vi forstår, at der er en, vi skylder noget – skylder tak
– skylder ære – skylder tillid og tro.
Hvordan tager vi imod ham?

information
Gudstjenestetider
2. december
kl. 10.00
Familie-gudstjeneste
1. søndag i advent		
Mattæus 21,1-9: Jesus kommer.
			
Indsamling: Kirkens julehjælp.
9. december
kl. 10.00
Ved Erling Bjerrum-Petersen
2. søndag i advent		
Lukas 21,25-36: De sidste tider.
			
Indsamling: Kirkens julehjælp.
16. december
kl. 19.30
Advents- og julekoncert
3. søndag i advent		
Bedsted Kirkes Kor og blæsere medvirker
			
Mattæus 11,2-10: Johannes Døber søger svar hos Jesus.
			
Indsamling: Kirkens julehjælp.
23. december
kl. 10.00
Ved Bent Oluf Damm
4. søndag i advent		
Johannes 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd
			
Indsamling: Kirkens julehjælp.
24. december
kl. 14.00 og kl. 15.30
Juleaften			
Lukas 2,1-14: Jesu fødsel.
25. december
kl. 10.00
Juledag			
Lukas 2,1-14: Jesu fødsel.
26. december
kl. 10.30
2. juledag 			
Mattæus 23,34-39: Modstand mod troen.
31. december
kl. 23.30
Nytårsaften
1. januar			
Ingen gudstjeneste
Nytårsdag		
6. januar		
kl. 10.30
Helligtrekongers søndag
Mattæus 2,1-12: De vise mænd.
			
Indsamling: Bibelselskabet
10. januar		
kl. 19.30
En aften med bøn, stilhed, lovsang og ord
			
til eftertanke.
13. januar		
kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Luk 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet.
20. januar		
kl. 9.00
Ved Thorsten Bjerg Christensen
2. søndag efter helligtrekonger
Joh 2,1,11: Brylluppet i Kana.
27. januar		
kl. 8.30
3. søndag efter helligtrekonger
Matt 8,1-13: Jesus møder stor tillid.
			
Indsamling:
			
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
3. februar		
kl. 17.00 Pizza-gudstjeneste
4. søndag efter helligtrekonger
Matt 8,23-27: Stormen på søen.

Heine Holmgaard, sognepræst

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

Bedsted Kirke

6. december
kl. 15.00
Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
			
andre interesserede - i kirken.
23. december
kl. 14.30
Julegudstjeneste på Solgården
10. januar		
kl. 10.30
Gudstjeneste på Solgården
25. januar		
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
29. januar		
kl. 9.30
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 ...

Glædelig
advent og jul!

En fornem Maria-figur
med et stærkt budskab!
Det er en meget fornem Maria-figur, vi har i Bedsted kirke.
Maria med sin blå kappe, der udtrykker Marias tro og tillid.
Den tro, kommer til udtryk i Marias ord til englen Gabriel:
”Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord.”
Jesus er rød – farven for Guds store kærlighed til os, som han
har vist os ved at sende os
Jesus som frelser.
Rejser man til Sydeuropa,
finder man der mange
Maria-billeder – ikoner.
Det fortælles om en, der
på sådan en rejse så på
ikoner, at han oplevede
dette: Sælgeren kom hen
til ham og sagde:
Læg mærke til Maria. Hun
ser på Jesus. Det skal vi
også gøre!
Et enkelt og klart budskab:
Se på Jesus, som Maria
gjorde det. Det er der liv
og frelse i.
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Stafetten

Julehjælp

Mands-minde

ved Zura Ahmed Friis

Igen i år vil mange bruge flere penge på gaver end sidste
år. Men for nogen kniber det med selv det mest nødvendige for blot at skabe lidt fest.

Enkeltbillet Aabenraa – Bedsted via
Haderslev. Tak!
V. Lejf Meyer

Min integration I Danmark (Bedsted)

Bedsted kirke og missionshus er gået sammen om at
samle ind, så vi kan give en håndsrækning til dem, der
særlig trænger.

Den 24. januar kl. 19.30 i Kirkehuset.

Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp. Eller opfordre
andre til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard.
Du kan støtte indsamlingen med et beløb på kirkens MobilePay – 23556.
Bedsted missionshus og Bedsted kirke

Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 6. december kl. 19.00.
Grethe Lorentzen, Hjordkær, fortæller om arbejdet med gadebørn,
syskolepiger og om at være ide-udvikler på Morevian Conference Center
i Sumbawanga i Tanzania. - Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages
med tak om eftermiddagen. Der serveres gratis kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Juleindledning i Bedsted kirke
Torsdag den 20. december kl. 16.00.
Alle i Bedsted Friskole, Bedsted Børnecenter, forældre, tidligere skoleelever
og andre, der har lyst til at være med, er velkomne.

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne: 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 14/3, 28/3, 4/4, 11/4, 17/4, 21/4.

Læsekredsen
17. januar kl. 19.30 i Nr. Løgum konfirmandstue:
”Kvinden i Korshæren”, af Henning Mortensen.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Indsamling i september og oktober
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 130,- kr.
Høstoffer: 9.215,- kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 100,- kr.
Ordet og Israel: 50,- kr.

Kaffe á 25 kr.

Solgården i kirken
Torsdag den 6. december kl. 15.00 har vi gudstjeneste i kirken for
Solgårdens beboere og alle andre interesserede.
Vi har brug for nogle frivillige til at hjælpe beboere fra Solgården til
kirken.
Alle er velkomne til at være med.

Julefest i Kirkehuset
Fredag den 4. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program: Tale ved sognepræst
		
Heine Holmgaard.
		
Godt kaffebord.
		
Underholdning ved
		
menighedsrådet.
Alle er velkomne.
Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.

Møder i missionshuset
Torsdag den 6. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 11. december kl. 18.30: Fælles Julefrokost som optakt
til adventsmøde.
Tale v. Ejler Nørager Andersen.
Mandag den 7. – fredag den 11. januar:
Bedemøde hver aften kl. 19.30.
NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke.
Hvert år den anden uge i januar er der Evangelisk Alliances Bedeuge. Ordet alliance betyder, at flere lande og kirker står sammen.
Hermed en opfordring til at slutte op om bedeugen i Bedsted
missionshus, uanset hvilken kirke du tilhører.
Lørdag den 19. januar: Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 22. januar: Dit ord til trøst og glæde – v. lokale kræfter.

Månedens bibelord

Gospeldag!!!

”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, (Jesus) som selv er Gud,
og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.”

Johannes evangeliet 1,18

Torben Callesen står for dagen.

Søndag den 24. februar.
Tilmeld dig allerede nu – og være med til at få
mange med til en festlig dag.

www.bedsted-kirke .dk

At flytte fra ens hjemland til et fremmed land, kan
være meget skræmmende, især når man ikke er
sikker på, hvad man skal forvente. I dec. 2016
emigrerede jeg fra Uganda sammen med min
danske mand, for at starte et nyt kapitel i vores
liv i Danmark. Det har været et af mit livs største
beslutninger, Selvom jeg var glad for at komme
til Danmark, var jeg også bange for, om jeg kunne
klare det.
Den danske vinter var en af de sværeste, oplevelser for mig i starten, for det danske vejr er jo det
fuldstændigt modsatte af det ugandiske. I Uganda
har vi solskinsvejr næsten hele året rundt med ca.
25-28 grader, og da jeg ankom til Danmark, var der
ca. 5 grader. Den første ting, jeg var nødt til at lære,
var at have mindst 3 lag tøj på, hver gang jeg skulle
udenfor om vinteren. Indtil nu har jeg svært ved at
vænne mig til danske vejr og jeg er sikker på, at der
er mange danskere, der er enige med mig. Imidlertid siger min mand altid at, der intet dårligt vejr,
kun dårlig beklædning, en meget dansk tanke.
Den anden ting som jeg synes er vigtigt, hvis
man gerne vil integrere sig godt i Danmark, er en
god forståelse af det danske sprog. Der er ingen
integration uden det dansk sprog, selvom der er
mange danskere som forstå engelsk, er det stadig
at krav at man lære dansk. Det var og er stadig en
prioritet for mig at forbedre mit dansk, for bedre
at kunne integrere mig i Danmark. Det betyder
meget at være sammen med danskere, for på den
måde kan man træne sit dansk og lære om dansk
kultur. Jeg er heldig at være sammen i kontakt med
mange flinke og venlige danskere, som er meget
støttende og interesseret i at vise mig den bedste
side af at bo i Danmark.
Kort sagt, er den bedste måde, man kan integrere
sig i Danmark, på at lære dansk, være i tæt kontakt
med danskere, være åben-indstillet på forandring,
fleksibel og at ser det bedste i hver situation. Det
lokale samfund kan spille en stor rolle, ved at
hjælpe udlændinge til bedre, at forstå den danske kultur og at føler sig hjemme i Danmark. Alle
danskere kan hjælpe, med til at gøre Danmark til
den bedste destination for udlændinge at starte et
nyt liv på.
Stafetten sendes videre til Hanne Bøhnke

