information

Præstens ord
Gud, tal til mig!

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider

Find 5 fejl
Hvis du går i kirke for at finde fejl ved kirken, så skal det
nok lykkes for dig. Du finder hurtigt mindst 5 fejl – hvis
det er det, du leder efter.
Der er altid noget, der kunne være bedre. Tænk på
salmerne. Du kan næsten altid finde noget i en salme,
som du ikke forstår – eller melodien er ikke helt efter din
smag.
Og hvad med præsten. Ja, ved nærmere eftersyn vil man
opdage, at præsten også er et menneske – med alle de
mangler og begrænsninger, som det indebærer. Derfor
vil du altid kunne finde noget, som han kunne have gjort
bedre.
Og hvis du forventer, at dem, der sidder i kirken, alle er
fejlfri mennesker, så bliver du igen skuffet. Også der kan
du altid finde mindst 5 fejl og mangler.
- Så, er det fejl, du leder efter – kan du altid gå fra kirke
overbevist om, at kirken er fuld af fejl.

Find Gud!
Men – hvis du i stedet går i kirke for at finde Gud, vil det
også kunne lykkes.
Opskriften er enkel. Gå i kirken – med denne bøn:
”Gud, tal til mig!”
Hvis du er i kirke med den bøn – og i alt, hvad der sker
lytter efter Gud, så lover jeg dig, at der sker. Gud taler
til dig – Gud møder dig. Det er ikke sikkert, at han siger
præcis det, som du vil have ham til at sige, men i en kirke
fyldt af fejl sker der dog det, at Gud selv taler til os, når vi
beder om det og lytter efter.

2. juni
kl. 10.00
6. søndag efter påske
			
			
9. juni
kl. 10.00
Pinsedag
kl. 10.30
			
10. juni
kl. 4.15 og kl. 9.00
2. pinsedag			
			
16. juni
kl. 10.30
Trinitatis søndag		
			
23. juni
kl. 9.00
1. søndag efter trinitatis
			
30. juni
kl. 8.30
2. søndag efter trinitatis
7. juli
kl. 10.30
3. søndag efter trinitatis
			
14. juli
kl. 9.00
4. søndag efter trinitatis
21. juli
kl. 9.00
5. søndag efter trinitatis
28. juli
kl. 10.30
6. søndag efter trinitatis

Johannes 15,26-16,4:
Talsmanden og I skal vidne om mig.
Indsamling: Foreningen Agape.
Optog fra Bedsted kirke
Friluftsgudstjeneste på sportspladsen
Pinse: Helligånden ønsker at fylde os.
Fælles pinsevandring og
Gudstjeneste i Løgumkloster.
Se omtale her i kirkebladet.
Johannes 3,1-15: Nikodemus kommer til Jesus.
Indsamling: Den Grønlandske Bibelsag.
Ved Bent Oluf Damm
Luk 16,19-31:
Lignelsen om den rige mand og Lazarus.
Luk 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid.
Ved Bent Oluf Damm
Luk 15,1-10:
Lignelsen om det mistede får og den tabte mønt.
Ved Thorsten Bjerg Christensen
Luk 6,36-42: Om at dømme andre.
Ved Bent Oluf Damm
Luk 5,1-11: Peters fiskefangst.

Årets konfirmander

Matt 5,20-26: Jesu ord om vrede.

Sådan så
konfirmanderne ud
- for 25 år siden

6. juni

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

4. juli

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

Du kan også prøve den opskrift derhjemme. Find bibelen
frem – bed: ”Gud tal til mig”, og læs så med et åbent sind.
Så møder du ord, der er Guds ord til dig.

- for 50 år siden.

Et godt forslag er at begynde med at læse Johannesevangeliet.
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

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.

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

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

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

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 2019

Arrangementer

Arrangementer

Sognefest - friluftsgudstjeneste

Pinsevandring

Søndag den 9. juni

- og fælles gudstjeneste
2. pinsedag den 10. juni.

Kl. 10.00: Optog fra Bedsted kirke.
Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på sportspladsen.

Stafetten
ved Birger Jessen Hansen

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
først 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. 4.15. (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.

Kaffe og kirkesnak
Onsdag kl. 15.00 i skoven (madpakkehuset)
- Få en kop kaffe og en snak om livet, troen, kirken …
- Hjælp præsten med at lave den næste prædiken

Minikonfirmanderne

Og så lige pludselig blev jeg formand for menighedsrådet. Derved er Bent Thomsens ”stafet skriv” i
sidste nummer af kirkebladet bekræftiget, at der er
brug for folk i Bedsteds foreningsliv.
Tidligere har mit engagement mest ligget ved KFUM
spejderne. Men efter opfordringer mærkede jeg, at
inderst inde havde jeg også et nært tilhørsforhold til
vores kirke i Bedsted, og dermed Folkekirken. Jeg var
lidt skræmt af Folkekirkens indviklede ”organisations
diagram”, det stramme bygningsreglement og de
højtidelige mødeformer, men bekymringen og interessen for Folkekirken, sammen med en opfordring
til at stille op, overbeviste mig om at jeg havde lyst
til at være med i menighedsrådet.
Nu hvor jeg er engageret i arbejdet, og efter snart 3
år har set det indefra, mærker jeg, at en del af opgaverne faktisk er ret interessante. Vi i menighedsrådet
er et godt team/god patrulje med forskellige kompetencer, hvor alle yder en god indsats, og vi deles om
arbejdet. Ligeledes er de ansatte ved Bedsted kirke
dygtige og engagerede medarbejdere. Den kombination og det gode samarbejde gør at Bedsted Kirke
udfylder sine opgaver med mange tilbud, og på en
god måde.
Vi har brug for Folkekirken, når glæden er størst og
når sorgen er tungest, til Gudstjenesten, til højtiderne og hverdagene. Kirken har rammerne og
ritualerne.
Kirken den er et gammelt hus, bygget af levende
stene. (den danske salmebog 323)
Vi har tryghed, en frihed og et solidt fundament i
kirken og kristendommen .

Indsamling i marts og april
YM-indsamling – Mushemba Foundation: 875,- kr.

Til slut et citat af astrofysikeren, ”Marsmanden”
Jens Martin Knudsen:

Kristelig Handicapforening: 110,- kr.
KFUM og KFUK i Danmark: 160,- kr.

Månedens bibelord
Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.
Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves.
Det er forgæves, at I fra tidlig morgen
til sent om aftenen slider for det daglige brød;
for den, Herren elsker, får det, mens han sover.

Salme 127,1-2

Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten.

Møder i missionshuset
Onsdag den 12. - søndag den 16. juni: Teltmøder i Hjordkær.
Tirsdag den 18. juni kl. 16.30: Udflugt til Rømødæmningen og Skærbæk.

www.bedsted-kirke .dk

”Videnskaben skal lære os hvordan verden virker
og kristendommen skal lære os hvordan vi virker i
verden.”
Stafetten sendes videre til Lis Søndergaard Beck

