information

Præstens ord
Hvad er det bedste,
Gud får lov til at gøre for dig?
Måske et underligt spørgsmål.
Gud kan da bare gå i gang. Han må da gøre alt mulig
godt for mig.
Men – sagen er alligevel ikke helt så enkel.
En af de største historier, Jesus fortalte, handler om, at
Gud ikke altid kan komme til at gøre alt det gode for os,
som han gerne vil.
Det er historien om en far, der har 2 sønner, og elsker
dem begge højt. Men ingen af sønnerne forstår det
rigtigt.
Den ene af sønnerne forlader sin far for at klare sig selv.
Faderen står tilbage – med al sin kærlighed til sønnen –
men uden mulighed for at nå ham. Han kan ikke få lov at
gøre alt det gode, som han gerne vil gøre for sin søn.
Samme sitaution kan vi sætte Gud i. Han står der med
sin kærlighed til os – men han
tvinger os ikke.
Vi må selv komme til ham.
Jesu fortælling ender godt.
Sønnen vender hjem – frivilligt.
Og hans far tager imod ham
med stor glæde.
Det underlige er, at da denne
søn kommer hjem, så bliver den
anden søn vred. Han har aldrig
forstået hvor godt, han har haft det. Han har aldrig
forstået sin fars kærlighed. Og måske ender det med, at
denne søn forlader sin far.
Så kan det ende med, at det bedste, denne far kan gøre
for sin søn – ikke er ret meget andet end at vente og
håbe.
Derfor giver det mening for os at overveje, om vi giver
Gud mulighed for at gøre noget godt for os. Om vi er
der, hvor vi vender os mod ham – åbner os for ham –
søger ham?
Hvad er det bedste, Gud får lov til at gøre for dig?
Heine Holmgaard, sognepræst

Gudstjenestetider
4. august kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis

Lukas 19,1-10: Zakæus møder Jesus.

11. august kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
			

Mattæus 7,15-21: Om falske profeter.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

18. august kl. 9.00
9. søndag efter trinitatis

Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

25. august kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem.

1. sept.
kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis

Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.

8. sept.
kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
			

Høstgudstjeneste
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!
Kirkefrokost i Kirkehuset

15. sept.
kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis

Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.

22. sept.
kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis

Ved Thorsten Bjerg Christensen
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.

29. sept.
kl. 17.00
15. søndag efter trinitatis
			

Pizza-gudstjeneste
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

6. oktober kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis

Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

1. august

Gudstjeneste på Solgården

kl. 10.30

10. sept.
kl. 15.00
			

Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
andre interessede – i kirken

20. sept.

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00

23. august kl. 9.30

Babysalmesang i kirken

20. sept.
kl. 9.30
			
			

Babysalmesang i kirken
- Alle forældre med børn er velkomne til at
deltage – uden tilmelding.

Bedsted Kirke
Sognefesten 2019

Optog søndag
fra kirken.
Gudstjeneste på
sportspladsen.

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 ...

August • September 2019

Arrangementer
Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Høstgudstjeneste fejres søndag den 8. september kl. 10.00.

Arrangementer

Stafetten

FredagsCafé

ved Lis Søndergaard Beck

Fredag den 27. september i Kirkehuset
kl. 9.30.
Henning Haugaard fortæller om genforeningen i
1920, som den blev oplevet i Bedsted.

En bæredygtig skole i et
bæredygtigt lokalsamfund
Sådan lød overskriften på et spændende foredrag
med professor Steen Hildebrandt, som vi ansatte på
Bedsted Friskole samt bestyrelse var så heldige at få
arrangeret.

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.
Ønsker man at støtte et andet folkekirkeligt arbejde,
end der er anført på kuverten, kan man skrive det på
kuverten.
Det er også muligt at give en høstgave med MobilePay.
Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i Kirkehuset.

Indsamling i maj og juni
Kirkens Korshær: 23,- kr.
Foreningen Agape: 200,- kr.

Møder i missionshuset

I forsøget på at finde en definition på ordet bæredygtighed, vælger jeg at forholde mig til den helt
enkle forklaring, nemlig, ”at skabe et samfund med
de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø
både nu og i fremtiden”. Vi har alle et medansvar,
herunder også Friskolen, hvor vi igennem vores
værdier, forsøger at tilrettelægge en undervisning,
hvor eleverne både lærer at have blik for vores lille
lokale samfund, men også lærer at forholde sig til
det regionale, nationale og globale samfund.

Årets guldkonfirmander
Samlet den 12. maj.

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 29. september kl. 17.00
i Bedsted kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Tirsdag den 20. august kl. 19.30:
”At møde de fremmede” v. Henry Holm Hansen.
Tirsdag den 10. september kl. 18.30:
Høstfest med fællesspisning. ”Jesus til nye bydele” v. Simon Kristensen,
Promissio.

Kommende arrangementer

Tirsdag den 24. september kl. 19.30:
”Salme 22 og 23 - læst med bøjede arme og strakte arme” v. Erik Holmgaard,
sognepræst.

Kor – hvor alle er velkomne til at synge med:
Øveaftener i Kirkehuset er 19/9, 3/10, 10/10, 2410, 7/11, 14/11, 21/11,
28/11, 4/12, 12/12 og 15/12.

Månedens bibelord

Tirsdag den 29. oktober:
Forkælelsesaften på Bedsted Friskole kl. 18.30.”
Pust ud - giv hverdagen et pift”.
Ved Søren Marcussen, Center for Familieudvikling.

Jesus sagde:
»Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit
kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den,
der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det
et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv?
Mattæus evangeliet 16,24-26

Læsekredsen: 1/10, 13/11, 22/1 og 25/2.

Arrangeret af Bedsted Missionshus og Støtteforeningen for Bedsted
Friskole.

www.bedsted-kirke .dk

Under foredraget med Steen Hildebrandt blev vi
bevidste om, at vi på Friskolen allerede i forvejen
forsøger at gøre mange af de ting han beskriver som
vigtige. Vi har i fællesskab udformet en ”vej” som
er en overordnet køreplan for elevens udvikling på
skolen. I de yngste klasser har vi fokus på det nære
og omkringliggende miljø. Her lærer eleverne, hvor
råvarerne stammer fra (fra have til mave). De har selv
anlagt små køkkenhaver, hvor de på tætteste hold
følger årstidens gang. De lærer at passe på naturen.
I de større klasser åbnes der op til det regionale
samfund med bl.a. Vadehavet og Sønderjyllands
historie. Herefter kommer det nationale og det
globale samfund med spørgsmålet om Danmarks
rolle i verden, dog hele tiden med respekt for vores
lokale samfunds normer og værdier, vi skal være
lokal forankret for at kunne se udad. Vi ved, hvor
vigtigt det er, at vi i Bedsted arbejder sammen om at
skabe et lille bæredygtigt bysamfund. De yngre og
ældre generationer skal gøre brug af hinanden, lære
af hinanden og mødes for sammen at udvikle nye
ideer. Det handler dog langt fra kun om skolen, men
om sammenhængen mellem alle i vores lille by. Vi
skal mødes i et udvidet fællesskab, hvor der er plads
til ALLE, unge som gamle, stærke som svage. For kun
sammen kan vi gøre en forskel.
Stafetten sendes videre til Maj-Brit Nissen

