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Præstens ord
Samson – og drømmen om at
kunne magte alt!
Jeg har læst lidt om kæmpen Samson i Det Gamle Testamente. Han var så stærk,
at han kunne rive en
løve midt over med de
bare næver, står der.
Det satte nogle tanker i
gang.
Jeg opdagede nogle
urealistiske drømme.
Drømme og fantasier
om at være så stærk, at intet kunne gå mig på. At være så
stærk, at jeg kunne klar alt – aldrig blev træt, aldrig føle
mig svag, aldrig have brug for hjælp. Altid være ovenpå.
Samson havde sin styrke i sit lange hår, som aldrig var
blevet klippet. Og da en kvinde klippede hans hår af,
mistede han sin styrke.
Det er nærliggende at tænke: Jeg er som Samson, der
har mistet noget af sin styrke. Jeg må finde det, der kan
give mig denne styrke. – Og der findes mange tilbud –
ikke billige tilbud, for mange tilbud koster kassen. Men
de er der – kurser, tabletter, kostråd, livsstilsændringer
osv.
Og meget kan gøre en vis forskel for os.
Men – drømmen om at blive en Samson, der altid kan
klare og overkomme alt, bliver sjælden virkelighed.
Gud skabte også Samson, og det sker, at vi møder mennesker, der ser ud til at kunne magte alt. Men de fleste
af os er skabt, så vi tydeligt mærker, at vi ikke magter alt
selv. At vi har brug for at bede om hjælp, vi har brug for
at standse op og hvile.
Fantasien om Samson kan dog stadig leve i os.
Men Bibelen tilbyder os en anden mulighed: Et liv sammen med ham, der er større end Samson, og som siger til
os: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” 2 kor 12,9.
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

Gudstjenestetider
6. oktober kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
13. oktober kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis
20. oktober kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
27. oktober kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
			
			
			
3. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
10. november
kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis
			
12. november
kl. 19.30
			
17. november
kl. 17.00
22. søndag efter trinitatis
24. november
kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
1. december
kl. 10.00
1. søndag i advent		

Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.
Ved Thorsten Bjert Christensen
Luk 14,1-11: Helbredelse – og om ydmyghed.

Bedsted Kirke
Dåbsklude
Kirken har fået nye dåbsklude. Der har været gang i strikkepindene
flere stede i Bedsted, og det er strikket forskellige mønstre på kludene.
Motiverne viser nogle af dåbens symboler på.

Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.
BUSK-gudstjeneste
Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i
Kapernaum.
Indsamling: Ordet og Israel.
Kirkekaffe og menighedsmøde.
Matthæus 5,1-12: Saligprisningerne.
Johannes 4,46-53: Den kongelige embedsmands tro.
Indsamling: Menighedsfakultetet.
En aften med ord til eftertanke, stilhed,
lovsang og bøn.
Pizza-gudstjeneste
Matthæus 18,21-35: Den gældbundne tjener.
Ved Bent Oluf Damm
Matthæus 25,31-46: Verdensdommen.
Familie-gudstjeneste
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazaret.

3. oktober 		
7. november

kl. 10.30
kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården
Gudstjeenste på Solgården

25. oktober		
15. november

kl. 17.00
kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste

8. oktober		
15. november

kl. 9.30
kl. 9.30

Babysalmesang
Babysalmesang

Alle forældre med børn er velkomne til at deltage – uden tilmelding.

En anderledes
aften i kirken
Den 12. nov.
kl. 19.30

Ved dåben bliver barnets hoved
tørret med dåbskluden, og
barnet får det med hjem som et
minde om dåben.

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

Arrangementer

Kirkekaffe og menighedsmøde

Møder i missionshuset

Søndag den 27. oktober.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30:
”Bileam – velsignelsen af Guds folk” – 4. Mos 22-24. Ved Heine Holmgaard.

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

Tirsdag den 19. november kl. 19.30:
”Bærbar Mission – i relation til temaet: De mødte Jesus”.
Ved Mette Hornstrup, Hjordkær.

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 29. september og 17. november
kl. 17.00 i Bedsted kirke

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 kl. 19.30.
Her er datoerne: 19/9, 3/10, 10/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11,
4/12, 12/12 og 15/12.

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

FORKÆLELSESAFTEN
for par og singler
Tirsdag den 29. oktober kl. 18.30 på
Bedsted Friskole.

Læsekredsen

Emne: Hvordan bevare glæden, nærværet og
kommunikation i en hverdag der ofte river os
fra hinanden.

1. oktober kl. 19.30 i Bedsted:
”Marens vilje” af Pernille Juhl

En aften med indhold, hygge og glæde.
Vi begynder med 3 retter mad. Derefter indlæg fra Søren Marcussen
fra Center for familie udvikling. Indimellem bliver der rig mulighed for
snak og et godt grin.

13. november kl. 19.30 i Hostrup:
”Mit år som dansker” af Helen Russell
Hør nærmere hos Bendix Thomsen.

Søren Marcussen har diplomuddannelse inden for faget og er kendt
som en god formidler.
Aftenen koster 150 kr. Drikkevarer betales separat

Kommende arrangementer
- Mands-minde den 20. februar ved Jens og Bjarne Overgaard.

Indsamling i juli og august

Tilmelding senest den 18. oktober til Ninna Madsen (29 82 53 13) eller
Birthe Jørgensen (29 92 42 15).
Arrangeret af Bedsted Friskoles Støtteforening og Bedsted Missionshus.

FredagsCafe

YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 50 kr.
Indre Mission i Danmark: 300,- kr.

Fredag den 27. september kl. 9.30:
”Genforeningen 1920 – set fra Bedsted”, v. Henning Haugaard.
Fredag den 11. oktober kl. 9.30:
”Volontør i Tanzania” v. Aage Lorenzen.

Månedens bibelord
”Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i magtesløshed.”

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 på Bedsted Friskole:
”Pust ud – giv hverdagen et pift”. Ved Søren Marcussen, Odense.

Fredag den 25. oktober kl. 9.30:
”De gode gamle dage, eller hvad?” v. Poul Nissen.

2. korinterbrev 12,9.

Fredag den 8. november kl. 9.30:
”Oplevelser og billeder fra Azorerne” v. Martin Christensen
Fredag den 22. november kl. 9.30: Hobby og spil v. Jenny og Birthe.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Maj-Brit Bjørn Nissen
I forbindelse med mit arbejde med voksne udviklingshæmmede i Aktivitets- og Samværstilbuddet på
Handicap Løgumgård, bliver jeg ofte bragt i situationer, der bringer mig til at reflektere over livet og de
muligheder og relationer, som jeg har i mit liv.
En sådan givende begivenhed, som bragte mig i det
refleksive hjørne, fandt sted den 18. december 2018.
Mine kolleger og jeg havde arrangeret en biograftur
for borgerne.
Biografen i Kloster var lejet. Faklerne foran biografen
var tændt - selv om kl. var 10 om formiddagen. Der
duftede dejligt af pop corn og bacon chips. Slush Ice
maskinen stod og kølede det røde og blå saft. Alle
borgerne ventede spændt i køen i deres pæneste
tøj. Nogle borgere var så heldige at have pårørende
med. Kort sagt – der var lagt op til fest.
Enkelte af borgerne var nervøse over denne nye
oplevelse og havde brug for en hånd at holde fast i.
Andre havde brug for hjælp til at skubbe kørestolen
ind i salen. Andre igen havde brug for hjælp til at
spise pop cornene.
Da alle havde fundet en god plads – slukkede lyset
og filmen startede. Vi så selvfølgelig “Far til fire i
Nisseland”. Der blev skålet med på sangen. Det blev
lidt nervepirrende, da Lille Per mistede sin lille hund
– men glæden endnu større, da den fundet igen.
Borgerne fik simpelthen en sanseoplevelse for livet
– uanset om man husker smagen af pop corn, den
kolde saft eller mørket i salen. Mange borgere kommer stadig og viser billeder fra dagen. Billeder da de
fleste borgere ikke har et talesprog. Vi kan tale om
billederne og dermed opleve dagen igen sammen.
En biograftur er for mange mennesker en jævnlig
tilbagevendende begivenhed, men for hovedparten
af disse mennesker var det første gang i deres liv.
Ovenstående begivenhed får mig til at reflektere
over, hvor meget jeg har at være taknemmelig over.
Jeg har fået lov at være med til at give disse mennesker et godt minde. Jeg har et liv, hvor jeg selv kan
bestemme, om jeg vil i biografen. Jeg har mennesker
i mit liv, der vil med mig i biografen. Jeg har børn,
der selv kan tage i biografen.
Hvis du har lyst, så er der altid brug for frvillige på
Handicap Løgumgård. Dine frivillige hænder kan
skubbe en kørestol, hjælpe med at spise et stykke
kage, holde i hånd eller noget helt andet.
Stafetten sendes videre til Tine Møller

