Præstens ord
Mission Konstantin
I år 306 får det romerske rige en ny kejser, Konstantin.
Siden pinse har de kristne spredt sig ud over hele romerriget – og ofte er de blevet forfulgt. Mange er blevet
dræbt pga. deres kristne tro.
Men Konstantin oplever, at hans egen mor kommer
og fortæller, at hun er kristen. Hvad skal Konstantin nu
gøre? – Han beslutter at undersøge sagen nærmere. Han
sender sine spionklaner ud for at undersøge, hvad de
kristne tror på, og om det er farligt for hans magt.
Det er den historie, der ligger bag årets konfirmandundervisning, som har overskriften: Mission Konstantin.
Konfirmanderne er Konstantins spionklaner, som er i
gang med at undersøge, hvad kristendommen går ud
på. Måske har I observeret, at disse spioner har vist sig i
kirken.
I år 312 ser Konstantin et tegn på himlen
– enten er det et kors - eller et tegn med
2 bogstaver XP (På græsk forbogstaverne
i Kristus). Og har hører disse ord fra
himlen: ”Ved dette tegn skal du sejre” Det
maler han på sine soldaters skjolde, og
vinder sejr.
Konstantin bliver selv kristen, og fra år 313 gør han kristendommen lovlig, og gør den siden til statsreligion. I år
325 er han med til at samle kristne

År 312-gudstjeneste
Søndag den 2. februar vil vi holde gudstjenesten som en
år 312-gudstjeneste.
Ud fra det, vi ved om, hvordan
gudstjenester blev holdt dengang, vil vi prøve at holde en
gudstjeneste, der minder om
en gudstjeneste, kejser Konstantin kunne have deltaget
i dengang.
Efter gudstjenesten er der pizzaer i Kirkehuset. De er ikke
fra år 312!
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

information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
2. februar		
kl. 17.00
Pizza-gudstjeneste
Sidste søndag efter		
”År 312-gudstjeneste”
helligtrekonger 		
Johannes 12,23-33: Om hvedekornet, der må dø for
			
at give liv.
9. februar		
kl. 9.00
Ved Bent Oluf Damm
Søndag septuagesima
Mattæus 25,14-30: De betroede talenter.
16. februar		
kl. 10.30
Søndag seksagesima		
Markus 4,26-32: Lignelser om kornet, der selv
			
vokser og om sennepsfrøet.
23. februar		
kl. 10.00
Fastelavns søndag 		
Lukas 18,31-43: Den blinde ved Jeriko.
			
Indsamling: Kristeligt forbund for studerende.
			
Kirkekaffe i Kirkehuset – Zura og Filip fortæller om
			
deres liv.
1. marts		
kl. 9.00
1. søndag i fasten		
Luk 22,24-32: Om at være den største.
8. marts		
kl. 10.00
Familiegudstjeneste – afslutning for
			
Mini-konfirmander.
2. søndag i fasten		
Mark 9,14-29: Helbredelse af drengen med den
			
urene ånd.
10. marts 		
kl. 19.30
En aften med ord til eftertanke, bøn,
			
stilhed og lovsang.
15. marts 		
kl. 9.00
Ved Thorsten Bjerg Christensen
3. søndag i fasten 		
Joh 8,42-51: Den, der er af Gud, hører Guds ord.
22. marts 		
kl. 17.00
Pizza-gudstjeneste
Midfaste 			
Joh 6,24-37: Jesus - livets brød.
29. marts 		
kl. 10.30
Mariæ bebudelse dag
Luk 1,46-55: Marias lovsang.
			
Indsamling: Kristelig Handicapforening.
5. april 		
kl. 10.00
Palmesøndag 		
Joh 12,1-16: Jesu salvning og indtog i Jerusalem.
6. februar		
kl. 10.30
Gudstjeneste på Solgården
5. marts 		
kl. 10.30
Gudstjeneste på Solgården
21. februar 		
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
27. marts 		
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
7. februar 		
kl. 9.30
Babysalmesang i kirken
13. marts 		
kl. 9.30
Babysalmesang i kirken
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.

En anderledes
aften i kirken
Den 10 . marts
kl. 19.3 0

Bedstedkoret i 5 år!
Ved julekoncerten havde Bedstedkoret 5 års jubilæum
– under Tinebeth Hartkopfs ledelse.
Det blev fejret efter julekoncerten med lidt mad og et par taler,
hvor både kor, blæsere og dirigenter fik ros.
Det var tydeligt, at det er lysten, der driver værket
– glæden over at synge og spille og skabe musik og sangoplevelser.

Tinebeth Hartkopf
leder koret.

Peter Langberg
dirigerer
messingblæserensamblet.

Efter
anstrengelserne
var der
pålægslagkage til
kor og blæsere.

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

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...
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Stafetten

Statistik

Indsamling i november og december

ved Andreas Hansen

Bedsted sogn 2019 (2018)

YM-indsamlingen – Åbne Døre: Kr. 150,Kirkens julehjælp: Kr. 2021,-

TID

Døbte: 5 (3) drenge og 3 (2) piger.
Konfirmerede: 2 (3) drenge og 2 (2) piger.
Viede par: 2 (2).
Døde: 9 (3).
Begravede fra Bedsted Kirke: 5 (6).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 11.104 kr. (11.851 kr.)
YM-opgaven: 1.145 kr. (340,50 kr.)
Indbyggere i sognet 1. januar 2019: 784 (783)
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2019: 647 (642)

Spejderfest

Mands-minde
Tre generationer med ”grus i maskineriet”
v. Jens og Bjarne Overgaard
Den 20. februar kl. 19.30 på
Bedsted Friskole.
Kaffe á 25 kr.

FredagsCafe

KFUM-spejderne indbyder til spejderfest i
spejderhytten fredag den 28. februar kl. 17.00.
Vi spiser.
Film og årsmøde.
Indslag fra året, der gik.
Der er lotteri og underholdning og kaffe med kage.
– Det vil glæde os at se alle spejdervenner, forældre, søskende m.m.
(Gevinster modtages med tak – gerne inden 26. februar)

Fredag den 14. februar kl. 9.30:
”Altertavlen i Bedsted kirke”, v Heine Holmgaard.
Fredag den 28. februar kl. 9.30:
”Vadehavsfilm” v. Carl Christian Christensen
Fredag den 13. marts kl. 9.30: ”Skovbrug i 100 år i Sønderjylland”
v. Torben Ravn.
Fredag den 27. marts kl. 9.30: ”Oplevelser på motorcykel i Bhutan”
v. Ingolf Lorenzen

Møder i missionshuset
Tirsdag den 4. februar kl. 18.30: Spisning og generalforsamling.
Tirsdag den 25. februar kl. 19.30: ”Tjeneste”, v. Jens Peter Rejkjær.
Temadage:
Tirsdag den 17. marts kl. 19.30: Daniel, fange – af Gud. (Dan 1,3-17).
Tale v. Finn Najbjerg
Onsdag den 18. marts kl. 19.30: Daniel, fange – i Guds tjeneste.
(Dan 6,2-15a). Tale v. Finn Najbjerg

Kommende arrangementer
- Forårskoncert 2. april med Bedstedkoret og messingblæsere.
- Folkemøde i Ribe den 21. – 24. maj: Grænsen.

Påskemåltid

Tirsdag den 31. marts kl. 19.30: ”Påske” v. Torben Hjul Andersen,
domprovst i Haderslev.

Igen i år inviterer vi til påskemåltid forud for
gudstjenesten skærtorsdag.
Et jødisk-kristent påskemåltid, hvor vi oplever
sammenhængen mellem jødernes påske og den
kristne påske, hvor Jesus indstiftede nadveren.

Læsekredsen

Vi vil spise de jødiske retter, og høre de samme bibelfortællinger, som
hører til den jødiske påske – og sammen med det også høre beretningerne om den påske, hvor Jesus blev centrum.

25. februar kl. 19.30 i Ø. Højst:
”Alle mine morgener på jorden” af Troels Kløvedal.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen.

Det sker i Kirkehuset, skærtorsdag kl. 16.30.
Alle er velkomne og tilmelding sker til Heine Holmgaard.
Pris kr. 50,-

Månedens bibelord

Tilmelding: Gerne inden 25. marts.

Da kom Herren og kaldte: ”Samuel, Samuel!”
Og han svarede: ”Tal, din tjener hører”.

Koret fortsætter i foråret
1. Samuelsbog 3,10

Her er datoerne: 23/1, 30/1, 6/2, 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 og 8/4.
Alle er velkomne til at synge med i Kirkehuset kl. 19.30.

www.bedsted-kirke .dk

Ligesom universets uendelighed er svær at forstå, kan
tid også være svær at forstå. Hvad er tid? Et abstrakt
begreb? - et vilkår? - eller måske begge dele? Tid er
svær at definere.
Man siger tiden er uendelig, men uendelighed kan en
menneskehjerne ikke forstå, vi kan ikke forholde os til
noget, der ikke har en afgrænsning.
Johannes Møllehave skrev engang “i morgen er i dag
i går”. I morgen er dagen i dag blevet til fortid. Vi kan
sætte uret i stå, men vi kan ikke stoppe tiden. Vi kan
heller ikke skrue tiden tilbage, sket er sket – tiden er
gået.
Vi måler tiden i mange forskellige enheder fra sekunder til år. Tiden kan også være en periode mellem to
tidspunkter. Vi er alle afhængige af tiden, vi skal møde
på arbejde, i skole eller har andre gøremål på forskellige tidspunkter. Vi måler også tiden mange steder
f.eks. arbejdstid, sk oletid, fritid rejsetid m.m. Vi skal
mange gange regne tiden ind, vi må se på uret, - kan
vi nå det? - holder tidsplanen? Hvordan prioriterer
vi vores tid? - bruger vi tiden rigtig? Mange ting skal
vi gøre på de rigtige tidspunkter, ellers bliver tiden
forpasset, og vi kan ikke gøre det om.
Når vi tænker hele kloden rundt, så er årstiden ikke
den samme i de forskellige verdensdele, og selv om
der er forskel på dag og nat fra sted til sted, så er
vi alle i samme sekund, og i næste øjeblik er dette
sekund fortid.
Vi taler fortid, nutid og fremtid. Fortiden kan være
alt fra tusindvis af år, til den tid vi kan huske tilbage
(de gode gamle dage?) Nutiden er den tid vi lever i.
Det kan også være lige nu. Mens jeg sidder og skriver
dette indlæg, er vi lige nu i adventstiden og kan
tænke frem på juletiden. Når I læser dette indlæg, er
vi i vintertiden og kan tænke frem på foråret og sommertiden. Da er 2019 allerede fortid.
Selv om tiden går med samme hastighed altid, føles
det ikke altid sådan. Ventetid og dårlige tider føles
langsommelige, mens gode stunder og tider flyver
afsted.
Trange tider langsomt skrider
Langsomt skrider det har den art
Dagene længes, vinteren strenges
Vinteren strenges, og det er svart
Trange tider langsomt skrider
Langsomt skrider, det har den art
Stafetten sendes videre til Rasmus Rasmussen

