Præstens ord
Hvad skal vi gøre?
Til tider bliver det vigtigt
Vi vil gerne have Gud i tale
Vi rækker hænderne mod ham – beder om hjælp
”Hvad skal vi gøre for et få Gud i tale?”
Vi har et problem

Hvad skal Gud gøre?
Gud har også et problem – siger han
”Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt
folk” (Es 65,2)
Gud prøver på at nå os

Hvad gjorde Gud?
Meget har Gud gjort for os – vil han vist selv sige
Det underligste han gjorde: Sendte Jesus
Her er virkelig noget særligt
- en, der værdsætter mennesker
- en, der dør og opstår for os

Hvad mere skal der til?
Hvis Gud virkelig vil dig og mig noget, hvad skal der så
til, for at vi hører det – åbner os
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
Gudstjenestetider
5. april
kl. 10.00
Palmesøndag		
9. april
kl. 16.30
Skærtorsdag kl. 19.30
			
10. april
kl. 10.00
Langfredag 			
12. april
kl. 10.00
Påskedag			
			
			
13. april
kl. 10.30
2. påskedag 			
19. april
kl. 10.30
			
26. april
kl. 9.00
			
			
3. maj
kl. 10.30
			
			
8. maj
kl. 9.00
Bededag 			
10. maj
kl. 10.00
			
			
17. maj
kl. 9.00
5. søndag efter påske
21. maj
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag
24. maj
kl. 9.00
6. søndag efter påske
31. maj
kl. 10.00
			
			
1. juni
kl. 4.25 og kl. 9.00
2. pinsedag			
			
2. april
kl. 15.00
			
7. maj
kl. 10.30

Joh 12,1-16: Jesus salves, indtog i Jerusalem.
Påskemåltid i Kirkehuset
Nadvergudstjeneste
Joh 13,1-15: Fodvaskningen.
Joh 19,17-37: Jesu korsfæstelse.
Kor medvirker
Matt 28,1-8: Jesu opstandelse.
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.
Kirkekaffe i kirken.
Joh 20,1-18: Jesus møder Maria Magdalene.
1. søndag efter påske Joh 21,15-19:
Jesus møder Simon Peter efter opstandelsen.
Ved Bent Oluf Damm
2. søndag efter påske Joh 10,22-30:
”Mine får hører min røst.”
3. søndag efter påske Joh 14,1-11:
Jesus: ”Jeg er vejen og sandheden og livet.”
Indsamling: Kirkens Korshær
Ved Bent Oluf Damm
Matt 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”
Konfirmation
4. søndag efter påske Joh 8,28-36:
”Hvis Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”
Ved Erling Bjerrum-Petersen
Joh 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.

Bedsted Kirke
Kom til
orienteringsmøde
den 12. maj
på Bedsted Friskole kl. 19.30

Hør om
- menighedsrådets arbejde
- valg til menighedsrådet

Luk 24,46-53: Jesu tale og himmelfart.
Joh 17,20-26: Jesu bøn om enhed.
Pinsedag Joh 14,15-21: Helligånden kommer til os.
Kirkekaffe i kirken.
Indsamling: Den danske Israelsmission
Fælles pinsevandring og gudstjeneste i
Løgumkloster.
Se omtale her i kirkebladet.

NYT:
Valgforsamling i september,
hvor det nye menighedsråd vælges

Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
andre interesserede – i kirken
Gudstjeneste på Solgården

17. april
kl. 9.30
Babysalmesang
15. maj
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 ...
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Arrangementer

Arrangementer

Stafetten

Forårskoncert

Telegrammer til konfirmander

ved Rasmus Rasmussen

Torsdag den 2. april kl. 19.30 i Bedsted kirke.

Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset. Der er åbent søndag den
10. maj kl. 9-11.

Marsvin med faldskærm

Medvirkende er kirkens voksenkor på ca. 30
medlemmer, under ledelse af korets faste dirigent Tinebeth Hartkopf.
Desuden medvirker kirkens messingblæser ensemble på 12 medlemmer,
under ledelse af kirkens organist, Peter Langberg.
En forårskoncert med kor, messingblæsere og
solo, samt et par fællessalmer.
Vel mødt til en dejlig aften i kirken med sang
og musik.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Påskemåltid
I kan lige nå at tilmelde jer til påskemåltid.
Det sker i Kirkehuset, skærtorsdag kl. 16.30.
Alle er velkomne og tilmelding sker til Heine
Holmgaard.
Pris: 50 kr. - Tilmelding snarest.

Kaffe og kirkesnak
Onsdag kl. 15.00 i kirken
- Få en kop kaffe
- Spørg præsten
- Fortæl om en god oplevelse i Kirken
- Hjælp præsten med at lave den næste prædiken

Indsamling i januar og februar
YM-indsamling – Mushemba Foundation: 275,- kr.
Bibelselskabet: 380,- kr
Y-men: 240,- kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 140,- kr.

Månedens bibelord
”Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle,
vil han ikke med ham skænke os alt?”.
Paulus brev til romerne 8,32

Årets konfirmander fra Bedsted er:
Laura Friis Andersen, Branderupvej 26, Løgumkloster
Maria Nielsen Brandt, Lundbyesvej 6, Bedsted
Lisa Maria Viktoria Christensen, Sivkrovej 20, Bedsted
Laura Øhlenschlæger Christiansen, Tønder Landevej 11, Løgumkloster
Mia Jørgensen, Visbjergvej 51, Bedsted
Leyla Ketelsen, Vestervang 35. Ø Højst
Patrick Emil Sørensen Damm, Sivkrovej 22, Bedsted
Søren Ganderup Jacobsen, Haderslevvej 1, Bedsted
John Finsen Holck Pape, Nederballevej 6, Bedsted
Noa Giese Prydsø, Sivkrovej 15, Bedsted

Pinsevandring
- og fælles gudstjeneste
2. pinsedag den 1. juni.
Sammen med Løgumkloster
arrangerer vi igen i år 2. pinsedag en
fælles friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og forud for det en pinsevandring for de morgenfriske.

Anders og hans ven Einar boede i Stockholm som
børn. Da de var 10 år lavede de en faldskærm til
Einars marsvin. Anders tog elevatoren op til 10. sal
og slap marsvinet ud over balkonen. Faldskærmen
som var lavet af en plastikpose, fungerede fint, men
der kom et vindstød og marsvinet svævede op over
tagene og ind mod centrum. Drengene anede ikke
hvor den blev af.
Mange år efter fortalte Anders sin historie om marsvinet i det svenske radioprogram ”Karlavagnen”.
Da programmet blev genudsendt, ringede en ældre
dame til programmet og fortalte at hun på den tid
boede i Stockholm med sin familie. Hendes datter
ville så gerne have et marsvin. Hver aften bad hun i
sin aftenandagt: ”Gud, du må ikke glemme at jeg så
gerne vil have et marsvin.”
En dag var familien inde i byen, pludselig råber pigen:
”Far, se deroppe kommer mit marsvin. Gud har sendt
mit marsvin!”

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.

Når de kiggede op mod himlen, så de et marsvin,
som stille og roligt dalede ned af, i en lille faldskærm.
Faldskærmen blev fanget i grenene på et træ. Da de
havde fået marsvinet ned blev den overrakt til pigen.

Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.25.
(Husk tilmelding til Heine Holmgaard).

(Frit oversat fra bogen ”På riktigt”, skrevet af Anita
Barker Andersen)

Vi mødes inden solopgang på Vongshøj, hvor vi synger solen op.

Det er også muligt først at komme til gudstjenesten i Løgumkloster
kl. 9.00. Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken.

Koncert
Den 29. april kl. 19.00 i kirken
med elever fra Løgumkloster Kirkemusikskole.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 14. april kl. 19.30:
”Kaldet – men til hvad?” v. evangelist og missionær, Mette Hornstrup,
Schmidt, Hjordkær.
Fredag den 24. april kl. 19.30: Fællesmøde i Nr. Løgum, Nørregade 7.
”Forventningens glæde – Jesu genkomst”, v. Jørgen Hedeager Nielsen,
Børkop.
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30: ”Frihed i Kristus”, v. Gerda Melchiorsen.
12. – 17. maj: Teltmøder i Hjordkær
Tirsdag den 26. maj kl. 19.30: ”Arbejderne i vingården”, v. Kurt Krüger,
Vester Højst

www.bedsted-kirke .dk

Jeg vil bare dele denne sjove, men sande, fortælling
som en opmuntring og påmindelse om at Gud hører
bøn og svarer nogle gange på utænkelige måder.
Denne fortælling kan man stadig høre på Youtube,
hvis man bruger søgeordene: Karlavagnen P4 marsvin
Stafetten sendes videre til Albert Friis

