Præstens ord
Kirken i en corona-tid
Nogle tanker om det, der har ramt os.
Og måske noget, vi kan lære.
- ”Kirken er lukket, men Gud har altid åben.”
Det slogan mødte jeg tidligt i coronakrisen. Det siger
noget om begrænsninger. Oplevelsen af begrænsninger
har fyldt meget for os alle. Det har
været hårdt, særlig for dem, der har
været ramt, men også for os alle.
Det har været meget, vi ikke kunne
og ikke måtte. Også kirken har
været lukket.

information

Bedsted Kirke

Gudstjenestetider
31. maj
kl. 10.00
Pinsedag 			
			
			
1. juni
kl. 10.30
2. pinsedag

Joh 14,15-21: Helligånden kommer til os.
Kirkekaffe i kirken.
Indsamling: Den danske Israelsmission
Fælles gudstjeneste i Løgumkloster.

7. juni
kl. 10.00
Trinitatis søndag 		

Matt 28,16-20: ”Gør alle folkeslag til mine disciple.”

14. juni			
1. søndag efter trinitatis

Konfirmation - for indbudte gæster
Luk 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde.

Men kirke har aldrig handlet om at lade sig begrænse,
men om at se muligheder og at tro på Gud under alle
forhold. For ham er der altid muligheder! Intet kan lukke
ned for Gud. – Kun hvis vi selv vender os væk fra ham og
lukker forbindelsen, lukker vi os ude.

21. juni
kl. 9.00
2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,25-35: Prisen for at følge Jesus.

28. juni
kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
			

Lukas 15,11-32: Den fortabte søn.
Indsamling: Foreningen Agape.

- Den 4. maj hørte jeg om, hvordan man for 75 år siden
oplevede befrielsen efter 5 års besættelse. Da tænkte
jeg, at 5 år er meget lang tid. Vi synes, at et par måneder
med corona har været en forfærdelig lang tid. Jeg forstår
dem lidt bedre. Samtidig tænker jeg på, at der findes
millioner af mennesker rundt i verden, der ville ønske, at
de havde det lige så godt, som vi har det.

5. juli
kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis

Matthæus 5,43-48: ”Elsk jeres fjender”.

12. juli
kl. 9.00
5. søndag efter trinitatis

Ved Thorsten Bjerg Christensen
Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse.

19. juli
kl. 9.00
6. søndag efter trinitatis

Ved Sten Haarløv
Matthæus 19,16-26: Den rige mand.

- Vi har lært at holde afstand. For at vise hensyn. Men der
er fare for, at vi mister kontakten med hinanden. Heldigvis er der andre muligheder end at mødes, men det
hjælper kun, hvis vi bruger de muligheder.

26. juli
kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis
			
			

Matthæus 10,24-31:
Frygt ikke – når det går en discipel som hans herre.
Indsamling: Den grønlandske bibelsag.

- Vi er vant til at tænke på bygninger, når vi hører ordet
”kirke”. Men kirken er andet og mere end det. Kirken er
først og fremmest mennesker. Mennesker, der tror på
Gud. Det er godt at have gode bygninger at mødes i –
og møde Gud i. Men Bedsted kirkes adresse er ikke blot
Kirkegade 12. Din adresse er også ment som adresse på
kirken. Dit hjem er også en kirke, hvor du kan ære og
tjene Gud og mennesker.

2. august kl. 10.30
8. søndag efter trinitatis
Matthæus 7,22-29:
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand.
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.

- Hvad har du tænkt, at vi kan lære af coronakrisen? Fortæl det til mig en dag, vi mødes, så vi sammen kan blive
lidt klogere på at være mennesker og være kirke.
Heine Holmgaard, sognepræst

Adresser

Kirken er igen åben!
Dejligt at kirken igen er åben, så vi kan mødes til gudstjeneste.
Der er dog stadig begrænsninger og hensyn,
vi må tage for at beskytte hinanden bedst muligt.
Vi skal stadig holde afstand – og sidde med afstand i kirken. Den eller
dem, vi bor sammen med, behøver vi dog ikke holde afstand til.
Denne afstand betyder også, at det er begrænset, hvor mange vi må
være i kirken. En opmåling ud fra nye retningslinjer viser, at vi ud over
kirkebetjeningen nu må være 44 i Bedsted kirke.
Velkommen til at være med – igen!

Menighedsrådets formand,
Birger Jessen Hansen:
Menighedsrådet holdt sit sidste møde, indtil
videre, onsdag den 11. marts. På mødet gennemgik vi regnskab for 2019, fik videresendt
det underskrevne regnskab til kirkeministeriet, og drøftede desuden hvilke arrangementer vi kunne fastholde, nu hvor corona smitten
var kommet til Danmark. Vi enedes om at se
tiden an med hensyn til indskrænkninger eller eventuelle aflysninger,
men ved mødets afslutning kom meddelelsen fra landets statsminister
om nedlukning af Danmark og dermed selvfølgelig alle aktiviteter ved
kirken.
Nu var vore overvejelser fuldstændig overflødige, og opgaverne blev
helt anderledes for os i menighedsrådet og i særdeleshed for de ansatte
ved kirken. Vi har brugt mail og tlf til de forskellige aftaler og beslutninger, og på den måde har det fungeret meget godt i den opståede
situation. De ansatte ved vores kirke har udvist stor fleksibilitet og været
gode til at finde brugbare løsninger på alle udfordringerne. Søndagens
gudstjeneste bliver ikke holdt indenfor de tykke mure, men sognekirken
er blevet global med rækkevidde til hele verden via internettet. Kirkegården er, som altid, pyntet og klar til besøgende, og her kan man uden
smitterisiko besøge sin familie.
Nu venter en stor opgave med genåbning, og vi kan på forhånd, som
statsministeren også sagde, forudse at der vil ske fejl og handlinger som
kan påtales. Men lad os håbe på det bedste, tro på fremtiden, og stå
sammen – og forhåbentlig tættere efterhånden.

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

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...
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Arrangementer
Annette Christensen:
Tjah arbejdet i menighedsrådet med møder og andet
praktisk arbejde har jo, som alt andet, været totalt afbrudt.
Gudstjenester og alt aktivitet har jo været lukket. Enkelte
ting har der været, som kunne ordnes pr. mail eller telefon.
Jeg har ”deltaget” i en del af de online andagter, gudstjenester, sang og musik, der har været sendt, både fra
Bedsted og mange andre steder fra. Det har været rigtig
godt med alle disse muligheder.
Ellers har jeg tænkt meget på lignelsen om de 10 spedalske. Bare for at
sammenligne. Jeg har næsten følt mig spedalsk, og jeg har været med til at
påføre andre, har følt det samme, måske, ved at undvige mennesker man ellers rigtig gerne ville være sammen med. Men heldigvis forstår vi hinanden!
Aldrig har jeg så tidligt på foråret og så mange gange, siddet ved et bål og
bagt snobrød med børnebørnene, blot for at ses en lille smule.
Jan Møller:
Med næsten 2 måneders nedlukning af store dele af samfundet ser jeg virkelig frem til igen at få mulighed for at
være en del af vores kirke og igen at kunne mødes under
normale forhold.
Her i coronatiden har vi i menighedsrådet kørt på et lidt
lavere blus. Dog har vi heldigvis kunnet kommunikere via
de sociale medier, så vi har forsøgt at passe vores arbejde i
menighedsrådet efter bedste evne.
Det har været en mærkelig tid, og tankerne er mange gange bleve sendt til
venner og familie, som er særligt udsatte. Vi takker Gud for at ingen af vores
kære er blevet ramt.
Sammen med Heine og Christian Christensen har jeg været med til at fremstille og opsætte det store gule kors ved kirken som jeg håber mange har
været forbi.
Jeg sætter stor pris på Heines søndags prædikener fra kirkens hjemmeside.
Og rigtig godt at de kommende konfirmander kunne være med til at læse
tekster op.
Dog håber jeg snart på at vi igen snart har mulighed for at få en almindelig
kirkegang, da jeg synes Heines prædikener bliver længere og længere :):):)

Månedens bibelord
Søg Herren, når han er at finde,
kald på ham, når han er nær.
Den ugudelige skal forlade sin vej,
det onde menneske sine planer
og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed,
tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
For jeres planer er ikke mine planer,
og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren;
for så højt som himlen er over jorden,
er mine veje højt over jeres veje
og mine planer over jeres planer.
Esajas 55,6-9

Arrangementer

Stafetten

Telegrammer til konfirmander

ved Albert Friis

Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent søndag den 14. juni kl. 8.30-10.00.

Du er ikke glemt!

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,
Noa Giese Prydsø, Sivkrovej 15, Bedsted

Citat fra bibelen, Esajas 49,15:
Glemmer en kvinde sit diende barn?
Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme, glemmer jeg (GUD)
ikke dig.
For mig betyder ovenstående løfte utrolig meget.
Vi kan ikke forestille os, at en mor glemmer sit barn.
Og selv om det evt. kan ske, lover Gud at Han aldrig vil
glemme os.

2. pinsedag kl. 10.30
gudstjeneste i
Løgumkloster Kirke
Sammen med Løgumkloster arrangerer vi igen i år 2. pinsedag
fælles gudstjeneste. Denne gang i
Løgumkloster Kirke.

Pia Sørensen:
I coronatiden har jeg set online gudstjenester. Jeg
har været med til bibelkreds over nettet. Menighedsrådet har brugt mails / telefon når der har
været nyt. De sociale medier har været brugbare i
denne her situation selvom jeg helt klart foretrækker at man ses i det virkelige liv.

Minikonfirmanderne

I denne coronatid mærker vi afsavnet. Især savner vi
fællesskabet med andre. Især ældre/enlige kan føle
sig glemte og ensomme.
For 1. gang i 37 år skete der noget for os, som aldrig
før er hændt, nemlig at vi i Påsken 2020 ikke besøgte
min nu 92 årige svigermor. Det var et savn, og senere
kom vi frem til, at vi valgte at besøge hende. Begrundelsen var, at sikkerheden var ok, samt at holde
afsavn og risiko op mod hinanden. Det var en god
oplevelse, som vi ikke fortryder. (Hun havde nu heller
ikke noget imod at få ordnet haven)
Pga. coronatid måtte også påskefejringen i kirken
foregå på en anderledes måde. Ved Bedsted kirke
blev vi mindet om Påskens budskab med det store
kors, der var sat op. Påskens budskab er den stærkeste kærlighedserklæring vi mennesker har fået. Jesus
døde og opstod for os.
I Påsken viser Gud os for alvor, at vi ikke er glemte.

Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten sendes videre til Pia Sørensen

