Præstens ord
Livet - en rejse
hvor vi ikke kan få alt med
Der er en ting, der irriterer mig, hver gang jeg har prøvet at skulle gennem sikkerhedstjek inden en flyvetur.
Jeg ved godt, at der er en god grund til dette sikkerhedstjek. Det handler om, at ingen må få noget med,
som kan ødelægge turen.
Men jeg står altid med en flaske
vand, som jeg ikke kan få med! Det
irriterer mig. Det er dog det mest
uskyldige – og sunde. Men jeg og
alle andre må af med den.
Det er en rejse, hvor jeg ikke kan få alt med. Og
hvis jeg alligevel vil have alt med, kommer jeg ikke med
på rejsen.
Jeg har lige læst en underlig og tankevækkende bog.
”Den store skilsmisse” af C. S. Lewis (kendt for Narniabøgerne). Denne bog handler om en gruppe mennesker, der står på en bus i helvede og rejser til himlen.
Men det ender med, at de fleste hurtigt selv vil tilbage.
De vil ikke være der.
De har ikke tålmodighed til at vænne sig til, at alting er
mere ægte end noget, de tidligere har kendt.
Og så kan de ikke acceptere, at der er noget af deres
eget, som de ikke kan få med på denne rejse. Det er
ganske vist kun det, som vil ødelægge livet i himlen,
de ikke kan få med – men de er alt for optaget af deres
eget til at forstå det.
Livet – en rejse, hvor vi ikke kan få alt med
Også ind til Guds verden er der et sikkerhedstjek.
Og ligesom jeg irriterer mig over den vandflaske, jeg
ikke kan få med, sådan fristes vi vist alle til at tænke, at
alt det, vi ikke kan få med ind i Guds verden, er alt det,
der gør livet sjovt og godt.
Men – det, vi ikke kan få med, er kun det, som vil ødelægge livet i Guds verden. I Guds store scanner bliver
intet godt taget fra os.
Men også her er det sådan, at vil vi holde fast ved alt, så
kommer vi ikke med. Vi bærer alle noget i os, der ville
ødelægge Guds verden. Det kan sammenfattes i dette:
Mistillid til Gud. – Det må vi have afleveret – skille os af
med. Jo før jo bedre. Det er det, vi stadig prøver på at
hjælpe hinanden med i kirken.
Heine Holmgaard, sognepræst

information
Gudstjenestetider
2. august		
kl. 10.30
8. søndag efter trinitatis
			
			

Matthæus 7,22-29: Lignelsen om huset på
klippen og huset på sand.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

9. august		
kl. 9.00
9. søndag efter trinitatis

Lukas 12,32-48: Om skatten i himlen og tro tjenere.

16. august		
kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse.

23. august		
kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis
			

Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

30. august		
kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis

Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten.

6. september
kl. 9.00
13. søndag efter trinitatis
			

Ved Sten Haarløv
Mattæus 20,20-28 Den, der vil være stor,
skal være jeres tjener.

13. september
kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
			
			
			

Høstgudstjeneste
Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam.
Kirkefrokost i Kirkehuset
- Præsentation af ny kunstudstilling i Kirkehuset
v. Birthe Nielsen.

20. september
kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis

Lukas 10,38-42: Martha og Maria.

27. september
kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Johannes 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus.

4. oktober		
kl. 17.00
17. søndag efter trinitatis
			

Pizza-gudstjeneste
Markus 2,14-22: ”De raske har ikke brug for læge,
det har de syge.”

18. september

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00

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.

Bedsted Kirke
Orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg
Søndag den 2. august kl. 11.30 i Kirkehuset.
Kirkefrokost.
Orientering om menighedsrådets arbejde samt redegørelse for regler
om valg til menighedsrådet.

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
på Bedsted Friskole
Opstilling af kandidater, debat og afstemning
NB: For at kumme deltage i afstemningen, skal alle medbringe
legitimation, der viser navn og bopæl i Bedsted Sogn.

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

Ny kunstudstilling ved
Birthe Nielsen præsenteres
den 13. september i
Kirkehuset efter gudstjenesten.

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Stafetten
ved Pia Sørensen

Høstgudstjeneste fejres søndag den 13. september kl. 10.00.

”Du danske sommer
jeg elsker dig”
Sangen er en af vores mest afholdte årstidssange,
måske fordi den skildrer sommeren, som den virkelig er. Lunefuld og svær at blive klog på, men netop
derfor betagende og fortryllende.
Sommeren i år bliver for mange anderledes ovenpå
covid 19 tiden. Flere vælger at holde ferie hjemme i
det lunefulde danske sommer vejr.
Sommeren står for mig som lys og varme blandet
med glæde og lange lyse nætter.
Friluftsgudstjeneste på Solgården

En dejlig lys årstid ,men som for os også rummer
sorg.

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.

En lille klar og fin solstråle forlod os en sommerdag,
for fem år siden og skinner nu i himlen for alle de af
vore kære, der er gået forud for os. Vores solstråle
er gået forud, og en dag bliver det vores tur, og så
kan han igen skinne for os. En lille solstråle som vi
var så privilegeret at have og dele vores liv med. Dit
lys var os til stor glæde.

Indsamling i maj og juni
YM-indsamling – Mushemba Foundation: Kr. 150,Den Danske Israelsmission: Kr. 200,Foreningen Agape: Kr. 300,-

Der trækker vi igen
lyset frem. Lad os
huske, at lys er stærkere end mørke.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 18. august kl. 19.30: ”Smerten der gør ondt – drengen der
blev solgt” v. Bjarne Taulborg, Haderslev.
Tirsdag den 8. september kl. 18.30: Høstfest med fællesspisning. ”Når
troen smitter – hvad jeg lærte på den anden side byskiltet” v. Henrik Engelbrekt Refshauge, Kolding, generalsekretær Mission Afrika.

Årets guldkonfirmander – samlet den 28. juni.

Tirsdag den 29. september kl. 19.30: ”Salme 119,125: Jeg er din tjener, giv
mig indsigt” v. Bodil Lanting, Hammelev.

Kommende arrangementer

Månedens bibelord
”For syndens løn er død,
men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.”

Paulus brev til romerne 6,23

Sol og strand og lyden af glade mennesker, der
boltre sig i vandet.

Kor – hvor alle er velkomne til at synge med:
Øveaftener i Kirkehuset er 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11,
26/11, 2/12, 9/12 og 13/12.
Læsekredsen: 30/9, 17/11, 13/1 og 23/2.
Søndag den 28. februar: Gospeldag.

www.bedsted-kirke .dk

Lad os leve med
Jesu ord dagligt:
”Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i
mørket, men have
livets lys.« (Johannesevangeliet 8,12)
Vi tror på at lyset er stærkere end mørket.
God sen sommer
Stafetten sendes videre til Jonna Nissen

