information

Præstens ord
Du skal ikke tro, du skal vide!
Hvorfor?
Vel fordi det med tro er noget usikkert noget. Mange
tror på så mange mærkelig ting. Tro forbindes nogle
gange med at være naiv og godtroende – let at få til at
tro selv på den værste løgn.

Gudstjenestetider
4. oktober		

kl. 17.00

Pizzagudstjeneste

17. søndag efter trinitatis
			

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

11. oktober		
kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
			

Johannes 15,1-11: Det sande vintræ.
Indsamling: Ordet og Israel.

18. oktober		
kl. 9.00
19. søndag efter trinitatis

Ved Thorsten Bjerg Christensen
Johannes 1,35-51: Jesus kalder de første disciple.

25. oktober		
kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
			

BUSK-gudstjeneste
Matthæus 21,28-44: Lignelserne om de to
sønner og om de onde vinbønder.

1. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		

Matthæus 5,13-16: Jordens salt og verdens lys.

Jeg tror på Gud, fordi jeg ved så meget om Gud!

8. november
kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
			

Matthæus 18,1-14: Den største i Himmeriget.
Indsamling: Menighedsfakultetet.

Nogen vil måske sige, at vi da ikke kan vide noget om
Gud.

10. november
kl. 19.30
			

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

Men det helt særlige ved den kristne tro – i modsætning til alle andre religioner er, at vi ved rigtig meget
om Gud. Fordi Gud har boet på vor jord, så vi kunne
lære ham at kende – Jesus har boet her – og talt og
handlet og mødt mange mennesker.

15. november
kl. 17.00
23. søndag efter trinitatis

Pizzagudstjeneste
Markus 12,38-44: Den fattige enkes gave.

22. november
kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret
			

Ved Bent Oluf Damm
Matthæus 11,25-30: ”Kom til mig … og jeg vil
give jer hvile”.

Og dem, der mødte ham, har
fortalt utrolig meget videre
om ham.

29. november
kl. 10.00
1. søndag i advent		

Familiegudstjeneste
Matthæus 21,1-9: Jesus kommer!

I virkeligheden er det overraskende, så meget vi ved
om en, der levede her for 2000 år siden. Dem, der
fulgte ham tættest, har skrevet detaljeret om det. (Det
er ikke, som nogen siger, noget der er opdiget længe
efter) Det er øjenvidner, der ærligt fortæller, hvad de så
og hørte.

1. oktober		

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

5. november

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

30. oktober		

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

20. november

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

Hellere lytte til en videnskabsmand end til en præst vil
nogen mene.
Men nu skal man ikke glemme, at tro fylder rigtig
meget i en videnskabsmands arbejde. Han tror, at ting
måske hænger sammen på en bestemt måde, og så
prøver han på at finde gode argumenter for det. – Og
så sker det ofte, at han fortæller om det som om det er
den sikre sandhed, selv om der mangler mange sikre
beviser.
Og modsat.
I kirken fylder viden rigtig meget.

Vi ved så meget, at kristen tro ikke blot er naiv overtro,
men tillid, der bygger på stor viden.
Vi tror, fordi vi ved så meget om Jesus!

Bedsted Kirke
Hav altid
”Kirkekalenderen”
på mobiltelefonen

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.

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

En anderledes
aften i kirken
D en 1 0 . nov.
kl. 19.30
- En aften med ord til eftertanke,
stilhed, lovsang og bøn.

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

Hent appen ”Kirkekalenderen”. Så har du altid overblik over
gudstjenester og andre arrangementer i kirken.
Er du på ferie andre steder i Danmark,
kan du også der se de lokale kirkers gudstjenestetider.

Oktober • November 2020

Arrangementer

Arrangementer

Læsekredsen

FredagsCafé

30. september kl. 19.30 i Kirkehuset i Bedsted:
”Vent på mig Marie” af Pernille Juhl

Fredag den 9. oktober kl. 9.30: ”Highlight’s gennem Bedsted sogns
historie”, v. Henning Haugaard.

ved Jonna Nissen

Fredag den 23. oktober kl. 9.30: ”Oplevelser på motorcykel i Bhutan”
v. Ingolf Lorenzen.

17. november kl. 19.30 i Æ´ Kirkkro i Hostrup:
”Kvinderne fra Thy” af Maria Helleberg.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Fredag den 13. november kl. 9.30: ”Fortælling om Bornholm” v. Rigmor Christensen.
Fredag den 27. november kl. 9.30: Hobby og spil v. Edith og Birthe.

Indsamling i juli og august
Den grønlandske Bibelsag: 50,- kr.
Indre Mission i Danmark: 200,- kr.

”Sangen har en egen magt,
som blev af Gud den givet,
i dens toner er der lagt en trøst for hele livet.
Derfor syng, når du er glad,
- syng når sorg dig tynger.
Glæden øges for hvert kvad,
og sorgen bort du synger.”

Johan G. Conradi fra 1896.
Netop dette forår, har vi oplevet at disse linjer
også passer i dag, når mange fandt ud af at Morgensang var lyspunktet i de dage, hvor man måtte
holde afstand fra familie og venner.

Kor

Jeg tænker tilbage på, hvordan sang har været en
del af mit liv allerede fra barndommen. Mens min
farmor sad og strikkede og sang, lyttede jeg og
lærte mange af hendes gode sange. Hvor jeg end
har været siden, har det at synge i et kor været
min store glæde og interesse.

Koret er lige begyndt igen, men du kan stadig nå at komme med.
Koret ledes af Tinebeth Hartkopf og Peter Langberg.
NB: Vi mødes i kirken kl. 19.30.
Her er datoerne: 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 2/12,
9/12 og 13/12.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30: ”Israel” ved Ingvard Christensen,
Løgumkloster.
Tirsdag den 3. november kl. 19.30: ”Job og Søren Kierkegaard
– om livet, lidelsen og troen” ved Heine Holmgaard.
Tirsdag den 17. november kl. 19.30: ”Et levende fællesskab, der
favner – Fil 2,3-5” ved Jens Medom Madsen, generalsekretær i Indre
Mission.

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 4. oktober og 15. november kl. 17.00 i Bedsted kirke.

Kommende arrangementer
- Mands-minde den 2. marts ved Gunnar Toft.

Efter gudstjenesten spiser vi pizza i Kirkehuset.

- Gospeldag den 28. februar ved. Torben Callesen.

Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Månedens bibelord

Samtale med præsten

”For bjergene kan rokkes og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke,
siger Herren, der viser dig barmhjertighed.”


Stafetten

Der er altid mulighed for at få en samtale med præsten. Det kan være
pga. spørgsmål, man tumler med, eller byrder i livet, man trænger til at
dele med et menneske. Sig til, så aftaler vi tid til en samtale.

Esajas 54,10

Ved sygdom kommer jeg også gerne på besøg. Sig gerne til, hvor der
er brug for det. – Og husk, at præsten altid har tavshedspligt.
Heine Holmgaard

www.bedsted-kirke .dk

Da vi for mange år siden kom her til byen, gik der
kun kort tid, inden et kor blev startet, hvor folk fra
omegnen kom og var med. Mandag var den faste
øveaften, og det fortsatte i over 25 år. En tid efter
blev glemte/gemte horn hentet frem og en blæsergruppe startede for mange unge mennesker,
der skulle lære kunsten at spille på et horn.
I skolen blev eleverne undervist i nodelære, blokfløjtespil, zylofoner m.m., og det var vigtigt, at de
også skulle lære vore danske sange og salmer at
kende.
En gang om året var vi alle, skolens børn, voksenkor og blæsere sammen, hvor forældre og andre
kunne lytte til, hvad der var indøvet. Dejlige oplevelser har det været at være rundt omkring i vor
landsdel, og mange km er blevet kørt. Også i dag
har vi mulighed for at være med i et kor eller en
blæsergruppe ved vor kirke, hvor to gode ledere
finder sange og musik, der er rimelig lette at
lære.
Sang og musik forener os i et dejligt
fællesskab!
Stafetten sendes videre til Susanne Møller

