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GudstjenestetiderVor aktivitetsniveau
Mange aktiviteter er lukket helt ned pga. corona.  
Vores aktivitetsniveau er blevet begrænset. 

Alligevel tænker vi: Det er vigtigt at holde aktivitets-
niveauet oppe.

Og fantasien finder mange gode veje til at skabe nye og 
anderledes og gode aktiviteter. Det er godt. Særlig for 
dem, der ikke selv magter det, er det godt, at andre gør 
noget og er der for dem.

En af de måder, mange har forsøgt at gøre noget, er ved 
at se mere TV. Netflix har fået dobbelt så mange nye 
kunder, som de ellers havde forventet. 

Vi forsøger at holde vort aktivitetsniveau oppe. 

Guds aktivitetsniveau
Men måske kunne vi også overveje: Hvordan er Guds 
aktivitetsniveau.

Nu tror jeg ikke, at vi kan lukke ned for Guds aktivitets-
nivau, men alligevel kan vi godt begrænse hans aktivi-
tetsniveau i os – i vores liv.

For mens der blev solgt mange Netflix-abonementer, 
så blev der vist ikke solgt ret mange flere bibler end 
normalt. 

Måske kunne der være mulighed for, at mens vi ikke helt 
kan holde vort aktivitetsniveau oppe, så kunne det give 
lidt bedre plads til, at Gud kunne øge sit aktivitetsniveau 
i os. Hvis vi giver ham plads og tid til det. 

Mens vi er optaget af, hvor hurtigt vi kan få alt det gamle 
tilbage, så kunne det ske, at Gud står og venter på, at vi i 
stedet vil tage imod noget helt nyt.

I Bibelen er Guds aktivitetsnivau højt i mennesker, der 
lytter til Gud. Det er der, Guds godhed når fra Gud til 
mennesker. 

Ingen af os bryder sig om det, når det føles som om livet 
er sat på Pause. Vi vil gerne trykke på Play. I stedet for at 
gøre det på endnu en Netflix-serie, så overvej, hvad der 
vil ske, hvis Gud får fjernbetjeningen til dig og dit liv. 

Heine Holmgaard, sognepræst

29. november kl. 10.00 Familie-gudstjeneste  
1. søndag i advent  Mattæus 21,1-9: Jesus kommer. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

6. december kl.  9.00 Ved Bent Oluf Damm 
2. søndag i advent  Lukas 21,25-36: De sidste tider. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

13. december  kl. 10.30  
3. søndag i advent  Mattæus 11,2-10: Johannes Døber søger svar  
   hos Jesus.  
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

20. december  kl. 10.30 

4. søndag i advent  Johannes 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd 
   Indsamling: Kirkens julehjælp.

24. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste 
  kl. 13.30 og kl. 15.30 
Juleaften   Lukas 2,1-14: Jesu fødsel.

25. december kl. 10.00 
Juledag   Lukas 2,1-14: Jesu fødsel.

26. december kl.   9.00  Ved Bent Oluf Damm 
2. juledag    Mattæus 23,34-39: Modstand mod troen. 

31. december  Ingen gudstjeneste 
Nytårsaften

1. januar  kl. 16.00 Efter gudstjenesten: Vi ønsker hinanden  
Nytårsdag   godt nytår med kransekage og et glas vin. 
   Lukas 2,21: Jesus får navn.  
   Indsamling: Bibelselskabet

3. januar  kl. 10.00  
Helligtrekongers søndag Mattæus 2,1-12: De vise mænd.

10. januar  kl. 10.00  
1. søndag efter helligtrekonger Lukas 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet. 

14. januar  kl. 19.30 En aften med bøn, stilhed, lovsang og ord til  
   eftertanke.

17. januar  kl. 10.00  
2. søndag efter helligtrekonger Johannes 2,1,11: Brylluppet i Kana. 
   Indsamling: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

24. januar  kl. 19.30 Ved Bent Oluf Damm 
Sidste søndag efter helligtrekonger Mattæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget.

31. januar  kl. 17.00 Pizzagudstjeneste 
Søndag septuagesima Mattæus 20,1-16: Arbejderne i vingården.

7. februar  kl. 10.00 
Søndag seksagesima  Markus 4,1-10: Lignelsen om sædemanden. 

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.

Glædelig 
advent og jul!

Jul handler om, at Gud var så berørt af vores situation,  
at han ikke holdt sig tilbage fra at komme helt tæt på.  

- Sådan som det er med dem, man holder mest af!

I kirken fejrer vi det med gudstjenester i 3 dage!  
Der er bedste plads 2. og 3. dag. 

Den første dag holder vi 3 gudstjenester. 

Kom gerne til en af de første gudstjenester.  
Så er du mest sikker på at få en plads. 

Trods afstand regner vi med, at der er plads til alle! 

Tillykke til det nyvalgte  
menighedsråd!

Valgt blev: 

Birger Jessen Hansen 
Annette Meilandt Christensen 

Jan Bødevadt Møller 
Pia Sørensen 

Pia Visby Nørgaard Jensen

Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder 1. søndag i advent. 

Vi skal holde afstand,  
for at passe på hinanden.

Midt i det får vi lov til at fejre,  
at Gud ikke holdt afstand.



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Susanne Møller ved Susanne Møller 

Nu er vi i den mørke tid på året. En tid, hvor vi ofte 
mødes med familie og venner, hygger os lidt ekstra 
med levende lys og måske nyde en pause fra havear-
bejdet. Men ingenting er helt som det plejer. Og det 
kan godt være lidt af en udfordring. For vi er så vandt 
til, hvordan hverdagen er som den plejer – og at vi 
kan gøre de ting, vi holder af. Sammen med dem, vi 
holder af.

En af Heines prædikener, som jeg hørte for et stykke 
tid siden – og det kan sagtens være, at jeg husker 
noget forkert, eller måske slet ikke forstod det hele 
rigtigt – gjorde stort indtryk. Det gik ud på, at hvis 
vi forestiller os, at vores liv er en bog, står vi på den 
side, som den er slået op på lige nu. Vi ved ikke, hvor 
meget bog, der egentlig er tilbage, og hvad der kom-
mer til at ske i vores livshistorie. Men vi kan sagtens 
have mange tanker om, hvad vi ønsker skal ske – og 
hvordan vores liv gerne måtte forme sig fremover. Det 
er nok et meget menneskeligt træk at være nysgerrig. 
Men kun Vor Herre kender hele bogen.

Bogen er blevet overraskende anderledes. De kapitler, 
der er kommet i, hvor vi ikke må rejse mere, ikke kan 
besøge så mange venner og hvor man i f.eks Tyskland 
slet ikke må synge i kirkerne – ja dem havde jeg ikke 
forestillet mig.

Her tror jeg, det er godt, hvis vi stadig husker alle de 
gode ting vi kan opleve og gøre. De fællesskaber, vi 
stadig har. De nye måder, vi f.eks. kan høre søndagens 
prædiken på, hvis vi ikke må samles i kirken. En ny 
måde at være sammen.

Og andre før os har også stået i en helt ny livssitua-
tion. En liv og en hverdag, der blev helt ny. Og skræm-
mende. Jeg tænker på, hvordan det må have været 
for Jesu disciple. At stå uden Jesus efter korsfæstelsen 
og havde lovet, at drage ud i hele verden og fortælle 
om det kristne budskab. En verden, hvor de slet ikke 
kunne tale de fremmede sprog. Hvor Jesus genopstår 
og er sammen med dem – og så forlader dem Kristi 
Himmelfart. Håbløsheden indtil Pinsen. Og så mødet 
med Helligånden. Pludselig at være i stand til at tale 
med andre folkeslag – og skulle forlade den meget 
kendte verden og skulle ud i nye lande. Det tror jeg 
slet ikke, de havde forestillet sig, kunne ske.

Vi kender ikke dagen i morgen – men vi har meget at 
glæde os over i dagen i dag. Så jeg vil gerne sende et 
lille lys og lidt varme videre her i den mørke tid til jer 
alle.

Stafetten sendes videre til Kim Madsen

Julehjælp
Igen i år er Bedsted kirke og missionshuset gået sammen om 
at samle ind til julehjælp, så vi kan give en håndsrækning til 
dem, der særlig trænger. 
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp. Eller opfor-
dre andre til at søge, hvis du kender nogen, der trænger.
Ansøgning sendes til sognepræst Heine Holmgaard
Du kan støtte indsamlingen med et beløb på kirkens MobilePay – 23556.

Bedsted missionshus og Bedsted kirke

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne: 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 24/3, 31/3, 
4/4. Øver i Kirken kl. 19.30. Alle er velkomne til at synge med.

Indsamling i september og oktober
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 70,- kr. 
Høstoffer: 8.320,- kr. 
Ordet og Israel: 201,- kr. 

Julefest 5. januar – i kirken!
Vi har god tradition for at samles til en hyggelig julefest i Kirkehuset først i 
januar. Pga. corona bliver den i år flyttet til kirken – med julesalmer, juletale 
og en god historie.
Tirsdag den 5. januar kl. 14.30.
Og selv om vi ikke kan servere kaffe og kager i kirken, så bliver I alligevel ikke 
snydt for det gode kaffebord! 
Velkommen til at være med!

Kvindernes adventsfest
Afholdes i Missionshuset torsdag den 3. december kl. 19.00.  
Hanne og Kirsten Brodersen fortæller om ”Georgiens venner.” 
Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. 
Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Læsekredsen
13. januar kl. 19.30 i Nr. Løgum konfirmandstue: 
”Monsieur Linhs lille pige”, af Philippe Claudel. 
Hør nærmere hos Bendix Thomsen  

Månedens bibelord
”Han (Jesus), som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov 
at være lige med Gud, 
men gav afkald på det, 
tog en tjeners skikkelse på 
og blev mennesker lig; 
og da han var trådt frem som et menneske, 
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden, 
ja, døden på et kors.”  
 Paulus brev til filipperne 2,6-8 www.bedsted-kirke .dk

SKOVEN i Bedsted
Vi har i menighedsrådet gennem længere tid undersøgt mulighederne 
for at beskære og udtynde, specielt i skovbrynet ud til asfaltvejen på 
Bøgevej, og de steder hvor skoven grænser direkte op til bebyggelse. 
Nu har vi haft besøg af en skovfoged fra Hedeselskabet, som har været 
med rundt i skoven og se på de faktiske forhold. Skovfogeden ser mere 
praktisk på forholdene og han mener, at arbejdet kan udføres med en 
skovningsmaskine, og at træet kan anvendes til flis.  Desuden foreslog 
han en udtynding omkring legepladsen og en gennemgang af skoven 
for at få fjernet udgåede træer og øvrige træer, som er til fare for sko-
vens gæster.  
Arbejdet forventes at blive udført i løbet af vinteren. De beboere, som 
deler skel med skoven, vil vi (med seddel i postkassen) informere nær-
mere, før arbejdet påbegyndes.
Vi håber, I vil ”tåle” de gener, som arbejdet vil give og at I vil vise hen-
syn, når maskinerne arbejder.

På menighedsrådets vegne, Birger Jessen Hansen

Kommende arrangementer
Gospeldag 28. februar – aflyst/udsat.
Mands-minde den 2. marts ved Gunnar Toft.

Møder i Missionshuset
Torsdag den 3. december kl. 19.00: Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 8. december kl. 18.30:  
Fælles Julefrokost og adventsmøde.   
Tuja Berg fra Promission: ”Jesus til nye bydele”
Mandag den 11. – fredag den 15. januar:  
Bedemøde hver aften kl. 19.30.  
NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke. 
Lørdag den 23. januar:  
Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 26. januar:  
Tale v. Stefan Christensen, viceforstander Løgumkloster Efterskole: 
Emne: De ti bud - konsekvens for et hverdagsliv 2021.

FredagsCafe
Fredag den 15. januar kl. 9.30:  
”Min barndom som barn i Finland”  
v. Larmo K. Lehtonen
Fredag den 29. januar kl. 9.30:  
”Sangtime” v. Agnes Larsen.

Desværre aflyst pga corona


