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GudstjenestetiderTræet, der viser os Gud
Der findes et gammelt eventyr om et træ, der ønskede 
at være det højeste træ i verden. Et træ, som mennesker 
ville standse ved, se op ad, se helt op mod himlen – og 
tænke på Gud. 

Men en dag kom en skovhugger og fældede træet. Og 
træet blev hugget til bjælker og smidt i en tømmerstabel 
– og glemt. 

Indtil træet en dag blev 
hevet ud af tømmer-
stablen, og en mand tog 
bjælken på ryggen. Og 
da han havde slæbt det 
et stykke vej, blev han 
lagt på bjælken og søm-
met fast – og bjælken 
blev rejst op. 

Og siden den dag har 
det været sådan, at når 
mennesker tænkte på 
det træ, så tænkte de på 
Gud! 

Hvad viser korset os?  
Korset viser os det, som vi til tider har svært ved at tro: At 
Gud er nær. At Gud ikke er en fjern Gud, der er ligeglad 
med os. Gud holder sig ikke på afstand af os, selv om 

det kan se underligt ud, 
når han er nær. Ingen 
forstod den dag, at Gud 
der bøjede sig helt ned til 
os for at gribe fat om vort 
livs dybeste problem. Han 
bøjede sig helt ned under 
ondskab og synd og død 
– og åbnede en vej igen-
nem indefra. 

Hvis ikke vi kan se Gud 
andre steder, så kan vi 
altid se ham i korset. Det 
tegn har vi altid.

Heine Holmgaard,  
sognepræst

28. marts  kl. 10.00 og 11.30 
Palmesøndag   Matthæus 21,1-9: Jesu indtog i Jerusalem. 

1. april  kl. 19.30 Nadvergudstjeneste  
Skærtorsdag   Matthæus 26,17-30: Nadveren. 

2. april  kl. 10.00 
Langfredag   Matthæus 27,31-56: Jesu korsfæstelse. 

4. april  kl. 9.30 og 11.00 
Påskedag   Markus 16.1-8: Jesu opstandelse.  
   Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark. 

5. april  kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
2. påskedag   Lukas 24,13-35: Vandringen til Emmaus. 

11. april  kl. 10.30 
1. søndag efter påske  Johannes 20,19-31:  
   Den opstandne Jesus møder Thomas. 

18. april   kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm 
2. søndag efter påske  Johannes 10,11-16: Den gode hyrde. 

25. april  kl. 10.30  
3. søndag efter påske  Johannes 16,16-22: ”I skal sørge, men jeres sorg  
   skal blive til glæde.”  
   Indsamling: Kirkens Korshær 

30. april  kl. 10.30  
Bededag   Matthæus 3,1-10: Johannes døbers tale. 

2. maj  kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen 
4. søndag efter påske  Johannes 16,5-15: Talsmandens gerning.

9. maj  kl. 10.30 
5. søndag efter påske  Johannes 16,23-28: Bøn i Jesu navn. 

13. maj  kl. 10.00  
Kristi himmelfarts dag Markus 16,14-20: Jesu tale og himmelfart. 

16. maj   kl. 10.00  
6. søndag efter påske  Johannes 15,26-16,4: Verdens had. 

23. maj  kl. 10.00  
Pinsedag   Johannes 14,22-31: Helligånden udsendes.  
   Indsamling: Den danske Israelsmission. 

24. maj  kl. 4.30 og kl. 9.00. Fælles pinsevandring og gudstjeneste i  
2. pinsedag   Løgumkloster. Se omtale her i kirkebladet. 

30. maj  kl. 9.00  
Trinitatis søndag  Johannes 3,1-15: Jesus og Nikodemus. 

8. april  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

29. april  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

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.

Kurven og korset
Et lille mysterium og det helt store mysterium

Det store mysterium bliver vi aldrig 
færdig med at undre os over, glæde 
os over og fejre – korsets og påskens 
mysterium. Guds kærligheds myste-
rium. 

Men et lille mysteium er måske løst. 

Bedsted kirkes altertavle er en meget 
smuk altertavle med mange fine 
detaljer, som hver har deres særlig betydning. 

En ting har undret os, nemlig kurven nederst midt på altertavlen. Alt andet 
på altertavlen kan forklares. Men denne kurv har været lidt af et myste-
rium. Mange altertavler ligner denne altertavle, men ingen andre danske 
altertavler har denne kurv. Og mange lignende altertavler i Europa har 
heller ikke denne kurv. 

Men – måske er mysteriet løst. Nu er vi blevet klar over, at i hvert fald 
én altertavle også har en kurv. Thorkild Sørensen fra Haderslev, som har 
rejst meget i Europa og interesset sig for kirkekunst, blev opmærksom på 
kurven i Bedsted kirke, og har undersøgt det et stykke tid. Og endelig - 

blandt sine mange billeder af 
altertavler fandt han kurven, 
nemlig på den store altertavle 
i Domkirken i Slesvig. 

Scenen på den del af alter-
tavlen viser Jesus lige før han 
bliver korsfæstet. En soldat 
står ved siden af Jesus og 
korset med en kurv. I kurven 
er de nagler/søm, Jesus skal 
korsfæstes med! 

I Bedsted kirke er Jesus naglet 
fast til korset. Og kurven er 
tom. Måske er det forklarin-
gen på, at kurven er med på 
altertavlen. Måske er dette 
lille mysterium løst. 

Tilbage står det mysterium, 
at det skete. At Jesus blev 
korsfæstet. At det var muligt 
at sømme Guds søn fast til et 
kors. Og at han selv forudså 

og forudsagde det. Og alligevel ikke gjorde noget for at undgå det. At han 
gav afkald på sin magt og blev så svag, at mennesker kunne korsfæste og 
håne og ydmyge ham. 

Men det skete. Det er Guds kærligheds mysterium. Og når altertavlen  
med dette Guds kærlighedsmysterium har fået denne centrale placering  
i kirken, er det for at det må være centrum for vores tak og tilbedelse.
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ved Britta Kjærgaardved Britta Kjærgaard

Der er mange bobler. Bobler indeholdende forskel-
lige personlighedstyper. Meninger & opfattelser. 
Livsstile, livsbetingelser & livssyn afspejlet i levet liv. 
Alt oplevet og gennemlevet er individuelt. 
Påvirker De 7 Dødssynder, Janteloven eller ”hvad må 
andre dog ikke tænke” mig, fordi jeg selv dømmer og 
fordømmer? 
Kun jeg ved, hvad jeg har gennemgået & gennem-
levet. Jeg taler & agerer & reagerer ud fra mine erfa-
ringer. Intet er normalt, alt efter konteksten er noget 
mere eller mindre neurotypisk. Rigtigt & forkert 
afhænger af graden af den dysfunktionelle selvopfat-
telse og de selvbestaltede retningslinier for livet. 
Meningsudvekslinger, der er plastret til med evig-
heds-perspektiver, ukvemsord & kun har til formål 
med vold & magt, at tvinge den stjerneformede 
klods ned gennem det firkantede hul er kærligheds-
løst, kærlighedsforladt. 
Det, der kan spolere mit humør, siger du PYT til & 
visa versa. 
Et ordentlige menneske?! Jeg vil gerne være det … 
stræber efter det … og fejler igen & igen, fordi jeg 
ikke er perfekt … ikke normal … bare mig, kun et 
menneske. Ingen er perfekte uanset ego, karakter-
gennemsnit, saldo på kontoen eller om man kan stå 
tidligt op om morgenen. 
Det menneske, jeg var, er jeg ikke længere. Min å har 
været udsat for naturkatastrofer & er lige nu under 
omlægning i naturlige slyngninger. Et stort grave-
arbejde, som forbedre mit livsgrundlag. Et indre 
naturgenopretningsprojekt med hang til ro & fred. 
Med mere plads til forskellighed. 
Jeg ønsker mig højt til himlen. Accept & afslappet-
hed & anerkendelse. I fællesskab finde fællesnævne-
ren & fylde den med viljen til fredsommelig folkelig-
hed & fornøjelse til fælles fryd. Jeg prøver hver dag & 
fejler hver dag. 
Tilgiv mig! 
På gensyn med hensyn - Britta Kjærgaard. 
Skrevet med udgangspunkt i Matt. kap. 5-7. Bjerg-
prædikenen.

Stafetten sendes videre til Ulla V. Jensen og  
Claus Nissen.

Årets minikonfirmander

Møder i missionshuset
Tirsdag den 13. april kl. 19.30:  
”Påske” v. domprovst Torben Hjul Andersen, Haderslev. 
Torsdag den 29. april kl. 19.30:  
Fællesmøde i Nr. Løgum, Nørregade 7. ”Forventningens glæde – Jesu gen-
komst”, v. Jørgen Hedeager Nielsen, Børkop. 
Tirsdag den 4. maj kl. 19.30: ”Det gode liv” v. Jens Fischer Nielsen, Kolding. 
Tirsdag den 18. maj kl. 19.30:  
”Frihed i Kristus”, v. Gerda Melchiorsen, Haderslev .
1. – 6. juni: Teltmøder i Hjordkær.

Månedens bibelord
Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem 
og sagde: »Fred være med jer!« Derpå sagde han til Thomas: »Ræk 
din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik 
den i min side, og vær ikke vantro, men troende.« Thomas svarede: 
»Min Herre og min Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har 
set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror.«  
 Johannes evangeliet 20,26-29

www.bedsted-kirke .dk

Påske 
- i og udenfor kirken

Vi vil i år fejre påske  
– i kirken (håber vi) og udenfor kirken.  
Der er gudstjeneste 5 dage i påsken. 

Sådan ser det ud, når vi har mini-konfirmander i en coronatid!

Indsamling i januar og februar
Kristeligt Forbund for Studerende: 300,- kr.  
Kristelig Handicapforening: 200,- kr.

- se det store kors på kirkegården  
- lyt til påskesalmer spillet fra kirketårnet  
- gå en tur på kirkegården og se nogle af de mange små sedler med  
 ord og tanker og citater om påsken  
- tag påskeliljer med og sæt dem ved korset. 

Og – få en god sandwich med 
hjem til frokost. 
Huske at holde afstand. 
Kom kun i små grupper. 
Vi ønsker alle en glædelig påske!

Invitation
Kom forbi kirkegården Palmesøndag  

mellem 10.30 og 13.00 

Pinsevandring 
- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag, den 24. maj

Sammen med Løgumkloster arrangerer vi igen i år 2. pinsedag en fæl-
les friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og forud for det en pinsevan-
dring for de morgenfriske. 
Vi mødes inden solopgang på Vongshøj, hvor vi synger solen op. 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. 
Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra Løgumkloster kirke kl. 4.25. 
(Husk tilmelding til Heine Holmgaard, tlf. 21 77 44 93).  
Det er også muligt først at komme til gudstjenesten i Løgumkloster  
kl. 9.00. Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken.

Konfirmationen er flyttet
fra 9. maj til 20. juni.


