information

Præstens ord
Gør-det-selv

Coronatiden har afsløret: Det var ikke så godt at være
sammen med os selv, som vi måske troede!

Gudstjenestetider
6. juni		
kl. 10.30
			

Friluftsgudstjeneste på sportspladsen
- ved Hans Jørgen Østerby.

13. juni		
kl. 9.00
2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,16-24: Lignelsen om det store festmåltid

20. juni		
kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
			

Konfirmation
Lukas 15,1-10: Lignelsen om det mistede får og den
tabte mønt.

27. juni		
kl. 10.30
4. søndag efter trinitatis
			

Lukas 6,36-42: Om at dømme andre.
Indsamling: Foreningen Agape.

Jeg overvejer: Er hele gør-det-selv-tanken og alle selvhjælpsråd et bedrag?

4. juli		
kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
			

Lukas 5,1-11: Peters fiskefangst.
Indsamling: Den Grønlandske Bibelsag.

Gør-det-sammen

11. juli		
kl. 9.00
6. søndag efter trinitatis

Ved Bent Oluf Damm
Mattæus 5,20-26: Jesu ord om vrede.

18. juli		
kl. 9.00
7. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Lukas 19,1-10: Zakærus

Gør-det-sammen-med-hinanden.

25. juli		
kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis

Mattæus 7,15-21: Om falske profeter

Jeg tænker, at det er en vigtig overskrift for vort liv. Vi har
brug for hinanden. Glæden og styrken ligger i at opleve,
at der er mennesker, der vil være sammen med os.

1. august		
kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis
			

Lukas 16,1-9: Lignelsen om den uærlige
godsforvalter

3. juni		

Gudstjeneste på Solgården

Mange taler om, at vi må trække os tilbage for at finde
ro og balance, for at finde styrke og klarhed, for at finde
den indre glæde og kraft.
Der findes masser af selvhjælpsbøger og selvhjælpsguider, hvor tanken er, at du trækker dig tilbage, lærer noget
og gør noget selv. Og bliver lykkelig ved det!
Men – nu har mange af os været tvunget til at være meget tilbagetrukket sammen med os selv – og der var ikke
altid så meget at finde i os selv, som vi troede. Det var
ikke os alle, der fandt roen og glæden – vi fandt i stedet
ensomhed og savn.

Mon ikke vi har brug for en helt anden strategi – så langt
det kan lade sig gøre. Ikke gør-det-selv, men gør-detsammen.

Når vi får lov at opleve det, kan vi også bedre klare lidt
ensomhed med os selv – blot ikke for længe.
Gør-det-sammen-med-Gud.
Den overskrift har vi også brug for at få med.
Den kilde til liv, som vi ikke har i os selv, den findes her.
Der er styrke og håb og glæde at få her, hvis vi tager os
tid til det.

kl. 10.30

Bedsted Kirke
9. maj skulle have været konfirmationsdag
Men konfirmanderne må vente lidt endnu – til den 20. juni.
Så er de helt klar!

Her er et par gamle konfirmandbilleder.
Sådan så konfirmanderne ud
- for 25 år siden.

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.

Jesus siger det sådan:
”Bed, så skal der gives jer;
søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer.” (Matt 7,7)

- for 50 år siden.
Se flere gamle
konfirmandbilleder
på Bedsted kirkes
hjemmeside.

Heine Holmgaard,
sognepræst

Hvis du har et gammelt konfirmandbillede, der ikke er
med på hjemmesiden, så vil vi gerne
have en kopi til
samlingen.

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

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Telegrammer til konfirmander

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 6. juni kl. 10.30 på sportspladsen

Telegrammer kan lægges i kasser i Kirkehuset.
Der er åbent søndag den 20. juni kl. 9-11.
Årets konfirmander fra Bedsted er:
		 Julie Honoré, Bredgade 4, Ø Højst
		 Lærke Nisbeth Ilsen, Bernadottevej 12, Tønder
		 Emma Frisk Olsen, Bjergvej 5, Bedsted
		 Maya Paysen, Mølleparken 27, Løgumkloster
		 Amalie Victoria Rasmussen, Munkeparken 31, Løgumkloster
		 Sille Sørensen, Kirkegade 7, Bedsted
		 Mathias Beck Juhl, Lundbyesvej 15, Bedsted
		 Cuno Kolbeck, Sivkrovej 23, Bedsted
		 Rune Nissen Sønnichsen, Lykkevej 9, Ø Højst

Kaffe og kirkesnak

Ved Hans Jørn Østerby

Hver onsdag kl. 15.00 i skoven (madpakkehuset)

Velkommen til at være med.

- Få en kop kaffe
- Spørg præsten
- Fortæl om en god oplevelse i kirken
- Hjælp præsten med at lave den næste prædiken

Tag selv tæppe eller havestol med!

Velkommen

Indsamling i marts og april
YM-indsamling – Mushemba Foundation: Kr. 220,KFUM og KFUK i Danmark: Kr. 600,-

Månedens bibelord
Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.
Herren beva
rer dig,
Herren er din skygge
ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke,
månen ikke om natten.
Herren bevare dig mod alt ondt,
han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid.


Stafetten
ved Ulla Jensen
At få overdraget stafetten, gav mig (os) en del præstationsangst – for hvad skulle der stå i stafetten? I
løbet af den tid stafetten har fungeret, er den ære
ikke tilfaldet os før. Jeg har altid glædet mig til at
læse stafetten; den giver et øjebliksbillede på tanker,
som forfatteren har haft under tilblivelsen af skrivet.
Et klogt menneske sagde engang til mig, at ethvert
menneske har en historie at fortælle, og det har hun
jo ret i!
Et andet klogt menneske sagde engang, at hun ville
ønske, at alle mennesker kunne forstå, at man altid
kunne henvende sig til Gud; ikke kun i de svære tider
for støtte, hjælp og vejledning, men også i forbindelse med hverdagens små mirakler. Det er en sandhed,
som helt personligt har gjort et vist indtryk på mig.
Det er ok at være vred på Gud og have en diskussion
med Gud - og det er klart bedre at have en diskussion med Gud, end at have en diskussion på de sociale
medier. Gud tilgiver og forstår. De menneskelige
individer på sociale medier kan pgra det upersonlige
i mediet; få sagt (skrevet) en del, som sårer et andet
menneske dybt og kan give dybe ar i sjælen. Vi har
et personligt valg; vi kan blive på mediet eller vi kan
fravælge det. Hvis vi vælger at blive på mediet, er
visdommen at vi, som enkelt person, ikke kan ændre
andre menneskers måde at agere på. Men vi kan se
os selv i øjnene og være på den måde, vi ønsker at
blive mødt på af andre mennesker. Med anerkendelse, accept og forståelse for forskelligheder.
At få øje på de små mirakler i hverdagen giver
livsglæde. At få øje på skønheden i vinterens hvide
sne over markerne, de første små spirer i haven;
forårsbebuderne, gør mig glad. Køernes blide øjne
når de nysgerrigt ser efter os på gåturen. Duften af
den 1. rose fra haven. Når jeg hører pindsvinet pusle
i haven. Jeg bliver glad indeni, når jeg oplever noget
uventet. Som i påsken, da hele skoven var fyldt med
bibelcitater. Det gør mig i godt humør, når jeg bliver
vækket med morgensang igennem vinduet; når en
glad Bedstedborger synger ”I kongens have” kl 7 om
morgenen. Det gør mig glad, at man her i Bedsted altid hilser på hinanden med venlighed. Bedsted er en
god og tryg landsby at bo i, netop fordi alle kender
alle. (Alle kender ham der går med shorts året rundt.)
Hvis alt går vel; ifht restriktioner osv, får jeg lov at
opleve et af livets mirakler i år. Fødslen af en lille ny
verdensborger; et barnebarn, en lille pige.
Der vil i hverdagen altid være noget, man kan glædes over. - Med ønsket om, at alle får øje på skønheden og hverdagens mirakler omkring os – GOD
SOMMER. 

Salme 121

Stafetten sendes videre til Ulla Abild.

www.bedsted-kirke .dk

