information

Præstens ord
”Taknemmelighed er den mest
udtalte senfølge”

Gudstjenestetider

Jeg blev overrasket over de ord.

1. august		
kl. 9.00
9. søndag efter trinitatis

Lukas 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

8. august		
kl. 9.00
10. søndag efter trinitatis

Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem.

15. august		
kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis
			

Lukas 18,9-14: Farisæeren og tolderen.
Indsamling: Indre Mission i Danmark

22. august		
kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Markus 7,31-37: Effatha – luk dig op!

29. august		
kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis
			

Lukas 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner.
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

5. september
kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis

Ved Sten Haarløv
Lukas 17,11-19: De ti spedalske.

12. september
kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
			

Høstgudstjeneste
Mattæus 6,24-34: Om bekymringer.
Kirkefrokost i Kirkehuset

19. september
kl. 9.00
16. søndag efter trinitatis

Lukas 7,11-17: Enkens søn i Nain.

26. september
kl. 9.00
17. søndag efter trinitatis
			

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Lukas 14,1-11: Lignelsen om pladserne ved
bordet.

3. oktober		
kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis

Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.

5. august		

Gudstjeneste på Solgården

De stammer fra en tidligere coronapatient, som jeg
læste om. Det er Broder Theodor, som har arbejdet
som kok, bager, køkkenleder, højskolelærer og meget
mere. Under et besøg i en kirke i Assisi i Italien mødte
han et kald fra Gud, og flyttede til Frans af Assisis
hjemby og blev munk.
I november blev han – som så mange andre i Italien
– ramt af corona, og hans medbrødre i Assisi troede
ikke, at han ville overleve. Fra klosteret var han vant
til at bede for de syge, og det var en trøst for ham, at
mange bad for ham. Selv gav han sig til at bede for
dem, som arbejdede på hospitalet. Efter 5 uger blev
han udskrevet.
For nylig var han i Danmark i forbindelse med, at der
blev udgivet en bog om ham. I den forbindelse fortæller han om, at han ser taknemmelighed som den mest
udtalte senfølge efter det, han har oplevet.
Senfølge plejer at være noget negativt – ligesom så
meget ved corona har været negativt. Broder Theodors ord udspringer af, at der er noget, der er større
og vigtigere end corona og alt, hvad der ellers kan
ramme os.
Ordene vidner om, at hans tro på Jesus – som også
betød, at han ikke var bange for at dø – giver et overskud i live.
Hvis man i stedet ser livet som en underskudsforretning, hvor vi ikke får alt det, vi ønsker og har krav
på, så bliver livet præget af helt andre senfølger end
taknemmelighed.
Jeg tror på, at vi i kirken har den dybeste kilde til taknemmelighed. Broder Theodor udfordrer mig til øse
endnu mere af den kilde.

kl. 10.30

16. september
kl. 15.00
			

Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
andre interessede – i kirken

17. september

Spaghettigudstjeneste

kl. 17.00

Bedsted Kirke

Årets konfirmander

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.

Hans Jørn Østerby underholder og fortæller fra Bibelen ved
friluftsgudstjenesten den 6. juni.

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

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

August • September 2021

Arrangementer
Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Arrangementer
Møder i missionshuset

ved Ulla Abild

Den 17.-22. august: Teltmøder i Hjordkær.

Da jeg blev spurgt om jeg ville tage imod stafetten, sagde jeg ja. Jeg havde flere ideer til noget jeg
kunne skrive om, så det var da ikke noget problem.
Og selvfølgelig var det ikke nødvendigt at skrive de
løse ideer ned, for dem kunne jeg da sagtens huske.

Tirsdag 24. august:
			

Kl. 19.30: ”Det gode liv” v. Jens Fisher Nielsen,
pastor emeritus, Kolding.

Tirsdag 7. sept.:
			
			

Kl. 18.30: Høstfest med fællesspisning.
– ”Jesus til nye bydele”, v. Frede Ruby Østergård,
generalsekretær i Promissio.

Tirsdag 28. sept.:
			

Kl. 19.30: ”Kaldet, men til hvad?”
V. Mette Hornstrup, missionær, Hjordkær.

Læsekredsen ”De fire sogne”
Vi mødes i Hostrup i ”æ Kirkkro” tirsdag den 21. sept 2021 kl. 19.30,
og snakker om de 3 bøger vi ikke kunne mødes om i vinteren 20/21.

Høstgudstjeneste fejres søndag den 12. september kl. 10.00.
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.

Stafetten

Det er:
Maria Helleberg – Kvinderne fra Thy.
Philippe Claudel: Monsieur Linhs lille pige og
Herman Bang: Ved vejen.

Så kom dagen hvor jeg modtog stafetten og jeg
ville i gang med at skrive og så puf – alle mine gode
ideer er bare pist væk borte, jeg var fuldkommen
blank ikke en ide, ikke bare en flig af en ide – kun
tomhed.
Fjernsynet kørte i baggrunden og jeg fangede
nogle ord “hvor gør dig glad? Hvad gør dig glad?”
Jeg tænkte lidt over ordene og så kom svaret helt
af sig selv, vores dejlige hus i Bedsted gør mig glad.
Bedsted gør mig glad. Der er et sammenhold i
Bedsted som jeg ikke har oplevet andre steder. Man
er der for byen og for hinanden. Det føltes som at
komme hjem, da vi flyttede tilbage til Bedsted.

Derefter planlægger vi hvilke bøger vi skal læse i den kommende vinter.
Henvendelse: Bendix Thomsen, mobil 23 30 70 05.

Glæden ved at gå en tur i byen og blive mødt med
smil, hilsner og snak er ren hygge også selvom det
foregår med afstand.

Det er også muligt at give en høstgave med MobilePay.

Kommende arrangementer

Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i Kirkehuset.

Torsdag 7. oktober: Kim Larsen-sangaften v. Bent Ole Østerby.

Jeg har også glædet mig til igen at blive en del af
koret, desværre nåede jeg kun at deltage en gang
inden jeg måtte stoppe grundet restriktioner, men
når koret starter igen, så er jeg klar igen.

Tirsdag 1. februar:

Indsamling i maj og juni

Mands-minde v. Gunnar Toft

Søndag 27. februar: Gospeldag v. Torben Callesen

Den Danske Israelsmission: 100,- kr.

Det er så givende at være med i koret, man bliver
så glad. Det er så livsbekræftende uanset om vi
øver, deltager i gudstjenester eller giver koncert på
Solgården. Sangen spreder glæde og varme og man
får energi og livskraft. Det er wellness for krop og
sjæl.
Jeg glæder mig til, at vi igen kan mødes over en
kop kaffe eller til de forskellige arrangementer, der
normalt foregår i Bedsted.
Stafetten sendes videre til Inger Wilkens

Månedens bibelord
Da disciplene så Jesus gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: Det er
et spøgelse, og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde:
Vær frimodige, det er mig, frygt ikke! Men Peter sagde til ham: Herre, er
det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde: Kom! Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den
stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: Herre,
frels mig!

Matthæus evangeliet 14,26-30

Årets guldkonfirmander – samlet den 16. maj.
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