Præstens ord
Eksisterer Gud?

Skabte Gud alt der findes? En student svarede frimodigt: Ja det gjorde han! Har Gud skabte alting? spurgte
professoren. ”Ja” svarede studenten.
Professoren sagde: Hvis Gud skabte alting, da har han
også skabt ondskab, siden ondskab findes. Ud fra det
princip, at det vi skaber definerer det vi er, kan vi da
konkludere at Gud er ondskab. Professoren var godt
tilfreds med sig selv og pralede til de studerende, at
han endnu engang havde bevist, at den kristne tro er
en myte.
En anden student løftede hånden og spurgte: Professor, eksisterer kulde? Han svarede: Selvfølgelig gør den
det. Har du aldrig været kold? De andre studerende
fnisede af den unge mands spørgsmål. Men han svarede: Faktisk eksisterer kulde ikke. Ifølge fysikkens love
er hvad vi kalder kulde i virkeligheden fravær af varme.
Kulde eksisterer ikke. Vi har skabt dette ord for at forklare, hvad vi føler når der ikke er varme.
Studenten fortsatte: Eksisterer mørke? Professoren svarede: Selvfølgelig. De tager endnu engang fejl,
svarede studenten. Mørke er I virkeligheden fravær af
lys. Vi kan studere lys, men ikke mørke. Man kan ikke
måle mørke, men kun måle mængden af lys, der er
tilstede.
Til sidst spurgte den unge mand professoren: Eksisterer
ondskab? Professoren svarede tøvende: Selvfølgelig. Vi
ser det hver dag.
Til dette svarede studenten: Ondskab eksisterer ikke, I
det mindste ikke af sig selv. Ondskab er helt enkelt fravær af Gud. Det er ligesom mørke og kulde et ord man
har skabt for at beskrive et fravær af Gud. Gud skabte
ikke ondskab. Ondskab er et resultat af det der sker, når
mennesket ikke har Guds kærlighed tilstede i sit hjerte.
Det er ligesom kulden, der kommer, når der ikke er
varme og mørket der kommer, når der ikke er lys.
Ingen husker mere professorens navn. Men vi har alle
hørt om studenten. Hans navn var Albert Einstein.
Heine Holmgaard,
sognepræst
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Gudstjenestetider
3. oktober		
kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
			
10. oktober		
kl. 17.00
19. søndag efter trinitatis
			
17. oktober 		
kl. 9.00
20. søndag efter trinitatis
			
24. oktober		
kl. 9.00
21. søndag efter trinitatis
			
31. oktober		
kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
			
			
7. november
kl. 10.00
Alle helgens dag		
14. november
kl. 9.00
24. søndag efter trinitatis
			
16. november
kl. 19.30
			
21. november
kl. 17.00
Sidste søndag i kirkeåret
28. november
kl. 10.00
1. søndag i advent		
7. oktober		
kl. 10.30
4. november
kl. 10.30
8. oktober		
kl. 17.00
19. november
kl. 17.00

Mattæus 22,34-46: Det største bud i loven.
Indsamling: Ordet og Israel.
Pizza-gudstjeneste
Markus 2,1-12: Helbredelsen af den lamme i
Kapernaum.
Ved Bent Oluf Damm
Mattæus 22,1-14: Lignelsen om kongesønnens
bryllup.
Johannes 4,46-53: Den kongelige embedsmands
tro. Indsamling: Menighedsfakultetet.
BUSK-gudstjeneste
Matthæus 18,21-35: Lignelsen om den
gældbundne tjener.
Kirkekaffe og menighedsmøde.
Matthæus 5,1-12: Saligprisningerne.
Ved Bent Oluf Damm
Matthæus 9,18-26: Helbredelsen af
synagogeforstanderens datter.
En aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og
bøn.
Pizza-gudstjeneste
Matthæus 25,31-46: Verdensdommen.
Familie-gudstjeneste
Lukas 4,16-30: Jesus i Nazaret.
Gudstjeneste på Solgården
Gudstjeneste på Solgården
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste

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.

En anderledes aften i kirken
Den 16. november kl. 19.30.
En aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og bøn.

Sognepræst:
Heine Holmgaard, Kirkegade 27 ....................................Tlf. 2177 4493
E-Mail: heih@km.dk

Kim Larsen-sangaften
i forsamlingshuset

Torsdag den 7. oktober kl. 19.30
v. Bent Ole Østerby
En aften, hvor vi sammen skal
synge nogle af de kendte og
mindre kendte sange af Kim Larsen.
Bent-Ole Østerby bor i Hoptrup
og har tidligere været både
højskolelærer og skoleleder og
brænder for musik og sang.
Bent-Ole Østerby:
”Kim Larsen, der døde i 2018, lærte offentligheden første gang at
kende i 1971. Siden har han indspillet rigtig mange sange og givet
et utal af koncerter. Flere af hans sange har fået stor betydning for
mange mennesker, i forskellige livsfaser.”
Entre og kaffe: 50,- kr.
Alle pengene går til Friskolens støtteforening.
Arrangør:
Bedsted menighedsråd
Bedsted Sogns Borgerforening
Bedsted Friskoles Støtteforeninge

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
Kirkekaffe og menighedsmøde
Søndag den 31. oktober.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til kirkekaffe i Kirkehuset.
Herefter holdes det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet redegør for arbejdet i menighedsrådet og
deler tanker om det kommende år. Regnskab og budget
skal også fremlægges.
Herefter er der mulighed for drøftelse og spørgsmål til menighedsrådet.
Bedsted menighedsråd

FredagsCafé

Arrangementer
Tak til vores organist
Peter Langberg!
Sidst i juni modtog Menighedsrådet
med vemod en opsigelse fra vores
organist Peter Langberg.
Peter har efter 10 års veludført
arbejde valgt at fortsætte sit job som
organist, men nu ved Brede kirke,
som har en mere hensigtsmæssig
geografisk placering i forhold til
Peter og Tinebeths nye adresse i
Ballum.
I Ballum har de, som Peter skrev i opsigelsen, sidste år
købt et hus med havudsigt, som de nu ønsker at gøre til deres permanente bolig. Vi må modvilligt acceptere deres beslutning, og vi er nu
i gang med at finde en ny organist, som formodentlig kan tiltræde i
løbet af efteråret. (herom senere).

Fredag den 8. oktober kl. 9.30:
”Min barndom i Finland”, v. Jarmo K. Lehtonen.
Fredag den 22. oktober kl. 9.30:
”Opvokset blandt De stærke Jyder”, v. Svend Stidsen.
Fredag den 5. november kl. 9.30:
”Fortællinger om Bornholm”, v. Rigmor Christensen.
Fredag den 19. november kl. 9.30:
Hobby og spil v. Edith og Birthe.

Indsamling i juli og august

Det var en god beslutning, som det tidligere menighedsråd tog den
gang med ansættelsen af Peter. Måske også på grund af kvaliteten af
vores orgel lykkedes det at tiltrække Peters høje faglighed. Vi har nu i
allerede 10 år nydt, hvordan orglet, på bedste vis har ledsaget sange
og salmer ved utallige arrangementer. Der er blevet spillet ”på alle
tangenter” Peter har ud over selve organist stillingen til vores fulde
tilfredshed oparbejdet et godt fællesskab omkring kor og messingblæsere.

YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 125,- kr.
Foreningen Agape: 300,- kr.
Indre Mission i Danmark: 200,- kr.

Mange fra sognet og omegnen har nydt den høje faglighed og det
gode sammenhold. Samtidig har disse tiltag givet et vigtigt indhold i
gudstjenesterne, især omkring de kirkelige højtider.
Vi ønsker jer det bedste i fremtiden, og ”god vind” i Ballum
På vegne af menighedsrådet, Birger Jessen Hansen

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 10. oktober og 21. november
kl. 17.00 i Bedsted kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi Pizza i Kirkehuset.
Pris: 25 kr. Gratis for alle under 15 år!

Møder i missionshuset
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30:
”Fra anfægtelse til glæde” ved Svend Åge Jacobsen, Haderslev.
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30:
”Kærlighedens højsang – 1. Korinterbrev 13” ved Svend Åge Jacobsen,
Haderslev.

Månedens bibelord
”Men dette lægger jeg mig på sinde,
derfor vil jeg vente:
Herrens troskab er ikke hørt op,
hans barmhjertighed er ikke forbi,
den er ny hver morgen;
din trofasthed er stor.
Jeg siger: Herren er min lod,
derfor venter jeg på ham.
Herren er god mod den, der håber på ham,
mod det menneske, der søger ham.”


Tirsdag den 9. november kl. 19.30:
Lokal aften om billeder.
Torsdag den 25. november kl. 18.00:
125 års fejring af Bedsted Missionshus. – Fællesspisning. 125 år på
125 minutter.

Kommende arrangementer
Tirsdag den 1. februar: Mands-minde v. Gunnar Toft.
Klagesangene 3,21-25

Søndag den 27. februar: Gospeldag v Torben Callesen.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Inger Wilkens
Sommeren 2021 er snart omme, og efteråret
melder sig. En sommer hvor alt blev en anden,
end det jeg havde håbet på. Når jeg om foråret
tænker på sommerens komme, er det altid med
lys, leg og glæde. Tid til de nære ting og tid til de
nærmeste. Og ja, der blev tid til de nærmeste, lige
til det sidste. Jeg fik lov at holde min kære svigermor i hånden til sidste. Hun er her ikke mere, og
jeg savner hende så meget. Hendes lyse sind, der
skinnede ud af hende. Hun var en kvinde jeg har
så meget at lære af. En ting hun havde, som jeg
sjælden har set magen, Marie så altid det gode/
lyse i alle.
Vi har alle de lyse og de mørke sider, - kunne jeg
fokusere på de lyse sider, og lade det vokse?! Det
ville kunne gøre livet lidt lysere for mig, og for
dem jeg omgås. Måske kunne det smitte af til
andre. Det så så enkelt ud for Marie, så det kan
da ikke være så svært, eller er det? Det mere jeg
øver, det svære er det, for der kommer flere og
flere til, og der kommer mere og mere til. Synes
ellers at jeg var et menneske der ser lyst på livet
og på menneskerne omkring mig. Men det mere
der bliver fokuseret på det, det mere er der at arbejde med. Men jeg synes det er en spændende
opgave at påtage mig. En balancegang mellem,
at se det gode/lyse i det og dem, der omgiver
mig uden at blive naiv og ukritisk. Men jeg tror
på, at det er en rigtig god øvelse.
Jeg tænkte, at det kunne deles med andre. For
jeg tror på, at det kan flytte noget og gøre en
forskel, måske kunne alting blive lidt mere spændende og gøre verden en lille bitte smule lysere.
Vi lever i denne verden. Skal værne om det og
leve livet mens vi gør det, for det er jo med sikkerhed vi ikke skal være her for altid.
”Livet er ikke et problem der skal løses, men en
virkelighed der skal opleves”
- Søren Kierkegaard
Det at skal tage afsked med et kært menneske, er
ikke nemt. Det er desto svære bagefter, savnet er
stort. Men jeg håber, jeg en dag ikke græder over
hun ikke lever, men glædes over hun har levet.
Ære være Maries minde.
Stafetten sendes videre til Mette Skov Jensen

