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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

GudstjenestetiderGuds engle sang med fryd derom
Vi pynter med engle til jul. 

Fordi engle er vigtig i julen. 

De er ikke blot til pynt. 

Engle er himlens tjenestefolk. 

Det er godt og glædeligt at være det, når himlens 
konge og herre selv er optaget af at tjene og gøre 
godt for den verden, han har skabt. 

Englene kender Gud. 

Til jul får de en særlig opgave: At gøre Guds søn kendt 
for os. 

En sjælden gang får de lov at træde synligt frem for 
mennesker – fordi de har verdens vigtigste budskab 
til os:  
Gud kommer, så vi kan kende ham. Guds søn kommer 
for at frelse os – for at bringe fred. 

Det er englene budskab. 

Og de kan ikke bringe budskabet uden også at ud-
trykke deres store glæde over budskabet. 

Derfor synger de for på julens tak og lovprisning af 
Gud – Halleluja, Halleluja – lovpris Gud!

Heine Holmgaard,  
sognepræst

28. november kl. 10.00 Familie-gudstjeneste  
1. søndag i advent  Lukas 4,16-30: Jesus i Nazaret.  
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

5. december kl. 10.00  
2. søndag i advent   Mattæus 25,1-13: De ti brudepiger.  
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

12. december kl. 19.30 Advents- og julekoncert  
3. søndag i advent  Lukas 1,67-80: Zakarias’ lovsang.  
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

19. december kl. 9.00 Ved Sten Haarløv  
4. søndag i advent  Johannes 3,25-36 

24. december kl. 10.30 Familiegudstjeneste 
  kl. 15.00 
Juleaften   Lukas 2,1-14: Jesu fødsel. 

25. december kl. 10.00 
Juledag   Johannes 1,1-14: Ordet, der blev kød.

26. december kl. 10.30 
2. juledag   Mattæus 10,32-42: At vedkende sig Jesus. 

1. januar  kl. 16.00 Efter gudstjenesten: Vi ønsker godt nytår med  
   kransekage og et glas vin.  
Nytårsdag   Mattæus 6,5-13: Om bøn - Fadervor  
   Indsamling: Det Danske Bibelselskab 

2. januar  kl. 10.00  
Helligtrekongers søndag Johannes 8,12-20: Jesus – verdens lys!  
   Indsamling: Det Danske Bibelselskab 

9. januar  kl. 10.00  
1. søndag efter helligtrekonger Markus 10,13-16: Jesus og de små børn. 

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

16. januar  kl. 9.00 Ved Sten Haarløv  
2. søndag efter helligtrekonger Johannes 4,5-26: Jesus giver livets vand.  
   Indsamling: Y´s Men Region Danmark 

23. januar  kl. 10.00  
3. søndag efter helligtrekonger Lukas 17,5-10: Om tro og tjeneste.  
   Indsamling:  
   Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 

30. januar   kl. 9.00  
4. søndag efter helligtrekonger Mattæus 14,22-33: Vandringen på søen. 

Gudstjenester på Solgården kl. 10.30: 2. og 23. december, 13. januar

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 på kirkens altertavle

Ingen tvivl om, hvem der er kirkens 
hovedperson, når vi ser os omkring  

i Bedsted kirke. Det er Jesus! 

13 billeder eller figurer er der af  
Jesus i kirken. Den mindste er på  

altertavlen. 

Her ser vi 3 generationer sammen:  
Jesus, Jesu mor Maria,  

Marias mor Anna. 

Det viser en side af Jesus:  
At han er en af os  

– et sandt og virkeligt menneske.

Men når han er med på altertavlen – når han er kirkens hovedperson,  
er det fordi, der også er en anden side af Jesus – han er også virkelig Gud.  

I ham er der den dybeste forbindelse mellem mennesker og Gud.  
I ham kan også vi få den dybeste forbindelse til Gud. 

Derfor er der grund til at fejre ham i julen!



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Mette Skov Jensenved Mette Skov Jensen

Da jeg fik udfordringen til, at skrive i ”Stafetten” 
kom ordet ”TAKNEMLIGHED” med det samme 
til mig. Ikkefordi valget faldt på mig (!) men 
sådan bare fordi, det er et dejligt ord….

Når man mister et kært familiemedlem, sættes 
der nogle tanker i gang. Især det at livet kun er 
til låns.

Jeg stødte på et citat:  
”Taknemlighed er hjertets hukommelse.”  
Det citat synes jeg er så fin.

Jeg har så meget at være taknemlig for.

For livet.

Godt helbred.

For sunde og kærlige børn.

For dejlige mennesker omkring mig. Mennesker 
der respektere mig, som mig. Mennesker der 
elsker mig og som jeg elsker.

For solen og rent drikkevand.

For et arbejde og mad på bordet etc.

Ikke alle mennesker er så heldige som jeg.

Men i dagligdagens trummerum og travlhed 
glemmer vi. Det hele bliver en selvfølgelighed. 
Rutiner. Især når vi har opture.

Men livet byder også på nedture. For os alle. I 
større eller mindre grad. Livskriser. Lige der, kan 
det være svært, at udtrykke sin taknemlighed.

Så, når det går godt, skal vi huske… At bruge 
hjertets hukommelse og takke.

Udtrykke min taknemlighed. Ikke kun fordi det 
går godt. Også når det går skidt. Og så bare 
fordi.

Jeg vil i hvert fald øve mig. Styrke mit hjerte.

Taknemlighed

Gratefulness

Dankbarkeit

Reconnaissant

Stafetten sendes videre til Birgitte Dahl Nissen

Julehjælp
Igen i år er Bedsted kirke og missionshus gået sammen om 
at samle ind, så vi kan give en håndsrækning til dem, der 
særlig trænger.
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp.
Eller opfordre 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

Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 2. december kl. 19.00.  
Hanne og Kirsten Brodersen vil fortælle om ”Georgiens Venner”. 
Bortlodning som sædvanlig. Gaver modtages med tak om eftermiddagen. 
Der serveres gratis kaffe og kage. Alle er velkomne.

Indsamling i september og oktober
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 140,- kr. 
Høstoffer: 6.655,- kr. 
Folkekirkens Nødhjælp: 200,- kr. 
Menighedsfakultetet: 300,- kr.

FredagsCafe
Fredag den 10. december kl. 9.30: Julehygge.
Fredag den 14. januar kl. 9.30:  
”Børne og ungdomstid i Bedsted, v. Henning Hau-
gaard
Fredag den 28. januar kl. 9.30:  
”Skovbrug i 100 år i Sønderjylland” v. Torben Ravn.

Læsekredsen
26. januar kl. 19.30 i Højst på Brandstationen:
”Hvor flodkrebsene synger”, af Delia Owens.

Månedens bibelord
Englen sagde: «Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer
en stor glæde, som skal være for hele folket:  
I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren.»
 Lukas evangeliet 2,10-11

www.bedsted-kirke .dk

Julefest i Kirkehuset
Onsdag den 5. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.
Program:  
  Tale ved sognepræst Heine Holmgaard.
  Godt kaffebord.
  Underholdning.
  Alle er velkomne.
  Alle, der ønsker transport – ring til sognepræsten.

Møder i missionshuset
Torsdag den 2. december kl. 19.00: 
Kvindernes adventsfest.
Tirsdag den 14. december kl. 18.30: 
Fælles Julefrokost og adventsmøde. Tale v. Erling Bjerrum-Petersen, 
sognepræst i Abild.
Mandag den 10. – fredag den 14. januar: 
Bedemøde hver aften kl. 19.30. 
NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke.
Lørdag den 22. januar: 
Vinterstævne i Hjordkær.
Tirsdag den 25. januar: 
Tale v. Jørn Nørgaard, forstander for LME i Løgumkloster.

Gospeldag!
Søndag den 27. februar.
Torben Callesen står for dagen.
Tilmeld dig allerede nu – og være med til at få 
mange med til en festlig dag.

Mands-minde
Tirsdag den 1. februar:  
V. Gunnar Toft: Opvokset i Bedsted som søn af  
Mie og Thomas ”Taut”.


