information

Præstens ord
Englen Gabriel

Gudstjenestetider

Til jul pynter vi med engle.
Men engle er på færde hele året.
Vi hører ikke navnet på den engel, der forkynder
julebudskabet. I julen er der ét navn, englen ønsker, vi
skal tage til os: Jesus!

6. februar		
kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33: Hvedekornet.
13. februar		
kl. 9.00
Søndag septuagesima

Ved Bent Oluf Damm
Mattæus 25,14-30: De betroede talenter.

20. februar		
kl. 9.00
Søndag seksagesima		
			

Markus 4,26-32: Lignelser om kornet, der selv vokser
og om sennepsfrøet.

27. februar		
kl. 9.00
Fastelavns søndag		

Lukas 18,31-43: Den blinde ved Jeriko.

Gabriel blev sendt fra Gud til byen Nazaret, til en jomfru ved navn Maria. Gud vil gøre et under. Lade jomfru
Maria bære og føde Guds søn.

6. marts 		
kl. 10.30
1. søndag i fasten		
			
			
			

Luk 22,24-32: Om at være den største.
Indsamling: Kristeligt forbund for studerende.
Kirkekaffe i Kirkehuset. Heine Holmgaard vil
fortælle og vise billeder fra studietur i Holland.

Gabriel skal forberede Maria på opgaven – fortælle
hende, hvad Gud har tiltænkt hende.

13. marts		
kl. 10.00
			

Familiegudstjeneste
– afslutning for Mini-konfirmander.

2. søndag i fasten		
			

Mark 9,14-29: Helbredelse af drengen med den
urene ånd.

15. marts		
kl. 19.30
			

En aften med ord til eftertanke, bøn,
stilhed og lovsang.

20. marts		
kl. 10.30
3. søndag i fasten		
			

Joh 8,42-51: Jesus og Abraham.
Indsamling: Kristelig Handicapforening.

27. marts		

Ved Sten Haarløv

Men nogle få gange hører vi navnet på engle.
Bedst kender vi Gabriel.
Ifølge den kirkelige tradition har vi også fået en dato,
hvor Gabriel viste sig for et menneske, nemlig den
25. marts. Så der kunne vi også pynte med en enkelt
engel.

kl. 9.00

Midfaste			

Joh 6,24-37: Jesus - livets brød.

		
3. februar		

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

10. marts		

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

Bedsted Kirke
Mands-minde
Onsdag den 16. marts kl. 19.30 i Kirkehuset.

Vokset op i Bedsted som søn af
Mie og Thomas ”Taut”.
v. Gunnar Toft.
Kaffe á 30 kr ved Friskolens Støtteforening.

Gabriel er Guds sendebud og tjener.
Maria lytter – og tror Gabriels ord. Og stiller sig også til
rådighed som Guds tjener: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”
Heine Holmgaard,
sognepræst

Adresser

En anderledes aften i kirken
Den 15. marts kl. 19.30

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

- en aften med ord til eftertanke, stilhed, lovsang og bøn.

Menighedsrådsformand:
Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30 ........................Tlf. 2047 9235

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.

Kirketjener:
Christian Wilkens – Fridag mandag ..............................Tlf. 3054 6745

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes – 23556.

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...

Så blev det vinter – og hvid jul.

Februar • Marts 2022

Arrangementer

Arrangementer

Statistik

Påskemåltid

Bedsted sogn 2021:
Døbte: 4 drenge og 2 piger.
Konfirmerede: 3 drenge og 7 piger.
Viede par: 1.
Døde: 4.
Begravede fra Bedsted Kirke: 7.

Igen i år inviterer vi til påskemåltid forud
for gudstjenesten skærtorsdag. Et jødiskkristent påskemåltid, hvor vi oplever sammenhængen mellem jødernes påske og
den kristne påske, hvor Jesus indstiftede
nadveren.
Vi vil spise de jødiske retter, og høre de samme bibelfortællinger, som hører til den jødiske påske – og sammen med det også høre
beretningerne om den påske, hvor Jesus blev centrum.
Det sker i Kirkehuset, skærtorsdag kl. 16.30.
Alle er velkomne og tilmelding sker til Heine Holmgaard.
Pris: 50 kr.
Tilmelding: Gerne inden 1. april.

Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 11.234,50 kr.
YM-opgaven: 485 kr.
Indbyggere i sognet 1. januar 2021: 770.
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2021: 634.

Ny organist
1. januar kunne vi endelig byde velkommen til vores nye organist Ninna Madsen.
Ninna er uddannet ved Løgumkloster
Kirkemusikskole og har stor erfaring fra
lignende stilling i Burkal. Hun bor sammen med sin mand i Øster Terp, og har
således allerede en god tilknytning til byen.
Menighedsrådet og kirkens ansatte ser frem til et godt samarbejde med
Ninna.

Læsekredsen
9. marts kl. 19.30 i Sognehuset i Nr. Løgum:
”Hvis der skulle komme et menneske forbi”
af Thomas Korsgaard
Hør nærmere hos Bendix Thomsen

Møder i missionshuset

FredagsCafé

Tirsdag den 8. februar kl. 19.30: ”Guds alsidige mission, og hvordan BDM
bidrager i den”, v. generalsekretær i Brødre Menigheden, Arngeir Langås.
Tirsdag den 22. februar kl. 18.30: Fællesspisning og generalforsamling.
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30: ”Jesus er i går og i dag den samme”,
v. journalist Henri Nissen, Christiansfeld.

Fredag den 11. februar kl. 9.30:
”Sangtime”, v Agnes Larsen.
Fredag den 25. februar kl. 9.30:
”Patmos, min græske yndlingsø og
Den græsk-ortodokse kirke” v. Pastor
Frederik Birkler.
Fredag den 18. marts kl. 9.30: ”Naturfilm – i marsk og mose”
v. Carl Christian Christiansen.

Temadage:
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30: ”Kaldet” (4 Mos 27,16-23),
v. missionær Finn Najbjerg, Kjellerup.
Onsdag den 23. marts kl. 19.30: ”Vær modig og stærk” (Josva 1,9),
v. missionr Finn Najbjerg, Kjellerup.

Indsamling i november og december

Menighedsrådet har netop lavet en ny aftale med Tinebeth Hartkopf
og Peter Langberg om henholdsvis ledelse af kor og blæsere.
Det er et tilbud til alle, som er interesserede, hvad enten man er bosiddende i sognet eller ej, og der er ingen deltagerbetaling.
Blæsere øver torsdage fra kl. 17.00, og koret fra kl. 18.30.
Første gang er 3. marts i Kirken.
Yderligere information fås hos Jonna Nissen eller Heine Holmgaard.
På vegne af Bedsted menighedsråd, Birger Jessen Hansen

YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 70,- kr.
Ordet og Israel: 100,- kr.
Kirkens julehjælp: 2279,50 kr.

Månedens bibelord
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl?
Hvorfor skælver du i mig?
Vent på Gud!
For jeg skal takke ham på ny,
min frelser og min Gud.


Kor og blæsere fortsætter

Kirkekaffe søndag den 6. marts
Salme 42,6

Ved kirkekaffen vil Heine Holmgaard fortælle og vise billeder fra
studietur i Holland.

www.bedsted-kirke .dk

Stafetten
ved Birgitte Dahl Jensen
Da Mette kontaktede mig for at høre, om jeg
ville overtage stafetten, var jeg på weekendtur i Køben-havn. En skøn sensommerdag,
hvor covid-19 var aftagende, og stort set alle
restriktioner var ophævet. Vi skulle i Tivoli og
se musicalen Midt om Natten – en fantastisk aften, hvor salen var fyldt med glade mennesker
i alle aldre, der ligesom mig nød Kim Larsens
musik, nød selve showet, og nød det at være
sammen med andre glade mennesker igen - og
endda uden mundbind. Et par dage efter var
jeg i Forsamlingshuset, hvor det igen var Kim
Larsens sange der blev sunget i fællesskab og
igen en fantastisk aften, hvor alle i sognet igen
kunne mødes og nyde de gode sange og nyde
det at være sammen om noget. Livet var skønt.
Det var slut med at være sammen hver for sig.
Ja og nu mens jeg sidder her og skriver, har
vi jo her i sognet lige været igennem en mørk
tid med mange covid-19 smittede, både børn
og voksne – og der kommer igen diverse
restriktioner som mundbind etc. pga. det store
smittetryk. Vores verden er igen forandret, og
det bliver aldrig det samme igen. Men livet er
stadig skønt, og vi har i høj grad lært at have
fokus på de nære ting som gåture i naturen etc.
Det skal vi huske.
Og i skrivende stund står julen for døren – der
er lys i mørket – ja i bogstavelig forstand, idet
der næsten ikke findes et hus der ikke er julepyntet med lys ude og inde. Vi har brug for lyset – det giver os styrke og vi bliver gladere og
efter nytår bliver dagene lige så stille længere
og lysere - og foråret er i vente.
Lyset symboliserer også tro, håb og kærlighed
for mig. Disse tre følgesvende er gode grundstene som jeg/ vi ikke kan leve uden. Tro og
håb er nødvendige og er med til at drive os
frem især i mørke stunder. Disse to grundstene
er individualistiske og op til den enkelte, hvorimod kærlighed altid sker i samspil med et andet menneske. Kærlighed er mange ting, men
under denne pandemi ser jeg frem til, at vi igen
kan vise kærlighed ved at give hinanden knus,
give hånden etc.
Stafetten sendes videre til Ketty Paulsen

