information

Præstens ord
Engle er skræmmende …
Vi plejer vist at tænke, at engle er gode, venlige og
hjælpsomme.

Gudstjenestetider
3. april		
kl. 17.00
Mariæ bebudelses dag

Pizzagudstjeneste
Lukas 1,46-55: Marias lovsang.

10. april		
kl. 10.00
Palmesøndag		

Markus 14,3-9: Jesus salves i Betania.

14. april		
kl. 16.30
Skærtorsdag
kl. 19.30
			

Påskemåltid i Kirkehuset
Nadvergudstjeneste
Johannes 13,1-15: Fodvaskningen.

15. april		
kl. 10.00
Langfredag			

Lukas 23,26-49: Jesu korsfæstelse.

17. april		
kl. 10.00
Påskedag			
			
			

Kor medvirker
Mattæus 28,1-8: Jesu opstandelse.
Indsamling: KFUM og KFUM i Danmark.
Kirkekaffe i kirken.

18. april		
kl. 10.30
2. påskedag			

Johannes 20,1-18: Jesus møder Maria Magdalene.

24. april		
kl. 10.30
1. søndag efter påske		

Johannes 21,15-19: Jesus møder Simon Peter.

1. maj		
kl. 9.00
2. søndag efter påske		

Ved Erling Bjerrum-Petersen
Joh 10,22-30: Den gode hyrde

8. maj		
kl. 10.00
3. søndag efter påske		

Konfirmation
Johannes 14,1-11: Jesus – vejen, sandheden og livet.

13. maj		
kl. 9.00
Bededag			

Ved Bent Oluf Damm
Mattæus 7,7-14: ”Bed, så skal der gives jer.”

15. maj		
kl. 10.00
4. søndag efter påske		
			

Johannes 8,28-36: Frihed i Jesus.
Indsamling: Kirkens Korshær

Keruberne træder til side for Jesus
Til påske sker der noget særligt med disse keruber. Jesus
bliver korsfæstet. Og i det øjeblik han dør, da flænges
dette forhæng med keruberne, så der bliver åben adgang ind til det allerhelligste – ind til Gud.

22. maj		
kl. 9.00
5. søndag efter påske		

Ved Bent Oluf Damm
Johannes 17,1-11: Jesu bøn for disciplene.

26. maj		
kl. 10.30
Kristi himmelfarts dag
			

Lukas 24,46-53: Jesu tale og himmelfart.
Indsamling: Den Danske Israelsmission

Med sit blod bringer Jesus soning – tilgivelse, så alle, der
følger ham, får adgang helt ind til Gud. Keruberne, som
har stået vagt ved indgangen til Paradis, træder til side
for Jesus – og for alle, der følger ham. Det er påskens
store gave til os.

29. maj		
kl. 9.00
6. søndag efter påske		

Johannes 17,20-26: Jesu bøn om enhed.

8. april		

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

8. april		

kl. 10.30

Gudstjeneste på Solgården

Men første gang vi i Bibelen møder en engel, er det
en engel, der står vagt – med et flammesværd. De skal
vogte vejen til livets træ. Sørge for at Adam og Eva ikke
kan vende tilbage til paradis. Keruber kaldes disse engle.
Senere får Moses besked om, at han skal lave 2 keruber
af guld, som skal stå på sonedækket, der er over pagtens
ark i templet.

Moses får også besked om at væve et smukt forhæng i
”purpurblåt, purpurrødt og karminrødt stof og tvundet,
fint linned med kunstfærdigt indvævede keruber”. Det
forhæng, der skal lukke ind til pagtens ark, skal også
være udsmykket med keruber – vagtengle, fordi ingen
måtte gå ind til pagtens ark. Kun ypperstepræsten måtte
gå der ind en gang om året – på forsoningsdagen med
blod.

Heine Holmgaard

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

Bedsted Kirke

5. maj		
kl. 15.00
			

Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle
andre interesserede – i kirken

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.

Se, hvilken morgen, dugfrisk og skøn.
I Jerusalem opvækkes verdens håb.
Ligklædet kastes, graven er tom,
”Han er opstået!” lyder en engels råb.
Se Herrens frelsesplan:
Kristus kom, gav sig hen som et offerlam.
Nu har han fuldført alt:
Han var død, se, han lever nu i dag!

Glædelig påske!

MobilePay · Ved indsamlinger i kirken kan MobilePay benyttes –

Følg Bedsted Kirke på Facebook ...
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Arrangementer

Arrangementer

Stafetten

Påskemåltid

Telegrammer til konfirmander

ved Ketty Paulsen

I kan lige nå at tilmelde jer til påskemåltid.

Telegrammer kan lægges i Kirkehuset. Der er åbent søndag den 8. maj
kl. 9-11.

HUSK!
Der er altid noget at
være taknemmelig for.

Det sker i Kirkehuset, skærtorsdag kl. 16.30.

Årets konfirmander fra Bedsted er:
		 Aase Elvira Hellmann, Tingvej 7, Branderup
		 Maria Rahr Jensen, Lundbyesvej 46, Bedsted
		 Laura Jasmin Poulsen, Sognegade 29, Nr. Løgum
		 Tobias Nielsen Brandt, Lundbyesvej 6, Bedsted
		 Daniel Heidelbach Christiansen, Sivkrovej 6, Bedsted
		 Magnus Skelrup Drøhse, Andreasmindevej 7, Bedsted
		 Sebastian Damm Frederiksen, Løkkegårdsvej 114 , Rødekro
		 Bjarke Jørgensen, Visbjergvej 51, Bedsted
		 Tobias Peetz Quitzau, Gammel Tøndervej 3, Agerskov

Alle er velkomne og tilmelding sker til Heine
Holmgaard.
Pris: 50 kr. - Tilmelding snarest

Forårskoncert
Torsdag den 5. maj kl. 19.30 i Bedsted kirke
Medvirkende er kirkens voksenkor, under ledelse
korets faste dirigent – Tinebeth Hartkopf. Desuden
medvirker kirkens messingblæserensemble under
ledelse af Peter Langberg, som samtidig akkompagnerer koret og spiller egne orgelkompositioner.
Der bliver tale om en forårskoncert med forskellige
korindslag. I betragtning af datoen vil der være
musik som refererer til denne særlige dag, komponeret af Peter Langberg: ”Frihedsfantasi” og ”En lærke letted”. I programmet
indgår også et arrangement for kor og klaver, som han har lavet over Laubs
melodi til ”Fred hviler over land og by. ”Jeg kan ikke tælle dem alle” er også
én af de titler, som indgår i programmet.
Menigheden får også mulighed for at
deltage aktivt, da der indgår fællessalmer i
programmet.
Vel mødt til en dejlig aften i kirken med
sang og musik.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Indsamling i januar og februar

- og fælles gudstjeneste 2. pinsedag den 6. juni.
Sammen med Løgumkloster arrangerer vi igen i år 2. pinsedag en fælles friluftsgudstjeneste i Løgumkloster – og forud for det en pinsevandring for de morgenfriske.
Vi mødes inden solopgang på Vongshøj, hvor vi synger solen op.
Efter morgensang og en kop morgenkaffe, går vi først til Nr. Løgum kirke, og
videre til Løgumkloster kirke. Turen er
på ca. 8 km. Her er der igen morgenkaffe.
Der er fælles buskørsel til Vongshøj fra
Løgumkloster kirke kl. 4.25. (Husk tilmelding til Heine Holmgaard).
Det er også muligt først at komme til gudstjenesten i Løgumkloster kl.
9.00. Gudstjenesten holdes på kirkegården nord for kirken.

Pizza-gudstjeneste
Søndag den 3. april 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

Bibelselskabet: 50,- kr.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: 300,- kr.
Kristeligt Forbund for Studerende: 300,- kr.

Tirsdag den 5. april kl. 19.30:
”Påske” v. Torben Hjul Andersen, domprovst i Haderslev.
Torsdag den 28. april kl. 19.30:
Fællesmøde i Nr. Løgum Menighedshus, Nørregade 7. ”De helliges
samfund”, v. Jens Fischer-Nielsen, Kolding.

Månedens bibelord
”Kristus Jesus er død,
ja endnu mere, han er opstået
og sidder ved Guds højre hånd
og går i forbøn for os.”


Pinsevandring

Tirsdag den 3. maj kl. 19.30:
”Fornyet frimodighed i tjenesten. Joh 21,15f.”, v. Poul Erik Gildhoff,
sognpræst, Bylderup.
15. – 20. maj:
Teltmøder i Hjordkær
Paulus brev til romerne 8,34

Tirsdag den 24. maj kl. 19.30:
”Forfulgte kristne”, v. Golriz Ghozati fra Åbne Døre.

www.bedsted-kirke .dk

Dette billede har jeg
hængende så jeg altid
kan SE det.
TAKNEMMELIGHED er
en slags Superkraft, som
vi kan bruge til at vende
selv den sværeste situation til noget bedre.
Livet giver os nogle gange et krumspring. Er det
en stor foranderlighed, kan vi blive rystet, bange
og vores hverdag går i opløsning.
Når vi sådan pludselig bliver stoppet i vores
hverdag, bliver vi nogle gange ude af stand til at
klare selv de mindste små ting. Vi bliver modløse, og de negative tanker tager over. Alt kan
virke lidt håbløst, og vi har svært ved at se vejen
frem.
Når vi er her, da er det så vigtigt, at vi tager imod
den hjælp, der bliver tilbudt. Det er VI mange,
der godt kan arbejde lidt med og blive bedre til.
Når vi får sagt ja tak til hjælpen, kan vi være
taknemmelige. Jeg tror på, at taknemmelighed
afleder os fra negative følelser.
For mig er det helt de nære ting, som jeg er SÅ
taknemmelig for i min hverdag.
Mine børn og børnebørn – ja min familie, mine
venner, min hverdag på skolen, at bo i et trygt
land uden krig, at se Himlen er blå – høre fuglenes kvidren og at kunne stå op sund og rask
til en ny dag med nye muligheder - og mange
andre ting.
Hver aften siger jeg TAK for i dag og hver morgen siger jeg TAK for god søvn og hvile.
Taknemmelighed får os til at handle anderledes,
når vi sætter mere pris på livet og mennesker
omkring os.
DEJLIGT FORÅR til jer alle og GLÆDELIG PÅSKE.
Stafetten sendes videre til Susanne Møller

