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

GudstjenestetiderLysets engel - Guds engle
Med engle tænker vi på Gud og lys og alt godt. 

Det underlige er så, at udtrykket ”lysets engel” kun findes 
én gang i Bibelen. Og det ene sted handler ikke om Guds 
engel men om satan, der giver sig ud for at være en 
lysets engel (2 kor 11,14). Han efterligner Guds engle – 
lysets engle. Men han er en mørkts engel. 

Også satan er altså en engel – en engel, der har gjort 
oprør mod Gud. Der findes også mørkets engle, som ikke 
beskytter os mod alt ondt – men som vil fjerne os fra 
Gud og al godheds kilde. 

Gud har også sine engle. De kaldes i Bibelen netop Guds 
eller Herrens engle. De er Guds tjenende ånder, som 
sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen (Hebr 
1,14). 

Jesus fortæller et sted om børn, at ”deres engel i himlen 
ser altid min himmelske faders ansigt.” (Matt 18,10) Ud 
fra det sted taler vi om skytsengle. En personlig engel, 
der beskytter os – og 
vejleder os ud fra Guds 
vilje. 

Et gammelt billede af 
skytsengle er engle, 
der passer på børn, der 
går over en bro. Et bil-
lede af, at ingen ulykke 
kan ske for den, der er 
omgivet af engle. 

Men det svarer ikke 
helt til virkeligheden – 
og heller ikke til Bibe-
lens ord, at Gud leder 
sine børn uden om alt 
vanskeligt. Der sker 
også ulykker for os. Men han og hans engle er med – og 
har en vej igennem for dem, der holder sig til ham. 

Guds engel er altså ikke blot en, der sørger for, at alt går, 
som vi ønsker, men først og fremmest en, der vil vise os 
Guds veje og minde os om Guds og hans ord.

Heine Holmgaard

5. juni   kl. 10.00  
Pinsedag    Johannes 14,15-21: Helligånden kommer til os.  
   Kirkekaffe i kirken.  
   Indsamling: Foreningen Agape 

6. juni   kl. 9.00  Fælles gudstjeneste i Løgumkloster.  
2. pinsedag   Johannes 6,44-51: Livets brød. 

12. juni   kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste på sportspladsen  
Trinitatis søndag  Matthæus 28,16-20:  
   ”Gør alle folkeslag til mine disciple.” 

19. juni  kl. 9.00  
1. søndag efter trinitatis Lukas 12,13-21: Lignelsen om den rige bonde. 

26. juni  kl. 10.30 
2. søndag efter trinitatis Lukas 14,25-35: Prisen for at følge Jesus.  
   Indsamling: Den grønlandske bibelsag. 

3. juli  kl. 10.30  
3. søndag efter trinitatis Lukas 15,11-32: Den fortabte søn. 

10. juli  kl. 10.00  
4. søndag efter trinitatis Matthæus 5,43-48: ”Elsk jeres fjender”. 

17. juli  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm  
5. søndag efter trinitatis Matthæus 16,13-26: Peters bekendelse. 

24. juli  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm  
6. søndag efter trinitatis Matthæus 19,16-26: Den rige mand. 

31. juli  kl. 10.30  
7. søndag efter trinitatis Matthæus 10,24-31: Frygt ikke – når det går en  
   discipel som hans herre.

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 –

Sådan så 
konfirmanderne ud 

- for 25 år siden 

- for 50 år siden.

Årets konfirmander

Se flere gamle konfir-
mandbilleder på Bedsted 
kirkes hjemmeside. 

Hvis du har et gammelt 
konfirmandbillede, der 
ikke er med på hjemme-
siden, så vil vi gerne have 
en kopi til samlingen.



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Susanne Møllerved Susanne Møller

Kære Alle. 

Den lyse tid er over os, foråret bliver så småt til 
sommer og vi kan glæde os over alt, der spirer 
frem og blomstrer rundt omkring os. 

I kirkens kalender er vi nået til Pinse. Pinsen er  
faktisk den højtid i kirkeåret, jeg nemmest 
kommer til at glemme. Julen og Påsken får al 
opmærksomheden - og når vi når til Pinsen, er 
der så meget andet dejligt i naturen, at Pinsen 
går lidt i glemmebogen. Den får ikke forventnin-
gens glæde som Julen eller de store følelser som 
Påsken - den er sådan en ekstra ting, der kom-
mer bagefter. Derfor vil jeg gerne skrive lidt om 
Pinsen, og hvor fantastisk den egentlig er. 

Vi taler om, at man kan se Pinsesolen danse - hvis 
man er tidligt ude, Pinsemorgen. Nogle af os kan 
måske også mindes frilufts-pinsegudstjenester, 
hvor det pludseligt blev vældig varmt med sol og 
sommervejr. 

Men ud over at ligge på en dejlig årstid, rummer 
Pinsen også noget, der kan være lidt svært at 
begribe. Disciplene havde lige været igennem 
Påsken, med korsfæstelsen og genopstandelsen 
- og Jesus forlod dem så igen ved Kristi Him-
melfart. Så nu var de virkelig overladt til sig selv 
- og oven i købet med opgaven at skulle fortælle 
resten af verden om det kristne budskab. Jeg 
kan godt forstå, hvis de har følt sig forladte og 
modløse. 

Så sker der det, der er så uforståeligt for os, at 
Helligånden kommer til disciplene, da de sidder  
sammen. Den er som små tunger af ild, der satte 
sig på hver enkelt discipel - og herefter kan de gå  
ud og fortælle om det kristne budskab på alver-
dens sprog. 

De får modet igen, de kan pludselig tale med alle 
og går i gang med at udbrede evangeliet. Hvis 
ikke Helligånden var kommet til dem, havde de 
muligvis slet ikke vidst, hvad de skulle gøre.  
Disciplene fik hjælp og modet igen fra Helligån-
den. 

Der kan være mange svære ting i vores liv - både 
personligt og i verden. Men tanken om, hvordan 
Helligånden kom disciplene til hjælp, kan lyse lidt 
op for os - give trøst, glæde og mod. God Pinse 
og god sommer til Alle.

Stafetten sendes videre til МАЙЯ  ДЗЮБА

Pinsevandring
- 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.

Indsamling i marts og april
YM-indsamling – Mushemba Foundation: Kr. 130,-.  
Kristelig Handicapforening: Kr. 100,-.  
KFUM og KFUK i Danmark: Kr. 100,-.

Månedens bibelord
Hvorfor spørger folkene: »Hvor er deres Gud?«
når vores Gud er i himlen og gør alt, hvad han vil?
Deres gudebilleder er sølv og guld,
menneskehænders værk.
Nok har de mund, men de kan ikke tale,
nok har de øjne, men de kan ikke se,
nok har de ører, men de kan ikke høre,
nok har de næse, men de kan ikke lugte.
De har hænder, dem kan de ikke føle med,
de har fødder, dem kan de ikke gå på;
der er ikke en lyd i deres strube.
Sådan bliver også de, der har lavet dem,
alle, der stoler på dem.
 Salme 115,2-8

www.bedsted-kirke .dk

Sognefest 
friluftsgudstjeneste
Søndag den 12. juni: 

Kl. 10.00: Optog fra Bedsted kirke. 
Kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste på 
sportspladsen. 

Velkommen til at være med.

Ny kirkesanger
Fra 1. maj er Susanne Møller ansat 
som kirkesanger ved Bedsted kirke. 

– Velkomme til dig, Susanne! 

Menighedsråd og ansatte ser frem 
til et godt samarbejde med dig.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 21. juni kl. 16.45:  
Udflugt til Haderslev – dagens middag på Harmonien – fortælling om 
alterbilledet i Gl. Haderslev kirke – kaffe.  
Tilmelding til Ninna Madsen.

Minikonfirmanderne

Årets minikonfirmander – fra afslutningsfesten.


