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GudstjenestetiderEnglene glæde
Så fik jeg en overraskelse. I en bog om engle stod, at 
nogen mener, at engle ikke synger! 

Det er utænkeligt – tænker jeg. 

Men det overraskende er, at der vist kun er ét sted i bibe-
len, hvor der står om engle, der synger – nemlig julenat. 
– Så engle synger. 

I salme 103 i GT opfordres vi alle til at lovprise Herren – 
også englene opfordres til det. Og da englene kender 
Gud bedre end vi, tror jeg også, at sang er en del af deres 
lovprisning af Gud. 

Et andet sted hører vi om englenes tilbedelse af Gud. 
Esajas får et syn ind i himlen – og hører englenes råb i 
himlen: ”Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre, hele 
jorden er fuld af hans herlighed.” (Es 6,3) 

Englene kender Gud – tilbeder og ærer Gud. 

Englenes glæde er Gud selv. 

Og – englenes glæde er, når Guds vilje sker. 

Det gør den ikke altid – og derfor kan man også tænke 
sig, at engle sørger – ligesom al ondskab er en sorg og 
smerte for Gud. 

Et sted fortæller Jesus om englenes glæde. Han fortæller 
om en kvinde, der taber en værdifuld mønt – søger efter 
den – og finder den – og glæder sig meget. Og så føjer 
Jesus til: ”Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds 
engle over én synder, som omvender sig”. (Luk 15,10). 

Der er glæde i himlen (og sang tror jeg), når vi vender os 
til Gud!

Heine Holmgaard

7. august  kl. 10.00 
  

     
   Indsamling: Indre Mission i Danmark .

14. august  kl. 9.00 
9. søndag efter trinitatis  Lukas 18,1-8: Enken og den uretfærdige dommer. 

21. august  kl. 14.00 Ved Thorsten Bjerg Christensen  
10. søndag efter trinitatis Mattæus 11,16-24: Jesu fortvivlelse. 

28. august  kl. 10.00  
11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus.  
   Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp 

4. september kl. 10.00  
12. søndag efter trinitatis Mattæus 12,31-42: Træet kendes på frugten. 

11. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste  
13. søndag efter trinitatis  Mattæus 20,20-28 Den, der vil være stor, skal være  
   jeres tjener.  
   Kirkefrokost i Kirkehuset. 

18. september kl. 9.00 Ved Sten Haarløv  
14. søndag efter trinitatis Johannes 5,1-15: Den syge ved Betesda dam. 

25. september kl. 17.00 Pizza-gudstjeneste  
15. søndag efter trinitatis Lukas 10,38-42: Martha og Maria. 

4. august  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården 

15. september kl. 15.00 Gudstjeneste for Solgårdens beboere og alle  
   andre interesserede – i kirken. 

23. september kl. 17.00 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 –

Høstgudstjeneste
Søndag den 11. september kl. 10.00

”Gud lod millionerne regne ned  
fra den varme himmel” 

Kaj Munk 

Vi lever af høsten fra hele verden hver dag. 

Ved høstgudstjenesten siger vi Gud tak!

Ved gudstjenesten bæres frugter af årets høst ind. 

Alle børn er velkomne til at komme med frugter og bære dem ind. 

Ved høstgudstjenesten er det muligt at give en høstgave og støtte et  
godt formål. Det kan ske ved en gave i høstkuverten,  

der er med kirkebladet.  
En gave kan også gives på kirkens mobilepay: 23556. 

Efter gudstjenesten er der høstfrokost i Kirkehuset.  
Alle er velkomne til at være med!



Arrangementer StafettenArrangementer

ved МАЙЯ  ДЗЮБАved МАЙЯ  ДЗЮБА

Bøn for Ukraine  
– bedt ved gudstjeneste i Bedsted kirke den 15. maj. 

Far, i Jesu navn, vi takker dig for din mægtige hånd, 
som altid har været over vores ukrainske folk. 

Vi takker dig, Gud, at vi er omgivet af mennesker, 
der hjælper og støtter os i så svær en tid. Som åbner 
deres hjerter og hjem. De deler alt, hvad de har. 

Tak, Herre, fordi du gav os liv. Bliv hos os og hjælper 
i vores livs svære dage! 

Tilgiv os vores synder, rens vores hjerter fra had. 
Hold vores sjæl ren og lad os ikke miste styrke. Tilgiv 
os vores synder og hør vores bøn. 

Skaberen af Verden, vi beder til, at Ruslands lumske 
krig mod vores folk vil ende. 

Vor Gud, vi beder i bøn for vores Ukraine, at Dine 
engle beskytter det mod den onde russiske hær, der 
bragte død og ondskab til vores fredelige land. 

Himmelske Fader, vi beder om, at vores præsident 
og ledere modtager Guds visdom og frygt for, hvor-
dan de skal styre landet i dag. Må din hånd beskytte 
og guide efter behov. 

Fader Herre, vi beder dig om fred i vores hjem, 
landsbyer, byer, områder i Jesu navn. 

Vi beder til, at vores forsvareres liv, såvel som dem 
og vores familier, vil blive beskyttet mod al vold og 
fare. 

Og vi beder jer om at trøste, støtte og give styrke og 
tro til at leve videre, for mennesker, der har været 
udsat for grusomme overgreb. Som var kendt af 
kvinder, mænd og små uskyldige børn. 

Fadervor, vi beder til, at du vil være vores beskyt-
telse mod onde mennesker, mod fjendens tropper, 
mod skade og fare. 

Vi beder om fred, at vores hjem må blive bevaret, 
vores byer og veje må være sikre, og vores folk må 
følge dig. 

Gud trøste dem, der har mistet deres kære, og be-
skytte dem, der nu er under beskydning og bomb-
ning. 

Gud, giv mad til de sultne og de tørstige, som ikke 
har et stykke brød i dag, og åbn dine kornmagasiner 
for dem. 

O Herre, vor Fader, vi beder om Din overnaturlige 
indgriben, så krigen kan ende på vores jord. Uanset 
hvad verden er. 

Vi beder om dette i Jesu Kristi navn, Amen

Stafetten sendes videre til Bendix Thomsen.

Tak til Jonna Nissen
Tak for 26, eller mere præcis 26 ½ år, 
som kirkesanger ved vores kirke. Det 
hele startede vist på en helt anden 
måde, hvor både du og Otto havde op-
gaven, også med kor. I de sidste mange 
år har din opgave været mere traditionel 
kirkesanger. Du har altid været god til 
lige at se hvor der var brug for dig og 
din store hjælpsomhed. Om det var 
dåbsgæster som manglede salmebøger, 
om børnene manglede tegnesager eller 
om der lige var brug for en hånd, til et 
eller andet. 
Du har en tydelig stemme og du er altid 
velforberedt på såvel gamle som nye og 
dermed ukendte salmer. 

Du har løst opgaverne undervejs og klaret dig selv med at finde afløsere når 
du en gang imellem har været forhindret. Det har været en stor hjælp for os 
i menighedsrådet. 
Sang og musik har jo her ved kirken, været dit job men det er altid tydelig at 
det også er din lyst / hobby. Også i forbindelse med korsang og vores sam-
arbejde med Tinebeth og Peter Langberg har du været et vigtigt bindeled. 
Du har sørget for koordinering via en del snak,mails og SMS. Tak også fordi 
du påtog dig den opgave. Og tak fordi du også fortsat har lovet at tage dig 
af den del. På den måde har du jo fortsat et samarbejde med MR, og der er 
lidt glidende overgang. 
Tak for dit store engagement. 

På vegne af menighedsrådet, Birger Jessen Hansen

Indsamling i maj og juni
YM-indsamling – Mushemba Foundation: 100,- kr.  
Kirkens Korshær: 45,- kr.  
Foreningen Agape: 300,- kr.  
Den grønlandske bibelsag: 100,- kr,

Kommende arrangementer
Kor – hvor alle er velkomne til at synge med.  
Øveaftener i Kirkehuset er 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 10/11, 17/11, 
24/11, 30/11, 7/12 og 11/12.
Torsdag den 3. november: Gud og Springsteen v. East Coast Acoustic.
Tirsdag den 31. januar: Mands-minde v. Peter Brodersen.
Søndag den 26. februar: Gospeldag v Torben Callesen.

Månedens bibelord
Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der 
skal arve frelsen.
 Hebræerbrevet 1,14

www.bedsted-kirke .dk

Læsekredsen ”De fire sogne”
En god bog sætter tanker i gang om tvivl og tro, kampen for livet og 
glæden ved livet. Oplevelsen bliver endnu større, hvis man har lejlig-
hed til at diskutere bøger med andre. 

Vær med til en fælles snak om gode bøger. En læsekreds er ikke et 
ekspertpanel, men en mulighed for at møde andre mennesker.  
Vi snakker om vores oplevelse af bogen og hygger os med kaffen og 
et par salmer og sange. 

Onsdag den 21 . september 2022 kl. 19.30:  
Æ´ Kirkkro, Hostrup ”Søsterklokkerne” af forfatter Lars Mytting.

Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30:  
Kirkehuset i Bedsted. ”Øen” af forfatter Victoria Histop. 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 19.30  
Konfirmandstuen i Nr. Løgum:  
”Italiensvej” af forfatter Anna Grue. 

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.30 Højst på Brandstationen:  
”Karitas kaos på lærred” af forfatter Kristin Marja Baldursdóttier 

Kontaktperson i Bedsted: Elisabeth Jessen Hansen, mobil 20 47 92 35. 
Fælles bestilling af bøger – derfor er tilmelding nødvendig. 

Arrangeret af menighedsrådene i Hostrup, Højst, Bedsted og Nr. Løgum.

Møder i missionshuset
Tirsdag den 23. august kl. 19.30:  
”Du fylder mig med glæde” v. Helle Noer, Børkop. 

Tirsdag den 6. september kl. 18.00:  
Høstfest med fællesspisning. Besøg af Simon Schøler Kristensen fra 
Promissio. Han fortæller bl.a om projektet Jesus til nye bydele. 

Tirsdag den 20. september kl. 19.30:  
”Trosbekendelsen” v. Heine Holmgaard.

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

Årets guldkonfirmander – samlet den 7. maj.


