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GudstjenestetiderHvordan ser Gud ud?
Det ved vi jo ikke … 

Og dog. 

Til jul ser vi masser af billeder af Gud. Gud, der blev lille – 
blev et barn i en krybbe. (Jesus er jo Gud – Guds søn, så 
når vi ser ham, ser vi Gud!) 

Så vi har billeder af Gud –  
eller en lille figur i en  
julekrybbe. I julen ser vi  
masser af billeder af Gud. 

MEN 

Vi har også et billede af  
Gud et andet sted. Inde i os selv har vi alle et billede af 
Gud – en forestilling om, hvordan Gud er. Måske har vi 
også en forestilling om, hvordan han ser ud – men det 
vigtigste er, at vi har et billede af, hvordan Gud er. 

Alle har i sig et billede af Gud. Også ateisten, der siger, 
at han ikke tror på Gud. Også han har en forestilling om, 
hvordan den Gud er, som han ikke tror på. Oftest viser 
det sig, at heller ikke vi andre tror på den gud, som atei-
sten ikke tror på. 

Vore indre billeder af Gud er meget forskellige. 

Nogen har et billede af Gud, der gør, at de glad og gerne 
tror på ham. 

Andre har et billede af Gud, der gør, at de ikke tror på 
ham – ja, nogen hader Gud, hvis han er, som de tror. 

Eller vi tænker, at Gud er lille – svag. Hvis det eneste bil-
lede, vi har af Gud er barnet i krybben, så kan det ske, at 
han bliver for lille. 

Når vi fejrer hans fødsel, er det jo fordi han blev større – 
og viste sig værd at tro på for dem, der mødte ham. 

Hvordan mon dit billede af Gud ser ud? 

Er han værd at tro på? – Er han den virkelige Gud?

Heine Holmgaard

4. december kl. 10.00 Ved Bent Oluf Damm  
2. søndag i advent  Lukas 21,25-36: De sidste tider.  
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

11. december kl. 19.30 Advents- og julekoncert  
3. søndag i advent  Mattæus 11,2-10: Johannes Døber søger svar  
   hos Jesus. 
   Indsamling: Kirkens julehjælp. 

18. december kl. 10.00  
4. søndag i advent  Johannes 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd. 

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

25. december kl. 10.00  
Juledag   Lukas 2,1-14: Jesu fødsel. 

26. december kl. 10.30 
2. juledag   Mattæus 23,34-39: Modstand mod troen. 

1. januar  kl. 16.00 Efter gudstjenesten: Vi ønsker godt nytår med  
   kransekage og et glas vin.  
Nytårsdag   Lukas 2,21: Jesus får navn.  
   Indsamling: Det Danske Bibelselskab 

8. januar  kl. 9.00  
1. søndag efter helligtrekonger Lukas 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet. 

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

15. januar  kl. 10.00  
2. søndag efter helligtrekonger Johannes 2,1,11: Brylluppet i Kana. 
   Indsamling: Y’s Men Region Danmark

22. januar  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm  
3. søndag efter helligtrekonger Mattæus 8,1-13: Jesus møder stor tillid. 

29. januar  kl. 10.00  
Sidste søndag efter helligtrekonger Mattæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget.  
   Indsamling: Danmarks Folkekirkelige  
   Søndagsskoler 

1. december kl. 15.30 Gudstjeneste på Solgården 

23. december kl. 10.30 Julegudstjeneste på Solgården 

12. januar  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården 

27. januar  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 –

Glædelig
advent og jul!

Stjernen, lavenergi 
- og lys nok i mørket!

I julen tænder vi lys, gerne mange lys. 

Men i år bliver det knap så mange – vi skal spare på energien. Derfor 
bliver der heller ikke så meget lys på kirken, som der plejer at være.  
Kun nogle få dag i julen vil kirken være oplyst. 

Stjernen vil også være tændt – men ikke så længe som tidligere. 

Men et sted behøver vi ikke spare. Julens budskab om, at Gud har 
tændt lys for os – at Gud har givet os Jesus, verdens lys – det lys skal vi 
ikke spare på. Der er lys nok til os trods al mørke.



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Inger K Hansenved Inger K Hansen

Helt fra skabelsens tid, hvor Gud skabte lyset på 
jorden, har mennesker, dyr og planter haft brug for 
lys og varme. Vi har nok alle oplevet på et tidspunkt 
at se en solopgang og når solen går ned, det kan 
være så smukt at se på ud overhavet eller ud over et 
landskab.
I østen stiger solen op 
Den spreder guld på sky, 
Går over hav og bjergetop 
Går over land og by.
Lyset er mange ting. Vi ser nu ind i december 
måned, tiden hvor de 4 adventslys bliver tændt i 
de forskellige hjem. Der bliver tændt stearinlys og 
elektriske lys i vinduer og træer i alle forskellige 
afskygninger vinteren igennem. Når man ser på et 
stearinlys som er tændt, så er flammen levende, 
den blafrer, den har en lysende flamme, selv om 
stearinlyset har en rød, blå, gul eller hvid farve, så er 
flammen lys. Lyset kan give hygge, håb, skønhed og 
ro i sjælen. Stearinlyset kan bruges i mange sam-
menhænge. Stearinlyset kan også forårsage ulykker, 
flammen er varm, kan derfor ved berøring brænde. 
Hvis flammen får fat i noget brandbart kan det gå 
galt. Det viser at flammen er levende og i bevægel-
se, derfor skal man have respekt for flammen. 
I 1999 mærkede vi til en voldsom orkan i landet, her 
i Sønderjylland var det slemt. Træer i skove og langs 
veje væltede, tage fløj af huse, folk blev tilrådet at 
blive indenfor. Sidst på eftermiddagen gik strøm-
men væk i vores område, alt blev mørkt, både ude 
og inde. Køerne brølede, det var tidspunktet hvor 
de plejede at blive malket. Hen på aftenen kunne 
vi ikke klare at høre på at køerne brølede. Der kom 
en nabo for at hjælpe os med køerne. Der var ikke 
andre muligheder end at finde lommelygter frem 
og så komme i gang med at malke vores ca. 50 køer 
med hånden. Det tog tid og var ret hårdt, da vi jo 
ikke var vant til at malke køer på denne måde, men 
bagefter var det en god fornemmelse, at det lykke-
des, at få det meste mælk af køerne, meget kan lade 
sig gøre, når man hjælpes ad. På det tidspunkt var 
det svært at vide, hvornår strømmen kom tilbage, 
det kom så næste dag op af formiddagen. Efter 
malkning faldt der ro over køerne. Stormen rasede 
stadig udenfor. Os forældre, børn og nabo kunne 
nu holde fri. Varme var der ikke meget af i huset, så 
ekstra varmt tøj og tæpper blev fundet frem, så blev 
køkkenet taget i brug, der blev fundet stearinlys 
frem som blev tændt rundt i køkkenet, både til at 
give lys, varme og hygge.
Glædelig advents hygge

Stafetten sendes videre til Ninna Madsen.

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 på kirkens MobilePay – 23556.

Bedsted missionshus og Bedsted kirke

Kvindernes adventsfest
Afholdes i missionshuset torsdag den 1. 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.

Kor og blæsere holder adventskoncert
Søndag den 11. december medvirker Bedsted-koret og blæsere ved  
advents- og julekoncerten i kirken kl. 19.30.

Kor og blæsere fortsætter i foråret. 
Øveaftener: 19/1, 26/1, 9/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 
23/3, 30/3 (Solgården), 5/4, 9/4 (Påskedag), 
13/4, 20/4 (Forårskoncert).

FredagsCafe
Fredag den 9. december kl. 9.30: Julehygge.

Fredag den 13. januar kl. 9.30:  
”Min livshistorie” v. Mathias Knudsen.

Fredag den 27. januar kl. 9.30:  
”USA’s vilde vesten” v. Thorkild Sørensen.

www.bedsted-kirke .dk

Julefest i Kirkehuset
Tirsdag den 3. januar kl. 14.30 i Kirkehuset.

Program: Tale ved  
 sognepræst Heine Holmgaard 
 Godt kaffebord 
 Underholdning 
 Alle er velkomne.

Alle, der ønsker transport – ring til sogne-
præsten.

Mands-minde
Tirsdag den 31. januar kl. 19.30 i Kirkehuset

v. Peter Friis Brodersen: 
Opvokset i Mårbæk som søn af Kjestine og Andreas 
Brodersen.

Møder i missionshuset
Torsdag den 1. december kl. 19.00:  
Kvindernes adventsfest.

Tirsdag den 13. december kl. 18.30:  
Julefrokost og adventsmøde. Tale v. Lea og Josephat Mushemba.

Mandag den 9. – fredag den 13. januar:  
Bedemøde hver aften kl. 19.30.

NB: Torsdag i kirken. – Fredag i Hjordkær kirke.

Lørdag den 21. januar: 
Vinterstævne i Hjordkær.

Tirsdag den 24. januar: 
Tale v. Jørn Nørgaard, forstander for LME i Løgumkloster.

Familie-Gospeldag!
Søndag den 26. februar.

Torben Callesen m fl. står for dagen.
Gospel for børn og voksne!

Tilmeld dig allerede nu – til 
Heine Holmgaard, tlf. 21 77 44 93.

Være også med til at få mange med 
til en festlig dag i kirken.

Indsamling i september og oktober
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: Kr. 140,-. 
Høstoffer: kr. 6850,-. 
Ordet og Israel: Kr. 150,-.

Månedens bibelord
Styrk de synkende hænder,
gør de kraftesløse knæ stærke,
sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!
Nu kommer jeres Gud med hævn,
Guds gengæld,
han kommer og frelser jer. Dine ord er 
 Esajas 35,3-4


