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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

GudstjenestetiderFalske billeder af Gud
Hvordan mon dit billede af Gud ser ud?

Er det et sandt billede?

Er han værd at tro på?

Jeg vil i år her skrive om vore indre billeder af Gud. 
Fordi vi alle har et billede af Gud inden i os. Og det går 
let sådan, at ikke alt ved det billede er sandt.

Lad mig prøve at forklare det med en beretning, vi ken-
der: Slangen, der frister Eva til at spise af det træ, Gud har 
forbudt dem at spise af.

Adam og Eva har indtil da et sandt og et godt billede af 
Gud. De har kun oplevet, at Gud har gjort alt mulig godt 
for dem – skabt dem – givet dem et fantastisk sted at 
leve.

Slangen forsøger at fordreje det billede – med et listigt 
spørgsmål: ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af 
træerne i haven?” – Det har Gud aldrig sagt – men slan-
gen får det til at lyde som om Gud vil snyde dem. Tegner 
et billede af Gud som en, de ikke kan stole på.

Jo, de må spise af alle mulige fantastiske træer – 10.000 
træer må de spise af – de har rigeligt. Der er blot et en-
kelt, de ikke må spise af.

Så fortsætter slangen: ”Gud ved, at spiser I af det, bliver 
jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud.”

Det var løgn. Men det lykkedes slangen at give dem et 
falskt billede af Gud. De begyndte at tro ondt om den 
Gud, der kun havde gjort godt mod dem.

Og de glemte at spørge Gud, inden de spiste af træet. De 
troede på det falske billede – og det ødelagde meget for 
dem.

De stod tilbage med et billede, der sagde: Gud er ikke 
værd at tro på.

Det var et falskt billede. Der er vist mange falske billeder 
af Gud i omløb. Jeg vil forsøge at beskrive nogle af dem.

Heine Holmgaard

5. februar  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm 
Søndag septuagesima Matt 20,1-16: Arbejderne i vingården.

12. februar  kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen 
Søndag seksagesima  Mark 4,1-20: Lignelsen om sædemanden..

19. februar  kl. 10.30 
Fastelavns søndag  Matt 3,13-17: Jesu dåb. 
   Indsamling: Kristeligt forbund for studerende.

26. februar  kl. 19.30 Gospelgudstjeneste 
1. søndag i fasten  Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen.

5. marts  kl. 10.30 
2. søndag i fasten  Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde. 
   Indsamling: Kristelig Handicapforening.

7. marts  kl. 19.30 En aften med ord til eftertanke, stilhed,  
   lovsang og bøn.

12. marts  kl. 9.00 
3. søndag i fasten  Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul.

19. marts  kl. 10.00 Familiegudstjeneste – afslutning for 
   Mini-konfirmander.

Midfaste   Joh 6,1-15: Bespisningen af de 5000.

26. marts  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm 
Mariæ bebudelse dag  Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel.

2. februar  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

2. marts  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

24. februar  kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

31. marts  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 –

Familie-GospeldagFamilie-Gospeldag

Søndag den 26. februarSøndag den 26. februar

For børn - For voksneFor børn - For voksne

Ved Torben S. CallesenVed Torben S. Callesen

Vær med til en festlig dag i kirken!Vær med til en festlig dag i kirken!

En anderledes aften i kirken
Den 7. marts kl. 19.30

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



Arrangementer StafettenArrangementer

ved Ninna Madsenved Ninna Madsen

Fugle er noget særlig. Jeg er vokset op med, at der 
har været fugle omkring huset, hvor vi boede og 
fuglesang hører bare med. Den er der bare og efter 
en 3 ugers lang ferie i en kinesisk storby, hvor der 
ingen fugle var, opdager jeg hvor glad jeg bliver 
for at der atter er fuglesang omkring mig, da jeg 
kommer hjem. Det er så dejligt at høre deres sang 
uanset hvad, så synger de. På en måde skaber det 
glæde og tryghed. 

Der er lavet mange ordsprog om fugle. F.eks enhver 
fugl synger med sit næb. De lyder ikke ens fuglene 
og de har alle lov at synge, som de lært. Lærken 
synger lystig, mens skaden den skratter. Uanset 
hvordan de synger så skal de ha lov at være her. 

Bibelen rummer også mange ord om fugle. 

Se til himlens fugle de sår ikke og høster ikke og 
samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver 
dem føden. Er I ikke langt mere værd end de ? 

Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at be-
kymre sig? 

Vi lever i et samfund hvor vi bliver vurderet på hvor 
gode vi er til vores job. Eller med andre ord hvad vi 
kan præstere. Når jeg hører om fuglene, så er det 
vigtigste at være fuglen som synger, altså være sig 
selv. Her giver kristendommen værdi for mig for her 
må jeg være den jeg er, elsket af Gud og han har 
omsorg for mig. 

Inden længe melder foråret sig igen og flere og flere 
fugle vender tilbage og vi kan fryde og glæde os 
over deres sang. Som en ældre kirkegænger sagde 
til mig efter en friluftsgudstjeneste. Jeg hørte ikke 
præstens prædiken, men fuglenes sang hørte jeg, 
og det var en prædiken for mig. 

Lad os glædes over fuglenes sang.

Stafetten sendes videre til Lisbeth Appel.

Statistik
Bedsted sogn 2022: 
Døbte: 1 drenge og 2 piger. 
Konfirmerede: 6 drenge og 3 piger. 
Viede par: 0. 
Døde: 8.  
Begravede fra Bedsted Kirke: 8. 
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 12.455 kr.  
YM-opgaven: 485 kr.  
Indbyggere i sognet 1. januar 2022: 776. 
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2022: 631.

Læsekredsen
Onsdag den 8. februar kl. 19.30  
på Højst Brandstation: 
”Karitas kaos på lærred” af forfatter Kristin Marja Baldurs-
dóttier.  
Kontaktperson:  
Elisabeth Jessen Hansen, mobil 20 47 92 35.

Møder i missionshuset
Onsdag den 1. februar kl. 17.30 - 19.30: Snak-spis-spil-syng.
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30: ”Guds indgriben i mit liv eller mangel 
derpå. ” Oplæg ved lokale kræfter. 
Tirsdag den 21. februar kl. 18.30: Fællesspisning og generalforsamling. 
Onsdag den 1. marts kl. 17.30 - 19.30: Snak-spis-spil-syng.
TEMADAGE:  
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30: ”Løfternes Gud i GT” v. Svend Åge Jacob-
sen, Haderslev.
Onsdag den 22. marts kl. 19.30: ”Løfternes Gud i NT” v. Svend Åge Jacob-
sen, Haderslev.

Indsamling i november og december
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 145,50 kr.
Ordet og Israel: 150,- kr.
Menighedsfakultetet: 300,- kr.
Kirkens julehjælp: 2830,- kr. 

www.bedsted-kirke .dk

FredagsCafe
Fredag den 10. februar kl. 9.30: ”Rejseoplevelser”, v Hans Mikkelsen, 
Løgumkloster.

Fredag den 24. februar kl. 9.30: ”Naturfilm fra marsken” – film af Carl 
Christian Christiansen.

Fredag den 17. marts kl. 9.30: ”Fortælling om Nordnorge under  
2. verdenskrig.” v. Svend Stidsen.

Bibel-meditation
Der er mange måder at læse Bibelen på. 
Her er et nyt tilbud – og måske en ny måde at læse bibelen: 
- En gang om måneden i kirken.
- Vi lytter til en bibeltekst i tro på, at Gud vil tale til os.
- Ud fra forskellige spørgsmål mediterer/tænker vi over bibelordene.
Første gang: Onsdag den 1. marts kl. 16.00 – 16.45.
Du må gerne tage din egen bibel med – den nyeste autoriserede.
 Heine Holmgaard, sognepræst

Familie-Gospeldag!
Søndag den 26. februar. 
Ved Torben S. Callesen sammen med 
Sarah og Emilie fra Gospel Family i 
Aabenraa.
Alle mødes i kirken kl. 10.00. 
Find program for hele dagen på kirkens hjemmeside.
Gospel-gudstjeneste kl. 19.30.
Menighedsrådet sørger for bespisning til hele dagen.
Tilmelding til Heine Holmgaard, tlf. 21 77 44 93.
Det er gratis at deltage

Kaffe og kirkesnak
Onsdag kl. 15.00 i kirken.
- Få en kop kaffe
- Spørg præsten
- Fortæl om en god oplevelse i kirken
- Hjælp præsten med at lave den næste  
   prædiken

Månedens bibelord
Disciplene kom hen og vækkede Jesus og sagde:  
»Herre, frels os! Vi går under!«  
Men Jesus sagde til dem: 
»Hvorfor er I bange, I lidettroende?«
 Matt 8,25-26


