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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

GudstjenestetiderHar vi styr på det?
Jeg håber, at corona-situationen er ved at blive bedre, 
når du får dette kirkeblad i hånden. Bedre end nu, hvor 
jeg skriver dette. – Jeg håber – men måske er der i stedet 
sket noget nyt og uventet … 

Jeg håber det. 

For vi er ved at være godt trætte af det. Det kan føles 
som om at det år, der snart er gået med corona, bare er 
et år, der skal overstås hurtigst muligt. Og glemmes. 

Et år, hvor der ikke har været for godt styr på tingene. Vi 
prøver på det, men lykkes ikke altid. Politikerne har prø-
vet på det, men vi ser noget forskelligt på, om vi synes at 
det lykkedes for dem.

Har Gud styr på det?
Jeg fik en tanke: Har Gud styr på det? 

Der er et let svar på det spørgsmål: Nej. 

Der er også et andet svar, som ikke er så let. 

Læs bibelen. Den er fuld af beretninger om mennesker, 
der tvivler på, at Gud har styr på tingene. Som hurtigt 
svarede nej på spørgsmålet. 

Men bibelen er også fuld af beretninger om, at Gud har 
en vej – at Gud vil mennesker noget, ja, at Gud har styr 
på tingene selv om det ser helt anderledes ud. 

Guds fred er ikke altid fred for alt besværligt og ondt, 
men ofte fred midt i det, der udfordrer og er vanskeligt 
og uoverskueligt. 

Det kan betyder: Vi skal ikke blot sætte os ned og vente 
på, at alt det besværlige driver over, så vi igen kan leve 
livet – og tro på Gud. 

Jeg tænker, at vi i stedet må spørge: Gud, hvad vil du mig 
og os nu? 

Det vigtigste spørgsmål er måske: Hvordan får Gud styr 
på dig og mig? – Jeg tror ikke, at det er noget, han vil 
vente med til engang efter coronaen …

Heine Holmgaard, sognepræst

7. februar  kl. 10.00  
Søndag seksagesima  Mark 4,1-20: Lignelsen om sædemanden. 
   Indsamling: Kristeligt forbund for studerende. 

14. februar  kl. 9.00 Ved Bent Oluf Damm  
Fastelavns søndag  Matt 3,13-17: Jesu dåb. 

21. februar  kl. 9.00   
1. søndag i fasten  Matt 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen. 

28. februar  kl. 10.00   
2. søndag i fasten  Matt 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde.  
   Indsamling: Kristelig Handicapforening. 

7. marts  kl. 9.00 Ved Erling Bjerrum-Petersen  
3. søndag i fasten  Luk 11,14-28: Jesus og Beelzebul. 

14. marts  kl. 10.00 Familiegudstjeneste  
   – afslutning for Mini-konfirmander.  
Midfaste   Joh 6,1-15: Bespisningen af de 5000.

21. marts  kl. 9.00  
Mariæ bebudelse dag Luk 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel.

28. marts  kl. 10.00 
Palmesøndag  Matt 21,1-9: Indtoget i Jerusalem.

1. april  kl. 19.30 
Skærtorsdag   Matt 26,17-30: Nadveren.

28. januar  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården 
4. marts  kl. 10.30 Gudstjeneste på Solgården

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 – 23556.

Konfirmanddag
Den 8. januar havde vi konfirmanddag – ved computeren  

hver for sig.  
En af opgaverne var: Hvad er stadig godt – i en tid med corona?  
Tag et billede af det. Her er nogle af billederne – sne, computer, 

hund, mad, seng og McDonald’s take away…
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Hvorfor tillader Gud alt det onde og sygdom? Det er et 
spørgsmål som jeg har tænkt en del over i mit liv. Hvorfor 
må sygdom ramme tilfældigt og dræbe rigtig mange 
mennesker før deres kroppe er slidt op?

For Gud er døden IKKE en afslutning men en begyndelse 
på livet i himlen. Tiden her er en læretid hvor vi skal lære 
konsekvensen af syndefaldet og vælge Gud i vores liv.

Da vi blev smidt ud af paradiset satte Gud os til at leve 
med tiden som et vilkår der gør det muligt, at vi kan for-
tryde det vi har gjort og vælge en ny retning. I evigheden 
kan vi IKKE skifte retning om vi vil gøre det gode eller det 
onde, for i evigheden er man A eller B ikke begge dele 
som vi oplever det her på jorden.

Da Djævelen narrede mennesket troede han at han 
havde ødelagt Guds plan med mennesket, nemlig at vi 
skulle være hans venner i himlen. Djævelen vidste, at 
intet menneske vælge det gode i hele sit liv, mens andre 
mennesker gjorde onde beslutninger eller bare lavede 
fejl. Vi vil før eller siden reagere med at ønske at gøre ondt 
mod næsten, hvilket er nok til at komme i Helvede. Derfor 
var det at kende forskel på ondt og godt en katastrofe for 
mennesket.

Hvordan har denne betragtning så noget at gøre med at 
Gud tillade det onde her på jorden?

Gud sendte mennesket til jorden for at det skulle leve en 
periode med selv at vælge mellem ondt og godt som vi 
jo har lært at kende forskel på. Vi har den fulde frihed til 
at vælge og må også tage konsekvensen deraf. Tager vi 
Covid19, kunne denne sygdom have været udslettet hvis 
vi havde gjort det rigtige i rette tid. Men vi fejlede. Derfor 
står vi hvor vi er.

Og hvorfor dør vi så?

For at undgå at det skulle blive et totalt Helvede på jor-
den, indførte Gud døden, som er en afslutning for prøveti-
den, så alle kunne få deres chance for at vælge.

Hvis døden ikke var indført, så ville der kun være magt-
syge mennesker ved magten og så ville alle mennesker 
være fastholdt i en tilstand af evig krig og tortur. Under 
sådan en tilstand ville det for de fleste ikke være muligt at 
finde Gud.

Så hvor smertefuld døden end er for os, som er tilbage på 
jorden som efterladte, så er den en befrielse for den døde, 
som ønsker at høre til Gud. Os der er tilbage har så håbet 
at vi ses igen når vores prøvetid er slut og vi har valgt 
Gud/Jesus som vores redning.

Hvor er Jesus i dette billede? Han var det eneste menne-
ske som levede ret her på jorden og samtidig blev straffet 
for alle vores fejl. Han kan derfor tage os med ind i Himlen 
hvis vi vælger at følges med ham. Han ved at vi ikke er 
perfekte men, tager imod os hvis beder ham om det.

Stafetten sendes videre til Britta Kjærgaard

Statistik
Bedsted sogn 2020 (2019): 
Døbte: 1 (5) drenge og 2 (3) piger. 
Konfirmerede: 4 (2) drenge og 6 (2) piger. 
Viede par: 0 (2). 
Døde: 5 (9). 
Begravede/bisat fra Bedsted Kirke: 8 (5).
Ved kirkens kollekter blev der indsamlet i alt: 13.031 kr. (11.104 kr.) 
YM-opgaven: 671,50 kr. (1.145 kr.)
Indbyggere i sognet 1. januar 2020: 773 (784) 
Medlemmer af folkekirken 1. januar 2020: 638 (647)

Møder i missionshuset
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30: ”Jesus er i går og i dag den samme”  
v. Henri Nissen, redaktør, Christiansfeld.
Tirsdag den 23. februar kl. 18.30: Spisning og generalforsamling.
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30: ”Et billede”. 3-4 lokale fortæller om et 
billede, som har stor betydning for dem.
Temadage: 
Onsdag den 23. marts kl. 19.30: ”Daniel, fange – af Gud.” (Dan. 1,3-17) 
v. Finn Najbjerg, missionær, Kjellerup
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30: ”Daniel, fange – i Guds tjeneste.”  
(Dan. 6, 2-15a) v. Finn Najbjerg, missionær, Kjellerup.

Spejderfest
Er udsat på ubestemt tid. KFUM-spejderne i Bedsted

Indsamling i november og december
YM-indsamlingen – Mushemba Foundation: 176,50 kr. 
Menighedsfakultetet: 200,- kr. 
Kirkens julehjælp: 2.800,- kr.

Månedens bibelord
”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet,
Herrens herlighed er brudt frem over dig.
For se, mørket dækker jorden,
mulmet dækker folkene;
men over dig bryder Herren frem,
hans herlighed viser sig over dig.”  
 Esajas 60,1-2

www.bedsted-kirke .dk

Koret fortsætter i foråret
Her er datoerne:  
4/2, 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 24/3, 31/3 og 4/4.
Alle er velkomne til at synge med i Kirken kl. 19.30. 
Hør nærmere hos Jonna Nissen om, hvornår koret starter igen.

Læsekredsen
23. februar kl. 19.30 i Ø. Højst:  ”Ved vejen” af 
Herman Bang.
Hør nærmere hos Bendix Thomsen.

Påskemåltid
Vi vil igen år invitere til påskemåltid 
forud for gudstjenesten skærtors-
dag. Et jødisk-kristent påskemåltid, 
hvor vi oplever sammenhængen 
mellem jødernes påske og den 
kristne påske, hvor Jesus indstiftede 
nadveren.
Vi vil spise de jødiske retter, og 
høre de samme bibelfortællinger, 
som hører til den jødiske påske – og sammen med det 
også høre beretningerne om den påske, hvor Jesus blev centrum.
Det sker i Kirkehuset, skærtorsdag kl. 16.30.
Alle er velkomne og tilmelding sker til Heine Holmgaard. 
Pris: 50 kr. 
Tilmelding: Gerne inden 20. marts.

FredagsCafe
Fredag den 5. marts kl. 9.30:  
”Patmos,min græske yndlingsø og  
Den græsk-ortodokse kirke”  
v. pastor Frederik Birkler.
Fredag den 19. marts kl. 9.30:  
”Mennesker ved Vadehavet”  
v. Carl Christian Christiansen.

Afvikling af arrangementer
Arrangementerne kan kun gennemføres, hvis corona restriktionerne 
tillader der.


