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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
Søndag d. 8. marts.
Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp, så
kontakt allerede nu Helga Voigt på
hlgv0102@gmail.com eller tlf. 2361 4440.
Du kan også møde op i sognegården på selve dagen
omkring kl. 12.15 og spørge til eventuelle ledige ruter.

Særlige gudstjenester mv.:
Tidspunktet og/eller ritualet kan være forskelligt fra de ordinære
gudstjenester.
Der kan være andre medvirkende og tilrettelæggere, eller der kan være andre
aktiviteter knyttet sammen med gudstjenesten.
Søndag d. 2. februar kl. 16.30: Kyndelmisse.
Vi vil igen fejre, at lyset er kommet til verden ved at lytte til
tekster og korsang ved kirkens kor. Vi skal synge sammen og
tænde lys og lade lysene forvandle det mørke kors til et
levende lyshav.
Søndag d. 23. februar kl. 11.00: Fastelavn.
Fastelavnssøndag indledes med en familiegudstjeneste - kirkens
kor medvirker. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning,
fastelavnsboller m.m. i sognegården. FDF Beder-Malling
hjælper – traditionen tro – med afviklingen af tøndeslagningen.
Alle er velkomne.
Søndag d. 15. marts kl. 16.30: Stillegudstjeneste.
Tema: De levendes land.
Ungdomskoret medvirker. Organist Winni Kilsgaard. Liturg Brian Ravn
Pedersen.
Torsdag d. 21. maj kl. 9.30: Kristi Himmelfarts dag.
Efter gudstjenesten åbner kunstudstillingen i sognegården.
Se nærmere i Fællesbladet og på hjemmesiden.
Mandag d. 1. juni kl. 11.00: 2. pinsedag i Beder Kirke.
Se nærmere i Fællesbladet.

Kirkekaffe:
Søndagene d. 19. januar, 16. februar, 15. marts og
19. april 2020.
Vi samles efter gudstjenesten til en kop kaffe og
et rundstykke i Sognegården - i stedet for at stå
uden for kirkedøren og tale sammen.
Det koster ikke noget at være med.

Kursus i Beder Sognegård - Plej jeres parforhold
Kurset udbydes af Folkekirkens Familiestøtte
Vil I gerne have et stærkt parforhold, så er vores forløb Plej jeres
parforhold måske noget for jer. Her får I et boost til forholdet, så I bliver
bedre til at forstå både jer selv og hinanden. På dette forløb er der mulighed
for at sætte fokus på parforholdet, før der er problemer, så I ikke glemmer
hinanden i hverdagens trommerum af madpakker, børn, fritidsaktiviteter,
arbejde og aftener i sofaen foran fjernsynet.
Datoer:
Modul 1: fredag - lørdag d. 20. – 21. marts 2020 – Begge dage fra kl. 9-16
Modul 2: torsdag d. 7. maj 2020 kl. 18-21
Modul 3: torsdag d. 11. juni 2020 kl. 18-21
Sted: Beder Sognegård, Kirkebakken 58, 8300 Beder
Tilmelding sker på www.folkekirkensfamiliestotte.dk
Tilmeldingsfrist: 14. marts 2020
Få mere at vide om forløbet ved at læse i Fællesbladet.
*****

Nytårskoncert i Beder Kirke
Søndag d. 12. januar kl. 19.30
Barbershopkvartetten HusAar!
De musikalske champagnepropper springer, når de unge talentfulde sangere
fra Aarhus skyder året ind med ægte barbershop klassikere, danske schlagere
og nye arrangementer.
Efter koncerten serveres der bobler i våbenhuset.
Entré kr. 50,-. (dørene åbnes kl. 19)

Optakt til påsken i Beder Kirke
Palmesøndag d. 5. april kl. 19.30
Orgelmusik, solosang og fællessalmer. Fri entré

Forårskoncert:
Englevild synger forårskoncert i Beder kirke.
For flere oplysninger: se fællesblad, www.bederkirke.dk og dagspressen
*****

Højskoledag i Beder Sognegård
for Beder og Malling sogne:
Lørdag d. 14. marts kl. 9.30 – 13.30
”Håb i en håbløs tid - De store forfattere om vores tid”
ved Michael Bach Henriksen
Michael Bach Henriksen er cand.mag. i
litteraturhistorie og amerikanske studier.
Tidligere underviser ved Aarhus
Universitet. Foredragsholder og forfatter
til flere bøger om amerikanske
samfundsforhold og litteratur. Siden 2005
kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.
---------------------------------------------Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvel som
personligt. På det politiske plan er der
opbrud fra de gamle fasttømrede
positioner. Fremtiden for den liberale verdensorden, der har hersket siden
afslutningen på Anden Verdenskrig, synes usikker, og institutioner står for
fald. På det personlige plan er der også opbrud og usikkerhed. Psykiatere og
præster møder dagligt folk med ondt i sjælen, der bebrejder sig selv, at de
ikke lever op til egne idealer. Men er der veje ud af håbløsheden? Foredraget
er baseret på den nye bog "Mellem frygt og håb" (skrevet sammen med
Bjørg Tulinius), hvor førende forfattere og tænkere fortæller om, hvad der
giver dem håb for fremtiden. Få svaret i foredraget, der giver inspiration til
bedre at forstå verden lige nu.
Højskoledagens program
Kl. 9.30-9.45:
Velkomst og sang fra Højskolesangbogen.
Kl. 9.45-11.30: Foredrag ved Michael Bach Henriksen
Kl. 11.30-12.30: Frokostbuffet.
Kl. 12.30-13.15: Opsamling og afrunding ved Michael Bach Henriksen
Kl. 13.15-13.30: Afslutning med sang fra Højskolesangbogen.
Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe: kr. 100,-.
Tilmelding til Ruth Brohus:
Tlf. 8693 7003 eller e-mail: ruthbrohus4@gmail.com

*****

Mandagstræf:
Den første mandag i måneden kl. 14.00.
Kirkebilen kører, såfremt den bestilles torsdagen før
på tlf.: 8693 7003 mellem kl. 16.00 og 18.00.
Vi drikker kaffe til medbragt brød.
Mandag d. 6. januar: Pernille Kunst:
”Grønland – i sin magt og afmagt”
En personlig beretning om min tid i Grønland, hvor jeg som ungdomsdelegat
i Grønlands Røde Kors arbejdede tæt sammen med grønlandske unge om at
skabe en bedre fremtid.
Mandag d. 3. februar: Jesper Birkler:
”Mennesker i fængsel - præstens udfordringer, erfaringer og teologiske
overvejelser bag ringmuren”
I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte
fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst i denne
sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og indebærer
nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og straf, håb og længsel.
Hvordan påvirker det et menneske at skulle afsone i et sådant fængselsmiljø
med en ofte lang dom for alvorlig kriminalitet? Hvordan kan en indsat
opretholde kontakt til familien udenfor og forberede sig på en dag at skulle
ud i friheden?
I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske
hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte,
voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk
udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været
sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i
Aarhus.
Mandag d. 2. marts: Marianne Qvortrup Fibiger:
”Karma – et østligt eller vestligt begreb?”
Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de østlige religioner
såsom buddhisme, hinduisme, jainisme og sikhisme, men er i de senere år
blevet en integreret del af det danske sprogbrug og dermed også symbol- og
billedsprog. Det ved fx reklameverdenen, som flittigt benytter sig af
begrebet for at sælge sine produkter, hvor karma ofte bruges som en ”feel
good” følelse. Det er en interessant rejse, som karmabegrebet har haft fra øst

til vest og måske også tilbage igen. Foredraget vil tage jer med på denne
rejse og også føre jer tilbage til begrebets religionshistoriske rødder.
Marianne Qvortrup Fibiger er lektor og religionsforsker, Aarhus Universitet,
med særlig ekspertise i hinduisme.
Mandag d. 6. april: Marianne og Heidi Nielsen:
”På cykel hjem fra New Zealand”
Vi vil fortælle om vores oplevelsesrige cykeltur hjem fra New Zealand.
Turen fandt sted fra slutningen af 2016 til begyndelsen af 2018 – i alt 1 år og
4 måneder, hvor vi cyklede mere end 20.000 km.
På turen cyklede vi igennem 20 meget forskellige lande, her mødte vi
befolkningen i øjenhøjde og oplevede en gæstfrihed udover det normale,
samt vidt forskellige kulturer.
Naturen og vejret var smuk, barsk, vådt og til tider koldt som vi kom til at
føle helt ind under huden. Vi har forsøgt at tage højdepunkterne med fra
turen og derud fra lavet et diasshow med flotte billeder og videoklip.
Undervejs cyklede vi over bjerge i mere end 4000 meters højde og senere på
turen oplevede vi at være mere end 100 meter under havets overflade.
Vi har cyklet igennem små landsbyer, kæmpe storbyer, igennem ørken og
igennem lande som der nok er nogle der ikke engang ved findes.
Vi har følt os fri og meget taknemmelige, været syge, haft hjemve og nydt
alt sammen i en stor helhed.
Derfor glæd jer til et spændende foredrag i selskab med
Danishworldventures alias Cykelmyggene.
*****

Bio-13:
Filmklubben vil det næste halvår være på følgende mandage:
27. januar, 24. februar, 23. marts, 27. april og 25. maj kl. 13.00
i Malling Bio.
Filmklubben vil gøre sit bedste for at vise premiere film.
Efter filmen i Malling Bio, vil der stå frivillige klar til at sørge for, at I kan
få en dejlig tår kaffe i Malling sognegård.
Billetprisen er kr. 70,-. Kaffen er gratis og alle er velkomne.
*****

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp:
Søndag d. 8. marts.
Hvis du vil være indsamler til Folkekirkens Nødhjælp,
så kontakt allerede nu Helga Voigt på
hlgv0102@gmail.com eller tlf. 2361 4440.
Du kan også møde op i sognegården på selve dagen
omkring kl. 12.15 og spørge til eventuelle ledige ruter.
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www.bederkirke.dk
I Kirkenyt, som er en del af Fællesbladet,
kan man læse mere om, hvad der sker i kirke og sognegård
Ret til ændringer forbeholdes - 17.12.2019

