BEDER SOGN
Aktiviteter i kirke
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Forår 2021

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. 14. februar kl. 11.00: Fastelavn.
Fastelavnssøndag afholder vi en familiegudstjeneste.
Børnene opfordres til at komme udklædt.
Flere oplysninger følger på facebook og kirkens
hjemmeside.
Alle er velkomne.

Torsdag d. 13. maj kl. 9.30: Kristi Himmelfarts dag.
Efter gudstjenesten åbner kunstudstillingen i sognegården.
Se nærmere i Fællesbladet og på hjemmesiden.
Mandag d. 24. maj kl. 11.00: 2. pinsedag i Beder Kirke.
Se nærmere i Fællesbladet og på hjemmesiden.

Kirkekaffe: Der henvises til hjemmesiden

Nytårskoncert i Beder Kirke
Søndag d. 10. januar kl. 17.00 og kl. 19.00
Under temaet "Håb" synger
og spiller Lise Bech Bendix,
sopran og Povl Chr. Balslev,
orgel nytåret ind med musik
fra flere tidsaldre - det være
sig både satser fra
renæssancen, barokken,
romantikken op til vor tid med
bl.a. satser af Balslev selv.
Lise Bech Bendix debuterede
i 2014 som solist fra
Det Jyske Musikkonservatorium og blev samme år ansat som 1. sopran i
DR´s vokalensemble. Povl Chr. Balslev er uddannet fra Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium som organist og er også komponist af kor-, orgel- og
kammermusikværker.
Billetter á 50 kr. Pladsbestilling er nødvendig grundet
covid-19-restriktionerne.
Billetsalg:
Man kan købe billetter i Beder Sognegård i følgende tidsrum:
Torsdag den 7. januar kl. 16.00 - 18.00
Fredag den 8. januar kl. 16.00 - 18.00
Der kan betales med MobilePay og kontant.
*****

Syng fra den nye højskolesangbog i Beder Kirke
Den nye udgave af højskolesangbogen 19. udgave er netop udkommet
og vi skal indvie den.
Organisterne Winni Kilsgaard og Lisbeth Graakjær inviterer i løbet af
foråret til 2 aftner, hvor vi vil synge fra den.
Torsdag d. 25. februar kl. 19.30 med Lisbeth Graakjær
Torsdag d. 25. marts kl. 19.30 med Winni Kilsgaard

Så syng da Beder - lad hjertet tale
*****

Højskoledag i Beder Sognegård
for Beder og Malling sogne:
Lørdag d. 6. 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
Højskoledagen afvikles i samarbejde med Fælles Fritid.
Højskoledagens program
Kl. 09.30 – 09.45
Velkomst og sang fra Højskolesangbogen
Kl. 09.45 – 11.30
Foredrag ved Michael Bach Henriksen
Kl. 11.30 – 12.30
Frokost
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 100.00 kr.
Tilmelding til Lars Romby på:
Tlf.: 3053 7553 eller på e-mail: lars.romby@gmail.com
*****

Mandagstræf:
Den første mandag i måneden kl. 14.00-16.00.
Dørene åbnes kl. 13.30 og selve foredraget varer
fra kl. 14.00 til kl. ca. 16.00 med indlagt
kaffepause undervejs. Der serveres kaffe til
medbragt brød.
Der er begrænset pladser.
Kirkebilen kører, såfremt den bestilles hos
Helga Voigt på telefon 2361 4440 senest fredagen før arrangementet.
Vi overholder myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19
Mandag d. 1. februar: Trine Kellberg Nielsen Arkæolog, Ph.d., Lektor:
”Neandertaler - i mammutjægernes land”
Særudstillingen på Moesgaard Museum handler i 2020/2021 om vores
forlængst uddøde slægtninge; neandertalerne. De nyeste arkæologiske
opdagelser viser at neandertalerne ikke var simple hulemennesker, og ny
genetisk forskning viser også, at Homo sapiens, os, mødte og interagerede
med neandertalerne, før de uddøde. I første halvdel af dette foredrag
kommer vi omkring de centrale temaer i den aktuelle særudstilling og
udforsker nogle af de nyeste forskningsmæssige erkendelser om
neandertalernes liv og væren. I den anden halvdel udforsker vi spørgsmålet:
Hvor langt nordpå kom neandertalerne, og har vi beviser på at
neandertalerne besøgte det område vi i dag kalder Danmark? Det bliver en
rejse langt tilbage i tiden og i en helt anden verden.
Mandag d. 1. marts: Bertel Nygaard, ph.d., lektor i moderne historie
ved Aarhus Universitet:
”Elvis i Danmark - 65 års populærkultur”
I sommeren 1956 hørte danskerne første gang om Elvis som noget af det
fæleste og farligste. Han var for ung, vild, amerikansk, ’sort’ og seksuel til
de bornerte 1950’ere. Og måske var han alligevel det, årtiet trængte til.
Senere blev han poleret og glamourøs, og hans berømmelse har holdt sig
helt til i dag, små 45 år efter hans død.
På grundlag af sin nye bog ”Elvis i Danmark. 65 års
populærkultur” fortæller Bertel Nygaard, lektor i moderne historie ved
Aarhus Universitet, om det enestående sejlivede idol og hans mange
skiftende udtryk og betydninger, alt sammen i et dansk kulturhistorisk
perspektiv. Forelæsningen krydres med musikalske indslag i samarbejde
med multiinstrumentalist Jacob Venndt.
Arrangeres i samarbejde med Fælles Fritid.

Mandag d. 12. april: Torben Bramming er teolog med speciale i
kirkehistorie og forfatter til flere roste bøger:
”Da vikingerne mødte korset”
Da vikingerne mødte korset kom påvirkningen ikke oppefra, men nedefra.
Ansgar og hans mission mod nord viser, hvordan missionærerne rejste ind i
de nordiske lande og besøgte høj og lav for at vinde dem for HvideKrist. I
foredraget vil jeg komme ind på Ansgars historie og de skrifter, som man
brugte til at missionere ud fra i den livsfarlige gerning.
*****

Optakt til påsken i Beder Kirke
Palmesøndag d. 28. marts kl. 19.30
Orgelmusik, solosang og fællessalmer. Fri entré.

Forårskoncert:
For flere oplysninger: se fællesblad, www.bederkirke.dk og dagspressen.
*****

Studiekreds:
Emne og grundbog: Emnet er i skrivende stund ikke fastlagt.
Hold derfor øje med hjemmesiden.
Vi mødes onsdagene d. 13. januar, 10. februar, 10. marts og 14. april
i sognegården kl. 19.00-21.00.
Kunne du tænke dig at være med, så henvend dig til:
Lars Romby på tlf. 3053 7553
eller på følgende e-mailadresse: lars.romby@gmail.com
*****

Bio-13:
Filmklubben vil det næste halvår gøre sit bedste for at vise premierefilm
i Malling Bio.
Hold øje med plakater og hjemmesiden for hvilke mandage, der kommer i
spil. 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. 14. 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 mellem kl. 10 og 12 og
spørge til eventuelle ledige ruter.

*****

*****

KALENDER:
Søndag d. 10. januar
Onsdag d. 13. januar
Mandag d. 1. februar
Søndag d. 7. februar
Onsdag d. 10. februar
Søndag d. 14. februar
Torsdag d. 25. februar
Mandag d. 1. marts
Lørdag d. 6. marts
Onsdag d. 10. marts
Søndag d. 14. marts
Torsdag d. 25. marts
Søndag d. 28. marts
Mandag d. 12. april
Onsdag d. 14. april
Torsdag d. 13. maj
Mandag d. 24. maj
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Studiekreds
Mandagstræf
Kyndelmisse
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Syng fra højskolesangbogen
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2. pinsedag

www.bederkirke.dk
I Kirkenyt, som er en del af Fællesbladet,
kan man læse mere om, hvad der sker i kirke og sognegård
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