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Kirkenyt fra Beder Sogn

KIRKENYT
Kirke og tro i coronaens tid
I den tid, hvor Danmark var lukket ned, blev man pludselig overladt
til sig selv, og de fleste har opdaget ting, som de ikke før lagde
mærke til i hverdagens travle liv. De nære ting blev pludselig
betydningsfulde. Mange har fundet nye livsværdier, fordi der var tid
til eftertænksomhed og ro.
Vi måtte underlægge os myndighedernes påbud. Vi måtte overgive
os til en højere magt – corona/regeringspåbud. Pludselig var der en
masse ting, som vi ikke selv kunne styre og bestemme. Det var
frustrerende for mange, men der faldt en ro over os, som de færreste
er vant til.
At tro gør noget tilsvarende. Står man med store og svære
spørgsmål i livet, som man ikke selv kan løse eller gøre noget ved,
giver det en stor ro, hvis man kan give slip på bekymringerne og
lægge det i hænderne på … Guds vilje. Den ro kan man ikke regne
sig frem til ved hjælp af hverken konsulenter, regneark, terapeuter
eller ved at købe en ny bil.
Kirken var tom i lang tid i foråret. Og selv om man kunne følge
kirkens gang på nettet og tv, så manglede der noget. Da der blev
åbnet igen til gudstjeneste kunne det mærkes, at det at være i
kirkens rum sammen med andre, at synge i fællesskab til
orgelmusik, stilhed til bøn – det understregede, at der er en mening
med den eftertænksomhed og ro. Den giver først rigtig mening, når
man er sammen med andre om den og mærker, at man ikke er
alene.

En bøn til håb og opmuntring
Kære Gud,

I den første underlige nedlukningstid så jeg på en tur i Skoleparken
små sten, som skoleelever havde skrevet på og lagt langs stien.
”Det skal nok gå det med corona” stod der på en af dem med hjerter
og stjerner.
JA, hvis vi tror på det, så skal det nok gå alt sammen.
Skrevet af Helga Voigt

giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg
ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg
kan, og visdom til at se forskellen.
Så jeg lever en dag ad gangen, nyder et
øjeblik ad gangen og tager imod svære tider
som opfordring til at stå sammen i fællesskab
med tanke på den, som er i størst nød.
Så jeg, som Jesus gjorde, tager denne
verden som den er, ikke som jeg vil have den
til at være.
Så jeg stoler på, at du vil bringe alle ting i
orden, og at verden til alle tider er i din hånd.
Amen
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Gudstjenester
Søndag 20.09.20, kl. 11.00
15. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Luk 10,38-42
Søndag 27.09.20, kl. 9.30
16. søndag efter trinitatis
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Joh 11,19-45
Kirkekaffe
Søndag 04.10.20, kl. 11.00
17. søndag efter trinitatis
Karen Holm Agersnap
Mark 2,14-22
Søndag 11.10.20, kl. 9.30
18. søndag efter trinitatis
Karen Holm Agersnap
Joh 15,1-11
Søndag 18.10.20, kl. 11.00
19. søndag efter trinitatis
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Joh 1,35-51

Invitation til studiekreds
Emne ”Det er din egen skyld” Jobs bog
– nudansk og fortolket
Fortællingen om Job er et af verdenslitteraturens mest
fascinerende værker. Beder Kirke inviterer til studiekreds.
Studiekredsen foregår den anden onsdag i hver måned kl.
19.00 – 21.00. Mødedatoerne er 9. september, 14. oktober, 11.
november og 9. december.
Som grundbog arbejdes der i dette forløb med bogen ”Det er
din egen skyld – Jobs Bog – nudansk og fortolket”. Vi vil
sammen gennemgå og fortolke bogen.
Studiekredsen finder sted i Beder Sognegård. Der serveres
kaffe og småkager, og det koster ikke noget at deltage. Hvis
man ønsker at købe bogen, kan den erhverves for 100 kr.
(normalpris er 199 kr). Bogen udleveres den første aften.

Tilmelding til Ruth Brohus på tlf. 86 93 70 03 eller mail
ruthbrohus4@gmail.com

Søndag 25.10.20, kl. 9.30
20. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Matt 21,28-44
Søndag 01.11.20, kl. 11.00
Alle helgensdag
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Matt 5,13-16/Matt 5,1-12
Se rubrikken
Søndag 08.11.20, kl. 9.30
22. søndag efter trinitatis
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Matt 18,1-14
Søndag 15.11.20, kl. 11.00
23. søndag efter trinitatis
Line Theresia Villefrance
Mark 12,38-44

Kirkens arrangementer kan påvirkes af corona
Grundet situationen med covid-19 afholdes
der ikke gudstjenester på Lokalcenter
Eskegården og Kristiansgården for tiden.

På grund af den lokale og nationale coronasmitte kan der
forekomme ændringer og/eller aflysninger af kirkens aktiviteter.
Vi følger kirkeministeriets retningslinjer og
sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når vi afholder
gudstjenester og andre aktiviteter i kirken og sognegården.
På vores hjemmeside
www.bederkirke.dk kan du holde dig
opdateret. Du er også altid velkommen til
at kontakte den person, der står for de
pågældende arrangementer og høre
nærmere.
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Foredrag ved Michael Bach Henriksen
Håb i en håbløs tid
De store forfattere om vores tid

gudstjeneste.

Mandagstræf
Mandag d. 5. oktober kl. 14.00
Marianne og Heidi Nielsen: ”På
cykel hjem fra New Zealand”
Vi vil fortælle om vores
oplevelsesrige cykeltur hjem fra New
Zealand, 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.

Mandag den 2. november kl. 14.00
Karsten Holm ”Historien om
Johnny Cash”
Karsten Holm giver os historien om
country-sangeren Johnny Cash og
synger nogle af hans sange. Det er
en musikalsk fortælling om sangeren
Johnny Cash og hans evige kamp
mellem det religiøse og tilværelsens
skyggesider. Om hans tro og hans
dæmoner– og hans kamp for at holde
sit misbrug nede. Og hvordan han
blev reddet af sin tro.

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.
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.
Pris for deltagelse inkl. frokost og kaffe
100.00 kr.
Tilmelding til Lisa Locht på:
Tlf.: 2190 6143 eller på e-mail:
Lisa.Locht@gmail.com

Menighedsrådsvalg 2020 og muligheden for afstemningsvalg
Tirsdag d. 15. september blev der afholdt valgforsamling i Beder Sognegård.
På valgforsamlingen blev der udarbejdet en kandidatliste med de
nødvendige 8 medlemmer til menighedsrådet. På www.bederkirke.dk kan du
se, hvem de 8 kandidater er. Disse kandidater vil være valgt, medmindre der
fremkommer yderligere lister. Hvis du ikke er imellem disse 8 personer, og
du gerne ville have været med i arbejdet ved Beder Kirke, har du stadig
mulighed for at blive valgt til rådet.
Det er nemlig muligt at udløse et afstemningsvalg, som vil finde sted tirsdag
d. 17. november. Det kan ske ved at indgive yderligere en kandidatliste.
Listen finder du på Kirkeministeriets hjemmeside www.kirkeministeriet.dk.
Listen skal indleveres senest d. 13. oktober kl. 18.00 til én af følgende
personer fra valgudvalget:
Marianne Rolander, Kirkeager 4, 8330 Beder
Brian Ravn Pedersen, Kirkebakken 58, 8330 Beder
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Korsang
Børnekoret (2.-3. klasse)
synger torsdage kl. 15.00-15.45
i Beder Sognegård.
Ungdomskoret (fra 4. klasse)
synger onsdage kl. 16.00-17.00
i Malling Sognegård.

Medvirken ved gudstjeneste i Beder Kirke.

Tilmelding til Winni via mail:
winni.kilsgaard@gmail.com
eller sms: 61 71 91 40
Grundet situationen med covid-19
kan der forekomme ændringer.

Babysalmesang i
Beder Kirke
Sommerbilleder af Beder Kirke og kirkegården. Fotograf: Kristen Dybdal.

Kontaktoplysninger
SOGNEPRÆST, KBF: (Studieorlov 1. sep. til 31. nov) Brian Ravn Pedersen,
Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder Tlf. 86 93 60 17. Træffes efter aftale. Fredag er
fridag. E-mail: brp@km.dk
Et musikalsk forløb for de
allermindste.
Har du barselsorlov og lyst til at få
sunget med dit lille barn, kan du
henvende dig til
musikpædagog og organist
Lisbeth Gråkjær, tlf. 3082 8850

SOGNEPRÆST: Karen Holm Agersnap, Hørgårdsvej 35A, 8240 Risskov. Tlf. 23 99 90
99. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. E-mail: khag@km.dk
SOGNEPRÆST: Loa Skovgaard Vibe Christensen, Ladefogedvej 65, 8200 Aarhus N. Tlf:
40 44 32 31. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. E-mail: losc@km.dk
KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl. 11-15. Tlf. 86 93 60 17
KIRKEGÅRDSLEDER: Henriette Thomasen, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3,
8340 Malling. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13. Tlf. 24 41 13 50.
Email: bemaki@os.dk
KIRKE– OG KULTURMEDARBEJDER: Sara Baj Svensson, Tlf: 21 60 13 53. Træffes
efter aftale. E-mail: sbsv@km.dk

Kalenderen
Mandag den 5. okt. kl.14.00:
Mandagstræf
Onsdag den 14. okt. kl. 19.00:
Studiekreds
Søndag d. 1. nov. kl. 11.00:
Alle Helgens gudstjeneste
Mandag d. 2. nov. kl. 14.00:
Mandagstræf
Lørdag d. 7. nov. kl. 9.30:
Højskoledag i Malling sognegård
Onsdag den 11. nov. kl. 19.00:
Studiekreds

ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling
Tlf. 61 71 91 40. E-mail: winni.kilsgaard@gmail.com
ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder
Tlf. 30 82 88 50. E-mail: lisbethgraakjr@gmail.com
KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf. 86 16 04 61
BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD
Kirketjener: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15. Eller personligt efter aftale.
Tlf. 51 21 28 94. E-mail lis.nissen@webspeed.dk
FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Kristen Dybdal, Digevænget 27, 8330 Beder. Tlf. 20 48 36 44
NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Lars Romby, Stenrosevej 75, 8330 Beder. Tlf. 30 52 75 53

