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Vær med i ledelsen af den høje hvide oppe på bakken!
”Hvad laver I egentlig i sådan et
menighedsråd?”
I de 7 år, hvor jeg har været med i
ledelsen af Beder Kirke, er jeg af
og til blevet stillet dette
spørgsmål. Og jeg svarer, som det
er: ”Jeg er med til at sørge for, at
kirken er i orden og fungerer
perfekt, når du har brug for den!”
Reaktionen på dette er som regel
noget i retning af: ”Nu er det
ikke fordi, jeg overrender kirken,
men jeg kommer da af og til ved
barnedåb, begravelse,
konfirmation og engang imellem
til jul. Men – jeg vil ikke
undvære, at den ligger deroppe.”
Du bestemmer hvad
din kirke kan!
Og det er sagens kerne. Kirken
passer ikke sig selv. Der er nogen,
der skal sørge for, at det hele
virker og at kirken yder den
ønskede service over for borgerne
i byen. Hvert 4. år vælger
medlemmerne af folkekirken i
Beder 8 personer til at have dette
ansvar og sætte rammerne for,

hvordan vi holder kirke her.
Menighedsrådet er samtidig den
daglige ledelse af kirkens
medarbejdere og det er
menighedsrådet, der både holder
styr på økonomien og er
initiativtager, når pengene skal
bruges til forskellige kulturelle,
kirkelige og sociale aktiviteter i

byen.
Lyder det spændende? Det ER
spændende at være med til og vi
medlemmer glæder os til møderne,
hvor alt dette her organiseres og
besluttes.
Der er valg til menighedsrådet i år.
I Beder fratræder 3 medlemmer,
som alle har været med i
”bestyrelsen” i flere perioder. Så

der er en god mulighed for, at du
kan blive valgt til rådet og gøre
din indflydelse gældende. Tænk
over det! Tirsdag den 12. maj kl.
19.30 er der orienteringsmøde om
valget i Beder Sognegård.
Mød op under alle
omstændigheder til dette møde –
enten for at gøre din indflydelse
gældende eller for simpelthen at
stille op til valget, som foregår
ved valgforsamling den 15.
september kl. 19.30 samme sted.
Vil du vide mere?
Har du lyst til få mere at vide
om, hvad det indebærer at være
medlem af kirkens ledelse, er du
velkommen til at kontakte
menighedrådsformanden eller én
af de andre rådsmedlemmer.
Se adresseliste.
Knud Jespersen
Medlem af menighedsrådet i
Beder

Kyndelmisse

Fastelavn

Søndag d. 2. februar
kl. 16.30

Søndag d. 23. februar
kl. 11.00

GUDSTJENESTER
Søndag 12.01.20, kl. 11.00
1. søndag efter helligtrekonger
Karen Holm Agersnap
Mark 10,13-16
Søndag 19.01.20, kl. 9.30
2. søndag efter helligtrekonger
Brian Ravn Pedersen
Joh 4,5-26
Kirkekaffe
Søndag 26.01.20, kl. 11.00
3. søndag efter helligtrekonger
Brian Ravn Pedersen
Luk 17,5-10
Søndag 02.02.20, kl. 9.30
Sidste søndag efter
helligtrekonger
Christine Bugge
Joh 12,23-33
Søndag 02.02.20, kl. 16.30
Kyndelmisse
Karen Holm Agersnap
Se rubrikken
Søndag 09.02.20, kl. 11.00
Septuagesima
Brian Ravn Pedersen
Matt 25,14-30
Søndag 16.02.20, kl. 9.30
Seksagesima
Karen Holm Agersnap
Mark 4,26-32
Kirkekaffe
Søndag 23.02.20, kl. 11.00
Fastelavn
Karen Holm Agersnap
Luk 18,31-43
Se rubrikken
Søndag 01.03.20, kl. 9.30
1. søndag i fasten
Brian Ravn Pedersen
Luk 22,24-32
Søndag 08.03.20, kl. 11.00
2. søndag i fasten
Karen Holm Agersnap
Mark 9,14-29
Søndag 15.03.20, kl. 9.30
3. søndag i fasten
Brian Ravn Pedersen
Joh 8,42-51
Kirkekaffe
Søndag 15.03.20, kl. 16.30
Stillegudstjeneste
Brian Ravn Pedersen
Se rubrikken
Eskegården 4/2-20 og 3/3-20 kl. 15.00

Vi vil 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.

Mandagstræf
Den første mandag i måneden
kl. 14.00 i Sognegården. Kirkebilen
kører, såfremt den bestilles hos Ruth
Brohus torsdagen før på telefon 8693
7003 mellem kl. 16.00 og kl. 18.00. Vi
drikker kaffe til medbragt brød.
Mandag d. 3. februar: Jesper Birkler:
”Mennesker i fængsel - præstens
udfordringer, erfaringer og teologiske
overvejelser bag ringmuren”

Jesper Birkler er cand.
theol. Fra Aarhus Universitet og har tidligere
været sognepræst i Vor
Frue Kirke i Aarhus.

I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved
Horsens afsoner de indsatte fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og
forvaring. I foredraget fortæller
fængselspræst Jesper Birkler om den ofte
barske hver-dag blandt rockere og
bander, drabsmænd, narkohandlere,
røveridømte, voldsmænd og terrordømte en hverdag, som er meningsfuld og
teologisk udfordrende!

Fastelavnssøndag markeres med en
familiegudstjeneste, hvor alle børn er
velkommen til at møde op udklædte.
Kirkens kor medvirker. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, og der
bydes på fastelavnsboller med mere
i sognegården. FDF Beder-Malling
hjælper traditionen tro med at afvikle
tøndeslagningen. Vel mødt!

Mandag d. 2. marts: Marianne
Qvortrup Fibiger: ”Karma - et østligt
eller vestligt begreb?

Marianne Qvortrup
Fibiger er lektor og
religionsforsker ved
Aarhus Universitet,
med særlig ekspertise i hinduisme.

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.

Stillegudstjeneste Højskoledag for Beder og Malling sogne
Søndag d. 15. marts kl. 16.30

Lørdag den 14. marts kl. 9.30-13.30
i Beder sognegård

Håb i en håbløs tid

De store forfattere om vores tid

TEMA |
De levendes land
korsatser • fællessalmer • orgelmusik
trosbekendelsen • bibelcitater • bønner
fadervor • refleksion • stilhed • nadver

Ungdomskoret medvirker
Organist: Winni Kilsgaard
Liturg: Brian Ravn Pedersen

Kirken er åben fra kl. 16.15

Indsamling
Søndag den 8. marts

Vil du være med til at samle ind til
Folkekirkens Nødhjælp søndag den
8. marts? Så kontakt allerede nu
Helga Voigt på:
E-mail hvoigt@webspeed.dk eller
tlf/sms 23 61 44 40. Du kan også
møde op i Sognegården på dagen
kl. 12. og spørge til evt. ledige ruter.

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?

Michael B. Henriksen er cand.mag i litteraturhistorie
og amerikanskestudier. Tidligere underviser
ved Aarhus Universitet. Foredragsholder og
forfatter til flere bøger om amerikanske
samfundsforhold og litteratur. Siden 2005
kulturredaktør ved Kristligt Dagblad.

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

Pris for deltagelse inkl. frokost og
kaffe: kr. 100,-

Kl. 12.30-13.15: Opsamling og afrunding ved Michael B. Henriksen.

Tilmelding til Ruth Brohus, tlf. 8693
7003, email: ruthbrohus4@gmail.com

Kl. 13.30: Afslutning og sang fra
Højskolesangbogen.

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.

Nytårskoncert i Beder kirke
Søndag den 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: 50 kr
(dørene åbnes kl.19)

BABYSALMESANG
I BEDER KIRKE

Plej jeres parforhold! (PREP) - kursusforløb for forældre

Forløb i Beder Sognegård 2020
1. modul 20.-21. marts
kl. 9-16 begge dage
2. modul 7. maj +
3. modul d. 11. juni
kl. 18-21 begge dage

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,
mail: lisbethgraakjr@gmail.com

KORSANG
Børnekoret (2.-3. klasse)
synger torsdage kl. 15.00-15.50
i Beder Sognegård
Ungdomskoret (fra 4. klasse)
synger onsdage kl. 16.00-17.00
i Malling Sognegård

Læs mere og tilmeld jer på
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Kalenderen: januar - marts
Søndag d. 12. januar kl. 19.30
Nytårskoncert
Søndag d. 19. januar kl. 9.30
Kirkekaffe

Mandag d. 24. februar kl. 13.00
Bio-13
Mandag d. 2. marts kl. 14.00
Mandagstræf

Tirsdag d. 21. januar kl. 20.30
Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 4. marts kl. 18.45
Menighedsrådsmøde

”mødet afholdes i Malling Sognegård”

Søndag d. 8. marts
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Mandag d. 27. januar kl. 13.00
Bio-13
Søndag d. 2. februar kl. 16.30
Kyndelmisse
Mandag d. 3. februar kl. 14.00
Mandagstræf
Søndag d. 16. februar kl. 9.30
Kirkekaffe

Lørdag d. 14. marts kl. 9.30
Højskoledag
Søndag d. 15. marts kl. 9.30
Kirkekaffe
Søndag d. 15. marts kl. 16.30
Stillegudstjeneste

Medvirken ved gudstjeneste i Beder Kirke.

Onsdag d. 19. februar kl. 18.45
Menighedsrådsmøde/emnemøde

Fredag og lørdag d. 20 og 21. marts
kl. 9.00 - 16.00
PREP-kursus: Plej jeres parforhold

Tilmelding til Winni via mail:
winni.kilsgaard@gmail.com
eller sms: 61 71 91 40

Søndag d. 23. februar kl. 11.00
Fastelavn

Onsdag d. 23. marts kl. 13.00
Bio-13

NAVNE OG ADRESSER

Ny hjemmeside!
Hjemmesiden har været under
udvikling igennem 2019, og vi er nu
kommet frem til et format, som vi
håber du synes om og som vi har
glædet os meget til at vise frem.
På selve siden er brugervenligheden
i top, og det har været enormt vigtigt
for os at have fokus på, at det skal
være nemt og enkelt at navigere
rundt på vores nye hjemmeside –
uanset om man tilgår den fra
mobiltelefonen, tabletten eller fra
computeren.
Se med her
www.bederkirke.dk

www.bederkirke.dk

SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder
Tlf. 86 93 60 17. Træffes efter aftale. Fredag er fridag. E-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk
SOGNEPRÆST: Karen Holm Agersnap, Hørgårdsvej 35 A, 8240 Risskov
Tlf. 23 99 90 99. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. E-mail: khag@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. E-mail: bemaki@os.dk
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER: Pernille Skov Kunst, Hasle Centervej 211, 1. tv
8210 Aarhus V. Træffes efter aftale. Tlf. 51 90 30 76. E-mail: pk.kirkekultur@gmail.com
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. 60 86 57 28
BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD
Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15
Tlf. 51 21 28 94. Personligt efter aftale.
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

