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Det banker på døren
Det banker på døren. En ven kommer på besøg. En
ven, som man måske har forsømt i længere tid. Nu
står han ved døren og banker på.
Han har ikke været ude af ens tanker. Men det,
som man har haft gang i den seneste tid – ja, den
seneste rigtig lange tid, faktisk – har ikke passet
sammen med det venskab. Ikke særligt godt i hvert
fald. Måske slet ikke. Jeg var kommet videre, har jeg
tænkt. Det er jo sådan, man siger. Men hvor har det
været et godt og rigtigt venskab engang. Og hvor
har jeg egentlig længtes tilbage efter det. Men nu
var der gået for lang tid. Hvordan skulle jeg kunne
vende tilbage og begynde forfra? Vil han mig overhovedet længere?
Nu står han der. Uden for døren. Og vil gerne
ind.
Skal jeg gemme mig. Jeg er så flov. Hvad skal jeg
sige? Begynde at undskylde eller forklare? Eller sige,
at jeg har valgt ham fra; jeg skulle jo finde mit eget
liv, gå efter, hvad jeg syntes var vigtigt? Men tænk,
hvis vi kunne begynde forfra. Jeg har jo også lært et

og andet siden dengang. Og hvis jeg vidste det dengang, ville jeg jo ikke have vendt ham ryggen. Skal
jeg ikke lytte til, hvor glad jeg blev, da jeg så, det var
ham? Jeg lukker op!
- ”Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen
mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde
måltid med ham og han med mig” (Johannes’ åbenbaring, 3,20).
Ved Erik H. Bennetzen

Den kristne er ikke...
Fra bogen Evangeliet i dag af dr.theol. Rune Söderlund
Den kristne er ikke længere en forvirret fremmed
i verdensaltet
Han har jo lært universets Skaber og Herre at kende og tør ved Jesus sige “Abba” (Fader) til denne
Skaber. Han er ikke længere uden kendskab til sin
oprindelse. Han ved, hvorfra han kommer, nemlig
fra den himmelske Fader og Skaber. Han ved også,
hvilken vej, der leder til denne Fader; det er nemlig
Jesus Kristus, der om sig selv siger: “Jeg er vejen”.
Paulus siger: “Så er I ikke længere fremmede og udlændinge”.
Den, der tror på Kristus, er ikke alene med sine
bekymringer og lidelser
Han kender Herren, der igennem Paulus har hilst os
med ordene: “Vær ikke bekymrede for noget, men
lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud,
idet I beder og bønfalder med taksigelse” (Fil. 4,6).
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Herren mener det alvorligt, at vi i tillid til ham har
lov til at have et sorgløst liv, fordi vi må kaste alle
bekymringer på ham. Vi har ved Kristus fri adgang
til Faderen.
Den, der tror på Kristus, er heller ikke alene med
sin skyld
Han er ikke henvist til at acceptere og tilgive sig selv.
Han kender en, der har magt til at tilgive synden.
Han kender ham, der om sig selv siger: “Menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder”
(Mark. 2,10). Jesus har denne magt, fordi han ved
sin forsoningsdød har taget vor skyld på sig.
Den, der tror på Kristus, er heller ikke uden håb
over for døden og evigheden
Han har en evig arvelod. Han betragter ikke sin død
som den sidste solnedgang, men kan med forvent-

ning gå sin død i møde. Når man en kold vinteraften efter en spadseretur nærmer sig hjemmet og ser
lysene tændt, så glæder man sig til snart at kunne
komme ind i varmen. På samme måde glæder den
troende sig til at komme hjem for at leve sammen
med Kristus. “Jeg længes efter at bryde op og være
sammen med Kristus, for det var langt det bedste”,
siger Paulus i Fil. 1,23, og i vers 21: “Thi for mig er
det at leve Kristus, og det at dø en vinding”.

Når kristendommen kom ud til de forskellige
hedningefolk, var det måske først og fremmest deres
forhold til døden, der åbenbarede forskellen mellem
før og efter modtagelsen af evangeliet. De opdagede,
at de nu også havde et håb over for døden, hvad de
ikke tidligere havde haft.

Kristeligt Dagblad mener

Længe leve gudstjenesten
Gå i kirke til påske, men gå til påske i højmessen
hver søndag
I det lokale kirkeblad fortæller sognepræsten om et
møde med nogle skoleelever foran en forretning.
De stopper ham for at spørge, om han ved, hvad
dagene i påsken kaldes. Til deres overraskelse svarer
han raskt: palmesøndag, skærtorsdag, langfredag,
påskedag og 2. påskedag. Da han så fortæller, at han
er præst, mener de, at han er diskvalificeret i undersøgelsen. De vil vide, hvad den almindelige dansker
ved om påsken, og præstens fem rigtige er ikke normen. Derimod scorer de fleste bare en to’er, som de
unge siger.
Det får præsten til i kirkebladet at fundere over
det folkekirkelige tab af viden om kristendom og leder ham til den gode og indlysende konklusion, at
langt flere skulle prøve med kirkegang alle påskens
helligdage for at få hele påskens drama med. Altså
prøv en fem’er.
Mens julens markering af Jesu fødsel er en enkel
højtid, som er let at forstå, er påsken en langt mere
sammensat højtid. Den rækker fra dom og død
til ny fødsel og liv med Jesu opstandelse som det
kernebudskab, der peges hen på, men først forkyndes klart påskemorgen. Påskens drama kan ethvert
menneske spejle sit liv i. Det rummer ophøjethed og
fornedrelse; venskab og svigt; fællesskab og ensomhed; død og nyt liv.
Det forløb, der udspiller sig over fem dage i påsken, er koncentreret i hver gudstjeneste om søndagen med skærtorsdags nadver og påskemorgens
opstandelse som noget centralt.

Desværre har højmessen det svært i disse år, hvor
den er trængt og mange steder oplever svindende
tilslutning. Danskerne flokkes derimod til særgudstjenester. Måske er det et udtryk for individualiseringen af også troslivet. Nu er der gudstjenester for
børnefamilier, for enlige, for unge, for syge, for sørgende, for mediterende, og sågar er der også blevet
afholdt gudstjenester for jægere.
I modsætning til særgudstjenesterne er højmessen universel. Den gennemspiller på den gode times tid, den varer, hele den kristne frelseshistorie
i læsninger, liturgi, prædiken og salmer. Den giver
evangeliet krop, og den er indøvelse i kristendom.
Den er samtidig et drama af ord, musik, sang og
handling og lever kun som sådan. Man kan umuligt
forestille sig en skriftlig gudstjeneste.
Højmessen kan forekomme stiv og uforanderlig
og er netop i disse år underlagt et liturgisk arbejde i
diverse kirkelige udvalg. Men uden sine faste rammer risikerer højmessen at blive offer for individualiseringen, og den er i sin grundform så gammel
som kirkens historie og derfor også så rig og dyb på
mening. Den finder sted på den syvende dag, hviledagen og dagen for rekreation. Gudstjenesten er
genskabelse og fornyelse.
Højmessens problem er ikke dens faste form, som
man med årene kan komme til at holde så meget af,
at man ikke kan undvære den, men snarere at så få
kender til dens dramaturgiske historie og liturgiske
dybde.
Ritualets kraft afhænger af dets kilde, og selv
ikke-kristne må erkende, at de borgerlige og ateisti3

ske ritualer, som i disse år forsøges indført, langtfra
har samme dybde og styrke som dem, der bruges i
kirken, når spædbørn døbes, teenagere konfirmeres,
unge vies, og døde stedes til hvile på kirkegården.
Det er i kirkens grundgudstjeneste, højmessen, at
mennesket bliver taget mere alvorligt, end det ofte
tager sig selv. Det blotlægges i sin ufuldkommenhed
ved nadveren og indgydes ny ånde som på skabelsens morgen med velsignelsen. Kirkerummet omslutter en med en skænket erkendelse af at høre til
og være accepteret. Derfor er det så godt at være der.
Gå i kirke til påske, men gå til påske i kirken hver
søndag året rundt. Glædelig højtid.

ERIK BJERAGER, CHEFREDAKTØR
fra Kristeligt Dagblad,
lørdag den 31. marts 2018 (påskelørdag)
Gengivet med forfatterens tilladelse

Ny præst
Nu er der givet grønt lys for, at menighedsrådet kan opslå embedet som sognepræst i Bedsted-Grurup.
Ansøgningsfristen er den 18. juni. Hvis alt forløber godt, vil vi kunne have en ny præst i løbet af de
næste tre måneder.
Gode menneskelige egenskaber er vigtige og er også vigtige at arbejde med for en præst, men det, der
især gør præstens arbejde anderledes er at være budbringer fra Gud til mennesker i vigtige livssituationer til tro, til trøst, til vejledning, glæde og håb.
Derfor er det vigtigt, at alle, som kan, beder om visdom hos menighedsrådets medlemmer til at træffe
det rigtige valg.

Ny præstegård og sognegård
Den gamle præstegård skal væk, fordi den har skimmelsvamp. Menighedsrådet er langt fremme med
byggeplaner for den nye præstebolig og for en tilbygning til den eksisterende konfirmandbygning /
sognegård.
Boligen bliver rykket væk fra sognegården lidt længere ud mod vejen. Og sognegården vil blive udvidet
med et ekstra mødelokale og et kontor til præsten.
Det er for tidligt at sætte datoer på for, hvornår arbejdet kan begynde og står færdigt. De sidste prioriteringer og tilladelser skal først i hus.
Men glæd jer og gør flittigt brug af det, når det er der.
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NYT FRA SOGNENE
Besøgstjenesten
Ved menighedsrådene i Sydthy og Sydthy Røde Kors
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
en, der kommer en gang i ugen,
en, der taler med dig, læser for dig,
en, der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen med dig.
Så kontakt;
Else Boje - Tlf. 9795 1636
Bodil Hilligsøe - Tlf. 9795 1736.

Familiegudstjeneste
Søndag den 17. juni kl. 10.30 inviterer vi til familiegudstjeneste.
Vi plejer at invitere ned i præstegårdshaven og hygge
os med at spise helstegt gris. Det kan vi ikke i år, på
grund af byggeri. Men kaffe er altid godt, selv om
det så bliver erstatningskaffe. I år må vi klare os med
noget kirkekaffe. Også i børnehøjde.
Hjertelig velkommen.

Ældregudstjeneste
Tirsdag den 19. juni kl. 14.00 inviteres alle I ældre
– sådan ca. de 60-årige og dem, der er ældre – til
en gudstjeneste særligt for jer. Efter gudstjenesten
er der kaffe og hygge i konfirmandstuen. Kirkebilen
kan bestilles.

Aftengudstjeneste
i Grurup Kirke

før, dvs. 19.15 for alle, der ønsker at være med der.
Aftenens tema: At være Jesu discipel og at være tryg
hos Gud.

Sangaften - Sommersang
Torsdag den 2. august kl. 19.30 arrangerer vi også
denne sommer en sangaften i Grurup kirke. Det er
ikke en gudstjeneste. Den er ikke på gudstjenestelisten. Vi forbereder noget at synge, men det er muligt for deltagere at foreslå. Kom og vær med og gør
det til en god aften.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 19. august kl. 10.30 satser vi på at
kunne holde gudstjeneste under åben himmel i
Rønheden plantage. Ved gudstjenesten vil vi tage
imod det nye hold konfirmander. Efter gudstjenesten kan der købes pølser med brød og forskelligt at
drikke til. Medbring evt. klapstol eller tæppe.

Søndag den 15. juli kl. 19.30 har vi planlagt en
aftengudstjeneste i den særlige atmosfære, som
Grurup kirke har. Det er den ordinære søndagsgudstjeneste. Der bliver holdt skriftemål et kvarter
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Vi må i år savne

Præsten har fri...

- den årlige familiegudstjenesten i juni måned med
efterfølgende sommerligt samvær i præstegårdshaven, hvor vi spiser helstegt gris. Arrangementet udgår i år på grund af byggeri.

Ferie i uge 22: 28. maj - 4. juni.
Friweekend 7. - 8. juli.
Ferie i ugerne 31-32: 30. juli - 13. august.
Embedet passes imens af sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup, tlf. 97 93 10 33.

Indsamlinger
Ved indsamling i vore kirker har vi modtaget og afleveret
- til KFUM og K: 1.300,00 kr.
- til Kirkefondet: 250,00 kr. - Tak.

Til kalenderen
Høstgudstjenesterne forventes at blive søndag den
16. september kl. 10.30 i Bedsted Kirke og søndag den
23. september kl. 10.30 i Grurup Kirke.

Menighedsrådsmøder
11. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen.

Konfirmandindskrivning torsdag den 7. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen
Alle unge fra Bedsted-Grurup sogn, som ønsker at blive forberedt til konfirmation i maj 2019, indbydes hermed sammen med deres forældre til indskrivning og til en orientering om konfirmation og
konfirmandundervisningen.
Er nogen forhindret, kan man kontakte sognepræsten på telefon 30 25 08 55.

Datoer for konfirmation 2019 er:

Bedsted kirke 5. maj, hvis der bliver konmfirmation i Grurup kirke, bliver det søndagen før: den 28.
april.

Stor oplevelse
i Haderslev
”De levende brikker” var temaet for KFUM og
KFUK’s børnefestival i Haderslev 16.-18. marts.
Weekenden samlede over 1000 børn og voksne til
bibelfortælling, forkyndelse, byløb, markedseftermiddag, store aftenshows, natkasser, fællessang og
meget, meget mere.
En stor oplevelse var det og en dejlig flok var vi med
her fra Bedsted.
Vi glæder os allerede til Børnefestival 2020, som skal
holdes her i Thy, men meget mere om det senere.
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PROGRAMSIDERNE
KLUB 16.30

INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
Juni
Fredag d. 01. - søndag d. 03.: IM årsmødefestival på
Mørkholt Strand Camping.
Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 06.: Kirkens korshær. Møde i missionshuset v/Dorte Egede Hansen, Ulstrup.
Mandag d. 11.: Arbejdsformiddag i missionshuset
kl. 08.00. For alle der har mulighed for, at give en
hjælpende hånd inde eller ude.
Torsdag d. 14. - mandag d. 18.: Teltmøde i Vilsund.
Lørdag d. 23.: Sct. Hans hos Ulla og Jens Vester
gaard kl. 19.00. Tale v/Ruth Folmersen, Helligsø.
Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene:
Vest kredsen: Kirsten Vestergaard, Åkandevej 11.
Sydkredsen: Birte og Haldor Hansen, Skovvejen
2.
Juli
Fredag d. 20. - fredag d. 27.: Bibelcamping i Hurup.
August
Onsdag d. 01.: Sommerhygge hos Mary og Theodor Hedegaard, Vesterigvej 16.
Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 08.: Kredsmøde i Hørdum Missionshus.
Taler Arne Olesen, Fredericia.
Onsdag d. 15.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Edel og Peder Bjerregaard, Gartnervænget 5.
Sydkredsen: Kirsten og Preben Pedersen, Fuglebakken 33, Hurup.
Onsdag d. 22.: Fællesspisning i missionshuset kl.
18.00.
Tilmelding til Mary 2164 8713 senest den 19/8.
Pris: 65 kr.
Anne Grethe og Børge Olesen fortæller om ferieturen til det sydfynske øhav.
Onsdag d. 29.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
missionær Henrik Jørgensen, Mors.

Kontaktperson:
Lone Graversen, 51 74 33 83
For alle børn fra 4 år til og med
3. klasse.
Hver fredag kl. 16.30 - 17.45 i missionshuset.

KLUB 16.30’s Juniorklub
Kontaktperson: Emil Pedersen, 22 81 82 93
For alle børn i 4.-5.-6. klasse.
Hver fredag kl. 16.30 – 17.45 i missionshuset.

KFUM & KFUK - fra 4. kl. - 20 år - TOPPEN
Kontaktperson:
René Hedegaard, 40 50 02 82
Juni
Fredag d. 15.: Fællesspisning
kl. 18.30 – derefter kanotur.
Juli
Ingen møder.
August
Fredag d. 10.: Foreningsaften for alle kl. 18.30.
Herefter samles vi på Toppen.

KFUM & KFUK’s - Unge/voksne
Kontaktperson: Ulla Vestergaard,
97 94 50 10 / 22 95 19 38
Hvor andet ikke er anført begynder arrangementerne
kl. 19.30
(Gruppe no.) = ansvarlig for aften
Juni
Søndag d. 03.: Gudstjeneste i Bedsted Kirke kl.
10.30, efterfølgende kirkekaffe hos Anne Mette
og Jørgen Dahlgaard.
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Fredag d. 08.: By Night i Bedsted på Spars P-plads
kl. 17-22 - hvor vi deltager.
Fredag d. 15.: Foreningsaften for hele familien i
Bedsted Missionshus kl. 18.30 (Gruppe 3).
Fredag d. 23.: Skt. Hans fest hos Ulla og Jens Ves
tergaard, Thybovej 10.
Tale v/Ruth Folmersen kl. 19.00.
Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Ulla og Jens Vester
gaard, Thybovej 10 (Gruppe 2).
Juli
Onsdag d. 11.: Is-tur for alle store og små til Vorupør - vi mødes hos Tove og Karsten, Kystvejen 74.
Onsdag d. 20.: Familieaften på Bibelcamping i Hurup kl. 19.30 v/Familiekonsulent Katja Steffensen, Skjern. Efterfølgende kaffe.
August
Onsdag d. 01.: Lone og Allan Bendtsen har grillen
klar kl. 18.45. Medbring selv maden.
Efterfølgende havehygge for hele familien. Det
hele forgår på Hunskjærvej 1.
Fredag d. 10.: Foreningsaften i Bested Missionshus
kl. 18.30 (Gruppe 1).
Søndag d. 19.: Friluftsgudstjeneste i Rønhede Plantage kl. 10.30 efterfølgende grillpølser.
Onsdag d. 29.: Bibeltime hos Lone Graversen, Vittrupvej 7 – (Gruppe 3).		
			

KFUM-SPEJDERNE og ULVEUNGERNE
Gruppeleder:
Haldor Hansen – 26 23 51 62
Bævermøde (0.-1. klasse) og
Ulvemøde (2. - 3. – 4. kl.) mandag
kl. 17.00 – 18.30.
Spejdermøde (5. klasse og opefter) mandag kl.
18.45-20.15.

KIRKENS KORSHÆR - kl. 14.30
Kontaktperson: Ketty Riis – 97 94 53 63
Juni Husk	
  vores	
  genbrugsbutik	
  i	
  BOOA,	
  	
  
Onsdag d. 06.: Møde i missionshuset kl. 19.30. Taf	
  Sydthy	
  
Y's	
  Menette	
  
Club	
  sammen	
  med	
  
lerDrives	
  
DorteaEgede
Hansen,
Ulstrup.
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
andre	
  ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  

Juli og august
Intet møde.
	
  

HUSK VORES GENBRUGSBUTIK
Vestervigvej 58
Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og
mange andre ting.
Dødsboer afhentes.

BIBELKREDSEN
Kontaktperson:
Bent Møller Jensen – 97 94 51 15
Juni
Onsdag d. 13.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
Juli
Ingen møder.
August
Tirsdag d. 07.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej
4.

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
Juni
Torsdag d. 07.
Juli
Ferie.
August
Torsdag d. 09.
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SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00 - Alle er velkomne
Kontaktperson: Ejgil Graversen
- 30 64 39 72 - 97 94 53 65

ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Indtil videre: Erik H. Bennetzen - 30 25 08 55
E-mail: erik@bennetzen.com

Juni
Tirsdag d. 12. og tirsdag d. 26.

Træffes bedst:
Træffes bedst efter aftale - ring 30 25 08 55

Juli
Ferie.

Samtale med sognepræsten
Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale, enten på præstens kontor eller ved præstens besøg i hjemmet. Henvendelse på tlf. 31452440 eller 30250855 for
at få en aftale. Præsten har tavshedspligt.

August
Tirsdag d. 7. og tirsdag d. 21.

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Hver tirsdag i ulige uger kl. 15.00.
Bemærk dog 19. juni!
Alle er velkomne. Der er altergang hver
gang.
Tirsdag d. 5. juni kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsdag d. 19. juni – NB! kl. 14.00: Gudstjeneste i
Bedsted kirke v. Erik H. Bennetzen. Derefter kaffe i
konfirmandstuen.
Tirsdag d. 3. juli kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsdag d. 17. juli kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 31. juli kl. 15.00: Frits Erik Jensen
Tirsdag d. 14. august kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 28. august kl. 15.00: Bart Vanden Auweele

Præstesekretær
Ann-Lisbeth Højgaard Bech
Træffes på Kirkekontoret
Thorsvej 13, Koldby, 7752 Snedsted
Tirsdag og torsdag kl. 14.30-16.30
Tlf 97 93 61 69 – alhb@km.dk
KIRKERNE
Graver: Asger Stensgaard Nielsen,
Præstegårdsvænget 9, 7755 Bedsted,
tlf. 24 25 60 62. - Træffetid mellem 8 og 9.
Mail: bedsted.kirkegaard@live.dk
Kirkesanger: Ulla Valberg-Madsen.
Organist: Claus Bendix Nielsen, tlf. 62 52 40 64.
Formand for menighedsrådet: Bent Møller Jensen,
Skellebjergvej 4, 7755 Bedsted, tlf. 97 94 51 15.
Kirkeværge: Kent Arne Fredslund-Madsen,
tlf. 30 70 05 96
Redaktionsudvalg:
Sognepræsten.
Mona Thomsen, tlf 97 94 53 27.
Vivi Bak Jensen. tlf. 21 67 67 27.
Kent Arne Fredslund-Madsen, tlf. 30 70 05 96

Meddelelser til næste kirkeblad
ANDAGTER PÅ FRIPLEJEHJEMMET
BEDSTED THY, Tværgade 7
kl. 15.00 den sidste torsdag i hver måned v/
Henrik Jørgensen, Mors. Alle er velkomne.

senest tirsdag d. 24. juli 2018
til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 53 08
E-mail: stationsvej7@mvbmail.dk
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Fra sognets dagligliv...

Årets konfirmander: (siddende fra venstre): Jeppe Hyldgaard Andersen, Emilie Stougaard Molbech Madsen,
Sille Aakerblad Østergaard, Mette Marie Gade og Camilla Malika Zwicki Nielsen.
(Stående fra venstre): Nicolai Søe Pedersen, Nicklas Hegaard Hansen, Nikolaj Valdez Sørensen,
Laurits Vestergaard Lassen, Kasper Palm Gregersen og Mads Jonasen.

Konfirmanderne laver
ikoner hos JoBI-glas
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Minikonfirmanderne opførte Jesu indtog i
Jerusalem og fik et diplom for deltagelse i
vinterens undervisning.

Kirkelige handlinger
Døbte

Lærke Drewsen
Neesgaard

Jonas Hvass Madsen

Begravede

Jennifer Kaagaard
Jensen

Viktor Lundkvist
Hedegaard Jørgensen

Clara Hansen
Inge Günther Hansen
Orla Stampe Langballe
Anker Emil Sunesen
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Gudstjenester
Juni - Juli - August 2018

Helligdag		

Bedsted

Grurup

10.30 K FEJ
Indsamling til Blå Kors

-

Søndag 10. juni (2.s.e trin.) Luk 14,25-35

-

10.30

Søndag 17. juni (3.s.e. trin.) Luk 15,11-32
		

10.30 K*
Familiegudstjeneste - kirkekaffe

-

Søndag 3. juni (1.s.e. trinitatis) Luk 12,13-21
		

Tirsdag 19. juni
		

14.00 K
Gudstjeneste for ældre*

Søndag 24. juni (4.s.e. trin.) Matt 5,43-48

10.30 K

-

Søndag 1. juli (5.s.e. trin.) Matt 16,13-26

10.30 K

-

Søndag 8. juli (6.s.e. trin.) Matt 19,16-26

10.30 K OWJ

Søndag15. juli (7.s.e. trin.) Matt 10,24-31		
			
Søndag 22. juli (8.s.e. trin.) Matt 7,22-29

10.30 K

Søndag 29. juli (9.s.e. trin.) Luk 12,32-48 / Luk 18,1-8

10.30 K

Søndag 5. august (10.s.e. trin.) Matt 11,16-24

19.30* K
Skriftemål 19.15

14.00 K FEJ

Søndag 12. august (11.s.e. trin.) Luk 7,36-50		
Søndag 19. august (12.s.e. trin.) Matt 12, 31-42
		
		

10.30 K*
Friluftsgudstjeneste i
Rønheden plantage

Søndag 26. august (13.s.e. trin.) Matt 20,20-28

10.30 K

Søndag 2. sept. (14.s.e. trin.) Joh 5,1-15		

19.30 K FEJ

10.30 K

K = Kirkebil, tlf. 97 95 12 73. Kirkebilen kan i Bedsted køre helt til kirkens dør.
De anførte tekster er søndagens prædiketekster. * Se omtale under ”Nyt fra sognene”.
Ingen initialer = Erik H. Bennetzen eller ny sognepræst; FEJ = Frits Erik Jensen;
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