Kirkebladet

Juni
Juli
August

Nr. 2 / 2017

Der er en præst i enhver kristen
Refleksioner om Bibel og bøn – Nyt fra sognene
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Der er en præst i enhver kristen
Et vers i apostelen Peters første brev (kap. 2 vers
5) er en ren perle til forståelse af, hvad en kristen
menighed er: ”… lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der
bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er
kærkomne for Gud”.
Det er den enkelte kristne, som her er en levende
sten i det åndelige bygningsværk, som den kristne
kirke er, og hvor Jesus selv er ’hovedhjørnestenen’,
den sten, der bærer hele konstruktionen. Men i
dette åndelige hus er der et helligt præsteskab, som
udfører en hellig præstetjeneste, og den består i at
bringe åndelige ofre, som Gud har velbehag i, fordi
de har deres udspring i det ene og afgørende offer,
som Jesus Kristus selv har bragt.
Præstetjeneste i bibelsk forstand er offertjeneste. I
gammeltestamentlig tid havde Gud gjort det muligt
at få tilgivelse ved, at præsten bragte ofre for at skaffe
soning for menneskers synd og skyld. Men der blev
også bragt takofre f.eks. for høsten. Men efter at Jesus Kristus havde bragt det afgørende sonoffer, hvor
han gav sit liv for os ved døden på korset, var der
ikke længere brug for ofrene til soning af synd og
skyld. Jesus blev et sonoffer for hele verdens synder.
Nye sonofre ville være at sige til Gud, at Jesu død
ikke var nok, at der er brug for mere. Men Jesu offer
er fuldkomment. Der kan ikke føjes noget til; der
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er ikke brug for mere. Til gengæld er der brug for
at sige Gud tak. Der er brug for at bringe takofre,
glædesofre, lovprisningsofre – et kært barn kan have
mange navne. Det har vi alle brug for. Det er en helt
nyt præstetjeneste, som enhver kristen har andel i,
enhver, som i tro på Jesus Kristus har taget imod,
at han har sonet al vor synd og skyld og skænket os
tilgivelse og frelse.
Vi siger Gud tak i vor bøn til ham og i vor lovprisning af Ham. Men den ufortjente godhed, som vi
har mødt hos Gud, den kalder os til at vise godhed
mod andre i vor målestok, og hvor vi har mulighed
for det: i forbøn for andre og ved omsorg og hjælp,
hvor mennesker har brug for det.
Derfor ligger det lige for, at Paulus tilskynder
os og formaner os til at bringe vore ”legemer (dvs.
vort håndgribelige liv, vor handlinger over for andre) som et levende og helligt offer, der er Gud til
behag”, og han føjer til: ”Det skal være jeres åndelige gudstjeneste” (Romerbrevet 12,1). Og i samme
mening siges det i Hebræerbrevet (13,15-16): ”Lad
os bestandig ved ham (dvs. Jesus) bringe Gud takoffer, det vil sige frugten af læber, som bekender hans
navn. Glem heller ikke godgørenhed og gavmildhed; det er den slags ofre, Gud finder behag i.” Igen
begge dele: Tak til Gud og omsorg for andre, begge
dele sit som et takoffer.

Alle troendes præstedømme
Netop her har vi kernen i det, som Luther kaldte
”alle troendes præstedømme”.
Alle er vi gennem troen på Jesus Kristus befriet fra
al vor synd, al vor skyld, som ellers ville skille os fra
Gud. Vi skal ikke trælle for at opnå Guds nåde, den
er givet os i troen på Jesus Kristus. ”Tror du, så har
du!” skriver Luther i dyb befrielse.
Selv har han kæmpet i årevis og var begyndt at
tro, at Gud havde forstødt ham, indtil det gik op
for ham, hvad det betød, at mennesket bliver retfærdiggjort af tro alene. Ikke ved at gøre sig værdig
til det, ikke ved at gøre sit yderste; men ved ganske
enkelt at tage imod, at Jesu Kristi død for vore synders skyld er fuldstændigt nok. Tro det, og det er
dit, ”tror du, så har du”. Tro at Jesus Kristus med
sin død har sonet al din synd, så har du frelsen ved
at tage imod det i tro. Guds ord siger det. Du er fri.
Fri til at komme til Gud og træde frem for ham med
tak og med bøn. Og det er at gøre en præst gerning.
”At vi er præster … gør os værdige til at træde frem for
Gud og bede for andre. Det at stå for Guds ansigt og
bede tilkommer ingen andre end præsterne. Kristus han
gjort det sådan, at vi åndeligt må træde frem på andres
vegne og bede”, skriver Luther i det lille skrift ”Om et
kristent menneskes frihed”.
På Luthers tid var en præsts vigtigste opgave at
”frembære det ublodige messeoffer” til soning af
menneskers synder. Præsterne blev tit bestilt til at
udføre ”messeofferet”, holde nadverliturgien, hvor
de frembar det indviede Kristi legeme og blod, som
et nyt offer til soning for mennesker, som måske slet
ikke var til stede, ja, endda allerede var døde. Vejen

til Guds nåde gik derfor gennem præsten offertjeneste. Nej, siger Luther, den slags præstetjeneste er
for altid slut med Jesu død på korset, hvor han gav
sig selv som det endegyldige offer. Hans offer skete
på Golgatha. Men i nadveren uddeles den gave, som
Kristus har erhvervet ved sin død på korset. Golgatha er offeret til syndernes forladelse, i nadveren
uddeles gaven fra Jesu offer: syndernes forladelse.
Præstens sonoffertjeneste i ”messeofferet” er et menneskeligt påhit, det er forkert og fuldstændig unødvendigt.
Til gengæld udspringer den nye offertjeneste af, at
vi modtager syndernes forladelse, for nu tilhører den
kristne Gud og lever i tak til Gud og med tilskyndelse til være til gavn for næsten i ord og handling.
Det er, som vi læste i Hebræerbrevet, at bringe sit
liv til Gud som takoffer, det vil sige frugten af læber,
som bekender hans navn, og ved ikke at glemme
godgørenhed og gavmildhed; det er den slags ofre,
Gud finder behag i.
De, som nu har præsteembede i kirken, skal ikke
– og kan ikke! – bringe sonoffer. Det har Kristus
gjort. Men de er kaldet og ordineret til at tjene menigheden med ordet fra Gud, hjælpe menigheden
med at fejre gudstjeneste, undervise og hjælpe den
enkelte til en bærende tro ved forbøn og sjælesorg.
Luther leger lidt med, hvad man så kan kalde dem,
han foreslår: tjenere, trælle, husholdere, som Paulus
skriver: ”Sådan skal man betragte os: som Kristi
tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder”
(samme skrift, afsnit 17).
v/Erik H. Bennetzen

KIRKEVANDRING I HELTBORG
Tirsdag den 13. juni 2017 inviteres der til kirkevandring ved Heltborg Kirke kl. 19.00.
Der vil blive fortælling om kirke og kirkegård, her er der for
nylig indrettet en afdeling med urnegravsteder og en anden
afdeling er for de anonyme, her er der rejst en sten med indskriften KENDT AF GUD. Efter en tur rundt både ude og
inde bliver der serveret kaffe i Heltborg Forsamlingshus.
Efter kaffen vil Erik Linnet, Elkontakten, Bedsted fortælle
lidt om lys på kirke og kirkegård, han har efteråret 2016 renoveret/fornyet lys på kirkegården.
Alle er velkommen. Venlig hilsen Sydthy Distriktsforening
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Refleksioner over Bibel og bøn i mit liv
For at få sat tingene i perspektiv er jeg nødt til at
spejle mig i et eller andet.
Mit spejl i disse linjer er hentet fra et andet kontinent.
Solen står højt på himlen, det blæser let, den røde
jord hvirvles op af vinden og vi har netop forladt
kirken efter en søndagsgudstjeneste, mens vi synger
den sidste salme.
Vi stiller os i en rundkreds og når alle er på plads,
slutter præsten af med et ”Gå i fred”. Det blev signalet til at hilse på hinanden. Vi befinder os syd for
ækvator, hvor en gudstjeneste ikke bare føles meget
lang, men mega lang for en nordboer. På den anden
side opleves gudstjenesten også bare som en fest i
Guds hus, hvor menigheden bidrager med masser af
korsang og vidnesbyrd.
Efter gudstjenesten inviteres vi til frokost hos en
familie og flere fra kirken følger med. Da vi ankommer til hjemmet stiger røgen op fra køkkenhytten,
vi bliver vist ind i huset med dagligstuen. Inden vi
sætter os beder præsten en kort bøn.
Da frokosten skal serveres af husets døtre, beder
den ene af dem bordbønnen.

Efter maverne er godt fyldt, serveres den traditionelle te med masser af mælk og sukker i. En naturlig
afslutning på et besøg vil altid være sang, bibellæsning og bøn, derfor kaldes den del af familien, som
har været travlt optaget i køkkenet ind til andagten.
Jeg tænker det som en gave og rigdom, at have
boet et sted, hvor der blev læst meget i biblen og
bedt rigtig meget og det som en naturlig del af livet
og ved samvær.
Nogle gange synes det svært at vurdere hvad det
gav – for det kan ikke måles og vejes med intellektet. Det var uden tvivl næring for troen, som mad er
næring for kroppen. Samlet set kunne det vel kaldes
under Guds påvirkning.
Tænk at være en del af et kæmpe fællesskab, der
læser biblen og beder bønner på andre sprog, det
føles faktisk som en styrke…
noget stort……
og stort er det, fordi det handler om Guds relation
til mig.
Det jeg ser i spejlet må jeg vist holde for mig selv.

Efter en søndagsgudstjeneste i Lugumek kirke i Kenya.4

V/Dorrit Bakkegård Olesen

NYT FRA SOGNENE
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Ashøje
i samarbejde med hele Sydthy provsti.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 11. juni inviteres til familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten hygger vi os med helstegt gris og
leg i præstegårdshaven.
Pris for mad: 50 kr. – Børn spiser gratis.

Skriftemål
Gudstjeneste med mulighed for skriftemål forud.
Søndag d. 27. august kl. 19.30 har vi igen aftengudstjeneste i Grurup kirke. kl. 19.15, Et kvarter før
gudstjenesten begynder, er der mulighed for skriftemål med håndspålæggelse. Vi synger en salme,
hører et ord fra Skriften, beder en fælles skriftebøn
og modtager absolutionen og er klar i god tid til
gudstjenesten.

Indsamlinger
Ældregudstjeneste
Tirsdag d. 20. juni kl. 14.00 inviteres alle ældre
til gudstjeneste i Bedsted kirke, som særligt for jer.
Efter gudstjenesten er der kaffe og hygge i konfirmandstuen. Kirkebilen kan bestilles.

Grurup kirke: Kirkens Korshær: 450,00 kr.
Bedsted kirke: Folkekirkens Nødhjælp: 725,00 kr.
Bedsted kirke: KFUM og K: 1699,00 kr.

Til kalenderen
Anderledes gudstjeneste
Lidt anderledes aftengudstjeneste i Grurup kirke.
Søndag d. 9. juli kl. 19.30 inviteres til en lidt anderledes gudstjeneste med vægt på ro og fordybelse.
Kom gerne vandrende og vælg hjemmefra et Bibelvers eller salmevers at fundere over undervejs. Bøn,
forbøn og levende lys.

Høstgudstjenesterne er i år planlagt til følgende søndage:
17. september kl. 10.30 familie- og høstgudstjeneste
i Bedsted kirke.
24. september kl. 10.30 høstgudstjeneste i Grurup
kirke.

Reformationsjubilæet
Sommersangaften
Grurup kirke torsdag d. 10. august kl. 19.30.
Et dejligt program forberedes. Bring forslag med.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 20. august satser vi på godt vejr til gudstjeneste under åben himmel i Rønheden Plantage.
De nye konfirmander bydes velkommen. Pølser m.
brød, øl, sodavand og kaffe.

fejrer vi med endnu 2 arrangementer:
11. oktober kl. 19.30 i Koldby kirkecenter, et foredrag: ”Grundpillerne i Luthers lære” v/pastor Erik
H. Bennetzen.
12. november kl. 10.30 i Bedsted kirke: Fælles festgudstjeneste.
I marts holdt professor Kurt Larsen et historisk foredrag om Martin Luthers liv og reformationen.
Disse tre reformations-arrangementer holdes i samarbejde mellem Harring-Stagstrup, Visby-HassingVillerslev-Hørdum-Skyum og Bedsted-Grurup pas
torater.
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Sjælesorg på nettet
Sjælesorg er en gratis fortrolig samtale med en
præst. På sjælesorg.nu kan du chatte over nettet
med en præst om eksistentielle temaer, tab, sorg,
mobning, kærlighed, om tvivl og tro. Eller om
brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og
eksamensangst eller følelsen af ikke at være god
nok eller svære personlige valg. Sjælesorg er omsorg for sjælen, og det er en mulighed for at chatte med et andet menneske om lige præcis det,
som du går og tumler med. Præsten er en erfaren
samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.
Gå ind på denne hjemmeside for at læse mere om
Sjælesorg på nettet eller for at tale med en præst:
http://www.sjaelesorg.nu/
(Du er også velkommen til at kontakte din sognepræst. Se under Adresser s. 6 her i bladet).
Har du tid og overskud til at
lytte til et medmenneske i nød?
Sct. Nicolaj Tjenesten søger frivillige medarbejdere.
Tjenesten, som arbejder på folkekirkens grund,
driver bl.a. en telefon-livline, hvor mennesker
med forskellige problemer og sorger kan få en
samtale omkring det, der går dem på.
Medarbejdere skal møde medmennesket i den
anden ende af røret med ligeværd, tålmodighed
og medmenneskelighed uden fordømmelse. Fortrolighed er en selvfølge.
Medarbejdere i tjenesten indgår i en vagtplan.
Man skal være indstillet på opkald og samtaler på
de tidspunkter, hvor man har vagten.
Kunne du se dig selv i denne diakonale tjeneste,
eller vil du gerne have mere at vide, kan du henvende sig til tjenestens leder på tlf. 33 14 81 07
eller send en e-mail til: snt.frivillig@kirkenskorshaer.dk

ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Indtil videre: Erik H. Bennetzen - 30 25 08 55
E-mail: erik@bennetzen.com
Derefter igen: Ole Weinkauff Jakobsen,
Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted
Tlf. 97 94 52 76 - 31 45 24 40
E-mail: bedsted.sognthisted@km.dk
Træffes bedst:
Træffes bedst efter aftale - ring 30 25 08 55
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.
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.
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

NB: Indskrivning af nye konfirmander - konfirmation 2018
Torsdag d. 8. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen: De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til orientering om konfirmation og konfirmationsforberedelse. Derefter er der indskrivning. Er
nogen forhindret, så kontakt sognepræsten, tlf. 30 25 08 55.
Datoer for konfirmation i 2018 er: søndag d. 29. april i Grurup kirke og søndag d. 6. maj i Bedsted kirke.
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PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
Juni
Tirsdag d. 06.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 07.: Kirkens Korshær. Taler Søren Nielsen, Holstebro.
Fredag d. 09. og lørdag d. 10.: IM’s årsmøde i Skjern
Kulturcenter.
Tirsdag d. 13. - lørdag den 17.: Teltmøder i Vilsund
Fredag d. 23. kl. 19.00: Sct. Hans hos Ulla og Jens
Vestergaard, Thybovej 10. Taler: provst Line
Skovgaard Petersen.
Onsdag d. 28.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Jakob Esmarch, Holstebro.
Juli
Fredag d. 14. - fredag d. 21.: Bibelcamping i Hurup.
August
Tirsdag d. 01.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 02.: Sommerhyggeaften hos Merete og
Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9.
Onsdag d. 09.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus.
Taler Heri Elttør, Aulum.
Onsdag d. 16.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Lisa Bremer, Gøttrup.
Onsdag d. 23.: Fællesspisning kl. 18.00 i missionshuset – tilmelding til Mary 2164 8713 senest den
20.08.17. Pris: 65 kr. – Kirsten og Preben Pedersen fortæller om deres tur til USA.
Onsdag d. 30.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Ketty Riis Stormgade 22 c.
Sydkredsen: Mona og Jens Thomsen, Rønheden
24.
KLUB 16.30
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:
Allan Bendtsen, 20 13 55 10
Juni
Fredag d. 09.:
Fællesspisning kl. 18.30
– derefter Sofaløb.
Juli
Intet møde.
August
Fredag d. 04: Foreningsaften for alle kl. 18.30. Herefter samles vi på Toppen.

KFUM & KFUK’s - Unge/voksne
Kontaktperson: Ulla Vestergaard, 97 94 50 10
Hvor andet ikke er anført begynder arrangementerne
kl. 19.30
Juni
Fredag d. 09.: Foreningsaften i Bested Missionshus
kl. 18.30 - (Gruppe 3).
Søndag d. 11.: Familiegudstjeneste i Bedsted Kirke
kl. 10.30, efterfølgende helstegt gris i Præstegården.
Onsdag d. 14.: Bibeltime hos Hanne og Klaus Kanstrup, Åbrovej 17 v/ Jens Højbjerg.
Fredag d. 23. kl. 19.00: Skt. Hans fest ved Ulla og
Jens Vestergaard, Thybovej 10. Taler: provst Line
Skovgaard Petersen.
Juli
Søndag d. 2.: Gudstjeneste i Bedsted Kirke kl.
10.30, efterfølgende kirkefrokost hos Merete og
René Hedegaard.
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Onsdag d. 5.: Cykeltur for hele familien. Vi mødes
hos Anne Mette og Jørgen Dahlgaard, Brogårdsvej 7.
Onsdag d. 19.: Familieaften på Bibelcamping i Hurup kl. 19.30 v/ Børnekonsulent Hanne Pedersen,
Herborg, efterfølgende kaffe.
Onsdag d. 26.: Pizza og havehygge for hele familien
kl. 19 hos Eva og Erik Nørbjerg, Horsfeldvej 5.
August
Fredag d. 4.: Foreningsaften i Bedsted Missionshus
kl. 18.30 - (Gruppe 2).
Fredag d. 11.: By Night i Bedsted hvor vi deltager.
Søndag d. 20.: Friluftsgudstjeneste i Rønhede Plantage kl. 10.30 efterfølgende grillpølser.
Onsdag d. 30.: Bibeltime hos Dorit og Erik Olsen,
Rønheden 43. 		

BIBELKREDSEN
Kontaktperson: Bent Møller Jensen, 97 94 51 15
Juni
Onsdag d. 21.: Inge og Poul Vestergaard, Horsfeltvej 8.

Juli Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
Intetandre	
  
møde.ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  
August
Intet	
   møde.

HUSK VORES GENBRUGSBUTIK I BOOA
Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og
mange andre ting.
Dødsboer afhentes.
Ny adresse: hos EL-Kontakten,
Vestervigvej 58, 7755 Bedsted

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
Alle er velkomne

Juli
Intet møde.

Juni
Torsdag d. 08.

August
Onsdag d. 02.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4.

Juli
Ferie.
August
Torsdag d. 10.

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.

SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Kontaktperson: Ejgil Graversen
- 30 64 39 72 - 97 94 53 65
Alle er velkomne

KIRKENS KORSHÆR - kl. 14.30
Kontaktperson: Ketty Riis – 97 94 53 63
Juni
Onsdag d. 07. kl. 19.30: Møde i missionshuset. Taler v. Søren Nielsen, Holstebro.
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Juni
Tirsdag d. 13.
Tirsdag d. 27.
Juli
Ferie.

August
Tirsdag d. 08.
Tirsdag d. 22.

ANDAGTER PÅ FRIPLEJEHJEMMET
BEDSTED THY, Tværgade 7
kl. 15.00 den sidste torsdag i hver måned v/Esther og Henning Filipsen, Koldby.
Alle er velkomne.

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Alle sognets beboere er velkommen til
disse gudstjenester.
Der er altid altergang.

Tirsd. d. 6. juni kl. 15.00: Frits Erik Jensen
Tirsd. d. 20. juni kl. 14.00 i Bedsted kirke: Erik
H. Bennetzen
Tirsd. d. 4. juli kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsd. d. 18. juli kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 1. august kl. 15.00: Lillian Risum
Tirsd. d. 15. august kl. 15.00: Bart Vanden
Auweele
Tirsd. d. 5. september kl. 15.00: Erik H. Bennetzen

Gudstjenestestreaming
fra Bedsted Kirke
Når der er gudstjeneste i Bedsted kirke (se gudstjenesteoversigten på bagsiden), streames gudstjenesten normalt. Dvs. at gudstjenesten kan ses live
på kirkens hjemmeside: www.bedstedkirke.dk i den
følgende uge (eller i praksis indtil næste streaming).

Pinse
Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.
Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!
Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!
Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld!
Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!
Saligheds fryd for Genløserens dyd
times lad mennesker alle!
Faderens råd og den Helligånds dåd
sammen i Frelseren falde,
så af det hele, som Gud har skabt,
går kun fortabelsens æt fortabt!
N.F.S. Grundtvig 1837

Meddelelser til næste kirkeblad
senest mandag d. 24. juli 2017
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...

Konfirmanderne 2017.

Golfstrømskonfirmanderne 2017.
10

Snapshots fra
fastelavnsfejringen i
Jakobs Smedje.

Konfirmander på
pilgrimsvandring
d. 8. april.

Kirkelige handlinger
Døbte

Evelyn Hartvig Christensen

Begravede

Magnus Leegaard Pedersen

Mathilde Engberg Andersen

Anne Marie Schousen Kristensen
Lars Egeberg
Lily Marie Nielsen
Tanja Mølbach
Anne-Dorte Poulsen
Ole Kristen Nielsen
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Gudstjenester
Juni - Juli - August 2017

Helligdag		

Bedsted

Grurup

Søndag d. 4. juni (Pinsedag) Joh 14,22-31

10.30 K

Ingen

Mandag d. 5. juni (2. pinsedag) Joh 3,16-21

Ashøje*

Ashøje*

Søndag d. 11. juni (Trinitatis søndag) Joh 3,1-15

10.30* K Familiegudstjeneste

Søndag d. 18. juni (1.s.e. trin.) Luk 16,19-31		
Tirsdag d. 20. juni
		
Søndag d. 25. juni (2.s.e. trin.) Luk 14,16-24)
Søndag d. 2. juli (3.s.e. trin.) Luk 15,1-10

14.00* K
Ældregudstjeneste
9.00 FEJ K
10.30 K

Søndag d. 9. juli (4.s.e. trin.) Luk 6,36-42
9.00 K
			
Søndag d. 16. juli (5.s.e. trin.) Luk 5,1-11

10.30 K

Søndag d. 23. juli (6.s.e. trin.) Matt 5,20-26

10.30 K

Søndag d. 30. juli (7.s.e. trin.) Luk 19,1-10		
Søndag d. 6. august (8.s.e. trin.) Matt 7,15-21

9.00 FEJ K

Søndag d. 13. august (9.s.e. trin.) Luk 16,1-9

10.30 K

Søndag d. 20. august (10.s.e. trin.) Luk,19,41-48
		

19.30*
Skriftemål 19.15

19.30 FEJ K

10.30* K Friluftsgudstjeneste Rønheden plantage

Søndag d. 27. august (11.s.e. trin.) Luk 18,9-14		
			
Søndag d. 3. sept. (12.s.e. trin.) Mark 7,31-37

19.30 K

10.30 K
(10.15 skriftemål)*

9.00 FEJ K

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

