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Luther på prædikestolen i
Mariakirken i Wittenberg

19 år og tak! – Luthersk reformation 500 år – Gospelkoncert
Nyt fra sognene – Fra sognets dagligliv
Gudstjenesteoversigt
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www.bedstedkirke.dk

19 år og tak!
Første eller anden dag, vi boede i Bedsted Præstegård, ringede det på døren. Udenfor stod en stolt
nybagt far og skulle melde fødsel. Barnet var født
19. august, den dag vi flyttede ind. Nogen uger senere var der så dåb. På den måde blev det et godt
billede på det at være præst i et sogn. Som præst
møder man mennesker vidt forskellige steder i livet, men altid ved de store begivenheder af glæde
og sorg.
Gang på gang undres man som præst over, hvor
åbenhjertigt mennesker lukker én ind i deres liv. Og
ængstes over, hvad de mon tror, man har at bidrage
med. Det er så den anden side af mødet med mennesker. Man er sendt. Man er sendt med Guds ord
i dåb og nadver, i skriftemål og prædiken, i bøn og
lovsang. I glæden hvor intet ord var stort nok. I sorgen, hvor det nogen gange endte i tavshed. Ethvert
ord syntes at ville blive en misforståelse. De fleste
gange var det en lyst, at tage kjolen på. Andre gange
var den så tung at bære, så kun sognets forbøn og

Guds ord kunne bære mig. Og så det, som jeg har
måtte sande så ofte: Man kan, fordi man skal! Man
er sat til det, kaldet til det.
Her skal lyde en stor tak for alt gennem de nitten år.
Først og sidst tak for fællesskab i gudstjenesten. Tak
fordi I var med til at udvikle dem og tog imod, når
der var nyt på tapetet. Jeg skal aldrig glemme en af
de ældre kirkegængere, der spurgte, om det ”kom op
på skærmen”. Og da jeg kunne bekræfte det, kom
det promte: ”Åh, det var dejligt. Det er så nemt at
se!” Jeg vil altid med glæde og taknemlighed tænke
tilbage på påskens gudstjenester. Og på alle mangen
opbyggelig snak med børnene til familiegudstjenesterne – altså opbyggelig for mig! Tak til koret, fordi
I var med til at løfte gudstjenesterne. Og til betjeningen som mere end en gang har reddet mig, når
hovedet var lidt for konfust.
Tak til minikonfirmander og konfirmander. Tak for
snak om stort og småt, for mangt en hyggelig gudstjeneste på plejehjemmet. Der var altid grin og godt

Ole i kirken sammen med minikonfirmanderne
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humør til kaffen. Og mange flere skulle nævnes. Og
til dem hører i særlig grad skiftende menighedsråd.
Der høres meget om problemer med menighedsråd.
Sådan har det aldrig været i Bedsted. Hvert eneste
menighedsråd har støttet op. Det er ikke i Bedsted
og Grurup, præsten ser langt efter menighedsrådsmedlemmerne til gudstjeneste. Tak fordi I altid så
det, jeg nåede. Og ikke det jeg ikke nåede. Ikke
mindst når tilværelsen faldt sammen for os.
Det giver anledning til også at sige, at familien har
været meget glad for Bedsted og Grurup sogne, for
præstegård og ikke mindst præstegårdshaven med
alle blomsterne – især dem om foråret, hvor der har
været et helt tæppe af krokus og erantis – og træerne. I Bedsted har vi været hjemme både i familien
og i kirken.
Nu har meget så forandret sig. Min afløser vil ikke
opleve en nyfødt far, der står stolt i døren med en
fødselsanmeldelse. I dag sker det elektronisk. Men
sagen er stadig den samme: at mødes af og om Guds
ord i alle livets sammenhænge. Derfor vil jeg slutte
med et ord af Paulus til menigheden i Efesos, da

han forlod dem. Da sagde han: ”Nu overgiver jeg jer
til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge
og at give arven til alle dem, der er helliget.” Det er
sådan set det, en præst er sat i verden for, at overgive menigheden, sognet, mennesket til Gud og hans
nådes ord.
Så vil jeg sige, som en ung kvinde for mange, mange år siden sagde, da kisten forsvandt med hendes
mand, som tyskerne havde skudt: ”Vi ses igen!” Ja,
vi ses igen. Nu får vi fast adresse i Vorupør. Udover
alt det andet gode, der er at sige om Vorupør, er at
der ikke er særlig langt til Bedsted. Så vi ses igen –
både her og hisset, som vi nu snart skal synge i den
gamle høstsalme. For det er vist og sandt:
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
Dorte og Ole W. Jakobsen

Afskedsgudstjeneste og 60 års fødselsdag
Med udgangen af juni er sognepræst Ole W. Jakobsen fratrådt sit embede ved
Bedsted og Grurup Kirker.
Du/I indbydes derfor til afskedsgudstjeneste
søndag d. 27. august kl 10.30 i Bedsted kirke
og efterfølgende afskeds- og fødselsdagsreception
på Morup Mølle Kro.
Der bliver også en afskedsgudstjeneste
søndag d. 20. august kl 10.30 i Hørdum Kirke.
Gerne tilmelding til reception senest mandag d. 21. august
til Bent Møller Jensen, tlf 20584658 / mail: skellebjergvej4@gmail.com,
eller til Inger Bak Vestergaard, tlf 61767622 / mail: ibv66@hotmail.com
Bedsted-Grurup Menighedsråd
Bent Møller Jensen
formand
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500 ÅR LUTHERSK REFORMATION
De tre samarbejdende pastorater har i denne periode de sidste 2 af 3 arrangementer til fejring af den evangeliske erkendelse, der blev til den lutherske reformation.
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.30 i Koldby kirkecenter
Foredrag om Grundpiller i Martin Luthers tro og kristendomsforståelse
ved Erik H. Bennetzen, Vestervig. En dyb, personlig troskrise førte Luther
ind i en kamp for at finde en nådig Gud. Han fandt og kæmpede for en
holdbar tro, som ikke hvilede på hans egen overbevisning, som så let kunne
tage fejl, men byggede på Guds klare tilsagn. Ja, kirkens tro og praksis måtte
gendannes (reformeres) på dette grundlag.
De vigtigste grundpiller i Luthers erkendelse er fortsat grundlæggende:
– »frelse ved tro, ikke gerninger« – »at den kristne på én gang er retfærdig og synder«
– »at menneskets vilje er ikke fri, men trælbunden« – »menighed og præst« – »ordet og sakramenterne«
– »kristenlivet« – »Hvor finder vi Gud? Hvorfra ved vi, hvad han vil os?«
Erik H. Bennetzen er kst. sognepræst i Bedsted-Grurup (Speciale om Luther under teologistudiet.)
Søndag d. 12. november kl. 10.30 i Bedsted kirke
Festgudstjeneste for reformationens begyndelse 1517 – 2017.
Gudstjenesten er en fælles festgudstjeneste for alle 9 sogne i de 3 pastorater: Harring-Stagstrup, Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum og Bedsted-Grurup.
Alle 3 præster medvirker. Prædikant: Lillian Risum, Visby.
Efter gudstjenesten er der festlig sammenkomst med spisning i Bedsted missionshus.

Ny organist
Menighedsrådet har ansat Claus Bendix Nielsen som organist ved Bedsted og Grurup kirker fra 1. september.
Vi byder vor nye organist hjertelig velkommen og har bedt Claus skrive lidt om sig selv:
… Født i Sorø i 1961, og har haft min barndom i det naturskønne område syd for Sorø ned mod Tystrup
Bavelse søerne.
Jeg er oprindelig uddannet ingeniør (skibsbygning), men begyndte i 1988 at gå til orgelundervisning ”bare
for sjov”, men det endte med, at jeg i 1996 blev færdiguddannet som organist fra Sjællands Kirkemusikskole.
Forinden spillede jeg dog allerede som fast vikar i forskellige kirker i København og Helsingør området, hvor
jeg ud over orgelspillet også tog mig af de respektive kor i kirkerne, både børne-, ungdoms- og voksen kor.
I 1998 forlod jeg Sjælland for at slå mig ned på Ærø, hvor jeg nu har boet i 18½ år.
Der var to ledige organiststillinger på øen. Jeg søgte den mindste af stillingerne, og endte med at få den store,
og efter nogle år blev min stilling alligevel udvidet til også at omfatte den mindre stilling.
Efter jeg var kommet til Ærø, havde jeg holdt kontakt til min gamle arbejdsplads i København, og sideløbende haft beskæftigelse her, men siden 2007 hos en gammel studiekammerat, der havde startet eget firma
her på øen.
Jeg har altid betragtet det som noget ganske særligt at spille i kirkerne, samtidig betragter jeg mig både som
almindelig kirkegænger og en aktiv del af menigheden, også når jeg optræder i rollen som organist.
Udover at spille i kirkerne har jeg også spillet til lokale revyer og amatørteaterforestillinger, samt sangarrangementer og koncerter.
Jeg ser frem til at komme til Thy. Det var et område, jeg ikke havde det store kendskab til, men jeg er blevet
ret begejstret for området, ikke mindst naturen. Samtidig har jeg også fået et særdeles positivt indtryk af jer
beboere i Bedsted og Grurup, så nu glæder jeg mig til at komme i gang oppe i jeres smukke landsdel.
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NYT FRA SOGNENE
Afskedsgudstjeneste
og afskeds- og
fødselsdagsreception
Søndag den 27. august kl. 10.30 holder Ole W.
Jakobsen, Bedsted-Grurups sognepræst gennem 19
år, afskedsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til reception på Morup Mølle Kro.
Husk tilmelding! Se herom på side 3 i dette blad.

Høst- og familiegudstjeneste
i Bedsted Kirke
Søndag d. 17. september kl. 10.30.
Konfirmanderne pynter kirken. Voksenkoret medvirker. Indsamling af høstoffer. Frokost.
Efter gudstjenesten inviteres alle til høstfrokost
i konfirmandstuen. 40 kr. for voksne. Gratis for
børn. Vi synger nogle af vore dejlige høstsange.

Høstgudstjeneste i Grurup
Kirke - og sognenes
menighedsråmøde - NB!
Søndag d. 24. september kl. 10.30.
Voksenkoret medvirker. Indsamling af høstoffer.
Kirkekaffe.
I forbindelse med kirkekaffen afholdes i Grurup
kirke menighedens årsmøde. Der vil bl.a. blive gjort
rede for planerne om sognesammenlægningen af
Bedsted sogn og Grurup sogn til ét sogn. Det er også
ved den lejlighed, at sognenes folkekirkemedlemmer får medindflydelse ved at give deres meninger
til kende. Se menighedsrådsformandens skrivelse s.
6 i dette nummer.

Gospelkoncert Bedsted Kirke
Mandag den 9. oktober kl. 19.30.
Klitmøller Gospelkor giver koncert i Bedsted kirke.
Entré 75 kr. Børn under 12 ifølge med voksen kommer gratis ind. Se nærmere omtale s. 11.

Luthersk reformation 500 år
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Koldby kirkecenter
”Grundpiller i Martin Luthers tro og kristendomsforståelse” - foredrag ved pastor Erik H. Bennetzen.
Søndag d. 12. november kl. 10.30 i Bedsted kirke
REFORMATIONS-Gudstjeneste.
Festgudstjeneste fælles for de 3 samarbejdende pastorater: Harring-Stagstrup, ”de 5 sogne” og Bedsted-Grurup. Alle tre præster medvirker ved denne
festgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der sammenkomst i Bedsted
missionshus.
Præsterne, Frits Erik Jensen i Harring-Stagstrup,
Lillian Risum i Visby-Hassing-Villerslev-HørdumSkyum og (Ole W. Jakobsen) Erik H. Bennetzen
Bedsted-Grurup pastorater samarbejder om 3 arrangementer i anledning af 500-året for den lutherske
reformation og for dens grundlæggende bevidsthed
om at bygge på apostlenes grundvold. Se side 4.

BUSK familiegudstjeneste
B-U-S-K = Børn-Unge-Sogn-Kirke
Fredag d. 27 oktober
Kl. 17.45 Fællesspisning i konfirmandstuen.
Pris: 35 kr., max 100 kr. per familie.
Tilmelding ikke nødvendig.
19.00: BUSK-gudstjeneste i Bedsted kirke med
velkomst til de nye minikonfirmander!
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Menighedsrådsmøder
Søndag 24. september efter høstgudstjeneste i
Grurup kirke: Menighedens årsmøde (se nærmere
nedenfor).
To. 5. okt. kl. 19.00 i konfirmandstuen.
To. 2. nov. kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Sognepræsten holder fri
Friweekend: 2.-3. september.
Ferie: 28. oktober – 10. november.
Afløser er sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup.
tlf: 97 93 10 33; e-mail: FEJ@km.dk

Menighedens årsmøde
Søndag den 24. september efter høstgudstjenesten
i Grurup kirke afholdes menighedens årsmøde.
På menighedens årsmøde vil der være en orientering om det, menighedsrådet er i gang med. Det er
store opgaver: valg af ny præst, bygning af ny præstegård – og så også arbejdet på at formalisere sognestrukturen, så Bedsted og Grurup sogne kan lægges
sammen til ét sogn.
Til det sidste skriver menighedsrådet ved dets formand: ”Bedsted og Grurup sogne er 2 selvstændige
sogne med fælles menighedsråd. Til det fælles menighedsråd skal 1 person komme fra Grurup sogn.
Da der ved sidste valg ikke kunne findes 1 person
i Grurup sogn til rådet, blev det fælles menighedsråd
pålagt at forberede et nyt valg i sognet. Her lykkedes
det som bekendt heller ikke at opstille nogen.
I indeværende valgperiode har det fælles menighedsråd dispensation til at fungere uden en repræsentant fra Grurup.
Menighedsrådet vil gerne undgå disse problemer
i fremtiden. Vi vil forsøge at lave en reel sognesammenlægning mellem Bedsted og Grurup. Fordelen
herved er, at det så ikke er et krav at 1 af rådets medlemmer er bosiddende i Grurup sogn.
På menighedens årsmøde søndag den 24-092017 i Grurup kirke efter gudstjenesten vil der blive
gjort rede for planerne om sognesammenlægningen.
Det er også ved den lejlighed, at sognenes folkekirkemedlemmer får medindflydelse på om vi skal arbejde videre med dem.
Menighedsrådet v/ Bent Møller Jensen
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ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Indtil videre: Erik H. Bennetzen - 30 25 08 55
E-mail: erik@bennetzen.com
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.
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
senest mandag d. 23. oktober 2017
til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 53 08
E-mail: stationsvej7@mvbmail.dk

PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
September
Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 06.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Johannes Kloster, Hodsager.
Onsdag d. 13.: Vækkelsesmøde i Harring-Stagstrup
Kirkecenter. Taler Poul Erik Hansen, Farsø.
Torsdag d. 14.: Vækkelsesmøde i Harring-Stagstrup
Kirkecenter. Taler Poul Erik Hansen, Farsø.
Fredag d. 22. kl. 18.00: Høstfest for hele familien.
Viggo Iversen, Agger kommer og holder aftenen
for os.
Onsdag d. 27.: Samtalemøde i hjemmene:
Vest kredsen: Anna Marie Gramstrup, Stormgade
35.
Syd kredsen: Inger og Robert Møller, Skolegade
13.
Torsdag d. 28.: Soldatervennerfest i Heltborg Missionshus. Taler: Dorte Lundgård Jeppesen, Sørvad.
Oktober
Tirsdag d. 03. kl. 19.00: Temaundervisning i Hørdum Kirke og Missionshus. Taler: Jakob Lund
Olesen, Vissenbjerg.
Onsdag d. 04.: Temaundervisning i Hørdum Missionshus. Taler: Bjarne Hvidberg, Tistrup.
Lørdag d. 07. kl. 19.00: Syng den igen i Skjern Kulturcenter. Kredsen arrangerer bustur.
Onsdag d. 11.: Sogneaften i Koldby Kirkecenter –
om Luther. Taler: Erik Bennetzen.
Onsdag d. 18.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Anna Lis og Ove Kræmmer, Vittrupvej 12.
Syd kredsen: Anni Østergaard, Præstegårdsvænget
4.
Onsdag d. 25.: Månedsmøde i missionshuset. Taler:
Harry Harregaard, Durup.
November
Onsdag d. 01.: Kredsmøde i Agger Missionshus. Taler: Jens Medom Madsen, Fredericia.
Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset.

Onsdag d. 08.: Mission Afrika i missionshuset. Taler Lilly Krarup, Herning. Emne: ”2 ildsjæle”.
Onsdag d. 15.: Filmaften i missionshuset.
Onsdag d. 22.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus.
Taler: Leif Mortensen, Aulum.
Torsdag d. 23.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus.
Taler Ole Larsen, Aars.
Onsdag d. 29.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Kirsten Vestergaard, Aakandevej 11.
dSyd kredsen: Birthe og Haldor Hansen, Skovvejen 2.

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
September
Fredag d. 22.: Høstfest for alle
kl. 18.00.
Oktober
Søndag d. 15.: Gudstjeneste i Hørsted Kirke kl.
10.30 - efterfølgende fisketur i Nørhå Fiskepark.
November
Fredag d. 24: Foreningsaften for alle kl. 18.30 herefter samles vi på Toppen.
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KFUM & KFUK’s - Unge/voksne
Kontaktperson: Ulla Vestergaard, 97 94 50 10
Hvor andet ikke er anført begynder arrangementerne
kl. 19.30
September
Fredag d. 08.: Opstilling til loppemarked fra kl.
18.30 hos Skinnerup Tømrer, Bødkervej 20, Tilsted.
Lørdag d. 09.: Loppemarked i Distrikt Thy-Mors
ved Skinnerup Tømrer kl. 10-13.
Søndag d. 17.: Høstgudstjeneste i Bedsted Kirke kl.
10.30, efterfølgende frokost i konfirmandstuen.
Fredag d. 22: Høstfest for hele familien kl. 18. Viggo Iversen, Agger kommer og holder aften for os.
Oktober
Onsdag d. 04.: Bibeltime hos Karin og Ib Nielsen,
Sølystvej 1 - Gruppe 1.
Søndag d. 15.: Gudstjeneste i Hørsted kirke kl.
10.30 - efterfølgende frokost og fisketur ved Nørhå fiskepark for hele familien.
Onsdag d. 25.: Bibeltime hos Lone Graversen, Vittrupvej 7 - Gruppe 3.
Fredag d. 27.: BUSK-gudstjeneste i Bedsted kirke
kl. 19 og forinden er der spisning i konfirmandstuen kl. 17.45.
November
Onsdag d. 01.: Vi ser filmen ”Fireproof ” hos Inger
og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
Søndag d. 12.: Luther-festgudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 10.30 med efterfølgende frokost i missionshuset.
Fredag d 24.: Foreningsaften for hele familien kl.
18.30 med besøg af Pernille Nørbye over emnet
”kærlighedens fire årstider samt lidt om æggebakker og stress, kommunikation i skotøjsæsker og
andre billeder” - Gruppe 5.
December
Lørdag d. 16.: Julefrokost for hele familien kl. 18.30
i Bedsted Missionshus - Gruppe 4.
BIBELKREDSEN
Kontaktperson: Bent Møller Jensen, 97 94 51 15
September
Onsdag d. 27.: Dorte og Ole Jakobsen, Ingerslevvej
12, Vorupør.
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Oktober
Intet møde.
November
Onsdag d. 01.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
Onsdag d. 29.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4.

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
September
Mandag d. 18.: Møde i Hurup Missionshus kl.
14.30. Taler: Landssekretær Dorte TranbergHusk	
  vores	
  genbrugsbutik	
  i	
  BOOA,	
  	
  
Krab, Hornslet.
Drives	
  af	
  Sydthy	
  Y's	
  Menette	
  Club	
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  med	
  

Oktober
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
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d.t02.:
Riis,afhentes	
  
Stormgade 22C.
andre	
  
ing.	
  	
  Ketty
Dødsboer	
  

November
Mandag
d. 13.: Kirsten Vestergaard, Aakandevej 11.
	
  
HUSK VORES GENBRUGSBUTIK
Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og
mange andre ting.
Dødsboer afhentes.
Vestervigvej 58, 7755 Bedsted, tlf. 30 30 28 98

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.

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

KIRKEHØJSKOLEN
for Sydthy provsti
Program
Torsdag d. 7. september
Vi tager på fjordtur med bus

September
Torsdag d. 14.

Torsdag d. 5. oktober - Hans Hauge:
”K.E. Løgstrup i Hitlers Tyskland 1930-1935”

Oktober
Torsdag d. 12.

Torsdag d. 26. oktober - Ole Jensen:
”Mit venskab med digteren Thorkild Bjørnvig”

November
Torsdag d. 09.

Tirsdag 31. oktober - David Bugge:
”For alle lige – Karl Ove Knausgårds tanker om det
grænsedragende menneske og den grænseløse nåde”

SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY

Torsdag 16. november - Tine Reeh:
”Hal Kochs demokratiopfattelse – en slet skjult
Luthersk arv?”

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

Onsdag 29. november
Advent

September
Tirsdag d. 05. og tirsdag d. 19.
Oktober
Tirsdag d. 03. - tirsdag d. 17. og tirsdag d. 31.
November
Tirsdag d. 14. og tirsdag d. 28 -

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Hver anden tirsdag kl. 15.00.
Alle er velkomne - der er altergang
hver gang.

Tirsd. d. 12. sept. kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 26. sept.kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsd. d. 10. okt.kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 24. okt. kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 14. nov. kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsd. d. 28. nov. kl. 15.00: Erik H. Bennetzen

Humørhjørnet
Bibelhistorie af børn for voksne:
• Den berømteste hebræer hed Moses. Han levede i første halvdel af Bibelen.
• Den virkelige grundlægger af det israelske kongerige er David, der dræbte kæmpen Colgate.
I denne periode levede profeterne. De var
profetiens indbyggere: et lille, meget virksomt
folk.
De vise mænd bragte den hellige familie guld,
røgelse og myrer. Men Herodes ville dræbe det
lille Jesusbarn, og så tog Josef lige straks dem
alle sammen med i en jeep.
Senere kom de tilbage til Jerusalem, hvor Jesus
for vild.
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Fra sognets dagligliv...
Sognets daglige liv er også andet end festlige og alvorlige arrangementer for alle
aldersgrupper, som vi så gerne viser billeder fra. Men i den sidste tid har vi været
for optaget af at være med til at sanse at tage nogle billeder. Derfor bliver der denne
gang anledning til at vise en side af kirkens dagligliv, som ikke ellers får så megen
opmærksomhed, men som hører med til et samvittighedsfuldt menighedsråds og
ansvarsbevidste ansattes arbejde, når vi andre ikke er der.
”Kirken, den er et gammelt hus”, synger Grundtvig, ”står om end tårne falde”.
Og det er rigtigt: kirken som menighedens trosfællesskab er vigtigere end kampesten og blytag. Men vor gamle kirkebygning taler alligevel stærkt til os om det helt
særlige Gudsnærvær, som kirkebygningen er rammen om. Derfor værner vi om vore kirker og lader dem
huse os til højtid og glæde og også
ved sorg og tab.
Denne gang er det revnerne i vor
fine korhvælving, vi holder vågent
øje med. Vi har besøg af en sagkyndig ingeniør til at vurdere skadernes
alvor. Han virkede beroligende –
sikkert også, fordi kirkeværgen har
godt fat ved stigen, mens han kravler op mellem himmel og jord. Ja,
han mente også, at han godt kunne
holde sin planlagte ferie, inden han
skrev rapporten. Og der var heller ingen formaning til præsten om at dæmpe sin tordenrøst: Hvælvingen sidder godt
nok fast.
Så vi venter beroligede på redegørelsen. Og tordner løs som
hidtil.
v/ Erik H. Bennetzen

Jakob, Lærke og Céline,
tre Guds børn
fra Bedsted
på sommerlejr
på Bjørneborg,
Nordmors.
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Gospelkoncert i Bedsted kirke
mandag d. 9. oktober kl. 19.30
Den 9. oktober afholder Klitmøller Gospelkor gospelkoncert i Bedsted kirke. Koret vil denne aften
præsentere et udvalg af traditionelle og nyere gospelsange.
Klitmøller Gospelkor, der har eksisteret i over 20 år, synger på dynamisk vis med et smittende og humørfuldt udtryk. I øvrigt har koret en lang række fremragende solister, som på en sikker måde fører
koret gennem sangene.
Koret dirigeres af kenyanskfødte Lydiah Wairimu, der har været korets
leder i over 12 år. Ved klaveret sidder sydafrikanske James Khoanyana,
som på en meget inspirerende og
musikalsk smittende måde akkompagnerer kor og solister.
Kom og oplev Klitmøller Gospelkor.
Entré: 75 kr.
Børn under 12 år i følge med en
voksen er gratis

Kirkelige handlinger
Døbte
og viede

Sofie René Nielsen blev døbt
Charlotte og Patrick René Nielsen
blev viet

Trine Bjerg Povlsen og Jesper Steen Povlsen

Begravede
Niels Kristian Poulsen
Karl Dahl
Lis Nielsen
Allan Knudsen

Rettelse: I sidste nummer af kirkebladet
skete der en fejl, som ikke må ske. Tanja
Mølbachs navn stod på listen over begravede.
Tanja har det godt, men hun og hendes
mand mistede deres datter ved en for tidlig
fødsel. Det var den lille piges navn, der skulle
have stået der. Hun fik navnet:
Liva Peuss Mølbach.
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Gudstjenester
September - Oktober - November 2017

Helligdag		

Bedsted

Grurup

Søndag d. 27. aug. (11.s.e. trin.) Luk 18,9-14

10.30 K Afskedsgudstjeneste*

-

Søndag d. 3. sept. (12.s.e. trin.) Mark 7,31-37

9.00 K FEJ

-

Søndag d. 10. sept. (13.s.e. trin.) Luk 10,23-37

10.30

-

Søndag d. 17. sept. (14.s.e. trin.) Luk 17,11-19
Indsamling høstoffer

10.30* K Familie- og
høstgudstjeneste

-

Søndag d. 24. sept. (15.s.e. trin.) Matt 6,24-34
Indsamling høstoffer

-

10.30 K Høstgudstjeneste*

Søndag d. 1. okt. (16.s.e. trin.) Luk 7,11-17

9.00 K FEJ

-

Søndag d. 8. okt. (17.s.e. trin.) Luk 14,1-11

10.30 K

-

19.30 Gospelkoncert*

-

-

10.30 K

10.30 K

-

19.00 K BUSK-gudstjeneste*

-

9.00 FEJ K

-

10.30 K JFM

9.00 K JFM

Søndag d. 12. nov. (22.s.e. trin.) Matt 18,21-35
		

10.30 K
Fælles reformationsgudstjeneste*

-

Søndag d. 19. nov. (23.s.e. trin.) Matt,22,15-22
Indsamling til Indre Mission

10.30 K

-

Søndag d. 26. nov. (sidste s.e. trin.) Matt 25,31-46

10.30 K

-

Søndag d. 3. dec. (1. søndag i advent) Luk 4,16-30
Indsamling til Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler

10.30 K Familiegudstjeneste

-

Mandag d. 9. okt.
Søndag d. 15. okt. (18.s.e. trin.) Matt 22,34-46
Søndag d. 22. okt. (19.s.e. trin.) Mark 2,1-12
Fredag d. 27. okt.
Søndag d. 29. okt. (20.s.e. trin.) Matt 22,1-14
Søndag d. 5. nov. (Alle Helgen søndag) Matt 5,1-12

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