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Som den udpinte jord
(Sl 143,6)
Sikken sommer! Sol og atter sol. Men så også så
meget, at vipstjerten, der trofast hvert år henter
en masse føde på vor græsplæne, må undvære den
gode, saftige regnorm. Den er gået i dybden eller på
skrump. Tankerne løber, og stopper op ved et par
verselinjer, som vi kender godt:
… dog, hvor bønder af hunger dø,
finder den lille fugl et frø.
O, Gud ske lov!
(fra Grundtvigs »Lille Guds barn, hvad skader dig«).
Lidt et barsk udsagn, synes jeg nok, og heller ikke
helt dækket ind af bibelteksten, der ligger bag: Matt.
6,25-34. Og så nok alligevel, når det skal være. Og
så ikke kun bønderne, men os alle sammen. Sådan
må vi vide os i Guds hånd med det langt større, han
har for med os end dagen i dag her. Og så må det
godt gippe i os, at det gælder også helt derud.
Men tilbage til overskriften, til ordet »som«. For
det er ikke den udpinte jord i sig selv, det drejer sig
om, men det er vor tro, vort gudsforhold, som vi
kan opleve ’som’ lidt af en ørken, at det er udtørret, ufrugtbart, drænet for liv. Det fører sjældent til
så meget bedring at grave efter årsager til, at det er
blevet sådan. Der sker klimaforandringer også indvendigt i os, i vort sind og i vort liv.
Det gamle Israels kong David, som vi har ordene
fra, fortæller os, hvad han selv gjorde. Han vender
sig til Gud og siger:
Jeg rækker hænderne frem imod dig, min sjæl tørster
som den udpinte jord efter dig.
I den tidligere oversættelse er ordlyden lidt anderledes, men meningen er den samme. Der hedder
det: »Jeg udbreder hænderne mod dig, som et tørstigt
land så længes min sjæl efter dig«. Hjælpen kommer
ikke af at grave i den udpinte jord. Det vil måske
bare gøre ondt værre. Hjælpen kommer af at folde
sindet ud og måske hjælpe sindet ved at brede armene ud også for at tage imod fra Gud med en åben
favn.
En bøn kan være et nødråb som i Salme 130:
»Fra det dybe råber jeg til dig, Herre«. Eller Salme
51: »Gud vær mig nådig i din godhed, udslet mine
overtrædelser i din store barmhjertighed«.
Og vi skal vide, at vor bøn aldrig kommer uventet
eller til ulejlighed. Vi har en stående invitation til at
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komme til Gud og bede til ham, hvad enten det er
nat eller dag: »Kom til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile«, siger
Jesus i Matt. 11,28.

På den måde har vi altid Guds løfte at komme
til Gud på. Og løftet gælder ikke bare, at vi frit kan
komme. Løftet gælder også, at Gud jo har sendt Jesus Kristus til os, for at vi for hans skyld må komme
til Gud, og tage imod, at den soning, som Jesus har
bragt, må give os fred i, at vi må høre Gud til. For
eksempel dette løfte, som Jesus giver os: »Alt, hvad
Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der
kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort« (Joh. 6,37).
Til daglig bøn har Jesus givet os Fadervor. Tænk efter, hvad du beder om i hver af disse bønner.
Mon ikke sindet så begynder at grønnes.
v/ Erik H. Bennetzen

Velkommen til præsteparret
Else Kaag Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen
Else Kaag Bjerg er fra 1-9-2018 ansat som sognepræst i Bedsted – Grurup sogn.
Menighedsrådet ser frem til et godt og givende samarbejde. Vi håber, at det nye præstepar må
falde godt til i sognet og blive godt modtaget.
Med ønsket om Guds velsignelse og vejledning i Else Bjergs virke som sognepræst.
Bedsted – Grurup menighedsråd v/Bent Møller Jensen

Indsættelsesgudstjeneste i Bedsted Kirke søndag den 2. september kl. 17.00.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til hyggeligt samvær i konfirmandstuen.

Vi har bedt den nye præst fortælle lidt om sig selv:

En kort præsentation
Jeg hedder Else Kaag Bjerg, og jeg glæder mig til at møde og lære menigheden i Bedsted og Grurup
sogn at kende. Jeg har læst teologi som voksen og har været sognepræst i Stoholm og Kobberup
sogne siden jeg blev færdig i 2010. Jeg er oprindelig uddannet på Diakonhøjskolen i Århus og har
arbejdet som diakon/socialpædagog i Kirkens Korshær på en varmestue i Århus. Sammen med min
mand Sune Hjertmann Frederiksen, som er sygeplejerske, har jeg fra 1997-2003 været udsendt til
den lutherske kirke i Tanzania, hvor vi arbejdede med AIDS og diakoni.
Jeg tænker, at vi som kirke og kristent fællesskab sammen både kan glæde os over livet, når det
går godt, og række hinanden en hjælpende hånd, når det er svært. Jeg synes, det er spændende at
menighedsråd og provsti har valgt, at 25% af min nye stilling skal bruges på diakoni i Sydthy provsti.
Jeg håber I i sognet vil
hjælpe mig med at blive Foto: Henrik Bagge, Fjends Folkeblad
en god præst, sig endelig
til, når der er brug for
mig, jeg ved ikke alt på
forhånd.
At være kirke sammen
er egentlig noget ganske
forunderligt: Vi er skabt
og elsket af samme far. Vi
er forskellige, men vi mødes, synger, beder, lytter,
tænker og tror sammen,
fordi Jesus fra Nazareth,
den levende Guds søn, siger os noget.
Mange hilsner og på
snarligt gensyn! Else
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Tak til Erik Bennetzen
Da vores nye sognepræst tiltræder den 1. september, skal der her lyde en stor tak til
Erik Bennetzen for næsten 2 års virke i denne omgang i sognet.
Han har også tidligere hjulpet, når vi manglede en præst.
Menighedsrådet og menigheden vil gerne sige tak for et godt samarbejde præget af venlighed og
velvilje. Vi ønsker Guds velsignelse over Erik Bennetzen og hans familie.
Menighed og menighedsråd i Bedsted – Grurup sogn v/Bent Møller Jensen

Tak!

Et 3-måneders vikariat voksede uforudsigeligt til næsten 2 års
tjeneste som konstitueret sognepræst i Bedsted-Grurup pastorat. Det var med glæde, jeg tog over efter Ole W. Jakobsen.
Han har været en dygtig inspirator til et givende og varieret
gudstjenesteliv, som Birgithe og jeg også forinden har deltaget
i efter mulighed, og som jeg har forsøgt at føre videre.
Tak til menigheden for trofasthed og for den smittende glæde
ved gudstjenesten, for den gode sang (som også koret bærer
godt med på, også selv om I ikke er med som kor). Tak for
gode ord i ny og næ. Tak til medarbejderne ved kirken både med det praktiske, som altid er respektfuldt
og i orden, og med sangen og musikken, som udføres med lige så stor hengivenhed. Tak for åbenhed og
tillid fra de mange, jeg har mødt i forbindelse med kirkelige handlinger, især dåb og begravelse, hvor de
første ikke rigtig kan følge med i tal i forhold til de sidste. Og parforholdet fortjener virkelig, at langt
flere tilsiger hinanden trofasthed og kærlighed ved at gifte sig. Tak til menighedsrådet for det enorme
arbejde, der ligger på jer, og som I tager på jer og udfører omhyggeligt og samvittighedsfuldt og med
tanke på de mennesker, det skal være til gavn for.
Og til jer, som tænker, at det med kirke og kristendom er ’en by i Rusland’, hvis I skulle komme til at
læse det her, vil jeg sige: Tag en tur til ’Rusland’! Gå på opdagelse. Det er hverken dyrt eller besværligt,
og menneskene er utroligt imødekommende. De bliver glade, og det kunne måske smitte tilbage på jer.
Det er da en opdagelsesrejse værd.
Til lykke med ny præst, snart nye lokaler og ny præstebolig. Må Gud bruge og velsigne det alt sammen.
Tak for en rig tid! Nu går jeg på P.
Erik H. Bennetzen

Noget for dig?

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Mandag den 26. november 2018 kl. 18-21.45 i Folkekirkens Hus.
Her vil domprovst i København Anders Gadegaard tale om vigtigheden af mødet og dialogen mellem
kristne og muslimer. Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frederikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frederikshavn vil fortælle om deres oplevelser på en studierejse til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres af Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkomne til at deltage.
Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21. november.
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NYT FRA SOGNENE
Høstgudstjenester
Bedsted kirke: Søndag den
16. september kl. 10.30.
Kirkens kor medvirker. Ved
gudstjenesten holdes den traditionelle offergang, hvor vi
går op til alteret og lægger vort
høstoffer.
Efter gudstjenesten inviteres
alle til høstfrokost i de lejede
lokaler i BOOA, Vestervigvej
112. Pris for voksne 40 kr. Børnene spiser gratis. Vi
synger nogle af vore dejlige høstsalmer.
Grurup kirke: Søndag den 23. september kl.
10.30. Kirkekoret medvirker. Og også her holder
vi offergang.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe, og derefter begynder menighedens årsmøde.
Se den særlige omtale herom.

BUSK-Familiegudstjeneste
Fredag den 26. oktober kl. 17.30 (NB!) har vi den
særlige ”Børn, Unge, Sogn, Kirke”-gudstjeneste.
Børn og unge drages med ind i gudstjenestens forløb under temaet ”At være tegnet i Guds hånd”, og
vi tager imod et nyt hold MINI-konfirmander. Velkommen til jer!
Efter gudstjenesten bliver vi i kirken, og der rettes
an i kirken med pizza og sodavand.
Hjertelig velkommen til alle!

Alle Helgen
Søndag den 4. november er det Alle helgens søndag. Det er den søndag, hvor vi nævner navnene på
dem, vi har mistet i årets løb. Og der vil i begge
kirker være mulighed for at få et lys til at sætte på
graven efter gudstjenesten. Voksenkoret medvirker.
Bedsted kirke kl. 10.30.
Grurup kirke kl. 19.30.

Advents- og
familiegudstjeneste
2. december er 1. søndag i advent. En dag, som
åbner for en særlig forventning frem mod Guds
store gave til os julenat. Derfor indbyder vi til familiegudstjeneste i Bedsted kirke kl. 10.30. Fordi vi
begynder på et nyt kirkeår, skal vi have tændt et lys
for hver eneste søn- og helligdag i vor kirkeårslysestage. Det plejer minikonfirmanderne at være gode
til at hjælpe med.

Kirkehøjskolen
Sydthy Provsti
Program:
Torsdag d. 6. september: Udflugt
Torsdag d. 20. september: Sangaften
Tirsdag d. 9. oktober: Klezmer Duo: ”Oktober 43 redningen af de danske jøder”
Torsdag d. 25. oktober: Bodil Lodberg: ”Hus og
hjem - en overset økonomi i protestantismen og det
danske velfærdssamfund”
Torsdag d. 15. november: Else Bisgaard: ”Lykke-Per”
Torsdag d. 29. november: Advents-begyndelser
Tilmelding og betaling:
Tilmelding senest 2 dage før arrangementet eller
samlet senest 3. september.
Den samlede pris for efteråret 2018 er 600 kr. inkl.
aftensmad og kaffe hver gang.
Ønsker man at deltage enkeltvis i aftenerne er prisen 150 kr. pr. gang - dog 20. september og 9. oktober 100 kr.
Du kan købe hele pakken eller en enkelt aften.
Tilmelding og information vedr. betaling kan findes
på sydthyprovsti.dk
Du kan også melde dig på provstikontoret i almindelig åbningstid på tl. 97 95 11 84, eller mail lei@
km.dk
Vi tager imod penge ved døren hver gang, for dem
der kommer med dem i lommen.
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Menighedsrådsmøder
- i efteråret. Foreløbige datoer:
16. august kl. 19.00 i konfirmandstuen
6. september
9. oktober
1. november
27. november (konstituerende møde)

Menighedens årsmøde
Det lovpligtige MENIGHEDENS ÅRSMØDE
holdes igen i år i Grurup Kirke umiddelbart efter
høstgudstjenesten den 23. september. Mødet begynder ca. kl. 11.30.
Menighedsrådet fortæller fra årets arbejde og om,
hvilke planer og visioner, der tegnes for tiden fremad. Mødet er beregnet for alle medlemmer af folkekirken i Bedsted-Grurup sogn, og der er mulighed
for drøftelse af relevante emner. Hjertelig velkommen også der!

Flytning
af konfirmandstue, mødelokale og præstens kontor.
Med overgangen til september lukkes konfirmandstuen / mødelokalet og præstens kontor på Præstegårdsvænget 2 på grund af byggearbejdet.
Ny lokaler lejes i BOOA på Vestervigvej 112, 7755
Bedsted, i Bedsted by. Egen indgang fra vest. Der vil
være et skilt ved døren.
Kontaktoplysning (telefon og e-mail) se s. 6 øverst
under ADRESSER.

ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Else Kaag Bjerg

p.t. BOOA, Vestervigvej 112, 7755 Bedsted,
indgang fra vest.
Tlf. 97 94 52 76, mobil: 31 45 24 40
E-mail: elkb@km.dk
Sognets nye officielle E-mail:
bedsted.grurup.sogn@km.dk
Træffes bedst:
Træffes bedst efter aftale.
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 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.

Indsamlinger
Ved indsamling i vore kirker har vi modtaget
Folkekirkens Mission
kr. 250.00
Blå Kors
kr. 306,50

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
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PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
September
Tirsdag d. 04.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 05.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Anna Marie Gramstrup, Stormgade
35.
Syd kredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9.
Onsdag d. 12.: Fælles bibeltime i missionshuset. Taler Niels Aage Kristensen, Mors.
Tirsdag d. 18.: Vækkelsesmøde i Hørdum Missionshus. Taler Jens Linde, Sandnes, Norge.
Onsdag d. 19.: Vækkelsesmøde i Jegindø Missionshus. Taler Jens Linde, Sandnes, Norge.
Torsdag d. 20.: Vækkelsesmøde i Heltborg Missionshus. Taler Jens Linde, Sandnes, Norge.
Onsdag d. 26.: Soldatervennerfest i Agger Missionshus. Taler Poul Nielsen, Frederikshavn.
Fredag d. 28. kl. 18.00: Høstfest i missionshuset.
Taler Randi Taulborg, Aulum.
KOM TIL HØSTFEST
Fredag den 28. sept. kl. 18.
i Bedsted Missionshus.
En aften for ALLE. Vi starter med fællesspisning.
Derefter holder Børnekonsulent Randi Taulborg,
Aulum, aftenen for os.
Tilmelding til spisning kan ske til Merete Nielsen
24 24 74 20, får du dig ikke tilmeldt så kom alligevel. Pris: voksne 40 kr. børn 20 kr. - familie
max 120 kr. Håber at se dig.
Hilsen Klub 16.30, KFUM & KFUK og IM
Oktober
Tirsdag d. 02.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 03. kl. 19.00: Temaundervisning i Je
gindø Kirke og Missionshus. Taler Ove Arensbach, Holstebro.
Torsdag d. 04.: Temaundervisning i Jegindø Missionshus. Taler Morten Krogh Nielsen, Jegindø.

Onsdag d. 10.: Undervisning »Gud – skaberen,
kærlighed, hellig« v/Erik Lunde, Struer.
Onsdag d. 17.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Karen Margrethe Nielsen, Thybovej
7.
Syd kredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Ves
tervigvej 16.
Onsdag d. 24.: Undervisning »Gud – skaberen,
kærlighed, hellig« v/Erik Lunde, Struer.
Onsdag d. 31.: Mission Afrika. Taler Rikke Vestergaard, Stagstrup.
November
Tirsdag d. 06.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 07.: Kredsmøde i Jegindø Missionshus.
Taler Georg Kjeldsen, Aarhus.
Onsdag d. 14.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Jens Kr. Brander, Hurup.
Onsdag d. 22.: Bibelkursus i Harring-Stagstrup Kirkecenter. Taler Poul Weber, Aalborg.
Onsdag d. 28.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl.
Bedstedvej 11.
Syd kredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7.

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.
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KFUM & KFUK - fra 4. kl. - 20 år - TOPPEN
Kontaktperson:
René Hedegaard, 40 50 02 82
September
Fredag d. 28.: Høstfest
kl. 18.00 - Besøg af Randi Taulborg .
Oktober
Lørdag-søndag 27.-28.: Forenings weekend i Skovhuset - program følger senere.
November
Søndag d. 18.: Foreningsdag – nærmere besked.

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
September
Fredag d. 07.: Opstilling til loppemarked fra kl.
18.30 hos Skinnerup Tømrer - Bødkervej 20, Tilsted.
Lørdag d. 08.: Loppemarked i Distrikt Thy-Mors
ved Skinnerup Tømrer kl. 10-13.
Søndag d. 16.: Høstgudstjeneste i Bedsted Kirke kl.
10.30, efterfølgende frokost i konfirmandstuen.
Onsdag d. 19.: Gåtur til Bunkers. Vi mødes hos
Jette og Jens Møller, Hedegårdsvej 11.
Fredag d. 28.: Høstfest for hele familien kl. 18. Randi Taulborg, kommer og holder aftenen for os.

Søndag d. 18.: Foreningsdag (Gruppe 4).
Onsdag d. 28.: Bibeltime hos Eva og Erik, Horsfeldvej 5 - (Gruppe 2).
December
Lørdag d. 15.: Julefrokost for hele familien kl. 18.30
i Bedsted Missionshus – Gruppe 5.

BIBELKREDSEN
Kontaktperson:
Bent Møller Jensen – 97 94 51 15
September
Onsdag d. 12.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
Oktober
Torsdag d. 11.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej
4.
November
Onsdag d. 21.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.

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.

Oktober
Onsdag d. 03.: Bibeltime hos Ulla og Jens Vester
gaard, Thybovej 10 (Gruppe 2).
Søndag d. 07.: Gudstjeneste i Ørum Kirke kl.
10.30. Wfterfølgende frokost hos Anne Mette og
Jørgen Dalgaard.
Fredag d. 26.: BUSK-gudstjeneste i Bedsted Kirke.
Lørdag-søndag 27.-28.: Foreningsweekend i Skovhuset – program følger senere.

September
Torsdag d. 13.: Møde i Hurup Missionshus. Taler:
Karpen fra Skurbyen i Aalborg.

November
Fredag-søndag d. 9.-11.: Landsmøde KFUM og
KFUK på Nyborgstrand .

Oktober
Mandag d. 08.: Møde hos Ketty Riis, Stormgade
22 C.

8

KIRKENS KORSHÆR - kl. 14.30
Kontaktperson: Ketty Riis – 97 94 53 63
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HUSK VORES GENBRUGSBUTIK
Vestervigvej 58
Drives af Kirkens Korshær. Find tøj, møbler og
mange andre ting.
Dødsboer afhentes.
LANDSINDSAMLIG / INDSAMLERE
Vi vil gerne, at der sluttes op om Korshærens Landsindsamling d. 25/11 2018.
Vi vil gerne opfordre ældre, men også yngre og konfirmander.
Vi samler ind fra kl. 14-18. Man kan melde sig på
en liste i butikken.
FLERE MEDARBEJDERE
Vi vil blive glade for lidt flere medarbejdere i butikken.
Med venlig hilsen Tove Madsen
tlf. 40255186/ 97941552

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

SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00 - Alle er velkomne
Kontaktperson: Ejgil Graversen
- 30 64 39 72 - 97 94 53 65
September
Tirsdag den 04. og tirsdag den 18.
Oktober
Tirsdag den 02., tirsdag den 16. og tirsdag den 30.
November
Tirsdag den 13. og tirsdag den 27.

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Hver anden tirsdag kl. 15.00 –
Alle er velkomne – der er altergang
hver gang.
Tirsdag den 11. september: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 25. september: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 10. oktober: Bart Vanden Auweele
Tirsdag den 24. oktober: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 6. november: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 20. november: Else Kaag Bjerg

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
September
Torsdag d. 13.
Oktober
Torsdag d. 11.

Meddelelser til næste kirkeblad
senest onsdag d. 24. oktober 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...
Rigtig stor deltagelse på årets sommerlejre
De kirkelige foreninger her i Bedsted (KFUM og KFUK og Klub 16.30) har i år haft ca. 45 børn med i alt
på de to sommerlejre i henholdsvis Skovhuset i Vandet og på Bjørneborg på Mors. På begge lejre har børnene
hørt om Gud, været kreative, leget, sunget, været på løb, hygget og mødt en masse andre børn fra Thy og
Mors. Glade og trætte kunne de hentes hjem efter gode dage med masser af lejr-oplevelser. Vi glæder os over,
at så mange børn har haft lyst til at deltage.

Lejrdeltagerne fra Bedsted på Søndagsskolens sommerlejr på Bjørneborg den 9.-12. juli.

Lejrdeltagerne på KFUM og KFUK´s børnesommerlejr i Skovhuset den 1.-5. juli.
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Byggeri af ny præstegård og udvidelse af
sognegården
Tegningerne om placering og indretning af
den udvidede sognegård og præsteboligen har
allerede været vist ved Open by night i Bedsted og kan ses på kirkens hjemmeside. Her
illustreres kun, hvordan bygningerne bliver
placeret i forhold til hinanden, men fortsat på
samme adresse. Vi får flere muligheder i den
nye sognegård, og det, der foregår aflaster præstefamilien lidt mere end tidligere. Så gælder
det bare om at gøre brug af det, når det står
færdigt. Velkommen til det!

Kirkelige handlinger
Dåb

Vielser

Nina Hove

Dorthe Bang Poulsen og
Rasmus Henning Poulsen

Leane Holmehave Graversen og
Jakob Holmehave Graversen

Begravede
Oluf Risbank Nielsen
Knud Erik Hunskjær
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Gudstjenester
September - Oktober - November 2018

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

Bedsted

Grurup

17.00 K - Indsættelse af vor
nye præst

Søndag 9. sept. (15.s.e trin.) Luk 10,38-42

19.30 K FEJ

-

Søndag 16. sept. (16.s.e. trin.) Joh 11,19-45
		

10.30 K Høst- og
Familiegudstjeneste *

-

Søndag 23. sept. (17.s.e. trin.) Mark 2,14-22

-

10.30 K Høstgudstjeneste *

Søndag 30. sept. (18.s.e. trin.) Joh 1,1-11

10.30 K

-

Søndag 7. okt. (19.s.e. trin.) Joh 1,35-51

10.30 K

-

-

19.30 K FEJ

9.00 K

-

17.30 Familiegudstjeneste*

-

Søndag14. okt. (20.s.e. trin.) Matt 21,28-44
Søndag 21. okt. (21.s.e. trin.) Luk 13,1-9
Fredag d. 26. okt. BUSK-gudstjeneste
Søndag 28. okt. (22.s.e. trin.) Matt 18,1-14

10.30 K

Søndag 4. nov. (Alle helgen) Matt 5,13-16 eller Matt 5,1-12

10.30 K

19.00 K

Søndag 11. nov. (24.s.e. trin.) Joh 5,17-29

9.00 K FEJ

-

Søndag 18. nov. (25.s.e. trin.) Luk 17,20-33

10.30 K

-

-

10.30 K

Søndag 25. nov. (Sidste s. i kirkeåret) Matt 11,25-30
Søndag 2. dec. (1.s. i advent) Matt 21,1-9

10.30 K* Familiegudstjeneste

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 = Sognepræsten; FEJ = Frits Erik Jensen.
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