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Velkommen
til bords!
To af vores nevøer var en gang på ferie
hos os, de blev sure på hinanden. Den
mindste satte sig op i en vindueskarm
(et rigtig godt sted, husets bedste udsigt) og var sur. Det blev spisetid og jeg
lavede mad og kaldte på dem, kun den
ældste dukkede op. Vi snakkede om det,
men selvom jeg forstod, det han sagde,
forstod jeg ikke, at det at blive inviteret
på et måltid mad, som jeg havde lavet til
ham, ikke kunne overtrumfe surheden
mod hans bror. Sådan er vores hverdag,
vi skuffer nogle gange hinanden ved at
takke nej til en invitation til mad eller
kaffe. Det betyder noget at spise sammen, det er en tillidserklæring, men vi
kan ikke altid sige ”ja, tak!”
Skærtorsdag i påsken og ved alle
10.30-gudstjenesterne indgår et rituelt
lille måltid, nadveren. Jesus giver et billede af sig selv, og vi gentager invitationen til at modtage det, som den lød fra hans egen mund. Det kan
vi vide fordi sætningerne gengives flere steder i Det
nye Testament med samme ordlyd. Paulus, som var
den første til at skrive noget ned, skrev om ordene;
at dem havde han lært af Jesu disciple, som havde
mødtes, gentaget og givet dem videre lige siden hans
død og opstandelse.
Men hvorfor gentager vi det i dag? Og hvad får vi
ud af at deltage? Nogle af de svar jeg har fået, når jeg
har spurgt folk er:
- ”Jeg modtager syndernes forladelse!”
- ”Jeg havde brug for at gøre noget særligt en gang
og siden er jeg fortsat!”
- ”Det er en måde at komme helt tæt på Jesus
selv!”
Selv Luther som var en stor teolog, sagde vi gør
det ikke, fordi vi forstår det, og kan forklare det, vi
gør det fordi Jesus Kristus selv har sagt det.
Vi kan forholde os til det som en tradition, noget vi i vores familie enten plejer eller ikke plejer
at deltage i. Jeg tænker, det er vigtigt at høre den
invitation er ligger i ritualet. Kom, spis, drik, tag
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imod, du har brug for det, jeg vil, du skal leve som
et frit menneske.
Ved uddelingen siges ”Det er Jesu Kristi legeme”
”Det er Jesu Kristi blod”. Vi spiser brød og vi drikker vin, men det er Jesus selv som menneske i kød
og blod vi kommer ganske tæt på. Som han samlede
alle mulige omkring sig og spiste sammen med dem,
mens han levede, sådan gør han fortsat. Han samler
mennesker til både festlig og alvorlig samvær, dele
brød og vin, fordi vi har brug for det, og fordi han
gerne vil være sammen med os.
Om altertavlen i Bedsted siges der at herremanden som fik altertavlen lavet puttede sig selv med
omkring bordet (ham med hatten). Hvis man tæller,
er der en for meget. Jeg synes, det er godt tænkt; Vor
Herres bord er åbent for alle, og vi må gerne tænke
os selv med omkring det bord.
Godt forår, det er på vej! og glædelig påskefest,
når den tid kommer!
Else K. Bjerg
PS: I dag er mine nevøer blevet voksne og deler
gerne deres mad med hinanden.

Kirkedage i Herning er for hele Danmark, her præsentere Viborgs biskop åbningsarrangementet:

Himmelske Dage på Heden
30.maj-2. juni i Herning

EN HIMMELSK FOLKEFEST
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af
byen og sætter midt og vest-jylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.

”Det skal være et sted hvor det
kirkelige og det folkelige mødes.
Derfor rykker vi ud på gaderne”
Henrik Stubkjær, biskop

Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet,
hvor et stort kirkekor med 500 korsangere
fra området, vil være med til at give nogle
ekstra decibel til fællessangen.
DET STØRSTE KIRKEKAFFEBORD
Himmelske Dage i København blev tildelt
Kristeligt Dagblads initiativpris, og styrelsen
for Danske Kirkedage sendte prisen videre
til Himmelske Dage på Heden i 2019, med
opfordring til at indbyde alle til kirkekaffe.
Det sker, når de 3000 gæster til åbnings

gudstjenesten bliver inviteret til Danmarks
største kirkekaffebord på cirka 750 meter
af Hernings gågade.

Arrangementerne er i fuld gang med at blive tastet ind og overblikket kan man få på:
himmelskedage.dk

ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Overskriften for De Himmelske Dage på
Heden er ”Gå med…” og Herning har som
by valgt at gå med projektet, og eventet
støttes også af bl.a. Kirkeministeriet og
Viborg Stift.

Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og
den katolske kirke samt en lang række
frivillige fra de kirkelige organisationer, som
får det til at ske. Man vil kunne opleve alt
fra Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder,
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og Bibel legeland for
børnene.
Gå på opdagelse i programmet på:
himmelskedage.dk/program/

”Man afholdt Himmelske Dage i
København for 2 år siden. Da blev
det for alvor opdaget af mediefolk
og politikere. Nu kommer det så til
Herning og vi har en ambition om
at det skal være endnu større”
Henrik Stubkjær, biskop

OVER 300 ARRANGEMENTER
Himmelske Dage arrangeres af Danske
Kirkers Råd og over 300 arrangementer
venter de mange deltagere til Danmarks
største fælleskirkelige event.

Er du interesseret i at
deltage i en fælles tur
til Herning
- kontakt sognepræsten
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Et gammelt
bevaringsværdigt hus
har brug for hjælp
Har man været ved Bedsted kirke, er det tydeligt, at
tidens tand har gjort sit på facaderne. På tårnet er
der udfald af mange fuger, mursten er porøse og optager vand, og i denne kolde tid nedbrydes de yderligere som frosten sætter ind. Fuger omkring kvaderstenene er tillige nedbrudte, nogle steder mere
end andre. Summen af nedbrudte materialer er et
vandoptag i sten og fuger, som igen har betydning
for klimaet i kirkerummet, da der sker en vandring
af fugt.
Ved selvsyn kan konstateres, at de kalkede overflader i kirkerummet er nedbrudte og misfarvede,
bl.a. grundet indtrængende fugt, som har stor indvirkning på kalkens tilstand. Der kan endvidere ses
rustløbere fra steder, hvor der er bærejern og ankre
– det er også forårsaget af indtrængende fugt.
Kalkmalerierne i koret er af Nationalmuseet kategoriseret som særdeles bevaringsværdige - af stor
lokalhistorisk betydning. Kalkmalerierne er senest
restaureret ifm. den tidligere større renovering af
Bedsted kirke tilbage i 1925.
Hvælvingen i koret er præget af revnedannelser,
og forklaringen på disse kan findes på trækonstruktionen over hvælvet, som er forskudt.
Der er nok at tage fat på, og første opgave er at
reetablere klimaskærmen - nedbrudte sten og fuger skal skiftes og gendannes, så det er ikke ledes
mere fugt ind i kirkerummet. Efterfølgende kan vi
bevæge os ind i kirken og påbegynde klimatilpasning, behandling af historisk inventar, som alter og
prædikestol. Kalkmalerierne skal for-undersøges af
Nationalmuseet, for at få et overblik over omfanget
af restaurering. Væggenes kalktilstand skal undersøges, de skal rengøres, pudses op og kalkes.
Vi kan glæde os til en ny-renoveret kirke står færdig om nogle år – tættere på kan vi ikke komme det
for nuværende.
Spørgsmål kan rettes til mig på tf. 30700596.

Kvindernes Internationale
Bededag 2019
Fredag den 1. marts kl. 19.00 afholdes ”Kvindernes Internationale Bededag” i Hurup Kirkecenter,
Kirkevej 42A i Hurup. ”Kvindernes Internationale
Bededag” er en verdensomspændende bevægelse af
kristne kvinder, der mødes en gang om året for at
fejre en fælles bededag – og det har man gjort siden
1887.
Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!” Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af
kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én
af Jesu lignelser i Det Nye Testamente.
Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten om
deres egen baggrund og om de præcise udfordringer,
de har i deres hverdag.
Vi vil bede for dem og os selv, samt lytte til en
prædiken.
Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi
lærer hinanden at kende på tværs af sogne- og kirkeskel.
Kaffen er gratis.
Vi synger efter Den danske Salmebog.
Der er indsamling til projekter i udlandet.
Kontaktperson: Vivian Egeberg tlf. 26 21 12 84.
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm - www.
kvindebededag.dk
Kvinder fra Slovenien
leder os i bøn
Fredag den 1. marts 2019
”Kom, Alt er forberedt!”
Det finder sted i
Hurup Kirkecenter
Kirkevej 42
7760 Hurup
Fredag den
1. marts kl. 19.00
Arrangør
En gruppe kvinder
I Sydthy og på
Thyholm
Kontakt
Vivian Egeberg 26211284

Kent Arne Fredslund-Madsen
Kirkeværge
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Kvindernes Internationale Bededag
www.kvindebededag.dk

NYT FRA SOGNENE
Fastelavnsfest

Guldkonfirmation

Søndag den 3.marts kl.10.30 holder vi i år både
gudstjeneste og tøndeslagning på Bedsted skole,
klæd dig ud og kom og vær med, eller kom som dig
selv og nyd en stund med plads til alle.
Pølsehorn, fastelavnsboller, sodavand og kaffe kan
købes.

Ved gudstjenesten i Bedsted kirke søndag den
28/4 glæder vi os til at møde nogle af dem, der blev
konfirmeret her for 50 år siden.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Søndag den 14. april kl. 10.30 i Bedsted Kirke
indleder vi påskeugen med en festlig gudstjeneste.
Minikonfirmanderne afslutter deres forløb denne
søndag.

Skærtorsdag spiser vi sammen
Jesus og hans disciple spiste sammen denne aften.
Nogle spiser med vennerne, andre med familien,
uanset hvad er måltidsfællesskabet særlig vigtigt
denne aften, og vi vil gerne invitere alle dem, der
ikke skal noget andet til at spise sammen i konfirmandlokalet i BOOA kl.17.30.
Tilmelding til sognepræsten 31452440 eller
ELKB@km.dk senest søndag den 14. og giv også
gerne besked, hvis du gerne vil give en hånd med
forberedelserne.
Pris 30 kr.
Der er altergangsgudstjeneste kl. 19.30 i Bedsted
Kirke og her er alle velkomne uanset spisning.

Konfirmation
Også i år er der en god flok konfirmander, som skal
konfirmeres i Bedsted Kirke søndag den 5.maj:
Majbrit Breum
Martha Christina Bækgaard
Kasper Kjær Christensen
Rasmus Kamstrup Hedegaard
Freja Linnet
Ida Lene Nørlem Mathiesen
Nicolaj Nielsen
Linnea Riis
Sofie Jonasen Aagaard
Liva Carla Schlawitz
Oliver Thyme Rasmussen
Aputsiaq Jerimiassen

Stillegudstjeneste
St. Bededag kl.19.00 Stillegudstjeneste.
Traditionelt er denne dag en samling af alle de mange dage kirken havde fået lavet til forbøn for mange
forskellige emner.
I Grurup kirke vil vi denne aften samles til bøn og
stilhed. Og alle kan komme med hvad de, hver især
synes er vigtigt.

Langfredag

Besøg fra Tanzania

En af de vigtigste dage i kirkeåret, men også en af de
tungeste. Vi vil mødes i den sene eftermiddagstime
og mindes Jesu lidelse og død.
(Da vi også har fået ønsker om dåb, holder vi en
dåbsgudstjeneste i Grurup om formiddagen).

Søndag den 26. maj får vi besøg af en tanzaniansk
præst Jovinary Karoro som vil prædike til gudstjenesten, han vil prædike på engelsk, men vi vil sørge for,
at det bliver oversat til dansk. Kom og få et frisk pust
fra den store verden.
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ADRESSER

Indbydelse til…

SPIS SAMMEN
Har du lyst til at spise aftensmad sammen med
andre her fra Bedsted?
Vi laver aftensmad og byder indenfor til
SPIS SAMMEN
torsdag den 28. februar kl. 18
i kirkens lejede lokaler ved BOOA
Alle er velkomne, også selvom man ikke
plejer at komme til fællesspisninger
andre steder.
Vi har tænkt det som nogle timer, hvor vi spiser
sammen, snakker og hygger over maden, synger
nogle af højskolesangbogens dejlige sange og til
sidst får en kop kaffe.
Velkommen!
Du/I må gerne tilmelde dig/jer på mobil 6176
7622 (Inger Bak Vestergaard), men ellers bare
kom og SPIS SAMMEN med andre.
Udgifterne deles vi om – max 30 kr.
Arrangør: Bedsted-Grurup Menighedsråd
Næste planlagte SPIS SAMMEN er Skærtorsdag

Præsten har fri...
16.-17. marts, 6.-7. april, 22. april og 11.-12. maj.
Embedet passes imens af sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup, tlf: 9793 1033 mail: FEJ@km.dk

SOGNEPRÆSTEN
Else Kaag Bjerg

p.t. BOOA, Vestervigvej 112, 7755 Bedsted,
indgang i baggården.
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:

På kontoret Vestervigvej 112 onsdag 10-12 og torsdag 15-17 - og efter aftale.
Samtale med sognepræsten

Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale.
Det kan foregå på præstens kontor eller ved et besøg
i hjemmet. Præsten har tavshedspligt.
Samtalen kan være helt personlig om ens eget liv og
hvordan det har formet sig, eller handle om tro og
tvivl, spørgsmål og tanker som fylder noget for en.
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.

Indsamlinger
IM
Søndagsskolen
Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet
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250,00
650,00
1290,50
50,00

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

PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
Marts
Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 06.: Danmission. Sune H. Frederiksen
og Else Bjerg, Bedsted, fortæller om deres tur til
Tanzania
Tirsdag d. 12.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus.
Onsdag d. 13.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Karen Margrethe Nielsen, Thybovej
7.
Sydkredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9.
Onsdag d. 20.: Undervisning v/Heri Elttør, Aulum i
missionshuset. Emne: Skabt - villet af Gud.
Onsdag d. 27.: Undervisning v/Heri Elttør, Aulum i
missionshuset. Emne: Forvaltning af livet
April
Tirsdag d. 02.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 03.: Bibelkursus i Hurup Missionshus v/
Søren Grysbæk, Horsens.
Torsdag d. 04.: Bibelkursus i Hurup Missionshus v/
Søren Grysbæk, Horsens.
Tirsdag d. 09.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus kl. 9.30-22.00. Taler: Thomas Kristensen,
Hvide Sande.
Onsdag d. 10.: Soldatervennerfest i Bedsted Missionshus. Taler Ruth Brik Christensen, Kølkær.
Torsdag d. 18.: Fællesspisning kl. 17.30 i konfirmandstuen, Vestervigvej 112.
Gudstjeneste kl. 19.30
Onsdag d. 24.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Anna Marie Gramstrup, Stormgade
35.
Sydkredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16.
Maj
Onsdag d. 01.: Kredsmøde i Harring/Stagstrup kirkecenter. Taler Irene og Peter Bjerre, Stenum.
Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset.

Onsdag d. 08.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Karen Nørgaard, Gl. Bedstedvej 11.
Sydkredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7.
Onsdag d. 15.: Majfest i missionshuset. Taler Anne
Marie Godiksen Sloth.
Onsdag d. 22: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Henning Hollesen, Aulum.
Lørdag d. 25.: Årsmøde i Skive.
Onsdag d. 29.: Udflugt til Møltrup Optagelseshjem. Afgang fra missionshuset kl. 17.45. Pris kr.
65 + kørsel.
Tilmelding til Mary Hedegaard 21 64 87 13 senest den 24. maj.

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:
René Hedegaard, 40 50 02 82
Marts
Fredag d. 22.: Martin Graversen fortæller om rejsen til
Myanmar – kom og se hvad han mere finder på –
Vi starter med at spise sammen kl. 18.30.
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April
Lørdag d. 06.: Fælles foreningsdag med Hurup og
Thyholm – du hører nærmere.
Maj
Fredag d. 03.: Dyst i skoven – Vi starter med at spise
sammen kl. 18.30.

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
Marts
Søndag d. 03.: Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning på Bedsted skole.
Onsdag d. 06.: Else Bjerg og Sune Frederiksen kommer og fortæller om deres tur til Tanzania i Bedsted Missionshus.
Lørdag d. 09.: Familieaften i Distriktet på Bjerget
Efterskole. Ankomst 17.30 til 18.00.
Lotte Lyngby, Nibe tale over emnet: ”Jesus som
stresscoach”.
Tirsdag d. 12.: Stormøde i Distriktet i Stagstrup
Kirkecenter kl. 19 (Spisning kl. 18).
Fredag d. 22.: Foreningsaften for hele familien i
Bedsted Missionshus (Gruppe 4).
Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Bent Møller Jensen,
Skellebjergvej 4 ( Gruppe 3).
Lørdag d. 30.: Gospel workshop med Heidi Bis
gaard på KFUM i Hurup kl. 10-17.
Workshoppens resultat bliver sunget kl. 16. i Hurup kirke hvor alle er velkommen.
April
Torsdag d. 04.: Børnefestival 2020 idemøde i Stagstrup kirkecenter kl. 19.00.
Lørdag d. 06.: Fælles foreningsdag med Hurup og
Thyholm – der kommer yderlige info.
Søndag d. 14.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl.
10.30, efterfølgende frokost hos Dorte og Søren
Riis.
Søndag d. 21.: Vi mødes til gudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 10.30. Indsamling til KFUM og KFUK
i Danmark.
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Onsdag d. 24.: Bibeltime hos Karin og Ib Nielsen,
Sølystvej 1 (Gruppe 1).
Maj
Fredag d. 03.: Foreningsaften kl. 18.30 i Bedsted
Missionshus – Lea Lauritsen (tidligere Svankær)
kommer og fortæller om livet som præst - (Gruppe 5).
Onsdag d. 08.: Børnefestival 2020 Planmøde i Stagstrup Kirkecenter kl. 19.00.
Onsdag d. 17.: Majfest i Bedsted Missionshus. Taler
pastor Anne Marie Sloth.
Onsdag d. 22.: Bibeltime hos Dorthe og Claus Stephansen, Ydbyvej 34 (Gruppe 2).
Fredag d. 31.: By-Night i Bedsted – hvor vi deltager.

BIBELKREDSEN
Kontaktperson:
Bent Møller Jensen – 97 94 51 15
Marts
Onsdag d. 13.: Møde hos Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4.
April
Torsdag d. 25.: Møde hos Inger og Poul Vester
gaard, Horsfeldvej 8.
Maj
Torsdag d. 23.: Møde hos 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
Marts
Tirsdag d. 05.: Ketty Riis, Stormgade 22 C.

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

April
Tirsdag d. 09.: Møde hos Ellen Madsen, Præstegårdsvænget.

Marts
Tirsdag d. 05.: Henrik Jørgensen.
Tirsdag d. 19.: Ejgil Graversen.

Maj
Husk	
  
genbrugsbutik	
  
i	
  BOOA,	
  
Tirsdag
d.vores	
  
07.: Møde
hos Anna
Marie	
   Gramstrup,
Stormgade 35.

April
Tirsdag d. 02.: Henrik Eriksen.
Tirsdag d. 16.: Jens Thomsen.
Tirsdag d. 30.: Henrik Jørgensen.

Onsdag d. 05.: Møde i Bedsted Missionshus. Taler
Else Bjerg, Bedsted.

Maj
Tirsdag d. 14.: Robert Møller.
Tirsdag d. 28.: Henrik Jørgensen.
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  Sydthy	
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  Menette	
  Club	
  sammen	
  med	
  
Kirkens	
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  og	
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Juni andre	
  ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  

	
  

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

Gudstjenester på
Friplejehjemmet
Bedsted Thy
Hver anden tirsdag kl. 15.00.
Alle er velkomne – der er altergang hver gang.
Tirsdag d. 26. februar: Bart vanden Auweele

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
Marts
Torsdag d. 14.
April
Torsdag d. 11.
Maj
Torsdag d. 09.

Tirsdag d. 12. marts: Else Kaag Bjerg
Tirsdag d. 26. marts: Bart vanden Auweele
Tirsdag d. 9. april: Else Kaag Bjerg
Tirsdag d. 23. april: Bart vanden Auweele
Tirsdag den 7. maj: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 21. maj: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 4. juni: Bart Vanden Auweele

Meddelelser til næste kirkeblad
senest onsdag d. 24. april
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...
Status på byggeri af præstebolig og sognegård
Som det sikkert er mange bekendt, var stormen i begyndelsen af januar hård ved den nye præstebolig. Håndværkerne var før jul næsten færdige med bagmure og skillerum i denne bygning. Stormen væltede 1 ½ gavl,
nogle skillerum og ca. 4 meter af sydmuren.
I skrivende stund (1. februar) er tidsplanen for præsteboligen indhentet igen. Spær er sat op på præstebolig
og garage. Tagarbejdet er nu i fuld gang på disse bygninger.
Sognegården er lidt bagefter tidsplanen, men der arbejdes hårdt på at indhente denne forsinkelse. Tagspærerne ventes at være oppe på sognegården i løbet af uge 8, så der kan afholdes et lille rejsegilde på pladsen.
Indtil nu har fraværet af streng vinter været med til at fremme byggeriet. Såfremt resten af byggeperioden
ikke byder på store udfordringer som f.eks. vejrmæssige, håber vi stadigvæk at kunne tage de nye bygninger
i brug i juni måned.
Bent Møller Jensen

Præstebolig efter storm.
Præstebolig nu.

Sognegården.
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KIRKELIGE HANDLINGER
Dåb

Viet
samt dåb

Liva Carla Schlawitz

Lucas Mahon Fallesen

Vilma Evelyn Mark Nielsen

Camilla Stenbryggen Christensen og
Mathias Ørgaard Christensen
og Tristan Stenbryggen Christensen (døbt).

Bisat / begravet
Nads Peter Nørgaard
Bodil Christensen
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Gudstjenester
Marts - April - Maj 2019

Helligdag		
Bedsted
Grurup
Søndag 3. marts (Fastelavn) Matt. 3.13-17
10.30 Familiegudstjeneste*
		
på Bedsted Skole
Søndag 10. marts (1.s i fasten) Matt. 4,1-11
10.30
Inds. Folkekirkens Nødhjælp
		
Søndag 17. marts (2.s i fasten) Matt. 15,21-28
9.00 FEJ
Søndag 24. marts (3.s i fasten) Luk. 11,14-28
10.30
Søndag 31. marts (Midfaste) Joh. 6,1-15 		
10.30
Søndag 7. april (Maria bebudelses dag) Luk.1,26-38
9.00 FEJ
Søndag 14. april (Palmesøndag) Matt.21,1-9
10.30
		
Familiegudstjeneste*
Skærtorsdag 18. april (Skærtorsdag) Matt.26,17-30
19.30*		
Langfredag 19. april (Langfredag) Mark. 15,20-39		
10.30 Dåbsgudstjeneste
			
16.00 Liturgisk andagt*
Søndag 21. april (Påskedag) Mark.16,1-8
10.30
		
Inds. KFUM og K
Mandag 22. april (2. Påskedag) Luk. 24,13-35
9.00
Søndag 28. april (1.s.e. påske) Joh. 20,19-31
10.30
		
Guldkonfirmation*
Søndag 5. maj (2.s.e.påske) Joh. 10,11-16
10.30
		
Konfirmation*
Søndag 12. maj (3.s.e.påske) Joh. 16,16-22
9.00 FEJ
Fredag 17. maj (St. Bededag) Matt. 3,1-10		
19.00 Stillegudstjeneste*
Inds. Kirkefondet
			
Søndag 19. maj (4.s.e. påske) Joh.16,5-15
10.30
Søndag 26. maj (5.s.e.påske) Joh. 16,23b-28
10.30
		
Besøg fra Tanzania*
Torsdag 30. maj (Kristi himmelfartsdag) Mark.16,14-20
9.00 FEJ
		

Søndag 2. juni (6.s.e. påske) Joh.15,26-16,4

Inds. Folkekirkens Mission

10.30

Kirkebil kan bestilles på 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; LR = Lillian Risum.
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