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At være kirke sammen
”Man kan godt være kristen uden at gå i kirke”
sagde en til mig forleden. Og det er rigtigt, troen
på at Jesus er Guds søn og at Guds kraft blæste liv i
det tomme rum og skabte vores verden, den tro kan
godt ligge i et menneskes hjerte uden at det menneskes krop får lyst til at rejse sig fra sengen og morgenbordet søndag morgen for at gå til gudstjeneste,
eller måske er det menneske bare travlt optaget af
mange andre sjove og gode ting med familie og venner. Alligevel vil jeg vove den påstand, at hvis ingen
gik til gudstjeneste ville troen dø ud.
Pinsen er kirkens fødselsdag. Pinsedag var den
dag, den levende Ånd, Gud selv, Kristus selv, tog
fat i disciplene og gav dem mod og lyst og overskud
til at gå ud blandt folk og tale med dem og prædike
på en måde, som aldrig før var set og hørt. Og den
levende Ånd hører ikke kun fortiden til. Det virker
næsten selvmodsigende, når vi i dag kan synes, at
det der var nyt og fascinerende den gang, er blevet
til gamle, tunge og kolde bygninger, kedelige præster, der taler for meget og for uforståeligt.
Hvor finder vi Ånden, den levende Guds Ånd?
Hvis ikke den bor i kirkerne, hvor bor den så? Finder vi den i naturen, på biblioteket, i fjernsynet?
Den bor i dig og mig, og derfor skal vi være kirke
sammen. Møder vi den i kirken er det fordi vi er
til stede i kirken med os selv og deltager i det der
foregår. Møder vi den i naturen er det fordi vi går
ud i naturen åbne for skaberværkets meddelsomhed.
Hvor vi trækker vejret, er Ånden og vi til stede.
Jeg har for nyligt været på stemmetræningskursus med en operasanger og han sagde: …ja, ja folk
brokker sig over de ikke kan synge med, de sidder
der og folder sig sammen med korslagte arme og
ben, hvis de nu rettede sig op og kom ud på kan-
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ten af bænken, gav noget af sig selv, så ville det hele
blive meget bedre. Jeg ved ikke om han har ret, lidt
måske, jeg synes, der er en vældig god sang i Bedsted
og Grurup, hvis altså ikke lige jeg har valgt nogle
ukendte salmer. I år skal vi prøve en ny pinsesalme
af finske Pia Perkiö, her kommer et lille udpluk af
teksten: ”Helligånd tag mig ved hånden”, ”skænk
mig retning og mening”, ”rør ved mit hjerte”, ”gør
mig modig”, ”vis mig min plads mit sted”. Syng
med selvom det er nye toner, kun hvis vi prøver de
nye salmer af, finder vi ud af om de dur. Pinse er at
turde vove sig uden for de vante grænser.
Når vi har haft gæster fra den lutherske kirke i
Tanzania, har de altid undret sig. For dem er fællesskab vigtig, de kan slet ikke se det attraktive ved ikke
at gå i kirke. Da vi boede i Karagwe, boede vi lige
ved siden af kirken, og vi prøvede en søndag ikke
at gå i kirke, bare fordi vi ikke gad…..hvorefter det
bankede på vores dør efter kirketid….”Nå, vi ville
bare lige se til jer, vi troede, I var syge”. I Danmark
er vi ikke syge, når vi ikke går i kirke, det er mere almindeligt at kigge undrende på dem der gør det og
spørge sig selv: ”Hvorfor gør de dog det?” For mig
er det at have fundet min plads, mit sted.
Jeg vil gerne, som præst høre, hvad I i Bedsted og
Grurup tænker og mener om vores kirke og vores
gudstjenester og jeg tror også menighedsrådet gerne
vil. Vi kan ikke være kirke uden mennesker, uden levende Ånd. Vi kan få gæster udefra og tage til Himmelske Dage i Herning for at få ny inspiration, men
her i Bedsted og Grurup er det dig og mig, der skal
bære traditionen videre sammen, være kristen kirke
sammen. Hvordan gør vi bedst det? Hvordan gør vi
det til vores sted? Hvad siger du?

Guldkonfirmationsholdet fra 1969 i Bedsted
Søndag den 28. april 2019 havde konfirmandholdet
fra 1969 aftalt at mødes i Bedsted og Hvidbjerg Vesten Å Kirke for at fejre 50-året for konfirmationen.
Vi mødtes i god tid før gudstjenesten, og efter et
kort øjeblik gik snakken livlig og let. Så livlig, at vi i
Bedsted Kirke ikke kunne høre bedeslagene 1. gang.
Efter gudstjenesten ved Else gik turen videre til
Tinghuskroen, hvor vi i alt blev 28 fra hhv. Bedsted
og Svankjær. Her tilbragte vi en virkelig dejlig ef-

termiddag. Minderne blev vendt og mange historier
fortalt i en afslappet og god atmosfære. Forventningerne blev til fulde indfriet, og vi fik en rigtig hyggelig dag, hvor der også blev taget billeder, udvekslet
adresser og snakket om, hvornår vi mon skulle mødes næste gang.
Navnene under billedet er deltagernes konfirmationsnavne.

Fra venstre mod højre:
Frank V. Kristensen, Jens Erik Andersen, Bjarne Damsgaard, Lone B. Andersen, Bodil Lund Larsen,
Orla Christensen, Jørgen Nielsen, Tove S. Kristensen, Jørgen Primdal, Birgit Henriksen, Tage S. Madsen,
Inge F. Nielsen, Jonna Andersen, Poul Erik Pedersen, Ulla Hansen, Henning D. Andersen,
Annette Hedegaard, Bent Bûlow Nielsen, Hanne Christensen, Kirsten Svankjær,
Anne Grethe Nielsen, Jens Kristian Jespersen.

Himmelske Dage
Vi tager til Herning til åbningsgudstjenesten torsdag den 30. maj med bus fra
Hurup. Men der sker også meget andet hele weekenden. Kontakt sognepræsten,
hvis du gerne vil afsted og have nogen at følges med.
For program: se himmelskedag.dk
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Kirketekstiler
på tanzaniansk
Åben koraften
Åben koraften
– med
korsang!
Heltborg Museum

– med tanzaniansk korsang!

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil

i kirketekstilernes
Messehagler,både
dåbsklude
ng fylderståmeget
i kirkentegn.
i Tanzania,
i
og alterklæder fra Thy og Mors vil blive udstillet fra
gudstjenesten,
som det børn,
den 16. junimen
til denogså
1. september.
- Sydthy
Nordthy Distriktsforeninger
og voksneMorsø
mødes
om- og
i kirken.
Enhver kirke
og Morsø - Sydthy og Thisted provstier har sammen
med kor.
Heltborg Museum v. Liv Stange og Jytte Nieleller flere

sen gennem længere tid arbejdet på at skabe en udmed mange forskellige messehagler fra Mors
ngen er stilling
flerstemmig,
men slet ikke så
og Thy. Rundt omkring i vore sognekirker findes
smukkeste
mangelærer
anerkendte
Der er de
ingen
brugtekstilarbejder
af noder,framan
sin
kunstnere. Messehaglen er jo først og fremmest et
me udenad.
Og så ertilder
klædningsstykke
brugtrommer!
ved gudstjenesten, men
kan også være et sandt kunstværk, som formilder
kristne symboler og tegn. Til udstillingen er der således lånt tekstiler fra mange kirker.
Korsang fylder meget i kirken i Tanzania, både
I udstillingsperioden vil der være arbejdende
Bedsted
besøgi selve
af pastor
Jovinary
Karoro.
gudstjenesten,
men også
som detHan
børn,har
værksteder og foredrag, så Vi
allefår
kani lære
at strikke
voksne mødes om i kirken. Enhver kirke
dåbsklude eller blive klogeresagt
på tekstilernes
ja til athistorie.
ville læreunge
os og
nogle
sange eller salmer – på
har et eller flere kor.
Heltborg Museum er også kendt for sin store
Korsangen er flerstemmig, men slet ikke så
swahili.
samling af Jens Søndergaards
malerier mm. Der er
svært. Der er ingen brug af noder, man lærer sin
nu en god anledning til et besøg på museet med den
udenad. Og så er der trommer!
smukkeste udsigt over Limfjorden.
Derfor inviterer vi til stemme
enVi hyggelig
og festlig, og anderledes
får i Bedsted besøg af pastor Jovinary KaUdstillingen åbnes den 16. juni kl. 14.00 af tidroro. Han har sagt ja til at ville lære os nogle
ligere biskop Søren Lodberg
Hvas. Alle er velkomkoraften
sange eller salmer – på swahili.
men.
Derfor inviterer vi til en hyggelig og festlig,
Jytte Nielsen, Museumsleder Museum Thy
og anderledes koraften fredag d. 24. maj kl.
18.00 – 21.00 i kirkens lokaler i BOOA, Bedsted. lokaler i BOOA, Bedsted
Fredag d. 24. maj kl. 18.00 – 21.00 i kirkens
Undervejs i korsangen vil vi servere aftensmad,
det bliver helt sikkert også med et strejf af Tanvejs i korsangen vil vi servere aftensmad, det bliver
zania. helt sikkert også med et strejf af
Hvis vi få lært nogle sange – det gør vi da - vil
nia.
vi (dem af os der kan være med) synge dem til
gudstjenesten i Bedsted kirke søndag 26. maj
få lært nogle sange – det gør vi da ‐ vil vi (demkl af
os der kan være med) synge dem
10.30.

stjenesten i Bedsted kirke søndag 26. maj kl 10.30

en er for alle med lyst til at synge, kormedlem
j.

r aftenen incl. aftensmad og kaffe: 30 kr.
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ding til Else Bjerg (præst) 31452440 eller mail:
@KM.DK

Aftenen er for alle med lyst til at synge, kormedlem eller ej. Pris for aftenen incl. aftensmad
og kaffe: 30 kr.
Tilmelding til Else Bjerg (præst) 31452440 eller
mail: ELKB@KM.DK

NYT FRA SOGNENE
Fælles pinsegudstjeneste
på Ashøj

Åbent hus i den nye
præstebolig

Provstiet indbyder til fællesgudstjeneste på Ashøje
2. pinsedag kl. 10.30.

Vi regner med at den nye præstebolig er klar til besigtigelse den 21. juli, så hvis alt går vel, byder vi
ind til en rundvisning og en kop kaffe efter søndagens gudstjeneste.

Indvielse af den nye
sognegård
Den 4. aug. regner vi med at kunne invitere til indvielse af den nye sognegård efter søndagens gudstjeneste.
Dagens præster er Line Skovgaard Pedersen og Ruth
Folmersen.
Musikken leveres af Struer blæserne og et kor af frivillige og medarbejdere fra hele provstiet sammensat
til lejligheden hjælper sangen på vej.
Spejdere, FDF’ere, KFUM og KFUK’ere mv. er velkomne både med og uden faner. Der vil være et lille
aktivitetshjørne for børn – og selvfølgelig skal der
blæses sæbebobler under postludiet.
Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Vestervig Kirke.

Kirkefrokost sammen med
pastor Karoko
Efter gudstjenesten i Bedsted kirke den 26. maj
inviteres til kirkefrokost i Booa, efter frokosten vil
Pastor Karoro fortælle om sig selv og sit arbejde i
Den lutherske kirke i Tanzania.

Åben by night
31. maj kan du møde os på gaden sammen med de
kirkelige ungdomsorganisationer.

Friluftsgudstjeneste
Vore kirker er smukke, men kan ikke måle sig med
Vorherres katedral, den frie natur, de grønne træer
og fuglene der synger med, derfor vover vi pelsen
og holder gudstjeneste i Rønheden plantage søndag
den 25. aug. kl. 10.30. Tag selv tæpper og stole
med.

Ældregudstjeneste
Tirsdag den 27. aug. kl. 14.00 inviteres alle sognets ældre til gudstjeneste i Bedsted kirke. Kirkebilen kører, så det er bare at give besked, så bliver man
hentet og bragt. Efter gudstjenesten er der kaffebord
i den nye sognegård.

Til kalenderen
Høstgudstjeneste i Bedsted 15. sept.
Høstgudstjeneste og Menighedsrådets årlige informationsmøde i Grurup 29. sept.
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Nye konfirmander

ADRESSER

Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2020 er
20. juni kl. 20.00 i kirkens lokaler i Booa. Konfirmationsdatoer i 2020 vil være 3. maj i Bedsted og
26. april i Grurup.

Præsten har fri...

p.t. BOOA, Vestervigvej 112, 7755 Bedsted,
indgang i baggården.
Efter 1/8 Præstegårdsvænget 2.
Tlf. 97 94 52 76, mobil: 31 45 24 40
E-mail: elkb@km.dk
Træffes bedst:

15.-16. juni. Embedet passes imens af sognepræst
Frits Erik Jensen, Stagstrup,
tlf: 9793 1033 mail: FEJ@km.dk
11.-18. juli. Embedet passes af Lillian Rissum
tlf. 97951133, mail: Liris@km.dk
5.-18. august. Embedet passes af sognepræst
Frits Erik Jensen, Stagstrup,
tlf: 9793 1033 mail: FEJ@km.dk

Indsamlinger
Bibelselskabet
Kirkens Korshær
Folkekirkens Nødhjælp
KFUM og K

SOGNEPRÆSTEN
Else Kaag Bjerg

50,00
600,00
530,00
1.340,00

Meddelelser til næste kirkeblad
senest onsdag d. 24. juli
til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 53 08
E-mail: stationsvej7@mvbmail.dk

Mellem 10 og 14, men man kan altid prøve at ringe
eller kigge forbi.
Samtale med sognepræsten

Sognepræsten står til rådighed for samtaler. 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.
Kirkeværge: Kent Arne Fredslund-Madsen,
tlf. 30 70 05 96 - kirkevaergen@bedstedkirke.dk
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
Juni
Tirsdag d. 04.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 05.: Kirkens Korshær: møde i Bedsted
Missionshus. Taler Else Bjerg, Bedsted.
Onsdag d. 12.: Fælles bibeltime i missionshuset v/
Ole W. Jakobsen, Vorupør.
Mandag d. 17.: Arbejdsformiddag kl. 8-12 i og omkring missionshuset.
Torsdag d. 20.-mandag d. 24.: Teltmøder i Vilsund.
Se særskilt program for nærmere info:
Den 20.: Taler Johnny Tidemand, Frederikshavn.
Den 21.: Taler Andreas Kildahl Fibiger, Aalborg.
Den 22.: Kl. 10 bagagerumsmarked - kl. 14.00
Fangekoret synger.
Den 23. kl. 14.30: Gudstjeneste.
Den 24.: Taler Karsten Christensen, Harboøre.
Den 23. kl. 19.00: Sankt Hans hos Ulla og Jens
Vestergaard, Thybovej 10, Bedsted. Taler Henrik
Eriksen, Bedsted.
Onsdag d. 26.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Ketty Riis Stormgade 22 C.
Sydkredsen: Mona og Jens Thomsen, Rønheden
24, Bedsted.
Juli
Fredag d. 19.-fredag d. 26.: Bibelcamping i Hurup.
August
Tirsdag d. 06.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 07.: Sommerhygge hos Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16, Bedsted.
Onsdag d. 14.: Kredsmøde i Agger missionshus. Taler: Immanuel Fuglsang, Herning.
Onsdag d. 21.: Fællesspisning i missionshuset. Taler
Holger Krabbe, Boddum. Han fortæller og viser
billeder over emnet: Barndom og høst.
Tilmelding til Mary 21 64 87 13 senest den 17.8.
Pris: kr. 65 pr. person.
Onsdag d. 28.: Promission v/ Frede R. Østergaard,
Hinnerup.

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.
Man. d. 8. - tors. d. 11. juli holder Thykredsens
Søndagsskoler sommerlejr på Bjørneborg for alle
fra 6 år til og med 14 år. Seneste tilmelding d.
21.6.”

KFUM & KFUK - fra 4. kl. - 20 år - TOPPEN
Kontaktperson:
René Hedegaard, 40 50 02 82
Juni
Fredag d. 14.: Cykelorienteringsløb – vi starter med at spise sammen kl.
18.30.
August
Fredag d. 9.: Kom og se hvad der sker – du hører
nærmere – 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
Juni
Mandag d. 10.: Friluftsgudstjeneste på Ashøje kl.
10.30.
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Fredag d. 14.: Foreningsaften i missionshuset kl.
18.30 (Gruppe 1).
Onsdag d. 19.: Bibeltime hos Ester og Steffen Frost,
Oddesundvej 262, Hurup (Gruppe 3).
Søndag d. 23.: Skt. Hans fest kl. 19.00 hos Ulla og
Jens Vestergaard Thybovej 10. Tale ved Henrik
Eriksen.
			
Søndag 30. - torsdag 04/7: KFUM og KFUKs
Børnesommerlejr i Vester Vandet for 2.-7. klasse
(efter ferien).
Juli
Mandag d. 08.: Wonderful Days på Blåkilde Efterskole for de 13-19 årige.
Lørdag d 13. - onsdag d. 17.: Hygge og spisning
kl. 19.00 hos Anne Mette og Jørgen Dahlgaard,
Brogårdsvej 7.
Onsdag d. 24.: Bibelcamping i Hurup, bagefter
kaffe. 		
August
Søndag d. 4.: Forventet indvielse af nyt sognehus.
Fredag d. 09.: Foreningsaften i missionshuset kl.
18.30 (Gruppe 4).
Onsdag d. 14.: Bibeltime hos Lone og Michael
Smed, Vestervigvej 173 (Gruppe 2).
Søndag d. 25.: Friluftsgudstjeneste i Rønheden
kl.10.30, bagefter er der pølser og brød.
Onsdag d. 28.: Istur – vi mødes ved Hanne og
Klaus Kanstrup, Åbrovej 17.

BIBELKREDSEN
Kontaktperson:
Bent Møller Jensen – 97 94 51 15
Juni
Onsdag d. 26.: Møde hos Ejgil Graversen, Stormgade 49, Bedsted.
Juli
Intet møde.
August
Torsdag d. 08.: Møde hos Inger og Poul Vester
gaard, Horsfeltvej 8, Bedsted.

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

KIRKENS KORSHÆR - kl. 14.30
Kontaktperson: Ketty Riis – 97 94 53 63
Juni
Onsdag d. 05.: Møde i Bedsted missionshus. Taler
Else Bjerg, Bedsted.
Vi har en lille Korshærs Kreds – vi vil gerne være
flere.
Husk	
  vores	
  genbrugsbutik	
  i	
  BOOA,	
  	
  
Vi mødes i hjemmene en gang om måneden - tirsformiddag
kl. 10.00.
Drives	
  af	
  dag
Sydthy	
  
Y's	
  Menette	
  
Club	
  sammen	
  med	
  
ViKirkens	
  
begynder
med kaffe
andagt
og vi
Korshær.	
  
Find	
  og
tøj,	
  en
Mkort
ØBLER	
  
og	
  mange	
  
synger
læser
af Kirkens
Korshærs blad.
andre	
  tsamt
ing.	
  	
  D
ødsboer	
  
afhentes	
  
Overvej om ikke det kunne være noget for dig.
	
  

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

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
Juni
Torsdag d. 20.
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Juli
Ferie.
August
Torsdag d. 08.

SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00 - Alle er velkomne
Kontaktperson: Ejgil Graversen
- 30 64 39 72 - 97 94 53 65
Juni
Tirsdag den 11.: Ejgil Graversen.
Tirsdag den 25.: Henrik Jørgensen.
Juli
Tirsdag den 09.: Henrik Eriksen.
August
Tirsdag den 06.: Henrik Jørgensen.
Tirsdag den 20.: Jens Thomsen.

Sorggruppe
i Sydthy provsti
Hvad er sorg?
- En byrde man skal slippe af med?
- Noget man skal komme igennem?
- Eller noget man bærer med sig resten af sit liv?
Forfatteren Pearl S. Buck, som selv havde en
stor sorg, sagde, der findes 2 slags mennesker i
verden; dem der kender den her smerte, og dem
der ikke gør.
Derfor er sorggrupper en god ide. En sorggruppe mødes i en fastlagt periode, lærer hinanden at kende og får mulighed for at dele, det som
er svært. Deltagerne får mulighed for både at fortælle og lytte, få luft ved at sætte ord på tanker
og følelser. Sammen kan vi rumme noget af det,
som det er svært at bære alene, eller som man
synes familien ikke skal belemres med - mere.
Vi forestiller os en gruppe på 8-16 personer
der følges ad i et for¬løb på 7 gange i løbet af efteråret. Derefter kan man stoppe eller følge med
i et nyt forløb.
Sorggruppen ledes af 2 af provstiets præster.
Hvis du gerne vil være med, eller kender en
som gerne vil kontaktes af os for at høre mere,
så kontakt Ruth Folmersen Hurup eller Else K.
Bjerg, Bedsted (tlf. 31452440, ELKB@km.dk).

Gudstjenester på
Friplejehjemmet
Bedsted Thy
Hver anden tirsdag kl. 15.00.
Alle er velkomne – der er altergang hver gang.
4/6: Bart vanden Auweele
18/6: Else Kaag Bjerg
2/7: Else Kaag Bjerg
16/7: Bart vanden Auweele
30/7: Else Kaag Bjerg
13/8: Bart vanden Auweele
27/8: Else Kaag Bjerg (gudstjeneste i Bedsted kirke)
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Fra sognets dagligliv...
Minikonfirmander:
Årets minikonfirmander har leget og snakket om livet, dåb og påske og lavet smukke livstræer.
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Kirkelige handlinger

Konfirmation 5. maj 2019 i Bedsted Kirke.

Dåb

Jonas Boye Hunskjær

Celline Krabbe Rasmussen

Winnica Angela Rasmussen

Bisat / begravet
Elly Irene Christensen

Jan Hove

Ove Kræmmer Pedersen

Hans Christian Larsen

Karen Margrethe Grønkjær

Margith Dahl Mikkelsen
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Gudstjenester
Juni - Juli - August 2019

Helligdag		
Søndag 26. maj (5.s.e.påske) Joh. 16,23b-28
		
Torsdag 30. maj (Kristi himmelfartsdag) Mark.16,14-20
		

Bedsted
10.30
Besøg fra Tanzania*
9.00 FEJ
Inds. Folkekirkens mission

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

10.30

Søndag 9. juni (pinsedag) Joh 14,22-31

10.30

Mandag 10. juni (2.pinsedag) Joh, 3,16-21
Søndag 16. juni (Trinitatis søndag) Joh 3,1-15
Søndag 23. juni (1.s.e.trin) Luk 16,19-31
		

9.00 FEJ
10.30
Inds. Blå Kors

Søndag 7. juli (3.s.e.trin) Luk 15,1-10

10.30

Søndag 14. juli (4.s.e.trin) Luk 6,36-42

9.00 LR

Søndag 21. juli (5.s.e.trin) Luk 5,1-11

10.30*

Søndag 28. juli (6.s.e. trin) Matt 5,20-26		
Søndag 11. aug. (8.s.e.trin) Matt 7,15-21

Tirsdag 27. aug.

10.30

10.30

10.30*
9.00 FEJ

Søndag 18. aug. (9.s.e.trin) Luk 16,1-9		
Søndag 25. aug. (10.s.e. trin) Luk 19,41-48
		

Kirkedagssgudstjeneste
i Herning*

10.30 provstigudstjeneste Ashøje*

Søndag 30. juni (2.s.e.trin) Luk 14,16-24		

Søndag 4. aug. (7.s.e.trin) Luk 19,1-10

Grurup

19.00 FEJ

10.30*
Friluftsgudstjeneste Rønheden
14.00* Ældregudstjeneste

Søndag 1. sept. (11.s.e.trin) Luk 18,9-14

10.30

Søndag 8. sept. (12.s.e. trin) Mark 7,31-37

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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