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O vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est /
I verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.
(Salmebogen nr. 95 v 5)

Juleklip fra en Luther-prædiken – Kirkens velsignelse
Nyt fra sognene – Fra sognets dagligliv
Gudstjenesteliste

Bedsted - Grurup
www.bedstedkirke.dk

Martin Luther:
»Din anger er aldrig tilstrækkeligt sand, men troen og Kristi ord er i højeste grad sande og sikre og fuldt
ud tilstrækkelige«.

JULEKLIP

fra en juleprædiken af Luther
Læg mærke til, hvor småt og enkelt det går for sig
her på jorden, og hvor højt det agtes i Himlen! På
jorden går det således til: Se, en fattig, ung jomfru,
Maria, fra Nazaret, uden nogen anseelse, en af de
mest upåagtede blandt byens kvinder. Ingen aner
noget om det store under, hun bærer på. Selv tier
hun også stille med det, gør ikke noget væsen af det,
men anser sig selv som den ringeste i byen. Hun
begiver sig på vej med sin mand, Josef. De har måttet forlade huset, som det står, og har bedt en eller
anden om at se efter det. Det kan være, de havde et
æsel, som Maria kunne sidde på, selv om evangeliet
ikke beretter noget om det. Det kan godt være, hun
måtte gå til fods. Tænk på, hvordan man så ned på
hende i herbergerne, hun, som var værdig til at føres i guldkaret under stor pragt. På den tid var der
også mange rigmænd, hvis kvinder og døtre hørte
hjemme i fine gemakker, mens denne Guds moder
midt om vinteren måtte vandre til fods, tung af sit
svangerskab. Så ulige kan det gå til! Da de kom til
Betlehem, blev hun behandlet som den elendigste
og mest foragtede. Hun blev henvist til en stald,
hvor hun måtte dele bord, kammer og leje med
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dyrene, mens mange onde mennesker sad ovre på
kroen og lod sig opvarte. Gud lader de store huse og
de kostelige gemakker forblive tomme, og dem, der
bor der, lader han blive ved med at æde og drikke
og være lystige, men denne trøst og skat er skjult for
dem. Hvor natten dog rugede over Betlehem, når
man dengang ikke kunne se dette lys! Og viser Gud
ikke netop her, at han slet ikke agter det for noget,
som verden er eller har eller formår! Samtidig viser
verden, hvor lidt den agter, hvad Gud er og har og
formår!
Gud er helt anderledes
Se, hvor helt anderledes Gud er. Han ser til dem, der
sidder i det lave, til dem i dyb fornedrelse, som der
står skrevet: »Hvem er som Herren vor Gud, som
rejste sin trone i det Høje og skuer ned i det dybe - i
himlene og på jorden« (Sl. 113,5f ).
Hvorfor Kristus lod sig føde
Kristus er født ren, uskyldig og hellig. Mennesket
derimod er født urent, syndigt og fortabt, som David siger i Sl. 51: »Se, jeg er født i misgerning, min

moder undfangede mig i synd«. Mennesket kan
ikke hjælpes på anden måde end gennem Kristi rene
fødsel. Men den kan vi ikke få del i på legemlig vis.
Det ville heller ikke være os til nogen hjælp. Derfor
er det åndeligt - gennem ordet - at vi får del i ham.
Den, der i tro holder fast ved dette, han får del i
Kristus. Selv om han er født i synd, kan den ikke
skade ham, for i Kristus bliver vi rensede fra alt det,
der hører sammen med at være født ind i Adams
syndige slægt. Derfor lod Kristus sig føde, for at vi
skulle fødes på ny, som han siger til Nikodemus i
Joh. 3,3: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Ingen kan
se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.”
At bytte med Kristus
Se, således tager Kristus alt det, der er vort, og skænker os alt det, der er hans, for at vi gennem hans
fødsel kan blive rene og nye, som var det vort eget.
Derfor kan en kristen fryde og glæde sig over Kristi
fødsel, som var han selv legemlig født af jomfru Maria. Den, der ikke tror det, eller tvivler, han er ikke
en kristen.
Troens gave
Det er denne glæde, englen taler om. Dette er trøsten og den ubeskrivelige gave fra Gud, at det menneske, der tror, kan rose sig af denne skat: Maria er
hans rette mor, Kristus hans bror og Gud hans far.

Det er sandt, for således er det sket, og det sker dig,
som du tror. Her er selve kernen og skatten i evangelierne. Den kan kun modtages i tro. Og når vi lærer
Kristus således at kende, bliver samvittigheden glad,
fri og tilfreds. Deraf vokser kærligheden og lovsangen til Gud, som i Kristus har givet os denne ufatteligt rige gave. Da er vi også villige til at gøre, lade
ske og lide det, Gud ønsker af os, det være sig til liv
eller død, som jeg så tit har sagt. Som Esajas siger:
»Thi et barn er født os, en Søn er os givet«. Os, os,
os er han født, og os er han givet. Se derfor til, at du
ikke i evangeliet blot henter en dejlig stemning ved
selve historien. Den vil ikke vare længe. Heller ikke
blot et godt eksempel, for det hjælper dig heller ikke
uden troen. Men se til, at du gør denne fødsel til din
egen og bytter dit liv med hans, at du bliver befriet
fra din egen fødsel og overtager hans. I denne tro må
du øve dig, om den må du også bede, så længe du
lever. Den kan aldrig styrkes for meget.
Jesu befaling
Dette er den grund, vi kan bygge vore gerninger på.
»En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: Ligesom jeg har elsket jer, skal I elske hverandre« (Joh. 13,34).
(Klippet til fra en prædiken over juleevangeliet. Luk 2,114 i bindet »Troens artikler« i »Martin Luther: Skrifter i
udvalg«, 1985.

Kirkens velsignelse
af Erik H. Bennetzen
Velsignelse er en vigtig og kostbar gave, som kirken har
fået at give.
Men hvad er velsignelse? Og hvad er kirkens velsignelse?
Guds velsignelse
Ordet »velsignelse« møder vi i mange sammenhænge. Vi kan tale om: velsignelsen ved et godt helbred,
ved børn og børnebørn, ved trygge kår. I mere bestemt form tænker vi vel på velsignelsen, som lyses
over os ved slutningen af gudstjenesten.
Interessant er det, at ordet »velsignelse« på hebraisk er af samme ordstamme som ordet for »dam«,
»vandcisterne« og for »knæ«. Knæet udtrykker her

bevægelighed, altså: det levende. Vanddammen var
i høj grad en livsbetingelse; vandet bringer en velgørende kraft. Disse to betydninger uddyber vor
forståelse af, hvad velsignelse er. Velsignelse er »det,
som gør godt«, »det, som kvikker den op, som er
ved at dø hen«. Men det hører også med til begrebet, hvor velsignelsen kommer fra, derfor er den:
»det, som Gud af sin frie nåde lader komme os til
gode«.
På Bibelens første blade velsigner Gud samlivet
mellem mand og kvinde i ægteskabet. »Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han
det, som mand og kvinde skabte han dem; og Gud
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velsignede dem, og Gud sagde til dem: ’Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden, gør jer til
herre over den og hersk over havets fisk og himmelens fugle, kvæget og alle vildtlevende dyr, der rører
sig på jorden.’«
Velsignelse er, at Gud fylder de livsordninger, som
han har skabt til os og skabt os til, med den livskraft, som er nødvendig, for at vi kan leve og trives.
Herom fra salme 104 (v.27-30):
Alle har det håb til dig,
at du giver dem føde i rette tid;
du giver dem, og de samler op,
du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver;
du skjuler ansigtet, og de forfærdes,
du tager deres ånd bort, og de dør
og bliver til jord igen;
du sender din ånd, og der skabes liv,
du gør jorden ny.
Guds velsignelse er livsbetingelsen for enhver
skabning uanset gudsforholdet. Faderen »lader sin
sol stå op over onde og gode og lader det regne både
over retfærdige og uretfærdige«, siger Jesus i bjergprædikenen.
Men det er klart, at Gud giver sin velsignelse med
henblik på, at vi skal leve i overensstemmelse med
det, som Gud har skabt os til. Vi skal ikke bare passivt indrette os efter de livsvilkår, som nu engang er
nedlagt i skaberværket, men positivt og aktivt leve
i fællesskab med Gud. Han er vor nådige og barmhjertige Herre, og vi er hans folk. Han er hyrde for
sit folk.
Velsignelsen i gudstjenesten, »den aronitiske velsignelse«, havde Gud oprindeligt pålagt Aron at velsigne Guds folk med. Den er givet inde under nådens
og frelsens pagt. Den har været brugt og elsket siden
da op gennem jødefolkets historie, og den kristne
kirke har bragt den med som Guds velsignelse af sit
nye troens folk:
»Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!«
Med Jesu Kristi død og opstandelse har denne
velsignelse sit mål og opfyldelse i »al den himmelske
verdens åndelige velsignelse«, som Faderen har velsignet os med i Kristus (Ef. 1,3).
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Kirkens velsignelse
Men også mennesker velsigner. F.eks. Isaks velsignelse til Jakob, som egl. var til Esau (1. Mos. 27,2829). Menneskers velsignelse af andre mennesker
former sig dog som regel som en fortættet forbøn:
»Herren velsigne dig!« (Ruth 2,4). Velsignelsen, som
Aron lyste over israelitterne, og som præsten lyser
over menigheden, er ligeledes en bøn til Gud, om
at han vil velsigne: »Herren velsigne dig og bevare
dig! osv.«
Kirken velsigner på grundlag af Guds løfte og tilsagn. Kirken råder ikke over nogen velsignelse, uden
at Gud har givet den til kirken. Vi beder Gud velsigne. Hvor Gud ikke vil velsigne, kan kirken ikke
velsignelse. Men i pagt med Guds vilje er kirkens
velsignelse langt mere end fromme ønsker og god
vilje. Gud vil have sin velsignelse udtalt. Kirken er
sendt til at lyse Guds velsignelse. Mennesker skal
høre velsignelsen. Siges den ikke til dem, kan de
ikke tage imod den, ikke styrkes ved den, ikke leve
ved den, ikke vide, at den levende Gud er hos dem.
Gud opholder med sin velsignelse vort daglige,
jordiske liv og fornyer det i troen ved sin Ånd til et
frelsens fællesskab. Velsignelsen fra Gud knytter den
velsignede til Gud.

Tak

Vi vil gerne sige tak til alle, som var med til at
gøre afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception 27. august til en på alle måde god og
uforglemmelig dag for os. Tak for hilsener og
gaver. En særlig tak til menighedsrådet for deres
indsats.
Bedste hilsener Dorte og Ole W. Jakobsen

NYT FRA SOGNENE
Advent
Familiegudstjeneste
Søndag den 3. december er det første søndag i
advent. Det nye kirkeår begynder, og vi tæller ned
til jul. Da indbyder vi til festlig familiegudstjeneste
kl. 10.30 i Bedsted kirke. Vi skal have lys i den
store lysestage med lys i forskellige farver til alle årets
søn- og helligdage. Minikonfirmanderne medvirker.
Velkommen!

Vi synger julen ind
Søndag aften den 17. december kl. 19.00 synger
vi julen ind med sang og med »de ni læsninger«.
Bedsted kirkes kor medvirker under ledelse af Claus
Bendix Nielsen, og spejdere går luciaoptog.
Kom og vær med. Vi slutter af med en kop kaffe eller sodavand. Det er også for børn og unge.

Dåbstræf og Nytårsparade
Søndag den 14. januar kl. 10.30 har vi familiegudstjeneste og indbyder alle børn (med familie),
som har 5-års dåbsdag i 2018, dvs. alle som er døbt
i 2013. Ved samme gudstjeneste vil spejderne være
med sammen med deres faner til nytårsparade. Alle
er hjertelig velkomne! Og vi slutter af med en kop
kaffe eller en sodavand.

Stillegudstjeneste i
Grurup Kirke
- en hverdag: torsdag. I sammenhæng med Evangelisk Alliances bedeuge tager vi i kirke. Grurup
kirke har noget særligt til sådan en aften, hvor bøn
og forbøn er en væsentlig del af det, vi samles om.
Velkommen torsdag den 10. januar kl. 19.30 i
Grurup Kirke.

For de små
For børnehave- og dagplejebørn har vi en dejlig lille
gudstjeneste, hvor også søskende, forældre, bedsteforældre og andre er velkomne. Det er i Bedsted
kirke tirsdag den 19. december kl. 9.30.

Nytåret
Kalenderen leger lidt med os i år. Sådan var det allerede juleaften, som jo egentlig er 4. søndag i advent.
Det gav ikke mening at sløjfe juleaften og holde 4.
søndag i advent i stedet for, vel? Nytårsaftensdag,
den 31. december, er også en søndag. Her har vi
så valgt at fastholde søndagen, som har nogle vigtige tekster. Vi må altså undvære midnatsgudstjenesten dette nytår. Til gengæld kan vi nå at få sovet
lidt inden gudstjenesten nytårsdag, som er kl. 14 i
Grurup kirke. Vel mødt, og måtte det blive et dejligt nyt år!

Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse var en af de ret mange helligdage, som
Struensee fik afskaffet ved reformen i 1770. De
kunne have eller have haft god mening, men var jo
skadelige for samfundsøkonomien ved, at de holdt
folk hjemme fra arbejde. Det respekterer vi og venter til efter fyraften, men så samles vi til lys-messe
(som ordet betyder) kl. 19.00 i Grurup kirke.
Midt i den mørkeste vinter, hvor det i gamle dage
var vigtigt, at man endnu havde forråd til den sidste
del af vinteren. Vi tænder lys for at varsle, at vinteren går på hæld, at lyset er på vej tilbage. Men først
og fremmest tænder vi lys for det lys, Gud har tændt
i verden med sin søn, som han sendte til verden, for
at han kan være lys i verden, og vi i tro på ham må
være lysets børn (Joh 8,12 og 12,36). Kom og vær
med.
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Fastelavnsgudstjeneste
Fastelavnssøndag den 11. februar kl. 10.30 indbyder vi til familiegudstjeneste i Bedsted kirke!
Kom gerne udklædt!
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden. Stedet
bekendtgøres senere. Man kan købe pølsehorn, fastelavnsboller, sodavand og kaffe. Der vil være præmier til kattekonger og kattedronninger og til dem,
der er bedste udklædt.

Præsten har fri
Tirsdag d. 26. december (2. juledag)
Friweekend 6.-7. januar.
Friweekend 17.-18. februar
Embedet passes imens af sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup, tlf. 97 93 10 33 eller
e-mail: FEJ@KM.DK.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 23. januar - torsdag d. 8. februar og mandag d. 19. marts kl. 17.00.

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.

Om Grurup sogn
Sognene eller sognet? På årsmødet den 24. september lød punkt 3:
3. Sammenlægning af de to sogne.
I referatet står der:
Ad 3) Proceduren angående annonceret er fulgt.
Proceduren for sammenlægningen blev gennemgået, herunder blev det understreget, at
3 Konsekvenser for at gennemføre en sammenlægning er, at Grurup ikke er sikret et medlem i menighedsrådet.
3 Sammenlægningen har ikke noget at gøre med
nedlægning af Grurup kirke.
3 Sammenlægningen har ikke økonomiske konsekvenser, da der i forvejen køres med fælles budget.
Herefter var der diskussion i hver af de to sogne.
Begge sogne var 100 % for en sammenlægning.
Så i fremtiden hedder det Bedsted-Grurup sogn.
Menighedsrådet v/Vivi Bak Jensen
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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 tirsdag d. 23. januar 2018
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
December
Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 06.: Adventsfest i missionshuset. Taler:
Henrik Jørgensen, Dragstrup Mors.
Onsdag d. 13.: Julehygge i missionshuset.
Onsdag d. 20.: Samtalemøder i hjemmene.
Øst kredsen: Edel og Peder Bjerregaard, Gartnervænget 5, Bedsted.
Vest kredsen: Kirsten og Preben Pedersen, Fuglebakken 33, Hurup.
Torsdag d. 28. kl. 14.00: Julefest i missionshuset.
Taler Richard Hove Nielsen, Vang.
Torsdag d. 28. kl. 19.00: Julefest i missionshuset.
Taler Henrik Eriksen, Bedsted.
Januar 2018
Tirsdag d. 02.: Bedemøde i missionshuset.
Mandag d. 08.: Alliancebedemøde i missionshuset.
Taler Ejgil Graversen, Bedsted.
Tirsdag d. 09.: Alliancebedemøde i kredsene:
Øst kredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl.
Bedstedvej 11, Bedsted.
Vest kredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16, Bedsted.
Onsdag d. 10.: Alliancebedemøde i missionshuset.
Taler: Maibrit Nygaard, Sønderhå.
Torsdag d. 11.: Alliancebedemøde i Grurup Kirke.
Kaffe hos Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9, Bedsted.
Onsdag d. 17.: Månedsmøde i missionshuset. Taler
Henning Hollesen, Aulum.
Fredag d. 19.: Mandsstævne i missionshuset. Taler
Heri Elttør, Aulum.
Lørdag d. 20.: Mandsstævne i missionshuset. Taler
Heri Elttør.
Onsdag d. 24.: Sangaften ”min sang” i missionshuset.
Onsdag d. 31.: Samtalemøder i hjemmene:
Øst kredsen: Anna Marie Gramstrup, Stormgade
35, Bedsted.

Vest kredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7, Bedsted.
Februar
Tirsdag d. 06.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 07.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus.
Taler: Vagn Ove Høgild, Holstebro.
Onsdag d. 13.: Samtalemøder i hjemmene:
Øst kredsen: Karen Margrethe Nielsen, Thybovej
7.
Vest kredsen: Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9, Bedsted.
Søndag d. 18.-lørdag d. 24.: Missionsuge i missionshuset.
Søndag d. 18.: Taler Arne Nørgaard, Kolding.
Mandag d. 19.: Taler Arne Nørgaard, Kolding.
Tirsdag d. 20.: Taler: Villy Sørensen, Hammel.
Onsdag d. 21.: Taler: Villy Sørensen, Hammel.
Torsdag d. 22.: Taler: Chr. Erik Christensen, Søndbjerg.
Fredag d. 23. kl. 19.00: Taler: Elisabeth Holdensen,
Aalborg.
Lørdag d. 24.: Taler Søren Peter Thomsen, Kallerup.
Onsdag d. 28.: Generalforsamling i missionshuset.

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
December
Onsdag d. 20.: Julehygge kl.
18.30.
Januar 2018
Fredag d. 12.: Vi mødes på Toppen kl. 18.30 .

Søndag d. 11.: Fastelavnsgudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 10.30 - efterfølgende tøndeslagning i
præstegården.
Søn.-lør. d. 18.-24.: Missionsuge i Bedsted missionshus.
Fredag d. 23.: Familieaften i missionsuge i Bedsted
missionshus kl. 19 v/ Elsebeth Holdensen, Aalborg.
Onsdag d. 28.: Bibeltime hos Dorte og Claus Step
hansen, Ydbyvej 34 (Gruppe 2).

Februar
Fredag d. 09.: Vi mødes på Toppen kl. 18.30.

BIBELKREDSEN
Kontaktperson: Bent Møller Jensen, 97 94 51 15

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
December
Søndag d. 03.: Adventsgudstjeneste i Bedsted Kirke
kl. 10.30 - efterfølgende frokost hos Ulla og Jens
Vestergaard, Thybovej 10.
Onsdag d. 06.: Adventsfest i missionshuset v/Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup, Mors.
Onsdag d. 20.: Julehygge for hele familien kl. 18.30
i missionshuset (Gruppe 4).
Onsdag d. 28.: Juletræsfest i Bedsted missionshus
kl. 19.00 v/Henrik Eriksen, Bedsted.
Januar 2018
Man. og ons. d. 8. og 10.: Evangelisk Alliance Bede
uge i Bedsted missionshus.
Torsdag d. 11.: Alliancebedemøde i Grurup Kirke.
Fredag d. 12.: Foreningsaften i Bedsted Missionshus kl. 18.30 – Steffen Krøyer, Bjerget Efterskole
kommer og holder en aften om bøn (Ulla m.fl.)
Søndag d. 14.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl.
10.30 - efterfølgende frokost hos Ulla og Morten
Gramstrup, Brydbjergvej 8.
Onsdag d. 24.: Bibeltime hos Jette og Jens Møller,
Hedegårdsvej 11 (Gruppe 3).
Onsdag d. 31.: Generalforsamling hos Tove og Karsten Kaastrup, Kystvejen 74.
Februar
Fredag d. 09.: Foreningsaften (Gruppe 1).
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December
Intet møde.
Januar 2018
Onsdag d. 17.: Møde hos Inger og Poul Vestergaard,
Horsfeldvej 8, Bedsted.
Februar
Onsdag d. 07.: Møde hos Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4, 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
December
Mandag d. 11.: Anna Marie Gramstrup, Stormgade
35, Bedsted.
Januar 2018
Mandag d. 08.: Edel Bjerregaard, Gartnervænget 5,
Bedsted.

Drives	
  af	
  Sydthy	
  Y's	
  Menette	
  Club	
  sammen	
  med	
  
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
andre	
  ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  

Februar
Mandag d. 05.: Ketty Riis, Stormgade 32 C.
	
  

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. 5. december kl. 15.00: Bart Vanden
Auweele
Lørdag d. 23. december kl. 15.00: Erik H. Bennetzen

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.
Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
December
Torsdag d. 07.

Tirsdag d. 2. januar kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 16. januar kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 30. januar kl. 15.00: Kirsten Haaber
Tirsdag d. 13. februar kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 27. februar kl. 15.00: Erik H. Bennetzen

Januar 2018
Torsdag d. 11.
Februar
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
December
Tirsdag d. 12.
Januar 2018
Tirsdag d. 09. og tirsdag d. 23.
Februar
Tirsdag d. 06. og tirsdag d. 20.

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

Luther om skæg og
arvesynd
Er synden så et overstået kapitel, sådan at – selv
om de fortsat er der – så har de ingen betydning?
Der findes en herlig fortælling fra Luthers sidste
rejse til Eisleben og altså kort for hans død i 1546.
Luther skulle klippes og have skægget barberet af,
og da siger han til sin ledsager Justus Jonas: ”Arvesynden – og altså den synd, som bliver i mennesket – er som en mands skæg, selv om det var
blevet barberet væk i dag, og man var blevet fint
glat omkring munden, så vokser det ud igen til
morgen. At håret og skægget vokser, det stopper
ikke, så længe et menneske lever; men hvis man
slår til med en skovl, så stopper det. Det er det
samme med arvesynden, den bliver også i os og
rører på sig, så længe vi lever. Men man må stå
den imod og hele tiden barbere dens hår af ” (fra
en ”bordtale” af Luthers ven Aurifaber).
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Fra sognets dagligliv...
Høstgudstjenesten i Grurup kirke den
24. september.
Når folk rejser sig op – der var nemlig dåb
– kan man ikke se, at der også er bænke i
kirken.
Det var også den dag, vi havde ”menighedens årsmøde”, som var sidste instans til at
afgøre, om Grurup og Bedsted sogne skulle
lægges sammen til ét sogn. Det blev vedtaget
enstemmigt af alle, der var til stede såvel fra
Grurup som Bedsted sogn.

BUSK-gudstjenesten fredag den 27. oktober var en udfordring – især for spejderne, klub 16.30-børnene og
konfirmanderne. Det begyndte med en fornem indgangsprocession med kejserens livvagt og kurfyrstens soldater
(spejderne – nogle af dem skulle af sted bagefter og sove i bivuak. Og så var der fyrster og biskopper og selveste kejseren. Og sandelig, om ikke også Luther havde fået ordre på at møde op. Jo, for han havde slået et stort ark papir med
95 kritiske sætninger op på slotskirkedøren i Wittenberg (Tak for lån!), og nu skulle han stå til regnskab for kejseren
som øverste dommer. Luther mente dog, at Gud var den øverste dommer. Det mente Luthers egen fyrste også, så
han spillede et overfald på Luther, som var dømt fredløs, men i virkeligheden sørgede han for, at Luther blev ført
i sikkerhed og kunne fortsætte reformationen,
først med at folket Det ny Testamente på deres
eget sprog. Tak til børn og voksne, som lagde
sig i selen for denne event. Reformationen
dengang var ikke indøvet på forhånd. Sådan
var det også omtrent for os. Så vi måtte gøre
ligesom dem: vi måtte bare turde. Tak, fordi
I turde!
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Gospelkoncert den 9. oktober med
Klitmøller Gospelkor.
Det var en festlig og livlig og varieret koncert med dygtige forsangere og et dygtigt kor. Det var godt besøgt, selv
om der er plads til flere en anden gang.
Vi var med til at klappe rytmen og selv synge med på et
par salmer, vi alle kendte.

Kirkelige handlinger
Døbte og viede

Tilde Kjær Madsen

Frida Kibsgaard Jensen

Kari Grønkær Bjerre og
Peter Brandborg Grønkær
Khloe Alexandra Søvsø Rohr

Begravede

Niels Kristian Poulsen
Karl Dahl
Lis Nielsen
Allan Knudsen
Dora Marie Jensen
Gudrun Letager Madsen

Frode Kristensen
Peder Sloth
Ivar Grønkjær
Marie Møller
Bjarne Bendtsen
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Gudstjenester
December 2017 - Januar - Februar 2018

Helligdag		

Bedsted

Grurup

10.30 K Familiegudstjeneste

-

Søndag 10. dec. (2. s. i advent) Matt 25,1-13

10.30 K

-

Søndag 17. dec. (3. s. i advent) Luk 1,67-80
		

19.00 Vi synger julen ind*
Kirkekaffe

10.30 K

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

Tirsdag 19. dec.
Søndag 24. dec. (juleaften)
Indsalming til Børnesagens fællesråd
Mandag 25. dec. (juledag) Joh 1,1-14
Tirsdag 26. dec. (Skt. Stefans dag) Matt 10,32-42
Søndag 31. dec. (julesøndag) Matt 2,13-23
Mandag 1. jan. (Nytårsdag) Matt 6,5-13
Indsamling til Bibelselskabet
Søndag 7. jan. (1.s.e. helligtrekonger) Mark 10,13-16

9.30 For de små*
14.00 K Kor
16.30

15.15 K

10.30 K

-

-

9.00 K LR

10.30 K

-

-

14.00* K

9.00 K LR

-

Torsdag 10. januar		
Søndag 14. jan. (2.s.e. helligtrekonger) Joh 4,5-26

19.30 K Stillegudstjeneste*

10.30 K Dåbstræf og Nytårsparade*

-

Søndag 21. jan. (Sidste s.e. helligtrekonger) Joh 12,23-33

10.30 K

-

Søndag 28. jan. (Septuagesima) Matt 25,14-30
Indsamling til Kirkens Korshær

10.30 K

-

Fredag 2. febr.		

19.00 Kyndelmisse*

Søndag 4. febr. (Seksagesima) Mark 4,26-32

10.30 K

-

Søndag 11. febr. (Fastelavn) Luk 18,31-43

10.30 K Familiegudstjeneste*

-

Søndag 18. febr. (1.s. i fasten) Luk 22,24-32

10.30 K OWJ

-

Søndag 25. febr. (2.s. i fasten) Mark 9,14-29

10.30 K

-

Søndag 4. marts (3.s. i fasten) Joh 8,42-51

10.30 K

-

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; LR = Lillian Risum; OWJ = Ole W. Jakobsen
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