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Thi...! - en lovsang for Kristi opstandelse
Den første linje – som vi tit bedømmer en salme efter – siger:
Sikke en ufestlig festsalme. Men
ser vi nærmere efter, er det helt anderledes. Ikke sjov og ballade, men
dyb, stærk, taknemmelig glæde,
som bærer, også når det gør rigtigt
ondt i os. For denne glæde giver det
stærke budskab om Jesu opstandelse. Det bærer, fordi det viser, at Jesu
lidelse og død ikke bare var en stor
– men tragisk – situation, hvor et
menneske ofrede sig heltemodigt i
idealistisk kærlighed til undertrykte
og lidende.
Jesu opstandelse fra de døde viser, at Gud i ham har handlet til
frelse for os, som havde taget vort
liv, vor skæbne og vor frelse i egen
hånd i stedet for at tage imod det
af Guds hånd. Det er vor egentlige
synd. Jesus Kristus har frelst os fra
Guds vrede og dom. Det blev tydeligt ved hans opstandelse. Gud har
grebet ind!
Læg mærke til ordet »thi« i salmen. Det betyder »derfor!«. Det
er det jublende Ja, tak! til alt det,
Gud her har givet os at leve og dø
på frem mod vor egen opstandelse.
I en bog om Luthers salmer skrev
prof. E. Thestrup Pedersen, at denne salme: ”Formentlig den dybeste
forkyndelse af påskebudskabet i salmedigtningens historie”.
I dødens bånd vor frelser lå,
for verdens synd hengivet,
men herlig kunne han opstå
og skænked mild os livet;
thi er hans folk nu sjæleglad
og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!
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Det var fuldstort et kæmpeværk
den død at overvinde;
for syndens skyld ej før så stærk
var mand på jord at finde;
thi trådte død os under fod,
men Jesus knuste al dens mod,
forstyrret har han dens rige.
Halleluja!
Som en af os vor synd han bar,
men han var selv uskyldig;
dermed han døden fældet har,
gjort al dens krav ugyldig;
for os, som Jesus har til drot,
den er sin egen skygge blot,
sin brod haver døden mistet.
Halleluja!

Jeg er opstandelsen og livet
(Johannesevangeliet 11,25).
Fra sct. Antoniuskirken i
Bregenz, Østrig

Det var en tvekamp underfuld,
da liv og død de brødes,
og kredsen skreves under muld,
hvor riget var de dødes;
men livet fik dog overhånd,
så, fængslet i sit eget bånd,
til spot er nu døden blevet.
Halleluja!
Thi holder vi for livet fest,
som død1 har overvundet,
og priser kæmpen allerbedst,
som har den stærke bundet;
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol,
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!
Martin Luther 1524. N.F.S.
Grundtvig 1837.
Salmebogen, nr. 220.

Livets fest (= påsken med Jesu Kristi
opstandelse) har overvundet døden.
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1517 – 2017
31. oktober 1517 satte Luther et debatoplæg med 95 sætninger (teser) imod afladshandlen op på døren til
slotskirken i Wittenberg.
»Aflad« er eftergivelse af straf for ens egne eller andres synder. Det kunne man købe for penge. En »kreativ« og
indbringende måde for den katolske kirke dengang at skaffe penge på. Luther pegede på, at den, der bekendte
sine synder over for Gud og beder om tilgivelse, vil blive tilgivet uden penge for Jesu Kristi skyld.
Disse teser blev hurtigt kendt, og det blev begyndelsen til den lutherske reformation. Den danske folkekirke
er en evangelisk-luthersk kirke og barn af reformationen. Derfor er disse årstal vigtige for os.

Martin Luther om den kristne nadver
Skærtorsdagaften – dagen før han blev korsfæstet – indstiftede Jesus nadveren og udnævnte dette
måltid til at være den nye pagts måltid. Jesus sagde, at vi skulle holde nadver, sådan som han selv har
indstiftet den. Nadveren er meget central i den kristne kirkes liv og gudstjeneste. I nadveren modtager
vi Jesu Kristi legeme og blod til syndernes forladelse, til fællesskab med ham og til tro og frelse.
Derfor har også Martin Luther arbejdet meget med nadveren for at vinde den tilbage, så den er tro over
for Jesu indstiftelse, for nadverens gyldighed afhænger af, at den er det. En hel del skrifter fra Luther
handler om nadveren, små og store. Det største skrift, en bog på 300 sider, findes på dansk og hedder ”Om Kristi nadver. Bekendelse” fra 1528. Citatet er fra denne bog, men i lidt mere klar og præcis
oversættelse. EHB.
Luther skriver:
”De kristne skal have den nye pagt, som den er i sig selv, uden tegn eller symbol. Rigtignok må de
have den skjult i en fremmed skikkelse*, men de skal havde den sandt og nærværende. Og da den
nye pagt er til stede i nadveren, så må også syndstilgivelse, ånd, nåde og al salighed være i den, for alt
dette rummer ordet. Hvem skulle kunne vide, hvad der er i nadveren, hvis ikke ordene forkynder det?
Derfor se, hvilken dejlig, stor og vidunderlig ting det er: hvordan det hele griber ind i hinanden og er
én sakramental enhed.
Det begynder med ordene, for uden ordene var brød og vin ingenting, og videre: uden brød og kalk var
Kristi legeme og blod ikke til stede; uden Kristi legeme og blod ville den nye pagt ikke være der; uden
den nye pagt var der ingen tilgivelse for synderne, og uden syndstilgivelsen var der ikke liv og salighed.
Således rummer ordene som det første i sig, at brødet og kalken bliver til et sakramente, brødet og
kalken rummer Kristi legeme og blod, Kristi legeme rummer den nye pagt, den nye pagt rummer syndernes forladelse, og syndernes forladelse rummer evigt liv og salighed. Se alt dette rækker og skænker
nadverens ord os, og vi griber det med troen.”
* Kristi guddommelige nærvær må nødvendigvis være skjult i fremmed skikkelse, dvs. Jesu Kristi legeme og
blod må være skjult i brød og vin, men lovet og tilsagt os ved Jesu egne ord, som skaber, hvad det nævner.
(EHB)
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Foredrag om
Martin Luthers liv
og reformationen
ved Kurt Ettrup Larsen, Aarhus
Stagstrup kirkecenter, torsdag d. 2. marts kl. 19.30
Reformationen for 500 år siden har sat mange dybe spor i hele det danske samfund. I foredraget vil Kurt
E Larsen gennemgå Martin Luthers liv og reformationen, der oprindeligt handlede om at føre kirken
tilbage til dets grundlag i Bibelens evangelium om Guds nåde. Luthers tanker fik stor betydning for både
kirke og samfund i Danmark, helt frem til nutiden, og derfor er det værd at kende til hovedpunkterne
i hans livshistorie.
Kurt E. Larsen er dr. theol. og professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultet i Århus.

Konfirmation

Konfirmanderne

… er en vigtig handling, personligt og kirkeligt på
én gang.
Barnedåben ligger som baggrund for konfirmationen. Med undervisning og kirkegang får den unge
viden og fornemmelse af, hvad kristen tro er, og
hvad Jesus Kristus betyder i vort liv.
Konfirmandens JA er ikke en eksamen af konfirmandens tro; det er heller ikke trosbekendelsen, der
er til eksamen. Men det er et JA til den virkelighed,
som den kristne tro omslutter os med. JA’et er et
ja til dette fællesskab, som Gud har givet os i Jesus
Kristus.
»Kon-« betyder »sammen (med Gud), og sammen i
fællesskab i gudstjenesten og det liv, som vi må lever derudfra«; »-firmation« (ordret: fastgørelse) sker
ved, at vi rækker efter, tror på, tager imod det, som
Gud har slået fast for lang tid siden, nemlig at vi for
Jesu skyld må være Guds børn, tage hans ord til os
og hos ham få fast grund under vore fødder både i
lykke og ulykke, i liv og i død. Det løfte giver Gud
i velsignelsen til den enkelte. Her står det ikke til os
at gøre noget som helst fast, men vi kan sige »Ja, tak«
til det, som Gud har gjort fast ved Jesu gerning for
os. Længere er der ingen af os, der kommer.
EHB

Grurup kirke, 30. april: Rebekka Nør Nielsen
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Bedsted kirke, 7. maj kl. 9.00:
Nicklas Bech Andersen
Andreas Toftdahl Jensen
Emil Morsing Larsen
Kl. 10.30:
Katrine Jonasen Aagaard
Hans Kristian Hyldgaard Andersen
Mia Grønkjær Bangsgaard
Emma Anine Hansen
Mikkel Sloth Jensen
Emil Jonasen
Philip Tidemand Larsen
Kim Nielsen
Sarah Nielsen
Mads Noermark
Anne-Dorthe Bak Vestergaard
Malthe Aakerblad Østergaard

NYT FRA SOGNENE
Familiegudstjeneste

Det nye menighedsråd

Palmesøndag 9. april
Det er en festlig dag i kirken. Minikonfirmanderne
modtager et diplom og bidrager måske med noget.
Påsken står for døren.
Kom mand af hus den 9. april kl. 10.30 i Bedsted
kirke.

Sidste nummer af Kirkebladet udkom så tidligt, at
vi endnu ikke kunne vide, hvad resultatet af menighedsrådsvalget ville blive. Det ved vi nu – med forbehold for Grurup sogn, som Bent Møller Jensen
gør rede for herunder.

Skærtorsdag med
fællesspisning - 13. april
Skærtorsdag er dagen for nadverens indstiftelse.
Nadveren var dengang en helt særlig del af et fælles
måltid. Derfor indbydes alle til et fælles måltid kl.
17.30 i konfirmandstuen og derefter til skærtorsdags-gudstjenesten i kirken kl. 19.30.
Maden koster 60 kr. per voksen, gratis for børn.
Tilmelding til spisning senest mandag d. 10. april
på tlf. 31 45 24 40.

Konfirmationsgudstjenester
Konfirmationsgudstjenesterne er 30. april og 7.
maj.
Se fyldig omtale på side 4. Ved gudstjenesten i
Grurup den 30. april bliver det en »normal« gudstjeneste med altergang, hvor der også er konfirmation.

Guldkonfirmander
Søndag den 21. maj med besøg af guldkonfirmander.
Konfirmandholdet i 1967 var på 50 konfirmander,
22 piger og 28 drenge.
Holdet samles i år og fejrer deres guldkonfirmation
på selve 50-årsdagen den 21. maj. Hjertelig velkommen skal de være!

Medlemmer af det nye menighedsråd er:
Bent Møller Jensen (genvalgt som formand)
Inger Bak Vestergaard (næstformand og formand for
aktivitetsudvalget)
Mona Thomsen (genvalgt som kasserer)
Kent Arne Fredslund-Madsen (kirkeværge)
Vivi Bak Jensen (kontaktperson)
Dorrit Bakkegaard Olesen (formand for præstegårdsudvalget)
Vi har sagt farvel til:
Henny Petersen, Anne Grethe Mulvad Olesen og
Ejgil Pedersen.
Tak til jer for en stor og altid engageret indsats!

Omvalg i Grurup Sogn
Som det sikkert er mange bekendt, kunne der i efteråret ikke findes 1 repræsentant for Grurup sogn
til fællesmenighedsrådet for Bedsted og Grurup
sogne. Hermed kunne vi ikke opfylde samarbejdsaftalen mellem de 2 sogne. Biskoppen har derfor fordret, at der gøres 1 nyt forsøg på at finde 1 person
til fællesmenighedsrådet i Grurup sogn. Sidste frist
for aflevering af kandidatliste var den 31-01-2017.
I skrivende stund (den 26-1-2017) er det således
uafklaret, om der kommer liste / lister.
Såfremt der ingen liste / lister kommer, aflyses valget
og biskoppen dispenserer fra kravet om 1 repræsentant fra Grurup sogn i indeværende menighedsrådsperiode. Hvis der kommer flere valgmuligheder,
gennemføres valghandlingen som planlagt den 14.
marts 2017.
Mens Kirkebladet var hos trykkeriet, kunne det
konstateres, at der ikke er kommet nogen kandidatliste fra Grurup sogn. Det betyder: at valget aflyses,
og at biskoppen dispenserer fra kravet om en repræsentant fra Grurup sogn i indeværende menighedsrådsperiode.
Bent Møller Jensen
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Menighedsrådsmøder
(Menighedsrådets møder er offentlige og holdes i
konfirmandstuen fra kl. 19.00)
Fredag 3. marts, tirsdag 28. marts, torsdag 27.
april, tirsdag 23. maj, torsdag 15. juni.

Ny provst
Fra 1. februar har vi igen en provst i Sydthy provsti.
Line Skovgaard Pedersen er ansat som sognepræst
i Hurup-Helligsø-Gettrup og som provst i Sydthy provsti. Hun er 45 år og kommer fra embedet
som sognepræst i Tornby-Vidstrup pastorat syd for
Hirtshals.

Sognepræsten holder fri
27. februar - 7. marts - og i weekenderne 25.-26.
marts; 22.-23. april og 27.-28. maj.
Embedet passes da af sognepræsten i Stagstrup, Frits
Erik Jensen, tlf. 97 93 10 33.

Indsamlinger
20/11 til Indre Mission: 400,00 kr. – 27/11 til
Søndagsskolen 697,50 kr. – 24/12 til Børnesagens
Fællesråd 849,50 kr. og 1/1-2017 til Bibelselskabet
250,00 kr. TAK.

Til kalenderen
Konfirmandindskrivning torsdag den 8. juni kl.
19.30 i konfirmandstuen. Se her under.

ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Indtil videre: Erik H. Bennetzen - 30 25 08 55
E-mail: erik@bennetzen.com
Derefter igen: Ole Weinkauff Jakobsen,
Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted
Tlf. 97 94 52 76 - 31 45 24 40
E-mail: bedsted.sognthisted@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdage kl. 13.30 - 14.30
Onsdage kl. 16.00 - 17.00
Torsdage og fredage kl. 11.00 - 12.00
- eller lav en aftale på: Tlf. 31 45 24 40
Mail: owj@km.dk
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 OWJ@KM.DK 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: Kristine Frøkjær, tlf. 30 51 19 21.
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:
Ole Weinkauff Jakobsen, sognepræst.
Mona Thomsen, tlf 97 94 53 27.
Vivi Bak Jensen. tlf. 21 67 67 27.
Kent Arne Fredslund-Madsen, tlf. 30 70 05 96

Konfirmation 2018 - Indskrivning af nye konfirmander
Torsdag d. 8. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen: De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til orientering om konfirmation og konfirmationsforberedelse. Derefter er der indskrivning. Er
nogen forhindret, så kontakt sognepræsten, tlf. 31 45 24 40.
Datoer for konfirmation 2018 er: Sønd. d. 29. april i Grurup Kirke og sønd. d. 6. maj i Bedsted kirke.
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PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
Marts
Onsdag d. 01.: Generalforsamling i missionshuset.
Torsdag d. 02.: Fælles sogneaften i Harring-Stagstrup kirkecenter med lektor Kurt E. Larsen, Aarhus. (Se henvisning til omtale andet sted i kirkebladet).
Tirsdag d. 07.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 08.: Dan Mission i missionshuset v/Else
Højvang, Fly.
Tirsdag d. 14.: Kredsrepræsentantsskabsmøde i
Hørdum missionshus.
Onsdag d. 15.: Samtalemøde i hjemmene:
Vest kredsen: Karen og Mads Peter Nørgaard, Gl.
Bedstedvej 11.
Syd kredsen: Birte og Haldor Hansen, Skovvejen
2.
Onsdag d. 22.: Luther-aften v/Erik H. Bennetzen i
konfirmandstuen.
Onsdag d. 29.: Bibelkursus i Bedsted Missionshus
v/Villy Sørensen, Hammel.
Torsdag d. 30.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus
v/Villy Sørensen, Hammel.
April
Tirsdag d. 04.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 05.: Soldatervennefest i Vestervig Missionshus v/Edith og Bent Larsen, Skjern.
Torsdag d. 13.: Fællesspisning i konfirmandstuen
kl. 18 før gudstjenesten.
Onsdag d. 19.: Luther-aften v/Erik H. Bennetzen i
konfirmandstuen.
Mandag d. 24.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. (Starter d. 24. kl. 9.30 og tirsdag d. 25.
slutter d. 25. ved 16-tiden. Se særskilt program)
v/Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.
Onsdag d. 26.: Samtalemøder i hjemmene:
Vest kredsen: Karen Margrethe Nielsen, Thybovej
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Syd kredsen: Mary og Theodor Hedegaard, Vestervigvej 16.

Maj
Tirsdag d. 02.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 03.: Kredsmøde i Thyholm Kirkecenter
v/Thorkild Vad, Videbæk.
Onsdag d. 10.: Fælles bibeltime i missionshuset v/
Niels Mogens Sloth, Kobberø.
Onsdag d. 17.: Majfest i missionshuset v/provst
Marian Dahl Amby, Tilsted.
Onsdag d. 17.: Tabormøde i egnsmuseet i Harring.
Taler Biskop Henning Toft Bro, Aalborg.
Onsdag d. 24.: Samtalemøde i hjemmene:
Vest kredsen: Ruth Christensen, Syrenvej 9.
Syd kredsen: Anne Grethe og Børge Olesen, Stationsvej 7.
Onsdag d. 31.: Udflugt til AKO (Aktive Kristnes
Omsorgsarbejde), Øster Vandet.

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
KFUM og KFUK - fra 4. klasse
og op til 20 år - TOPPEN
Kontaktperson:
Allan Bendtsen, 20 13 55 10.
Marts
Lørdag d. 04: Foreningsweekend.
Søndag d. 05: Foreningsweekend.
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April
Fredag d. 07.: Foreningsaften for alle kl.18.30. Herefter samles vi på Toppen.
Maj
Torsdag d. 11.: Foreningsaften for alle kl.18.30.
Herefter samles vi på Toppen.

Maj
Onsdag d. 03.: Bibeltime hos Bent Møller Jensen,
Skellebjergvej 4 (Gruppe1).
Torsdag d. 11.: Foreningsaften kl. 18.30 (Gruppe
4).
Onsdag d. 17.: Majfest i Bedsted missionshus. Taler
Mariann Dahl Amby, Præst Tilsted.
Torsdag d. 25.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl.
10.30, efterfølgende kirkefrokost hos Lone og Allan Bendtsen, Hunskærvej 1.

KFUM & KFUK’s - Unge/voksne
Kontaktperson: Ulla Vestergaard, 97 94 50 10
Hvor andet ikke er anført begynder arrangementerne
kl. 19.30
Marts
Onsdag d. 01.: Bibeltime hos Lone Graversen, Vittrupvej 7 (Gruppe 3).
Lørdag d. 04.: Foreningsweekend i Skovhuset, Vester Vandet.
Søndag d. 05.: Foreningsweekend i Skovhuset, Vester Vandet.
Onsdag d. 15.: Stormøde i Distriktet i Stagstrup
Kirkecenter kl. 19 (spisning kl. 18).
Lørdag d 18.: Familieaften i Distriktet på Blistrup
Efterskole kl. 15. Jacob Aarlit Gade, Thyholm vil
fortæller om det, at få et barn med Downs Syndrom.
Onsdag d. 22.: Luther-aften v/Erik H. Bennetzen i
konfirmandstuen.
Onsdag d. 29: Bibeltime hos Ulla og Morten
Gramstrup Brydbjergvej 8 (Gruppe 2).
April
Fredag d. 07.: Foreningsaften i Bedsted Missionshus
kl. 18.30 (Gruppe 5).
Torsdag d. 13.: Skærtorsdags gudstjeneste i Bedsted
Kirke kl.19.30 og forinden mulighed for fællesspisning i konfirmandstuen kl. 17.30. Tilmelding
til spisning.
Søndag d. 16.: Vi mødes til gudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 10.30. Indsamling til KFUM og KFUK
i Danmark.
Onsdag d. 19.: Luther-aften v/Erik H. Bennetzen i
konfirmandstuen.
Søndag d. 23.: Gudstjeneste i Sønderhå kirke kl.
10.30.
Efterfølgende kirkefrokost hos Hanne og Klaus
Kanstrup, Åbrovej 17.
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BIBELKREDSEN
Kontaktperson: Bent Møller Jensen, 97 94 51 15
Marts
Onsdag d. 22.: Gennemgang af Markus Evangeliet i
Bedsted Konfirmandstue.
April
Onsdag d. 05.: Møde hos Inger og Poul Vestergaard,
Horsfeldvej 8.
Maj
Onsdag d. 24.: 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:
Mandag d. 06.: Møde hos Edel Bjerregaard, Gartnervænget 5.

April
Husk	
  d.
vores	
  
	
  BOOA,	
  	
   Vestergaard,
Mandag
03.:genbrugsbutik	
  
Møde hos iKirsten
Åkandevej 11.
Drives	
  af	
  Sydthy	
  Y's	
  Menette	
  Club	
  sammen	
  med	
  
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
Maj andre	
  ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  

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

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

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00
Kontaktperson: Lis Lind,
Skolegade 44
Alle er velkomne.
Marts
Torsdag d. 09.
April
Torsdag d. 06.
Maj
Torsdag d. 11.

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

Maj
Tirsdag d. 02.
Tirsdag d. 16.
Tirsdag d. 30.

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

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Alle sognets beboere er velkommen til
disse gudstjenester.
Der er altid altergang.

Tirsd. d. 14. marts kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 28. marts kl. 15.00: Bart Vanden Au
weele
Tirsd. d. 11. april kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 25. april kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 9. maj kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsd. d. 23. maj kl. 15.00: Bart Vanden Auweele

Gudstjenestestreaming
fra Bedsted Kirke
Når der er gudstjeneste i Bedsted kirke (se gudstjenesteoversigten på bagsiden), streames gudstjenesten normalt. Dvs. at gudstjenesten kan ses live
på kirkens hjemmeside: www.bedstedkirke.dk i den
følgende uge (eller i praksis indtil næste streaming).

Alle er velkomne.
Marts
Tirsdag d. 07.
Tirsdag d. 21.
April
Tirsdag d. 04.
Tirsdag d. 18.

Meddelelser til næste kirkeblad
senest mandag d. 24. april 2017
til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 53 08
E-mail: stationsvej7@mvbmail.dk
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Syv
vers
til
påske
af John Updike
Tag ikke fejl: Hvis han overhovedet stod op,
gjorde han det legemligt.
Hvis cellernes opløsning ikke blev rullet tilbage,
molekylerne forbundet igen
og aminosyrerne genforenet,
falder kirken.

Stenen er rullet bort,
ikke papmaché,
ikke en sten i et eventyr,
men håndgribelighedens mægtige blok,
som også vil komme imellem os og dagslyset,
når tidens kværn maler.

Det var ikke som blomsterne,
der vender tilbage
hver gang det bliver forår.
Det var ikke som ånden i det,
disciplene sagde eller så med tågede blikke.
Det var i kød og blod, hans og vores.

Og skal der være en engel ved graven,
så lad det være en rigtig engel,
vægtig af Max Plancks kvanter, med viltert hår,
uigennemsigtig i morgenlyset, med rigtigt tøj,
vævet på en rigtig væv.

De samme tommelfingre og tæer, som havde
krummet sig,
det samme hjerte,
som havde ligget stendødt og vissent hen
med uvirksomme hjerteklapper,
samlede sig i evig magt
for at banke med ny styrke.
Lad os ikke spotte Gud med ”metafor”
”analogi”, ”transcendens”
og andre udflugter,
så vi gør begivenheden til en symbolsk fortælling,
et tegn på gamle dages godtroenhed.
Lad os gå ind ad døren.
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Lad os ikke gøre det mindre uhyrligt
for at imødekomme vores egen magelighed
eller skønhedssans.
- At ikke vi, vækket i en time, vi ikke kender,
skal beskæmmes over miraklet,
og knuses af vores modstand.
John Updike (1932 – 2009):
“Seven Stanzas At Easter” 1964.
Overs. Michael L. Nygaard

Fra sognets dagligliv...
Minikonfirmander dybt koncentreret under oplæsning...

Kirkelige
handlinger
Døbte
Amanda Elleman Nielsen

Marius Holten Hansen

Begravede

Christian Letager Poulsen

Evelyn Hartvig Christensen

Jytte Alice Wiberg
Edith Johanne Marie Johansen
Gert Volker Kracke
Krista Petrea Breum
Elly Rytter Poulsen
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Gudstjenester
Marts - April - Maj 2017

Helligdag		

Bedsted

Grurup

Ingen

10.30 JFM K

Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten) Matt 15,21-28
		

9.00 K
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Ingen

Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten) Luk 11,14-28

10.30 K - Kirkekaffe

Ingen

Ingen

9.00 FEJ K

10.30 K

Ingen

Søndag d. 9. april (Palmesøndag) Matt 21,1-9
		

10.30 K
Familiegudstjeneste*

Ingen

Torsdag d. 13. april (Skærtorsdag) Matt 26,17-30
		

19.30 K*
Fællesspisning forud

Ingen

Ingen

10.30 K

10.30 K
Indsamling til KFUM & KFUK

Ingen

Mandag d. 17. april (2. påskedag) Luk 24,13-35)

Ingen

10.30 K

Søndag d. 23. april (1. s. e. påske) Joh 20,19-31

9.00 FEJ K

Ingen

Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten) Matt 4,1-11

Søndag d. 26. marts (Midfaste) Joh 6,1-15
Søndag d. 2. april (Mariæ bebudelse) Luk 1,26-38)

Fredag d. 14. april (Langfredag)
Søndag d. 16. april (Påskedag) Mark 16,1-8
		

Søndag d. 30. april (2. s. e. påske) Joh 10,11-16
Ingen
			
Søndag d. 7. maj (3. s. e. påske) Joh 16,16-22
		

10.30 K
Konfirmation*

9.00 K Konfirmation*
10.30 K Konfirmation*

Ingen

10.30 K

Ingen

Ingen

10.30 K

Søndag d. 21. maj (5. s. e. påske) Mark,16,14-20

10.30* K

Ingen

Torsdag d. 25. maj (Kristi himmelfartsdag) Mark 16,14-20

10.30 K

Ingen

Ingen

9.00 FEJ K

10.30 K

Ingen

Fredag d. 12. maj (Bededag) Matt 3,1-10
Søndag d. 14. maj (4. s. e. påske) Joh 16,5-15

Søndag d. 28. maj (6. s. e. påske) Joh 15,26-16,4
Søndag d. 4. juni (Pinsedag) Joh 14,22-31

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