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Faste - for at blive styrket
Faste skal have et formål. Også den kirkelige faste.
Men den kirkelige faste får mere og mere opmærksomhed i de senere år. Det kan spænde lige fra den
religiøse søgen til den afklarede troendes ønske om
at få en levevis, der svarer til ens tro. At tage væk
nogle dage på en retræte eller bruge en ferie på at gå
en længere pilgrimsvandring er i og for sig udtryk
for faste.
Normalt tænker vi på faste som at lade være med
at spise bestemte ting. I den kirkelige tradition er
det kød af firbenede dyr, man faster fra. Det har i
mange år givet dansk fiskeri en god indtjening, fordi
der da er stor efterspørgsel efter fisk i det katolske
Sydeuropa. I andre religioner – som i Islam – er det
slet ikke at spise eller drikke noget som helst fra solopgang til solnedgang, så længe fasten, ramadanen,
varer.
Men rent sprogligt betyder faste ikke at afholde
sig fra noget. Det betyder at fastholde. Og det sigter
ikke på en skik, hvor man giver afkald på noget, men
noget meget vigtigere, som man ønsker at holde fast
ved. Det er det, der er meningen med at have 40
dages faste forud for påsken – fra askeonsdag, den
første onsdag efter fastelavn, til og med påskelørdag.
Men søndagen friholdes, fordi den hele året rundt er
ugedagen for Herrens opstandelse.

De 40 dages faste forud for påske blev vedtaget
som kirkelig praksis på det berømte kirkemøde i
Nikæa på Lilleasiens nordkyst i året 325.
- Den nikænske Trosbekendelse stammer fra det
samme kirkemøde.
Først i år 311 var den kristne kirke blev offentligt
anerkendt, og det betød afslutningen på flere hundrede års forfølgelse.

Fastetiden er der, for at give os tid og rum til at
fordybe os i Guds store kærlighedsgerning imod os,
at han gav sin søn, Jesus Kristus, for at vi ikke skal
fortabes, men have evigt liv. Det var ikke en tilfældig, ophidset folkemængde, der fik deres vilje, da
de med taktfaste råb forlangte, at Jesus blev korsfæstet. Men det var Guds gave at give Jesus Kristus
som det endegyldige offer for os og for vor skyld og
derved give os mulighed for at blive frelst ved blot
at erkende, at vi ikke kan bestå uden, og ved at tro
og tage imod og lade Jesus Kristus give os et nyt liv
gennem troen.
Det er det, vi skal fastholde og finde dybere ind i
ved at finde tid og have ro omkring os til at læse om
det, til at bede og fordybe os.

Skt. Katharina klosteret nedenfor Sinai bjerg fra det 4. århundrede.
Et af verdens ældste endnu fungerende klostre (EHB).
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Hvad giver det os? Hvad får vi ud af det?
Det giver deltagelsen i gudstjenesten ny intensitet. Ordene og de liturgiske udtryk får mening og
bliver kanaler for vor egen tro. Det giver åbenhed
for salmernes ord og deres tit dybt prøvede mening.
Ordene bliver ikke bare ord, men levet virkelighed.
Og i det alt sammen, at Gud taler til os, at lovsang
bliver vor lovsang og bønnen vor bøn. At vi hører
Gud, når han taler til os i åbenbaringsordet. Og på
den måde kommer det til at løfte vort daglige liv og
de mange ting, vi står midt i. Og det holder os fast.
Det holder os fast i, at Gud er nær i det alt sammen.
For han går med os, og hans ord giver os nye åbninger i forhold til mennesker omkring os. For Gud
kalder os ikke ud af verden, men ind i verden. Det
er der, troen åbner livet.

Eneboerhule (med terrasse) i en øde bjergslugt i
nærheden af Jeriko (EHB).

i 40 dage. Lang tid før Jesus var Moses oppe på
Sinai bjerg, hvor han anden gang fik de 10 bud på
to stentavler. Da fastede også han i 40 dage. Begge
var de Gud nær. Men Jesu faste i ørkenen viste, at
også Djævelen var hos ham og fristede ham. Faste
er altså ikke nødvendigvis noget, der bringer os tættere på Gud. Det kan lige så vel være det modsatte.
Men Jesu fristelse viste, at det gælder om at modstå
fristelsen og være lydig over for Gud for at komme
styrket ud af fasten.
Allerede i kristendommens første århundreder var
der kristne, som fulgte Jesu eksempel og drog væk
fra civilisationen og ud i ørkenen for at hellige deres
liv til at leve for Guds ansigt. I begyndelsen levede
de alene, men senere også i klosterfællesskab. En del
af dem vandt en åndelig styrke og visdom, som gjorde, at de blev opsøgt af mange for sjælesorg og rådgivning. De fik stor betydning for den tidlige kirke.
Dietrich Bonhoeffer levede i en helt anden tid,
og hans isolation var ikke selvvalgt. Hans vigtigste
indsats havde været at undervise og udruste unge
præster til en tjeneste i deres menigheder, som var
hårdt trængt af nazismen i Tyskland. Det var i sidste
halvdel af 1930-erne. Midt under anden verdenskrig kom han i fængsel, indtil han efter to år blev
henrettet, lige før krigen endte. Han brugte sin tid
i fængslet til at arbejde intenst med spørgsmål om
tro, om Guds nærvær, om kampen for at finde Gud
midt i en verden, der var fuldstændig fremmed for
tanken om Gud. Indimellem kunne han være sjælesørger for medfanger og hjælpe dem i deres fortvivlede situation. Han skrev sine tanker ned i breve
til en ven, og de blev smuglet ud af fængslet. De er
senere udgivet og er også i dag en hjælp til at tro og
en udfordring til fordybelse. Han søgte ikke isolationen i fængselscellen, men når det nu var der, han
var, så brugte han tiden på at søge Gud.
I vor egen sammenhæng, hvor vi virkelig skal
beslutte os for at finde ro til Gud, da kan sådanne
menneskers tanker og eksempel være en stor hjælp.
Det kommer an på, at vi midt i et travlt liv finder ro og søger stilhed for at tale med Gud og tage
imod, hvordan han tager os ved hånden og styrker
vor tro og dermed hele vort liv.
Erik H. Bennetzen

Bibelen taler også om faste. Det vigtigste sted for
udmålingen af fastens 40 dage er beretningen om
Jesu faste, hvor han netop er blevet døbt af Johannes Døber og derefter er i ørkenen, hvor han faster
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At leve, hvor døden
har mistet sin brod
Det eneste, der er sikkert her i verden, det er, at vi skal dø.
Sådan siger vi. Men vi gemmer hurtigt den tanke væk igen,
for heldigvis er der så meget andet at tage sig til end at
tænke på døden. Men indimellem bliver det sagt.
Jeg vil slet ikke sige, at det ikke passer. Det er jo sandt nok. Og så er det, vi bliver bange for at blive
gamle. Vi bliver bange for at flyve, for det kan falde ned, det skidt. Eller for at køre ud i trafikken, for
de fortæller os gang på gang, hvor mange der dør i trafikken. Men vi kører jo ud alligevel, for det gik jo
godt nok sidst, og forrige gang også. Vi færdes så meget, at statistik ikke siger os særligt meget. Livet har
vi jo. Så lad os leve, mens vi har det.
Men så har Grundtvig givet os denne fantastiske linje: ”At leve, hvor døden har mistet sin brod”. Ja,
og det er ”vor lyksalige lod”! Tænk at få sådan et lod.
Det betyder ikke, at spørgsmålet om liv og død bliver ligegyldigt. Slet ikke. Og det kan virkelig vælte
os om kuld, når et menneske dør fra os, som var så vigtig en del af ens liv. Eller når vi selv mærker døden
banke på. Vi skal ikke tage let på liv og død. Det er heller ikke, hvad Grundtvig mener.
Men midt ind i, at døden er det eneste sikre her i livet, så var der en, som døde, som blev slået ihjel,
mens mange så på det, så det ikke var til at tage fejl af. Men den selvsamme person rejste sig op af graven
på den tredje dag derefter. Levende, synligt, nærværende.
Og hvis vi så tænker, at det var da fint for ham, så siger han selv, at den, der tror på ham, skal leve,
også selv om han dør. For Jesus er opstandelsen og livet. Og det er han ikke bare for sig selv, men for
enhver, som tror på ham.
Døden er ikke neutral, at det bare er en menneskekrop, som går i stå, og sådan har vi hver vor tid. I
alle ting lever vi for Gud. Alle sammen. Under ansvar over for Gud, som har givet os livet. Fordi det går
rigtig dårligt med vor måde at tage ansvar for vort liv på over for Gud, derfor kom Jesus Kristus til os.
Frelseren, som Gud har givet os. Ved at dø for os har han taget dommen og fortabelsen fra os. Det er det,
vi må tage imod. At tro på Kristus er netop at tage imod, at han er vor frelser. Derfor er det vidunderligt
befriende, at Jesus Kristus nok døde for os og for vore synders skyld, Men jo især, at han stod op af døde,
og at vi får at vide, at det liv, som har sejret over synd og død, det liv giver han til os. ”For er vi vokset
sammen med ham ved en død ligesom hans, skal vi også være det ved en opstandelse ligesom hans”, siger
apostelen Paulus (Rom. 6,5).
Derfor: netop fordi døden er så ubarmhjertig over for enhver af os, netop derfor må vi da tro – og
må vi synge af glæde og tillid og med tak til Gud –, fordi vi allerede her og nu ”må leve, hvor døden
har mistet sin brod” (Salmebogen nr. 321 v. 2).
Erik H. Bennetzen

Byggeri, ny præst - hvad sker der
Vi i menighedsrådet bliver ofte mødt med spørgsmål om byggeriet, og om hvornår får vi en ny præst.
Vi forventer, at konfirmandstuen vil blive ombygget i løbet af sommeren, så den står klar til de nye konfirmander. Det bliver under nyt navn: Sognegården. Derefter vil byggeriet med præsteboligen gå i gang.
Stillingsopslaget til en ny præst er udarbejdet og ligger nu i Kirkeministeriet til godkendelse.
Vivi Bak Jensen
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NYT FRA SOGNENE
Sogneindsamling
FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
Søndag d. 11. marts
er gudstjenesten kl. 9.00
i Bedsted kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe med rundstykker kl.
10.15 i konfirmandstuen til indsamlerne. Vi samler
ind i tidsrummet kl. 10.30-12.00 – og afslutter med
pølser og brød.
Indsamlere må meget gerne melde sig forinden hos
Mona Thomsen, tlf. 29 82 20 63, mail: jemo@mvbmail.dk

Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Søndag den 25. marts er alle velkommen til familiegudstjeneste kl. 10.30 i Bedsted kirke.
Ved gudstjenesten har vi en festlig afslutning for
denne vinters minikonfirmander. Kom mand af hus
og få en god formiddag.

Skærtorsdag med
fællesspisning - 29. marts
Skærtorsdag er en særlig anledning til at spise sammen. Det var den aften, Jesus indstiftede nadvermåltidet.

Ligesom tidligere år indbyder vi igen alle til et fælles
måltid forud for gudstjenesten. Spisningen i konfirmandstuen begynder kl. 17.30. Prisen er 50 kr. pr.
voksen. Gratis for børn.
Vi beder om TILMELDING senest mandag den
26. marts på telefon 20 58 46 58 eller pr. e-mail til
skellebjergvej4@gmail.com.
Gudstjenesten begynder kl. 19.30. Her er man naturligvis også velkommen uden at have spist med.

Konfirmation
Konfirmationsgudstjenesten i Bedsted-Grurup sogn
er søndag den 6. maj kl. 10.30 i Bedsted kirke.
Der er kun denne ene konfirmationsgudstjeneste i
år. Der er tilmeldt 11 konfirmander til konfirmation:
Camilla Malika Zwicki Nielsen
Nicolai Søe Pedersen
Laurits Vestergaard Lassen
Nicklas Hegaard Hansen
Nikolaj Valdez Sørensen
Mads Jonasen
Jeppe Hyldgaard Andersen
Kasper Palm Gregersen
Sille Aakerblad Østergaard
Emilie Stougaard Molbech Madsen
Mette Maria Gade
Næste års konfirmation er søndag den 5. maj 2019
kl. 10.30 i Bedsted kirke. Er der konfirmation også i
Grurup kirke, bliver det søndagen før: den 28. april
samme tidspunkt.
Tidspunkt for indskrivning til undervisning og konfirmation vil blive bekendtgjort i næste nummer af
Kirkebladet.
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Guldkonfirmation
Ved gudstjenesten i Bedsted kirke søndag efter
pinse, den 27. maj kl. 10.30, forventer vi besøg af
forhåbentlig rigtig mange af årets guldkonfirmander, dvs. en flok mennesker, som er blevet konfirmeret i enten Bedsted eller Grurup kirke for 50 år
siden. Hjertelig velkommen!

Præsten har fri
Sognepræsten har friweekend 17.-18. marts
og ferie 17.-22. april.
Embedet passes imens af sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup. Han træffes på tlf. 97 93 10 33 eller
e-mail: FEJ@KM.DK

Menighedsrådsmøder
19. marts, 5. april, 14. maj og 12. juni.

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.

Smilehjørnet
* Den stakkels mand, der var faldet blandt røvere, lå bevidstløs ved vejkanten, mens både
præsten og levitten listede forbi. Da han vågnede op ved, at et bæger vand blev holdt til hans
læber, slog han øjnene op og hviskede:
- Du er måske den barmhjertige samaritaner?
* Præsten prøvede at få et bidrag til ydre mission af grosserer Hansen, som var en meget
kontant mand, der bestemt ikke spildte sine
penge på unyttige ting.
- Nej, jeg vil ikke støtte ydre mission, kom det
barsk.
- Jamen, der står dog i Bibelen, at vi skal give de
sultne noget at spise.
- Det er muligt, Men så må vi sende dem noget,
der er billigere og mere velsmagende end missionærer.
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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
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. 24. april 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
Marts
Tirsdag d. 06.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 07.: Danmission ”Kirkeliv i Libanon” v/
Trine Ubbesen, Hurup og Ruth Folmersen, Helligsø.
Tirsdag d. 13.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Heltborg Missionshus.
Onsdag d. 14.: Samtalemøde i hjemmene:
Vestkredsen: Anna Lis og Ove Kræmmer, Vittrupvej 12.
Sydkredsen: Mona og Jens Thomsen, Rønheden
24.
Onsdag d. 21.: Bibelkursus i Vestervig Missionshus.
Taler Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 22.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus.
Taler Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 29.: Kl. 17.30 - Fællesspisning i konfirmandstuen (se omtale andet sted i bladet). Tilmelding.
April
Tirsdag d. 03.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 04.: Soldatervennerfest i Hurup Missionshus. Taler: Trols Moesgaard, Holstebro.
Tirsdag d. 10.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Taler: Henrik S. Jørgensen, Dragstrup.
Onsdag d. 18.: Samtalemøde i hjemmene:
Vestkredsen: Ketty Riis Stormgade 22.C
Sydkredsen: Inger og Robert Møller, Skolegade
13.
Onsdag d. 25.: Månedsmøde i missionshuset. Taler:
Niels Åge Kristensen, Øster Assels.
Maj
Tirsdag d. 01.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 02.: Kredsmøde i Hurup Missionshus.
Taler: Morten Mouritzen, Vinding.
Onsdag d. 09.: Samtalemøde i hjemmene:
Vestkredsen: Ruth Christensen, Syrenvej 9.
Sydkredsen: Anni Østergaard, Præstegårdsvænget
4.

Onsdag d. 16.: Maj-fest i missionshuset. Taler: Per
Toftdahl, Vildbjerg.
Onsdag d. 23.: Månedsmøde i missionshuset. Taler:
Svend Taulborg, Struer.
Onsdag d. 30.: Udflugt til Holstebro soldaterhjem,
afgang fra missionshuset kl. 18.15. Boller og lagkage á 55 kr.

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
Søndag d. 25.: Aktivitetsdag på
Blistrup Efterskole.
Start med gudstjeneste i Bedsted Kirke kl. 10.30.
April
Torsdag d. 26.: Kom og spis kl. 18.30 efterfølgende
skal vi ud og køre på BMX cykler.
Maj
Søndag d. 27.: Foreningsdag? Nærmere information.
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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
Lørdag d. 10.: Familieaften i Distriktet på Blistrup
Efterskole. Kl. 18.00 – Taler Svenne.
Grøn – Emne ”En vinteraften i Solbjerg præstegård” – en humoristisk fortælling.
Torsdag d. 15.: Stormøde i Distriktet i Stagstrup
Kirkecenter kl. 19 (spisning kl. 18).
Fre.-søn. d. 16.-18.: Børnefestival i Haderslev.
Søndag d. 25.: Foreningsdag - start med gudstjeneste i Bedsted Kirke kl. 10.30. Efterfølgende aktivitetsdag på Blistrup Efterskole (Gruppe 2).
Torsdag d. 29.: Skærtorsdagsgudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 19.30 og forinden mulighed for fællesspisning i konfirmandstuen kl. 17.30. Tilmelding
til spisning.
April
Søndag d. 01.: Vi mødes til gudstjeneste i Bedsted
Kirke kl. 10.30. Indsamling til KFUM og KFUK
i Danmark.
Søndag d. 08.: Gudstjeneste i Svankjær Kirke kl.
10.30, efterfølgende kirkefrokost m/påskeægjagt
i præstegården.
Onsdag d. 11.: Bibeltime hos Jan Bunk, Ettrupvej
7, Hurup (Gruppe 3).
Onsdag d. 18.: Spille-hygge-aften hos Michael
Smed, Vestervigvej 173. Hvis du har et godt spil,
så tag det med.
Torsdag d. 26.: Foreningsaften for hele familien i
missionshuset kl. 18.30, hvor vi får besøg af Merete Stephansen (Gruppe 4).
Maj
Onsdag d. 09.: Cykeltur for hele familien - start fra
Kristine og Brian Bendtsen, Ådalsvej 7, 7980 Vils.
Onsdag d. 16.: Majfest i Bedsted missionshus. Taler
Per Toftdahl, Vildbjerg.
Mandag d 21.: Friluftsgudstjeneste på Ashøje kl.
10.30.
Søndag d. 27.: Foreningsdag – Nærmere information (Gruppe 5).
Onsdag d. 30.: Bibeltime hos Franck Vinther, Ashøjvej 33 (Gruppe 1).
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BIBELKREDSEN
Kontaktperson: Bent Møller Jensen, 97 94 51 15
Marts
Onsdag d. 21.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
April
Onsdag d. 25.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej 4.
Maj
Onsdag d. 23.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.

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

KIRKENS KORSHÆR - kl. 14.30
Kontaktperson: Ketty Riis – 97 94 53 63
Marts
Mandag d. 05.: Kirsten Vestergaard, Åkandevej 11.
AprilHusk	
  vores	
  genbrugsbutik	
  i	
  BOOA,	
  	
  
Mandag d. 09.: Anne Marie Gramstrup, Stormgade
35.Drives	
  af	
  Sydthy	
  Y's	
  Menette	
  Club	
  sammen	
  med	
  
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
andre	
  ting.	
  	
  Dødsboer	
  afhentes	
  

Maj
Mandag d. 07.: Edel Bjerregaard, Gartnervænget 5.
	
  

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.

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

Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44
Marts
Torsdag d. 08.
April
Torsdag d. 12.
Maj
Torsdag d. 03.

SALMESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY
Tværgade 7 – kl. 15.00 - Alle er velkomne
Kontaktperson: Ejgil Graversen
- 30 64 39 72 - 97 94 53 65
Marts
Tirsdag d. 6 og tirsdag d. 20.
April
Tirsdag d. 3. og tirsdag d. 17.
Maj
Tirsdag d. 1., tirsdag d. 15. og tirsdag d. 29.

Gudstjenester på
Friplejehjemmet Bedsted Thy
Hver tirsdag i ulige uger kl. 15.00.
Alle er velkomne. Der er altergang hver
gang.
Der vil forekomme ændringer med hensyn til, hvilken præst der kommer.

KVINDERNES
INTERNATIONALE
BEDEDAG

Fredag den 2. 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.
I år er temaet ”Gud så, at det var godt”, dvs.,
at der fokuseres på den skabte verden og på,
hvordan vi forvalter jordens ressourcer. Det er
kvinder fra det sydamerikanske land Surinam,
der har udarbejdet et spændende program for
aftenen. Vi vil høre om Surinam og kvindernes
bestræbelserKVINDERNES
for at udvikle
landets og deres egne
INTERNATIONALE BEDEDAG.
potentialer. Vi vil bede for dem og os selv, samt
Fredag den 2. marts kl. 19.00 afholdes ”Kvindernes Internationale Bededa
lytte til en prædiken.
42A i Hurup. ”Kvindernes Internationale Bededag” er en verdensomspænd
kvinder, der mødes en gang om året for at fejre en fælles bededag – og de
Der er mulighed
for hyggeligt samvær, hvor
I år er temaet ”Gud så, at det var godt”, dvs., at der fokuseres på den skab
forvalter jordens
ressourcer.
er kvinder
det sydamerikanske land Su
vi lærer hinanden
at kende
påDettværs
af fra
sognespændende program for aftenen. Vi vil høre om Surinam og kvindernes be
og kirkeskel.og Kaffen
er
gratis.
deres egne potentialer. Vi vil bede for dem og os selv, samt lytte til en p
er mulighed
hyggeligtSalmebog.
samvær, hvor vi lærer hinanden at kende på
Vi syngerDer
efter
Den for
danske
Kaffen er gratis.
Der er indsamling
tildanske
projekter
Vi synger efter Den
Salmebog.i udlandet.
Der er indsamling til projekter i udlandet.
Kontaktperson:
Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12
Kontaktperson: Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12 84
Alle kvinder
uanset alder
er hjertelig
velkomne. vel84. Alle kvinder
uanset
alder
er hjertelig
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
komne. www.kvindebededag.dk
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm

Tirsdag d. 13. marts kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 27. marts kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 10. april kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 24. april kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 8. maj kl. 15.00: Bart Vanden Auweele
Tirsdag d. 22. maj kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
Tirsdag d. 5. juni kl. 15.00: Erik H. Bennetzen
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Fra sognets dagligliv...
De hellige tre kongers vej til den nyfødte konge i Betlehem
Den 14. januar havde vi familiegudstjeneste i Bedsted Kirke.
Ved gudstjenesten var der dåbstræf for børn, der blev døbt for 5 år siden. 5-årige Kristian kom frejdigt op til
præsten. De fik en lille snak, og Kristian fik en fin bog med sig hjem.
Spejderne var med og holdt nytårsparade, hvor de glædede os ved at være fanevagt under gudstjenesten.
Selv den snedige og falske kong
Herodes (siddende på sin magelige
tronstol) blev beæret med fanevagt
den dag, de hellige tre konger kom
i audiens for at spørge efter den nye
kongesøn, der var født.
Han fik tilkaldt dem, der kendte
de gamle skrifter og kunne læse, at
kongebarnet skulle fødes i
Betlehem. Herodes fik lov til at
sidde med en af bøgerne, mens han
blev fotograferet.

Stjernen, som vismændene havde set, gik foran.
Og den viste dem rundt
om det store alterbjerg,
før de nåede frem til
Maria og Josef med deres
lille barn. Også andre
stjerner fra hyrdernes
nattehimmel var fulgt
med til Betlehem.
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Endelig nåede de frem,
og stjernen stod stille
over det sted, hvor
frelseren var født.
De hellige tre konger
nærmede sig ærbødigt.
De faldt ned og tilbad
barnet og bragte det
gaver: guld, røgelse og
myrra.
(TAK til minikonfirmanderne, som viste os,
hvordan det må have set
ud).

Kirkelige handlinger

Begravede

Rose Nicolette Bredahl
Mary Jean Hansen
Magda Marie Pedersen
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Gudstjenester
Marts - April - Maj 2018

Helligdag		

Bedsted

Grurup

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

10.30 K

-

Søndag 11. marts (Midfaste) Joh 6,24-37
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

9.00 K

-

9.00 K FEJ

-

Søndag 25. marts (Palmesøndag) Mark 14,3-9
el. Joh 12,1-16

10.30 K Familiegudstjeneste*

-

Torsdag 29. marts (Skærtorsdag) Joh 13,1-15
		

19.30 K*
Fællesspisning 17.30

-

Fredag 30. marts (Langfredag) Luk 23,26-49
el. Joh 19,17-37

-

10.30 K

Søndag 18. marts (Mariæ bebudelse) Luk 1,46-55

Søndag 1. april (Påskedag) Matt 28,1-8
10.30 K
Indsamling til KFUM & KFUK		
Mandag 2. april (2. påskedag) Joh 20,1-18

-

10.30 K

Søndag 8. april (1.s.e. påske) Joh 21,15-19

10.30 K

-

Søndag 15. april (2.s.e. påske) Joh 10,22-30

10.30 K

-

Søndag 22. april (3.s.e. påske) Joh 14,1-11

14.00 K FEJ

-

-

10.30

Søndag 29. april (4.s.e. påske) Joh 8,28-36

10.30 K

-

Søndag 6. maj (5.s.e. påske) Joh 17,1-11

10.30 K Konfirmation*

-

-

10.30

9.00

-

10.30 K

-

Fredag 27. april (Bededag) Matt 7,7-14

Torsdag 10. maj (Kristi himmelfarts dag) Luk 24,46-53
Søndag 13. maj (6.s.e. påske) Joh 17,20-26
Søndag 20. maj (Pinsedag) Joh 14,15-21
Mandag 21. maj (2. pinsedag) Joh 6,44-51

10.30 Fællesgudstjeneste på Ashøje

Søndag 27. maj (Trinitatis søndag) Matt 28,16-20

10.30 K

-

Søndag 3. juni (1.s.e. trinitatis) Luk 12,13-21

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
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