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»Vi trænger til glæde«
I bønnebogen »Himlen i mine fodsåler«
skriver Kirsten Jørgensen:

”Vi bor i mørkets land, Gud det ved du
vi trænger til glæde
Vi har brug for at du skubber mørket til en side
og vender solen så fikst som kun du kan
Der hvor mørket sprækker og revner
i stjerne og sol, skal du vise os et større lys”

Sådan er det lige nu, mørket sniger sig ind på
os tidligere og tidligere for hver dag der går. Det
hygger med levende lys og tændte lamper rundt i
hjørnerne, men det ændre ikke så meget, livsgnist
og forårsglæde kommer først igen med lyset. Og
så vender det alligevel snart, lige omkring juletid,
uden vi rigtig opdager det før lang tid efter. Jul er
en stjernefest, det lille lys i den mørke nat. Påske
og Pinse har sollyset blændende skær. Maria fødte
sit barn i nattens muld og mørke, alligevel blev han
ikke mørkets, men lysets mand. Et lys verden aldrig
rigtig har fået tag i, han er den han er. Pakker vi den
halve verden ind i guld og glimmer og lyskæder, betyder det ikke nødvendigvis vi har fundet og forstået
ham. Går vi i den modsatte grøft og nægter at tage
del i festen er det at lade som om at han slet ikke
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har været her. ”Vi trænger til glæde”, ja, men hvem
kan give os den? Finder vi den, hvis vi leder? Skaber
vi den selv? Nej, lys kommer aldrig fra os selv, altså
det rigtige lys, livslyset, morgenlyset, lys kommer til
verden fra himmelrummet. Ridende på et æsel kom
han til byen, englene stod ikke vagt om hans vugge,
men sang for forfrosne hyrder på marken en mørk
nat. Sårbar og åben mødte han verden, han er den
han er, Marias barn, Guds søn, verdens lys, freden
og glæden. Lad os give ham den plads, han skal have
både i juletiden og resten af året.
Må Marias barn oplyse vort mørke!
Glædelig julefest!
Else Kaag Bjerg

Hvad er diakoni?
Diakoni er et gammelt græsk ord, som betyder
tjeneste, faktisk helt lavpraktisk sådan noget som
at servere maden og vaske gæsternes fødder. Det
er altså et ord, vi har taget med fra det græske nye
testamente. Det bruges i forskellige beretninger og
lignelser, hvor tjenere og deres opgaver beskrives. På
græsk kan ordet diakoni bruges om alt det, de underordnede i et hus foretager sig på værtens vegne
i den daglige husholdning; at tage imod gæster, familie, venner og fremmede eller blive sendt ud af
huset i et ærinde. Og så dukker begrebet op på et
tidspunkt i Apostlenes Gerninger (kap 6), som en
betegnelse for den opgave en gruppe udvalgte mænd
skulle udføre, nemlig at sørge for at fordelingen af
maden ved bordene når menigheden var samlet
foregik uden strid og ballade. Apostlene havde så
meget andet at lave og syntes de skulle bruge deres
tid og evner på forkyndelse, undervisning og bøn,
ikke på de praktiske opgaver.
Jesus beskriver også sin egen opgave på jord som
at tjene. På dansk kender vi ordet diakoni fra ”Diakonissestiftelsen” og ”Diakonhøjskolen”. Da man
begyndte at uddanne mennesker til kirkeligt omsorgsarbejde, ville man gerne vise, at det hørte til i
en kirkelig tradition. Jesus var den Herre, man var
tjener for. Og derfor har vi stadig dette græske fremmedord i vores sprog direkte importeret fra det nye
Testamente, som oprindeligt var skrevet på græsk.
Som mennesker og som kirke er vi forbundet i
et fællesskab, hvor vores handlinger betyder noget.
Vi kan ikke være ligeglade med, hvordan de andre

har det, hvis fællesskabet skal fungere. Kirkens diakonale arbejde har gennem tiden taget initiativ til
meget af det vi i dag kender som social og sundhedsarbejde: hospitaler, daginstitutioner, plejehjem, forsorgshjem, børnehaver, væresteder og meget mere.
At lave en diakonipræstestilling er at gå den modsatte vej i forhold til ordningen i Apostlenes Gerninger, det er at give en af vores forkyndere tid og
mulighed for også at involvere sig i tjenesten for
fællesskabet i vores lokale kirke. I mange år har
diakonalt arbejde i Danmark været udført af store
landsdækkende diakonale organisationer; Blå kors,
Kirkens Korshær, KFUMs sociale arbejde, KFUKs
sociale arbejde og flere andre. De har udviklet arbejdet og på vores alle sammens vegne gjort et vigtigt
og godt stykke arbejde. Men det er som om det også
med tiden er gået op for kirken at kommunen og organisationerne ikke kan løse alle problemer. Ethvert
sogn og enhver menighed er sammensat af mange
forskellige mennesker, alle er vi skrøbelige og stærke
på hver vores måde. Hvordan gør vi så alle kan få
mulighed for at deltage og bidrage til fællesskabet?
Skal vi gå på besøg hos hinanden? Skal vi spise sammen? Skal vi holde jul sammen? Skal vi lave sorggrupper? Eller er det noget helt andet vi ikke har
fået øje på endnu, der er brug for her hos os? Hvad
er det vi har af evner og muligheder i vores kirke,
hvad har vores fællesskab brug for? Med skabelsen
og i dåben er vi alle blevet medlem af vor Herres
husstand. Diakoni er at vi ser hinanden og gør, hvad
der er brug for.
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Organist og korleder
Organist Claus Bendix Nielsen
Jeg har været organist i Bedsted og Grurup kirker
siden 1. september 2017.
Jeg er uddannet i 1996 på Sjællands Kirkemusikskole, og virkede i en årrække, som vikar i forskellige
nordsjællandske og københavnske kirker, men flyttede i 1998 til Ærø, hvor jeg indtil 2017 var ansat
som organist ved tre af øens syv kirker.
Udover at spille i Bedsted og Grurup kirker står
jeg også for kirkernes kor.
Kor
Ved Bedsted og Grurup kirker er der et voksenkor.
Vi mødes normalt en gang om ugen i konfirmandstuen (pt. i BOOA) til øvning og hyggeligt
samvær, idet det sociale samvær omkring sang og
musik også er en del af korets virke, og kaffe og kage
er en fast bestanddel af en øve aften.
Korets formål er dels at understøtte salmesangen,
samt medvirke med forskellige indslag, primært i
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form af motetter, hvor der synges flerstemmigt, typisk trestemmig (SAB).
Ud over indøvning af stemmer og prøver, gives
der også i løbet af vores koraftener lidt baggrund for
musikken som vi arbejder med.
Har du lyst til at være med, og har du en god
sangstemme, er du velkommen.
Du er også velkommen til bare at kigge forbi til en
øveaften, for at se om det er noget for dig.
Bedsted kirkes orgel
Bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa og leveret i
1994 - orglet har 12 stemmer fordelt på hovedværk,
svelleværk og pedal.
Der er tremulant på svelleværket.
Grurup kirkes orgel
P. Bruhn & Søn, Rødekro - orglet har fem stemmer,
fordelt på manual og pedal.
Koret øver mandag fra kl. 19.00 - 21.00.

NYT FRA SOGNENE
Advents- og
familiegudstjeneste
2. december er 1. søndag i advent. En dag,
som åbner for en særlig
forventning frem mod
Guds store gave til os
julenat. Derfor indbyder vi til familiegudstjeneste i Bedsted kirke kl. 10.30. Fordi vi begynder
på et nyt kirkeår, skal vi have tændt et lys for hver
eneste søn- og helligdag i vor kirkeårslysestage. Det
plejer minikonfirmanderne at være gode til at hjælpe med.

Vi synger julen ind
i Bedsted Kirke
Søndag den 16. december kl. 19.00 synger vi julen ind med Luciaoptog, sang og ”de ni læsninger”.
Bedsted kirkes kor medvirker under ledelse af Claus
Bendix Nielsen. Kom og vær med! Alle er velkomne!

Syng de sidste julesalmer
Søndag den 30. dec. kl. 19.00 er der gudstjeneste i
Grurup. Denne aften har vi ikke valgt salmerne på
forhånd, men inviterer menigheden til at komme
med forslag. På denne måde håber vi, også at få sunget noget andet end det vi altid synger, nogle af de
julesalmer vi ikke plejer at gå rundt om juletræet
med.

Stillegudstjeneste
Torsdag den 10. jan. kl. 19.00 holdes stillegudstjeneste i Grurup kirke. Gudstjenesten er en del af en
international bedeuge, som afholdes hvert år mange
steder i verden.

Dåbstræf og nytårsparade
Søndag den 13. januar kl. 10.30 inviteres alle
5-årige (dvs. børn døbte i 2014) til at komme sammen med deres familie og faddere og se hvor de er
døbt. De får en lille bog med hjem og der serveres
kirkekaffe og sodavand.
Ved samme gudstjeneste byder spejderne det nye år
velkommen med deres faner.

For de mindste
Onsdag den 19. dec. kl. 10.00 er der i Bedsted
kirke julegudstjeneste med børnehaven og dagplejen. Søskende, forældre, bedsteforældre og alle
andre er også velkomne.

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 3. februar kl. 19.00 i Grurup kirke
vil vi forsigtigt se fremad mod lysere tider, være stille, høre musik og tænde lys.

Fællesprovstigudstjeneste

Fastelavn

2. juledag i Vestervig kirke.
Som noget nyt i år mødes vi 2. juledag kl. 10.30 i
Vestervig kirke. Denne dag mindes vi Stefanus, som
var en af kirkens første diakoner. Det er diakonipræst Else K. Bjerg, der står for gudstjenesten.

Søndag den 3. marts kl. 10.30 holdes familiegudstjeneste, hvor man gerne må være klædt ud, efter
gudstjenesten er der tøndeslagning.
Pølsehorn, fastelavnsboller, sodavand og kaffe kan
købes.
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Indsamlinger
Høstoffer - Bedsted
Grurup

5817,50
1200,00 - i alt 7017,50

Præsten har fri...
11., 13. og 14. december.
Weekenden 22.-23. december og 23.-24. februar.
Ferie 14.-27. januar.
Embedet passes imens af sognepræst Frits Erik Jensen, Stagstrup, tlf: 9793 1033 mail: FEJ@km.dk

Menighedsrådsmøder
7. februar kl. 19.00.
7. marts kl. 19.00

Indbydelse til…

SPIS SAMMEN
Har du lyst til at spise aftensmad sammen med
andre her fra Bedsted?
Vi laver aftensmad og byder indenfor til
SPIS SAMMEN
torsdag den 6. december kl. 18
i kirkens lejede lokaler ved BOOA
Alle er velkomne, også selvom man ikke
plejer at komme til fællesspisninger
andre steder.
Vi har tænkt det som nogle timer, hvor vi spiser
sammen, snakker og hygger over maden, synger
nogle af julens dejlige sange og til sidst får en
kop kaffe.
Velkommen!
Du/I må gerne tilmelde dig/jer på mobil 6176
7622 (Inger Bak Vestergaard), men ellers bare
kom og SPIS SAMMEN med andre.
Udgifterne deles vi om – max 30 kr.
Arrangør: Bedsted-Grurup Menighedsråd
Næste planlagte SPIS SAMMEN er torsdag den
28. februar 2019.

6

ADRESSER
SOGNEPRÆSTEN
Else Kaag Bjerg

p.t. BOOA, Vestervigvej 112, 7755 Bedsted,
indgang i baggården.
Tlf. 97 94 52 76, mobil: 31 45 24 40
E-mail: elkb@km.dk
Sognets nye officielle E-mail:
bedsted.grurup.sogn@km.dk
Træffes bedst:

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

Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale.
Det kan foregå på præstens kontor eller ved et besøg
i hjemmet. Præsten har tavshedspligt.
Samtalen kan være helt personlig om ens eget liv og
hvordan det har formet sig, eller handle om tro og
tvivl, spørgsmål og tanker som fylder noget for en.
Præstesekretær
Ann-Lisbeth Højgaard Bech
Træffes på Kirkekontoret
Thorsvej 13, Koldby, 7752 Snedsted
Tirsdag og torsdag kl. 14.30-16.30
Tlf 97 93 61 69 – alhb@km.dk
KIRKERNE
Graver: Asger Stensgaard Nielsen,
Præstegårdsvænget 9, 7755 Bedsted,
tlf. 24 25 60 62. - Træffetid mellem 8 og 9.
Mail: bedsted.kirkegaard@live.dk
Kirkesanger: Ulla Valberg-Madsen.
Organist: Claus Bendix Nielsen, tlf. 62 52 40 64.
Formand for menighedsrådet: Bent Møller Jensen,
Skellebjergvej 4, 7755 Bedsted, tlf. 97 94 51 15.
Kirkeværge: Kent Arne Fredslund-Madsen,
tlf. 30 70 05 96
Redaktionsudvalg:
Sognepræsten.
Mona Thomsen, tlf 97 94 53 27.
Vivi Bak Jensen. tlf. 21 67 67 27.
Kent Arne Fredslund-Madsen, tlf. 30 70 05 96

PROGRAMSIDERNE
INDRE MISSION
Kontaktperson: Asger Nielsen, 97 95 16 42
Hvor andet ikke er anført begynder
møderne kl. 19.30
December
Tirsdag d. 04.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 05.: Adventsfest i missionshuset – taler
Dorrit Olesen, Bedsted.
Søndag d. 09.: Åbenthus i missionshuset. Kl. 14.0017.30 – gratis kaffe og kage.
Onsdag d. 12.: Julehygge i missionshuset.
Onsdag d. 19.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Ketty Riis, Stormgade 22C, Bedsted.
Sydkredsen: Julehygge hos Mona og Jens, Rønheden 24, Bedsted.
Fredag d. 28. kl. 14.00: Juletræsfest i missionshuset.
– taler Chr. Erik Christensen, Søndbjerg.
Kl. 19.00: Juletræsfest i missionshuset - taler Pernille og Martin Graversen.
Januar 2019
Mandag d. 07.: Alliancebedemøde i missionshuset.
v/Emil Pedersen, Bedsted.
Tirsdag d. 08.: Alliancebedemøde i samtalekredsene:
Vestkredsen: Ruth Christensen Syrenvej 9, Bedsted.
Sydkredsen: Kirsten og Preben Pedersen, Fuglebakken 33, Hurup.
Onsdag d. 09.: Alliancebedemøde i missionshuset.
v/Dorrit Olesen, Bedsted.
Torsdag d. 10.: Alliancebedemøde i Grurup Kirke
v/Else K. Bjerg, Bedsted – efter gudstjenesten kaffe hos Merete og Asger Nielsen, Præstegårdsvænget 9, Bedsted.
Onsdag d. 16.: Fælles bibeltime i missionshuset v/
Erik Bennetzen, Vestervig
Fredag d. 18.: Mandsstævne i missionshuset v/
Henrik Jørgensen, Mors.
Lørdag d. 19.: Mandsstævne i missionshuset v/
Henrik Jørgensen, Mors.
Onsdag d. 23.: Samtalemøder i hjemmene:
Vestkredsen: Kirsten Vestergaard Åkandevej 11,
Bedsted.

Sydkredsen: Anni Østergaard, Præstegårdsvænget
4, Bedsted.
Onsdag d. 30.: Sangaften i missionshuset v/Anni
med flere.
Februar:
Tirsdag d. 05.: Bedemøde i missionshuset.
Onsdag d. 06.: Kredsmøde i Vestervig missionshus.
Taler Brian Christensen, Holstebro.
Onsdag d. 13.: Samtalemøde i hjemmene:
Vestkredsen: Anna Lis og Ove Kræmmer Vittrupvej 12, Bedsted.
Sydkredsen: Birte og Haldor Hansen, Skovvejen
2, Bedsted.
Søndag d. 17. - lørdag d. 23.: MISSIONSUGE:
Bedemøde alle aftener kl. 18.45 - møde kl.
19.30.
Søndag d. 17.: Taler: Tage Grønkjær, Klitmøller.
Mandag d. 18.: Taler: Egild Kildeholm, Rønde.
Tirsdag d. 19.: Taler: Egild Kildeholm, Rønde.
Onsdag d. 20.: Taler: Bjarne Hvidberg, Tistrup.
Torsdag d. 21.: Taler: Bjarne Hvidberg, Tistrup.
Fredag d. 22. kl. 19.00: Taler: Karen Markussen,
Herning
Lørdag d. 23.: Taler: Henrik Jørgensen, Mors.
Onsdag d. 27.: 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
Lørdag d. 15.: Julehygge
kl. 18.30.
Januar
Fredag d. 11.: Vi mødes på Toppen kl. 18.30.

Februar
Onsdag d. 06.: Vi taler om filmen ”The Schack” hos
Tove og Morten Andersen, Ettrupvej 5.
Søndag d. 10.: Foreningsdag – yderlig information
om dagen kommer senere ( Gruppe 2).
Søndag d. 17. - lørdag d. 23.: Missionsuge i Bedsted
missionshus.
Fredag d. 22.: Familieaften i missionsuge i Bedsted
missionshus kl. 19.		
Onsdag d. 27.: Bibeltime hos Franck Vinter, Ashøjvej 33 (Gruppe 1).

Februar
Søndag d. 10.: Vi mødes – men du hører nærmere
hvor og hvornår.

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
December
Søndag d. 02.: Advents – og familiegudstjeneste i
Bedsted Kirke kl. 10.30 - efterfølgende frokost
hos Ulla og Morten Gramstrup. 		
Onsdag d. 05.: Adventsfest i missionshuset v/ Dorrit Bakkegaard Olesen, Bedsted.
Lørdag d. 15.: Julefrokost for hele familien kl. 18.30
i missionshuset (Gruppe 5).
Onsdag d. 19.: Pyntning af juletræ i missionshuset
– efterfølgende kaffe hos Michael Smed.
Onsdag d. 28.: Juletræsfest i Bedsted missionshus
kl. 19 v/Pernille og Martin Graversen.
Januar
Mandag d. 07. - torsdag d. 10.: Evangelisk Alliance
Bedeuge i Bedsted missionshus.
Fredag d. 11.: Foreningsaften i Bedsted Missionshus
kl. 18.30 (Gruppe 3).
Søndag d. 13.: Gudstjeneste i Bedsted kirke kl.
10.30. Efterfølgende frokost hos Merete og René
Hedegaard.
Onsdag d. 23.: Vi ser filmen ”The Schack” hos Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8.
Onsdag d. 30.: Generalforsamling hos Tove og Karsten Kaastrup, Kystvejen 74.
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BIBELKREDSEN
Kontaktperson:
Bent Møller Jensen – 97 94 51 15
December
Inter møde.
Januar
Torsdag d. 03.: Bent Møller Jensen, Skellebjergvej
4, Bedsted.
Torsdag d. 31.: Inger og Poul Vestergaard, Horsfeldvej 8, Bedsted.
Februar
Inter møde.

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
Tirsdag d. 04.: Møde hos Anna Marie Gramstrup,
Stormgade 35, Bedsted.

Januar
Tirsdag d. 08.: Møde hos Kirsten Vestergaard,
Husk	
  vores	
  
genbrugsbutik	
  
i	
  BOOA,	
  	
  
Aakandevej
11,
Bedsted

Februar
Tirsdag d. 5. og tirsdag d. 19.

Drives	
  af	
  Sydthy	
  Y's	
  Menette	
  Club	
  sammen	
  med	
  

Februar
Kirkens	
  Korshær.	
  Find	
  tøj,	
  MØBLER	
  og	
  mange	
  
Tirsdag
d. t05.:
Møde
hosafhentes	
  
Edel Bjerregaard, Gartandre	
  
ing.	
  	
  D
ødsboer	
  
nervænget 5, Bedsted.
	
  

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 den 4. december: Bart Vanden Auweele
Fredag den 21. december: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 15. januar: Bart Vanden Auweele

HØJSKOLESANG PÅ
FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY

Tirsdag den 29. januar: Else Kaag Bjerg
Tirsdag den 12. februar: Else Kaag Bjerg

Tværgade 7 – kl. 15.00
Alle er velkomne.

Tirsdag den 26. februar: Bart Vanden Auweele

Kontaktperson:
Lis Lind, Skolegade 44

Tirsdag den 12. marts: Else Kaag Bjerg

December
Torsdag d. 13.
Januar
Torsdag d. 10.
Februar
Torsdag d. 14.

Meddelelser til næste kirkeblad
senest torsdag d. 24. januar 2019
til Anne Grethe Olesen, Stationsvej 7,
7755 Bedsted, tlf. 97 94 53 08
E-mail: stationsvej7@mvbmail.dk

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. 11.
Januar
Tirsdag d. 08. og tirsdag d. 22.
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Fra sognets dagligliv...
Mange til BUSK
Mange var mødt op til årets BUSK-gudstjeneste med temaet »Tegnet i Guds hånd«, minikonfirmanderne
blev budt velkommen og bagefter var der pizza og sodavand til alle
Kirken var pyntet med masser af hænder, spejdernes faner var fremme, koret varmede op og alle satte deres
helt specielle fingeraftryk på en kæmpe stor hånd på vej ind i kirken som symbol på, at vi alle er tegnet i Guds
hånd – så forskellige vi end er.
Under gudstjenesten fortalte Else Kaag Bjerg om at være i Guds hånd og konfirmanderne havde leveret
billedmateriale af hænder til storskærmen. Minikonfirmanderne blev budt velkommen, der blev hilst rundt
i kirken og en flok børn hjalp med oplæsning af en af bibelteksterne. Jo, der var mange, som på bedste vis
medvirkede til gudstjenestens indhold og gennemførelse.
Efter gudstjenesten var der så pizza og sodavand til alle, og der blev spist, hygget og snakket på kryds og
tværs rundt om i kirken. Såvel små som store nød muligheden for nogle stykker pizza sammen med venner
og bekendte fra området.
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I Oktober var 50 børn og voksne på weekendtur med KFUM og KFUK i Skovhuset. Lørdag var der opgaveløb, raketter af
sodavandsflasker, ristede skumfiduser og
popcorn over bålet. Søndagen minigudstjeneste som alle havde del. Deltagerne
glæder sig til næste gang.

Minikonfirmander
Et nyt hold minikonfirmander er begyndt. Torsdage mellem 14 og 15.30. Det er en introduktion til
kirken og den kristne tro for alle som går i 3. klasse. Vi har inviteret alle fra Bedsted skole, men der kan
jo også bo andre i sognet som gerne vil være med, kontakt sognepræsten og kom og vær med.

Kirkelige handlinger
Viet
Bisat / begravet

Henry Larsen
Lone Melchiorsen Christensen
og Kent Christensen.
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Gudstjenester
December 2018 - Januar - Februar 2019

Helligdag		
Søndag 2. dec. (1.søndag i advent) Matt 21,1-9
(indsamling Søndagsskolen)

Bedsted
10.30 Familiegudstjeneste*

Søndag 9. dec. (2. søndag i advent) Luk. 21,25-36

10.30

Søndag 16. dec. (3. søndag i advent) De 9 læsninger

19.00 Vi synger julen ind*

Søndag 23. dec. (4. søndag i advent) Joh. 1,19-28

9.00 LR

Mandag 24. dec. (juleaften) Luk. 2.1-14
(indsamling Børnesagens Fællessråd)

14.00 / 16.30

Tirsdag 25. dec. (juledag) Luk. 2.15-20

10.30

Onsdag 26. dec. (2. juledag) Matt. 23,34-39

Grurup

15.15

Fælles provstigudstjeneste i Vestervig 10.30* EKB

Søndag 30. dec. Luk. 2.25-40 		
			
Tirsdag 1. jan. (Nytårsdag) Luk. 2,21

10.30

Søndag 6. jan. (Helligtrekongerssøndag) Matt. 21-12

10.30

Torsdag 10. jan. (Alliancebedeuge)		
Søndag 13. jan. (1.s.e.Helligtrekonger) Luk. 2.41-52
		

10.30 Dåbsjubilæum
og Nytårsparade

Søndag 20. jan. (2.s.e.Helligtrekonger) Joh. 2.1-11

9.00 FEJ

Søndag 27. jan. (3.s.e.Helligtrekonger) Matt. 8.1-13

10.30 FEJ

Søndag 3. feb. (4.s.e.Helligtrekonger) Matt. 8.23-27

(EKB 10.30 i Hassing)

Søndag 10. feb. (sidste s.e.H 3 K) Matt. 17.1-9

10.30

Søndag 17. feb. (Septuagesima) Matt. 20.1-16
(indsamling Kirkens Korshær)

10.30

Søndag 24. feb. (Seksagesima) Mark. 4.1-20

9.00 FEJ

Søndag 3. marts (Fastelavn) Matt. 3.13-17
		

10.30 Familiegudstjeneste
(evt. Bedsted skole)

19.00*
Ønsk en julesalme

19.00 Stille-gudstjeneste*

19.00* Kyndelmisse

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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