Præstens ord
over alt det postyr, der er omkring
broderen. Han bliver tilbudt at tage
del i glæden, men tilsyneladende er
bitterheden så fasttømret hos ham,
at hverken tilgivelse, forsoning eller
almindelig høflighed formår noget.
Den yngste søn står med tomme
hænder, og det er som regel de tomme hænder, der lettest tager imod.
Den ældste bror derimod har knyttede hænder for at holde fast på alt
det, han havde, nemlig bitterhed og
en såret stolthed. Knyttede hænder
har svært ved at tage imod.
Lad os åbne vore hænder og tage
imod Guds velsignelse.
Faderen kærlighed og troens virkelighed hænger uløseligt sammen.
Troen er kristendommens fundament, men heldigvis er det ikke noget, vi selv skal præstere, troen bliver givet den, der i ydmyghed lytter
til Bibelens ord. Derfor er det vigtigt
altid at have Guds gode løfter øverst
i bevidstheden.
Det er da også det, Paulus ønsker at
understrege i sine mange breve bl.a.
i Kol.3,16: ”Lad Kristi ord i rigt mål
bo hos jer, så med al visdom lærer
og påminder hverandre med salmer,
hymner og åndelige sange og synger
med taknemmelighed i jeres hjerter
for Gud.”
Se, det er Paulus’ gode råd til enhver
kristen menighed eller husstand.
Guds ord skal frem på bordet og

nærstuderes, for det er god muldjord
for den guddommelige tro.

Arrangementer

Kirkelige handlinger

Guldkonfirmander

Døbte

Søndag, 1. april kl. 10.00 i Vedsted kirke

Vi læser gang på gang, at Jesus efterlyser troen hos sine disciple. ”Åh
du vantro slægt, hvor længe skal jeg
tåle jer?” ”Du lidet troende, hvorfor
tvivlede du!” er et par af hans bebrejdelser. Men Jesus forbliver ikke
ved kritikken. Han viser ved eget eksempel og sin undervisning, at troen
kan danne basis for Guds mægtige
indgriben.
Senest har jeg sat fokus på Jesu lignelse om lignelsen om enken og den
uretfærdige dommer (ja, jeg må lige
berøre den igen, fordi den er kommet ind under huden og ned i hjertekammeret). Her benytter Jesus en
pædagogisk undervisning, der siger
spar to til alt. Med begejstring hylder han den utrættelige tro, der ikke
vil give op, for sådan en tro vil Gud
belønne.

20. januar		
28. januar		
11. marts		
17. marts		

Viede / kirkeligt velsignede
Kære Carsten samt personalet Vedsted Kirke.
Mange tak fordi I var med til at gøre vores Guldkonfirmation til en festdag.
Flot indledning med en god gudstjeneste.
Det blev en rigtig god dag, og alle var meget tilfredse med dagens forløb.
Mange minder er opfrisket, og vi samles helt sikkert igen om få år.
Iwan var sød og tage nogle billeder i kirken, og jeg vedhæfter et.
Endnu engang tak. (Olga Fallesen Jensen)

Sankt Hans aften

Lørag, 23. juni kl. 19.30 ved præstegården
Området ved Vedsted sø neden
for præstegårdshaven danner igen
rammen for årets Sankt Hans fest.
Bålet tændes af spejderne efter
deres fakkeltog. Hvis ikke man selv
har kaffekurven med, kan man købe
øl, vand, kaffe og grillpølser m/brød,
som spejderne står for. Båltaleren
annonceres senere i dagspressen.

Vi må tage konsekvensen af Jesu undervisning og tro ham. Når han nu
svinger sig op og kommer med så
stærke ord, så må vi tage det til efterretning og regne med, at han står
bag hvert eneste udtalt ord. Hans
ord kan nemlig ikke trækkes tilbage.
Tag Jesu ord for pålydende og lad ordene fra Hebræerbrevet understøtte
dem: ”Fast tillid og en overbevisning
– Gud lønner dem, der søger ham.”
SÅDAN!!!
Kilde: www.dagens-ord-andagt.dk
(afkortet)

Søgudstjeneste ved Vedsted kirke

Onsdag, 22. august kl. 19.00 i Vedsted kirke
De kommende konfirmander, deres forældre, søskende og bedsteforældre
indbydes til en festlig gudstjeneste i Vedsted kirke. Efter gudstjenesten
indskrives de kommende konfirmander, og sognepræsten giver en
orientering om det videre forløb og om, hvad undervisningen indebærer.
Menighedsrådet er vært ved kaffen i kirkens kor.
Selve konfirmationen finder sted den 14. april 2019 i Vedsted kirke.

16. december
14. februar

Dorde Andreasen og
Carsten Langpap Fjordvald
Else Marie Heesch Hansen og
Allan Gregersen Jessen

Begravede / bisatte
2. januar
10. januar
9. februar
20. februar
28. februar
8. marts
13. marts
20. marts

Erik Kristian Jørgensen Tang
Erik Eduard Nissen
Alfred Skovdrup Erichsen
Brian Dralle
Annelise Pauline Minna Lui
Astrid Andreasen
Martin Lund
Henning Schmidt

Søndag, 12. august kl. 10.30

Meddelelser

Festlig udendørs gudstjeneste ved Vedsted sø i ”Gryden”. Bagefter inviterer
Vedsted menighedsråd til hyggelig ”kaffe i det grønne”. Arrangementet er
fælles for de tre sogne Vedsted, Hammelev og Sommersted.

KFUM spejderne

Sogneudflugt til Christiansfeld, et UNESCO-verdensarvsted
Søndag, 17. august

Konfirmandindskrivning

Carl Skovrup Erichsen
Villum Jensen Petersen
Laura Tønder Schenning
Jamie Alexander Sloth Frederiksen

På en guidet tur (ca. 1,5 timer, også for kørestolsbrugere) får vi en orientering om husene omkring Kirkepladsen: Christiansfelds 1. hus, forstanderog præsteboligen, Søsterhuset, Sprøjtehuset samt kirken. Baggrunden for
Christiansfelds grundlæggelse og byens placering. Brødremenighedens
tro og traditioner samt forskelle og ligheder mellem folkekirken og
Brødremenigheden. Efter turen får vi kaffe og kage.
Afgang fra Skausminde kl. 13.00, afgang fra Fælleshuset kl. 13.15. Forventet
hjemkomst kl. ca. 18.00.
Pris pr. deltager kr. 100, som betales ved afgang. Tilmelding til turen senest
den 13. august til Ole Bakkegaard Olesen på obakkeo@hotmail.com eller
28609020.

Bævere (Bh.kl. og 1. kl.) og
Ulve (2. og 3. kl.)
Holder møder sammen.
Juniorspejdere (4. og 5. kl.) og
Spejdere (6. kl. og opefter)
Holder møder sammen.
For mødetider, kontakt venligst
gruppeleder
Jørgen Schmidt
Tøndervej 29, Vedsted
6500 Vojens
tlf. 7454 5596
mobil 2449 7516
mail joergenschmidt@spejdernet.dk

Åbne menighedsrådsmøder
Onsdag, 13. juni kl. 19.00
Ingen møder i juli
Onsdag, 8. august kl. 19.00
Onsdag, 12. september kl. 19.00
Møderne finder sted i Fælleshuset.
Møderne er åbne, og alle er velkomne.

Deadline
Deadline for stof til næste kirkeblad
skal være redaktionen (cvi@km.dk
eller bnh@km.dk) i hænde senest
den 5. juli 2018.

Møder / Kirkelig vejviser

vedsted kirke & sogn

Gudstjenester

www.vedstedkirke.dk

Kirkelig vejviser

Luthersk Mission

kl. 19.00 i missonshuset

Sognepræst
Carsten Vigsø
74 54 51 20
Præstevej 1, Vedsted 29 86 90 71
6500 Vojens
Mandag fridag!
cvi@km.dk
Præstesekretær
Birthe Nøddebo
bnh@km.dk

74 54 51 20

Kirkegårdskontor
74 54 55 19
Søvænget 1, Vedsted
Ti-Fr 9-9.30/12-12.30
vedsted.kirkekontor@mail.dk
Kirkegårdsleder
Lars Ziemann
40 37 72 50
vedsted.kirkekontor@mail.dk
Mandag fridag!
Organist
Harriet Hørning
74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Kirkesanger
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk

5. juni Grundlovsmøde
Egon Jensen
14. juni Bent Larsen, Esbjerg
23. juni Sankt Hans hos Ole og
Anne Mette Jespersen
Ingen møder i juli
6. august Rengøring
9. august Johannes Jensen, Mølby
23. august Jan Lee Knudsen,
Friluftmission

Juniorklub
74 52 92 24

Kirkeværge
Hans Chr. Christensen 21 68 39 24
annaoghc@msn.com
Kasserer
Ole B. Olesen
28 60 90 20
obakkeo@hotmail.com
Formand
Bent K. Andersen
8980@sogn.dk

Missionshuset Hjørnestenen
Hovedgaden Vest 71, Over Jerstal
Form. Ole Jespersen, 30 72 29 15

51 51 99 85

kl. 18.30 i skolen i Over Jerstal
Juniorklubben ’Mellem himmel og
jord’ hver anden onsdag kl. 18.3020.00. Aldersgruppe 3. - 6. klasse.
13. juni Sommerafslutning
23. juni Sct. Hans på Bevtoftvej 38
For flere arrangementer, kontakt
venligst en af lederne.
Ledere:
Tabita, Anne Mette eller Ole (2844
5193 eller 3072 2915)

Præstens ferie og friweekend
Mandag, 2. juli - søndag, 15. juli
Mandag, 27. august - søndag, 2.
september
Embedet varetages af
Niels Jørgen Holm Larsen,
sognepræst i Sommersted,
tlf. 74 50 41 58.

juni
Søndag
3. 1.s.e.trin.
		 Luk. 12,13-21, Den rige bonde
Søndag 10. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		 Der henvises til Hammelev kirke
Søndag 17. 3.s.e.trin.
		
Pilgrimsgudstjeneste, med kor + kaffe
		 Luk. 15,11-32, Den fortabte søn
Søndag 24. 4.s.e.trin.
		 Matt. 5,43-48, Elsk jeres fjender

juni - juli - august 2018
10.00
10.30
10.30
10.00

juli
Søndag 1. 5.s.e.trin.
		 Matt. 16,13-26, Peters bekendelse
Søndag 8. 6.s.e.trin. v/Niels Jørgen Holm Larsen
		 Matt. 19,16-26, Den rige yngling
Søndag 15. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		 Der henvises til Hammelev kirke
Søndag 22. 8.s.e.trin.
		 Matt. 7,22-29, At høre og gøre derefter
Søndag 29. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
		
Der henvises til Hammelev kirke

10.00
09.00
Kære menighed i Vedsted sogn!

09.00
10.30
10.30

august
Søndag 5. 10.s.e.trin.
		 Matt. 11,16-24, Dom over denne slægt
Søndag 12. 11.s.e.trin.
		 Luk. 7, 36-50, Jesus og synderinden
		
Søgudstjeneste, med kor + kaffe
Søndag 19. 12.s.e.trin.
		 Matt. 12,31-42, Bespottelse imod Ånden
Onsdag 22. Konfirmandindskrivning - gudstjeneste
Søndag 26. 13.s.e.trin.
		 Matt. 20,20-28, Zebedæussønnerne

10.00
10.30
10.00
19.00
10.00

september
Sygebesøg
Sognepræsten kommer gerne på
sygebesøg, men ikke alle ønsker
besøg, og det respekteres. I er meget
velkomne til at ringe!

Søndag 2. 14.s.e.trin. v/Niels Jørgen Holm Larsen
		 Joh. 5,1-15, Den syge ved Betesda dam

09.00

Kirkebilen kan bestilles hos Haderslev Taxa, tlf. 70 10 75 00

Den barmhjertige far
Luk. 15,20: ”og han stod op og gik til
sin far. Men da han endnu var langt
borte, så hans far ham og ynkedes
inderligt og kom løbende og faldt
ham om halsen og kyssede ham.”
Det er værd at lægge mærke til
baggrunden for lignelsen om den
fortabte søn. Jesus har sat sig ned
mellem toldere og syndere, det var
inderkredsen, men så var der også
en yderkreds. De skriftkloge og farisæerne de knurrede og sagde: ”Den
mand tager imod syndere og spiser
sammen med dem.”
Så lyder det ”da fortalte han dem
denne lignelse.” I stedet for at blive
vred og fornærmet over de pænes
kritik, skifter han spor. På den måde
afvæbner Jesus farisæerne. Han fortæller historier. Meget pædagogisk.
Og så får de oven i købet tre historier. Han ønsker at indfange yderkredsen og belære dem.
Først fortæller han om den gode
hyrde og det mistede får. Dernæst
om den tabte mønt – og da den blev
fundet spredtes glæde. De to småhistorier er som en indledning til lignelsen om de to fortabte sønner.

Lignelsen er jo en fuldtræffer om
fred og forsoning. Mange har fundet
fred i dens budskab. Her får Jesus
understreget kærlighedens enorme
rækkevidde, at den kan nå det mest
forhutlede og forsømte menneske.
Faderen løber ham i møde, for kærligheden må handle.
Det fortælles, at i Mellemøsten er
det uværdigt at løbe. Dér går man,
men faderen skulle jo opfylde kærlighedens lov og måtte løbe. Kærligheden er den stærkeste magt i
verden. Den viser omsorg, barmhjertighed og spørger ikke efter fortjeneste. Sønnen siger selv, jeg har
ikke fortjent at kaldes din søn, men
det lytter faderen slet ikke til. Sønnen bliver overøst med kærlighed.
Der er ingen revselse eller fordømmelse, kun barmhjertighed.
Én har sagt: ”Elsk mig, når jeg allermindst fortjener det, da behøver
jeg det allermest.” Godt sagt – og
en sjælden vare. Man kan møde det
hos børn, men vi voksne spørger
gerne efter fortjenesten.
Men tilbage til lignelsen. Glæden
slippes løs. Den hjemkomne søn får
festtøjet på, og alle på gården deltager i festen, undtagen én - og det
er den ældste søn, som bliver vred

