GUDSTJENESTER

Døbte:
Kathrine Skovsborg Juhl Jørgensen, Kasper Hartvig Juhl,
Christian Agerbo Greve
Døde/begravede, bisatte:
Mason Gram Sørensen, Jes Lauritzen, Preben Rahlff Petersen,
Torben Raahauge Larsen, Anna Sørensen, Søren Christensen,
Myrna Bjørnskov Johansen

6/3 kl. 14.30 Kvindekreds hos Magda Nissen
21/3 kl. 10.00 - ca. 16.15. Det sønderjyske forårsstævne
		
i Agerskov Sognehus
16/4 kl. 19.30 Distrikts forårsmøde med generalforsamling på
		
Herredstedgård i Toftlund
8/5 kl. 14.30 Kvindekreds hos Margit Madsen

INDRE MISSION
7/3 kl. 19.30 Kredsmøde – Højskoleaften i ”De Unges Hjem”,
		
Toftlund ved. Kirkegårdsleder Jørgen Boiskov
		
Hansen, Gram. Emne: Mit liv i forhold til døden
19/4 kl. 19.30 I Strandelhjørn Missionshus:
		
Sangaften ved Gerda og Arne Nørgaard, Kolding.
2/5 kl. 19.30 Gram Kredsens bibelkursus i Gram Menigheds+ 3/5		
hus ved Christen P. Olesen, Ejstrupholm.
		
Emne 1: Guds skabermagt og vor forståelse,
		
Emne 2: Vi tror på helligånden

KFUM OG KFUK
5/3 kl. 19.30 I ”De Unges Hjem”, Toftlund. Voksenstævne ved
		
tidl. Friskoleleder Lisbeth Østergaard, Mellerup.
		
Emne: En aften om Selma Lagerlöf

Kirkebladet udkommer hver tredje måned og redigeres af sognepræsten og menighedsrådet. Kommentarer og forslag modtages gerne. Tryk: Hottryk

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)

4/3 10.30
11/3 Ingen
		
18/3 9.00
25/3 10.30
29/3 20.00
30/3 10.30
1/4 09.00
		
2/4 Ingen
		
8/4 10.00
15/4 9.00
22/4 9.00
27/4 10.30
29/4 9.00
6/5 10.30
10/5 Ingen
12/5 9.00
13/5 9.00
20/5 10.30
21/5 Ingen
		
27/5 9.00

BEVTOFT KIRKEBLAD

Gudstjeneste i Skrydstrup med
sogneindsamling kl. 9.00
Palmesøndag. Kirkekaffe
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag – Morgenandagt kl. 8.40 på kirkegården
Indsamling til KFUM og K
2. Påskedag Fælles gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00
Konfirmation
Ved Christian Munch
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Bededag - Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen
Kristi himmelfartsdag
Byfest-gudstjeneste i hallen. Kirkekaffe og rundstykker
Pinsedag. Læsninger på mange sprog
2. Pinsedag. Fælles gudstjeneste ved
Tørning Mølle kl 11.00

Sognets beboere tilbydes gratis kørsel til Gudstjenester
og kirkelige arrangementer i Bevtoft kirke.
Mangler du kørelejlighed - ring til Taxi i Agerskov
tlf. 7483 3640

KONTAKT-OPLYSNINGER
Sognepræst
Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft,
7451 4222 og 2622 1322,
sognepraest@bevtoft-kirke.dk

Graver
Mette Hansen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30 ved
kirkegården, 2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk

Organist
Gerda Torp Nørgaard,
organist@bevtoft-kirke.dk

Kirkeværge
Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk

Kirkesanger
Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk

Præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51,
tlf. 7454 1311, dorje@km.dk

Kirkebladet omdeles af
Sct. Georgs Gildet i Vojens

KAN DET IKKE VÆRE LIGE MEGET?
De små forårsbebudere er kommet op af jorden. Nu er foråret på vej og
jeg glæder mig til sol og varme. Løgene har ligget som døde i jorden og
også de har ventet på solens varme. Nu stråler de om kap med sollyset
i haven.
Jeg hørte for nylig et foredrag med salmedigteren Lisbeth Smedegaard
Andersen, hvor hun sagde noget overraskende og sjovt: ”Jeg er taknemmelig for at bo på den nordlige halvkugle, hvor påsken ligger om foråret
- for det gør den jo ikke på den sydlige. ”Jeg må indrømme, at jeg ikke
nogensinde har overvejet denne selvindlysende tanke. Syd for ækvator
ligger påsken om efteråret – selvfølgelig!
Men kan det ikke være lige meget? Ikke helt for påskens budskab passer
så godt symbolsk med foråret. Ligesom naturen vågner op af vinterens
død og mørke, på samme måde handler påsken om at døden og mørket
er overvundet. Jesus lå i graven som løget lå i jorden. Og han stod op
med lys og liv for os. Foråret minder os altså om, at der kan opstå nyt
liv af det, der ser dødt ud. Vi må tro og håbe, at vi skal mødes igen med
dem vi har elsket og mistet igen i det evige liv. Det er ikke lige meget!
Sognepræst
Peter Heini Glistrup

NYT FRA MENIGHEDSRÅD

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN

Præstegården er blevet affredet i det nye år. Det er en proces som det
tidligere menighedsråd har søgt om, som nu er blevet godkendt. Præstegården vedbliver at være bevaringsværdig.
Der er kommet et vindue i graverkontor ud mod parkeringsplads. Det
var et ønske fra personalet, for bedre at kunne se hvornår der er aktivitet ved kirken. Det har også givet meget mere lys i kontoret. Borgerforeningen har søgt om at få lov til at opsætte en bålhytte på kirkens
jord, som vi har givet borgerforeningen lov til. Hytten vil blive placeret
mellem præstegårdshaven og regnvandsbassin i den gamle forpagterhave.
				
Gravermedhjælper-stillingen har været opslået, og vi fik rigtigt mange
ansøgninger. Udvalget skulle hver især finde 5 emner, hvoraf vi har haft
4 til samtale. 2 ansøger skilte sig særligt ud, og valget faldt på Inger L.
Refshauge, som er ansat fra den 1. marts og året ud.			
De endelige tegninger til Våbenhuset sender vi til Provstiudvalget her
i foråret, for at udvalget kan se hvad vi er blevet enige om. Vi håber
tegningerne bliver godkendt. Efterfølgende skal provstiudvalget finde
pengene til byggeriet. Om det bliver til næste år ved vi ikke, det vil afhænge af om der er andre projekter der har højere prioritet.
Bevtoft kirke og præstegård skal i år have provstesyn. Det er noget som
finder sted hvert andet år, hvor der kommer en bygnings kyndig konsulent med. Så må vi se og høre hvad der trænger til vedligehold.

Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
4/5. Der er mulighed for at tale sammen over en kop kaffe og brød
bagefter. Organist Gerda Torp Nørgaard hører gerne fra nogen, som
vil bage. Kontakt Gerda på telefonnr. 2656 3085.

Med venlig hilsen
Bevtoft Menighedsråd, Erling Due Pedersen

KONFIRMATION 2018
SØNDAG DEN 8. APRIL KL. 10.00
Alexander Jørgensen Skøtt
Anja Rosengren Have
Camilla Andresen
Casper Rahlff Petersen
Flemming Mogens Hellmann Houtved
Hannah Høegh Minke
Jonas Starke
Josva Peter Glistrup
Julie Eskildsen
Karen Dandanell Brodersen
Klaidas Petrov
Mads Ravn Larsen
Maja Schiødts
Mikkel Kloppenborg-Skrumsager Prinds
Niclas Jensen
Sine Hessellund Guldsmed
Sofie Albers
Sofie Søeberg
Therese Petersen
Tobias Wittenkamp Hansen
Victor Schmidt Martinsen

Tjørnevænget 34, Bevtoft
Vestervang 165, 6650 Brørup
Neder-Jerstalvej 4, Bevtoft
Neder-Jerstalvej 25, Bevtoft
Krügersvej 20, Bevtoft
Rosenvænget 2, Bevtoft
Rosenvænget 20, Bevtoft
Krügersvej 36, Bevtoft
Jægerlund 3, Bevtoft
Ustrupvej 20, Vedsted
Birkevænget 10, Bevtoft
Hyrupvej 29A, Bevtoft
Buen 18, Bevtoft
Tjørnevænget 30, Bevtoft
Galstedvej 3, Bevtoft
Strandelhjørn Bygade 16,
Vojens
Åvænget 49, Bevtoft
Bøgevænget 7, Bevtoft
Østergade 10 st., Vojens
Strandelhjørn Bygade 18a, 		
Vojens
Buen 18, Bevtoft

Der vil være mulighed for indlevering af telegrammer
i kapellet fra kl. 10 - 11

MAN KAN GIVE NOGET VIDERE
OG SELV FÅ MEGET IGEN

Hvad har været det bedste og det sværeste
ved at være frivillig i butikken?
Der er meget der er godt. Det kan være glæden over det sammenhold
vi frivillige allerede har fået, og det at vi har et fælles mål om at skaffe
midler, så vi kan hjælpe mennesker, som ikke har så meget. Der er også
glæden over at kunne give en af vore frivillige en hjælpende hånd og få
at vide at vedkommende er god nok. Det sværeste, hmm... Jeg vil hellere sige, at der har været nogle udfordringer. Helle Langhede Olsen og
jeg har arbejdet på at få sammensat nogle vagthold, hvor mange ting
skulle passe sammen. Men det har været en god proces.			
			
Hvornår er der åbent og hvornår kan man komme med varer?
Vi har åbent onsdag til fredag kl. 14 til 17, samt lørdag kl. 10 til 13. Man
kan aflevere varer i åbningstiden eller efter aftale med en fra bestyrelsen. Dog vil vi gerne holde søndagen fri.		
Hvilke varer har butikken?						
Vi har mindre møbler (da vi ikke har så megen plads), tøj, fodtøj, legetøj, bøger, ure og smykker, køkkenting, glas og porcelæn, lamper, havemøbler, børnesenge og meget mere. Men kom selv og se udvalget hos
os i Kirkens Genbrug Bevtoft, Buen 6.

Norma Topbjerg bor på Krügersvej og har for nylig fejret guldbryllup
med sin mand Jørn. Hun har været med i menighedsrådet i to valgperioder, men har også engageret sig i mange andre sammenhænge.
Alligevel har Norma haft tid, lyst og kræfter til at lægge en masse frivilligt arbejde i Kirkens Genbrug Bevtoft. Hun fungerer som daglig leder i butikken, som kasserer, vagtplanlægger og bestyrelsesmedlem.
Sognepræst Peter Heini Glistrup har stillet Norma nogle spørgsmål om
hendes engagement i butikken.
Hvordan er opstarten af genbrugsbutikken gået?
Opstarten og tiden optil har været spændende og lærerig. Vi har haft
god hjælp af en konsulent fra Kirkens Genbrug, men mange ting har
vi selv skullet finde ud af. Jeg er utrolig glad for, at vi har en bestyrelse
og frivillige, som hver især har lige netop deres område, hvor de ved
bedst. Der har for mig været meget papirarbejde, det tager godt nok
tid at få oprettet en bankkonto samt Mobile Pay. Men nu har vi åbnet
vores butik efter et kæmpearbejde - lige fra at finde et egnet lokale,
gjort det klart og indrettet samt fået det fyldt med varer. Vi er meget
glade for alle de dejlige ting, som vi har fået ind. Det tyder virkelig på
en stor interesse for en genbrugsbutik i netop vores by. Jeg vil rette en
stor tak til alle jer, som på en eller anden måde har gjort en indsats.
Jeres hjælp har vi også brug for fremover.
Hvorfor har du meldt dig som frivillig?
Jeg var slet ikke i tvivl, da vi begyndte at tale om det i menighedsrådet. Selvfølgelig ville jeg være med. Jeg er så privilegeret over at have
kunnet give noget hele mit voksenliv i forskellige sammenhænge som
frivillig. Og jeg har altid haft med mennesker at gøre. Det medmenneskelige er altid i fokus hos mig.
Hvad har det givet dig at være med som frivillig?
Det handler om, at man kan give noget videre og selv få meget igen.
Jeg er frivillig i mange sammenhænge, hvor ikke mindst mine demensklubber står mit hjerte nær. At se deltagernes glæde giver også mig
en stor glæde. Noget af det vil jeg også gerne overføre til vores butik.
Derfor er der altid kaffe på kanden, så det kan blive en god oplevelse
at kigge ind til os.
				

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag den 11. marts i Skrydstrup kirke kl. 9.00-12.30.
Igen i år samler Skrydstrup og Bevtoft sogne
ind til et godt formål. Dagen begynder med en
fælles gudstjeneste i Skrydstrup kirke kl. 9.00.
Derefter mødes vi i Skrydstrup sognehus, til
en kop kaffe mens ruterne fordeles. Kl. 12.30
mødes vi igen og resultatet gøres op, mens vi
snakker og får en let frokost. Man kan tilmelde
sig ved Ole Juhl tlf. 2026 0782 eller man kan
også bare møde op.

BØRNEKOR
Børnekoret starter op igen. Vi skal synge til sankthans gudstjenesten
søndag den 24/6 kl. 10.30. Vi øver følgende gange: 15/5, 22/5, 29/5,
5/6, 12/6 og 19/6 kl. 15.15 – 16.15 i kirken. Koret er for alle sangglade
børn i børneuniverset og de store børn i børnehaven. Vi kan tilbyde at
hente i SFO og bringe tilbage igen. Tilmelding til kirkesanger Dorte Jensen-Simonsen på 2257 8898 eller kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

FÆLLES PINSEGUDSTJENESTE
Også i år fejrer vi i vores kommune en fælles gudstjeneste 2. pinsedag,
som i år er den 21. maj klokken 11.00. Det foregår ned til dammen ved
Tørning Mølle. Se mere på www.pinsegudstjeneste.dk

