GUDSTJENESTER

Døbte:
Malthe Aksel Noer, Alma Høegh Minke, Bastian Johannes Lennert
Abelsen, Ruben Strand Nielsen
Viede/velsignede:
Annica Agnes Jacobsen og Kim Jacobsen

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)
3/9
1/10
22/10
5/11

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 14.30

Kvindekreds hos Stine Brik
Kvindekreds hos Anne Mortensen.
Distrikt-efterårsmøde, Herrestedgård i Toftlund
Kvindekreds hos Magda Nissen

INDRE MISSION
12/9

kl. 19.30	Efterårsmøde i Sdr. Hygum kirke og Sognehus ved sognepræst Niels Jørgen Holm
Larsen, Sommersted.
20/9 Kl. 18.30	Strandelhjørn missionshus. Høstfest og
		
”Lukkefest” med fællesspisning.
		
Tale og fortælling ved bla. sognepræst
		
Peter Heini Glistrup, Bevtoft.
		
(Tilmelding nødvendigt af hensyn til mad).
27/10 kl. 14.30-20.00 	Temaundervisning i Gram Menighedshus
ved Arne Nørgaard, Kolding.
		
Emne: Kollosenserbrevet
21/11 kl. 19.30
Strandelhjørn Missionshus.
		
Højskoleaften ved
		
Bent Oluf Damm, Løgumgårde.

KFUM OG KFUK
14.-16/9
15.-16/9
2.-4./11

Ungeweekend på Grønnegården,
Sejervej 5, 8654 Bryrup
Børne- og bedsteforældreweekend på
Løgumkloster Efterskole
Familieweekend på Solbakken
Program kan fås på KFUM og KFUK´s
hjemmeside: www.syd.kfum-kfuk.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Menighedsrådsmøde afholdes i konfirmandstuen kl. 19.00
følgende dage: 5/9, 2/10 og 6/11.

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

Døde/begravede, bisatte:
Anne Marie Nissen, Lene Clausen, Axel Lindskov Fiehn
Rømer Christensen Bertelsen

2/9
9/9
16/9
23/9
30/9
7/10
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11

Kl. 9.00
Kl. 10.30
Ingen
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 9.00		
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 13.30
Kl. 9.00
Kl. 9.00		

BEVTOFT KIRKEBLAD

Høstgudstjeneste med kirkekaffe

Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Alle Helgen med oplæsning af navne og kirkekaffe
Fejring af våbenstilstanden
Ved Christian Munch

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

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
30/8 Kl. 14.00
Ældregudstjeneste
5/9
Kl. 16.30
Meditation i kirken
6/10 Kl. 9.30		
Pilgrimsvandring
9/10 Kl. 19.00
Menighedsmøde i Forsamlingshuset
31/10 Kl. 19.00
Koncert med Sønderjysk kor
11/11 Kl. 13.30
Vi fejrer 100-året for våbenstilstanden
			ved 1. Verdenskrig
16/11 Kl. 9.00		
Morgensang i konfirmandstuen
2/12 Kl. 14.00
Børnevenlig gudstjeneste med kirkens børnekor

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

Præstesekretær
Dorte Jensen-Simonsen
Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51.
Træffes tirsdag og torsdag kl. 9-12
på tlf. 7454 1311 samt
onsdag kl. 9-15 på tlf. 7450 4158.
dorje@km.dk

Gravermedhjælper
Inger Refshauge

Organist
Gerda Torp Nørgaard,
organist@bevtoft-kirke.dk
Kirkesanger
Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

Kirkeværge
Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk

Kirkebladet omdeles af
Sct. Georgs Gildet i Vojens
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34. årgang

EFTERÅR 2018
Første Verdenskrig blev den blodigste krig nogensinde. Ni millioner
soldater faldt på slagmarkerne. På væggen i Bevtoft kirke hænger en
tavle med navnene på alle dem, som faldt under krigen, fra vores lille
sogn. Den 11. november 1918 sluttede krigen med våbenstilstand fra
kl. 11.00. Det var en glædens dag og mange kunne endelig vende hjem.
Vi fejrer i år 100-året sammen med hele Europa. Vi tog hul på det ved
grundlovsmødet, hvor Sven Erik Ravn fortalte meget spændende om
et gammelt dokument, hvori borgere fra Agerskov havde skrevet, hvad
freden betød for dem. På selve dagen vil kirkeklokkerne ringe kl. 11.00,
men gudstjenesten i kirken begynder kl. 13.30. Mindekransen vil blive
fornyet og borgere fra sognet vil fortælle om deres familiemedlemmer,
som faldt. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Bevtoft Forsamlingshus, og Kåre Johannesen (kendt fra Historiequizzen) vil holde et foredrag om Første Verdenskrig.
Mange af de hjemvendte soldater blev forandret af krigens rædsler.
Nogle var invaliderede, andre med sår på sjælen. Nogle mistede troen
på menneskeheden, på kærligheden, ja på Gud. Andre takkede Gud for,
at de kom hjem med livet i behold. Ved mindegudstjenesten vil vi også
takke Gud for freden dengang, og bede for vores verden i dag: at menneskers liv ikke skal ødelægges af krig.

NYT FRA MENIGHEDSRÅD
Der har været afholdt provstesyn i præstegården og kirken i maj måned, provsten og bygningskonsulent var godt tilfreds med det de så.
Der blev besluttet at havedøren i præstegården skulle repareres, og at
hoveddøren skal fornyes i løbet af efteråret.
I præstegårdshaven er der blevet fældet nogle træer, et kastanjetræ
der var ved at rådne, og nogle bøgetræer som stod for tæt.
Ved kirken skulle nogle lynafledere, som ikke bruges mere, fjernes.
På graverhuset og muren omkring grenpladsen er der blevet repareret
fuger, og rygningen på graverhuset skal lægges om da den er løs.
Der er kommet svar fra Kongelig Bygningsinspektør og Kirkegårdskonsulent vedrørende vores tegninger til Våbenhuset. Der skal en mere
udførlig beskrivelse af materialer blandt andet om isolering, opvarmning af huset m. m. Indgangsparti er de ikke helt tilfreds med endnu, vi
arbejder videre på sagen og håber på mere nyt til orienteringsmødet
i efteråret.
Bevtoft Menighedsråd Erling Due Pedersen.

1. verdenskrig, hvor nogle af Niels’ familiemedlemmer deltog. Anne
og han har på et tidspunkt været en tur i Nordfrankrig og Belgien for
at se de krigshistoriske steder.
Hvem på tavlen over faldne i 1. verdenskrig er du i familie med?
Jørgen Lorenzen Møller under faldne fra Strandelhjørn var min bedstefars bror, og de andre Møllere på tavlen var fætre. Jørgen købte Elmegård i 1909 og drev den sammen med sin far og brødre. I 1915 blev
han indkaldt til fronten ved Ypres i Flandern. Han faldt den 14/12-15.

Hvordan var det for dig at besøge de krigshistoriske steder?
For år tilbage besøgte vi Verdun og startede en søgen efter, hvor brødrene Møller havde deltaget i krigen. I foråret fandt vi så på den tyske kirkegård en sten liggende i græsset med Jørgen Möller med rigtig dødsdato. Vi blev fyldt af ydmyghed og sorg over så mange unge
mænds død i en meningsløs kamp om magt, 47864 tyskere på denne
ene kirkegård. Hans bror, altså min bedstefar blev såret i slaget ved
Somme. Vi besøgte også det sted, hvor han blev alvorligt såret.

ROLLESPILLET LUTHERS NØGLE
Konfirmanderne fra Bevtoft og Skrydstrup deltager hvert år i et rollespil om reformationen. Det er en festlig og lærerig dag i Moltrup.
Udover alle præsterne fra Haderslev Domprovsti er der også brug for
ca. 50 frivillige medarbejdere.
Kontakt Peter Heini Glistrup hvis du vil være med!

PILGRIMSVANDRING VED TØRNING MØLLE

Niels Møller Jessen fra Strandelhjørn er gift med Anne. Han er far til tre
og har to børnebørn på vej til efteråret. Niels er tidligere menighedsrådsformand i Bevtoft sogn og arbejder nu som kirketjener i Vejen kirke. Danmarks historie er en stor interesse for Niels og det gælder især

Onsdag den 5/9 er der meditation i kirken kl. 16.30-17.00. Meditation handler om at finde stilhed i hjertet og være åben og lyttende. Vi
samles i kirkens kor og sognepræst Peter Heini Glistrup vil lede ind i en
stille tid med nogle enkle sange og læsninger. Bagefter er mulighed for
at dele tanker og oplevelser over en kop kaffe/the, hvis man har lyst.

Hvad ved du om deres medvirken i 1. verdenskrig?
Jørgen begravedes på byen Werevik’s kirkegård ifølge hans mindeblad
på landsarkivet. Vi har et billede af et trækors bærende hans navn.
Senere flyttedes han til en af de fire store tyske kirkegårde ved navn
Menenwald.

Hvilken betydning har deres medvirken haft for din familie?
Betydningen for os som familie, kommer mest til udtryk gennem min
bedstefar som overlevede men med en mens-grad på 66%, hvilket
også medførte hans alt for tidlige død. Han lagde stor vægt på sit danske sindelag og at det ikke var hans sag han havde kæmpet for. Han
ønskede at vende hjem til sit elskede landbrug og Strandelhjørn, hvor
han plantede en blodbøg udfor stuehuset på sydsiden i haven - her
bor en dansker. Troen spillede en stor rolle i hans hjem og det blev
ført videre over i mit barndomshjem. Vi forsøger at holde fast i disse
værdier på Elmegård.

FYLDT AF YDMYGHED OG SORG

MEDITATION I KIRKEN

Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviterer til pilgrimsvandring lørdag den 6/10. Vi mødes ved Bevtoft kirke kl. 09.30 og kører sammen
ud til skoven. Der vil være andagt med nadver i ”Guds grønne katedral” og vi vil gå noget af turen i stilhed. Der bliver en pause undervejs
til at drikke og spise det, som man selv medbringer. Efter vandringen
kører vi tilbage til Bevtoft Præstegård, hvor der vil være lidt at spise og
hvor vi taler sammen om dagens oplevelser. Vandringen vil være ca.
10 km. Tilmelding til Leif Nielsen, Skrydstrup, på 6134 8785 eller Peter
Heini Glistrup, Bevtoft, på 2622 1322.

KONCERT
Efterårskoncert med SØNDERJYSK KOR onsdag den 31/10 kl. 19.00 i
Bevtoft kirke.
Koret blev grundlagt i 1972 og har sunget mange korværker både nord
og syd for grænsen, ligesom det har afholdt koncerter i Haderslevs
svenske og franske venskabsbyer Varberg og Braine.
Koret er et veletableret firestemmigt amatørkor, der synger et bredt
udsnit af både folkeligt og kirkeligt repertoire. Koret ledes af Elsebeth
Birkblad.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
23/11. 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.

BØRNEKOR
Børnekoret vil igen i år synge med 1. søndag i advent den 2/12. Vi øver
følgende datoer 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 og 27/11 fra kl. 14 – 15.15.
Det er for børn i skolens Børneunivers samt de store børn i børnehaven. Der kommer mere information senere.

SYNG MED I BEVTOFT ALLSTARS TIL JUL
Bevtoft Allstars vil bringe os alle i den skønneste julestemning ved julekoncerten den 20/12 kl 19.00. Koret er åbent for alle. Der øves på
Bevtoft Skole i samlingssalen eller musiklokalet kl 19.00-20.30 den
22/11, 28/11, 3/12, (stemmeprøver: kl 19 sopraner, kl 19.30 alter, kl 20
herrer), 6/12, 10/12, 12/12, 18/12 og 20/12 kl. 17.30 generalprøve før
koncerten. Tilmelding til korleder Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.
com eller på Facebook.

