Døbte:
Valde Lehmann Bendtsen, Klara Marie Linnet Nissen, Naya Gram
Sørensen

GUDSTJENESTER

Viede/velsignede:
Emma Rhode Nissen og Poul Burstynowitz, Christina Holm og Nikolaj-Matias Bendtsen Pedersen.

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)
4/3
6/5

Kl. 14.30 Kvindekreds hos Stine Brink
Kl. 14.30 Kvindekreds hos Magda Nissen

KFUM OG KFUK
4/3 	kl. 18.30: Vinterfest i Rurup forsamlingshus.
Tale ved Iben Krogsdal. Emne: ”Fuldmagt til liv”.
Folkedans og sanglege ved Steen Nielsen.
Nærmere program på nedennævnte arrangementer
kan findes på KFUM og KFUK, distrikt Syd.
8/3-10/3 Teenweekend på ”Kildevæld Efterskole.
22/3-24/3 Ungweekend for 16 – 24 årige.
3/5
Unge event i Horsens.
25/5
Forberedelse til Wonderful Days.
30/5
Udflugt til Løgballe Camping.

INDRE MISSION
4/3.	kl. 19.30: KFUM og KFUK Voksenstævne i ”De Unges
Hjem” Toftlund
Taler: tidl. Friskoleleder Lisbeth Østergård, Mellerup
	Emne: ”En aften om Selma Lagerløf – fortalt gennem
hendes fortællinger/ legender”
6/3
Højskoleaften i Hygum (sangaften)
8/5 & 9/5 kl. 19.30 Bibelkursus i Gram Menighedshus

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne er offentlige og alle kan deltage.
De afholdes i konfirmandstuen i præstegården kl. 19.00 følgende
datoer: 19/3 – 23/4 – 28/5.
Referater kan ses på kirkens hjemmeside.

SOGNEUDFLUGT
Sæt kryds i kalenderen allerede nu for årets sogneudflugt som bliver den 29/5.Udflugtsmål kommer senere. Pris 100 kr. per deltager. Tilmelding vil være til Ingeborg Kjeldstrøm på tlf. 2493 0530.

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

Døde/begravede, bisatte:
Peter Andreas Rosenlund, Erik Ammentorp Hansen

3/3 Kl. 14.00 Fastelavn
10/3 Ingen	Fælles gudstjeneste i Skrydstrup kirke kl. 09.00 efterfulgt
af sogne-indsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
17/3 Kl. 10.30
24/3 Ingen
31/3 Kl. 14.00 Jazz-gudstjeneste
7/4 Kl. 09.00
14/4 Kl. 10.30 Palmesøndag.
18/4 Kl. 20.00 Skærtorsdag
19/4 Kl. 10.30 Langfredag
21/4 Kl. 09.00 Påskedag. Morgenandagt kl. 08.40
22/4 Ingen
Fælles gudstjeneste i Haderslev Domkirke
28/4 Kl. 10.30 Konfirmation
5/5 Kl. 19.00 Ved Christian Munch
12/5 Kl. 09.00
17/5 Kl. 10.30 Bededag ved Christian Munch
19/5 Kl. 10.30
26/5 Kl. 09.00
30/5 Kl. 10.30 Kristi himmelfartsdag

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
22/3
31/3

Kl. 09.00
Kl. 14.00

Morgensang i konfirmandstuen
Jazz-gudstjeneste

KONTAKT-OPLYSNINGER

Sognepræst
Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft,
7451 4222 og 2622 1322,
sognepraest@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
Organist
Gerda Torp Nørgaard,
organist@bevtoft-kirke.dk

Kirkesanger
Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk
Graver
Mette Hansen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30 ved
kirkegården, 2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk
Kirkeværge
Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk
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JEG ELSKER LIVSHISTORIER
Noget af det jeg holder allermest af i arbejdet som præst er samtalerne. Især de samtaler, hvor jeg får lov til at høre en del af et menneskes livshistorie. Det kan være i forbindelse med en bisættelse, hvor de
pårørende fortæller om den kære afdøde, sådan at jeg kan gøre talen
personlig og rammende. Det kan være i forbindelse med en vielse eller
velsignelse, hvor jeg får lov til at høre om parrets liv sammen indtil nu.
Det kan også være ved en anden samtale, hvor et menneske i sognet
har ønsket at tale med mig som præst. Når man ønsker en samtale om
noget kræver det som regel en forhistorie, så jeg bedre forstår.
Jeg fyldes med taknemlighed hver gang, jeg får lov til at høre et menneskes livshistorie. Der er altid noget at tænke videre over. Livserfaringer
og deraf livsvisdom. Og der sker noget, når en livshistorie fortælles. Det
skaber et bånd og relationen fordybes ved at have delt noget værdifuldt
med hinanden.
Som præst har jeg tavshedspligt. Derfor spørger jeg altid i forbindelse
med bisættelser og vielser eller velsignelser, hvad der er delt i fortrolighed, og hvad der må fortælles videre. Heldigvis er der oftest meget jeg
må tage med i talen. Det glæder mig, for det i en livshistorie, som har
rørt mig, har jeg lyst til at give videre.
Jeg ser det som min opgave som præst altid at forbinde den personlige
historie med den kristne tro. Hvordan har Gud været med i livet? Hvad
har været Guds velsignelser? Hvordan har Gud givet styrke og hjælp? Det
er stort at dele livet med hinanden, og se at Gud er med hver en dag.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Tak til Allstars koret og musikskolen for en dejlig julekoncert, og TAK for
stor penge gave til vores julehjælp i sognet!
Menighedsrådet fik i efteråret en anmodning om udtrædelse af rådet.
Det var Simon Schmidt som ønskede at stoppe på grund af helbredsmæssige årsager. Dette har vi taget til efterretning og accepteret. Simon havde sidste møde den 4. december. TAK til Simon for 2 år i rådet;
vi ønsker god bedring.
Vi har spurgt en fra stedfortræderlisten om at besætte pladsen, men
vedkommende har takket nej til opgaven. Hvem det bliver, det når ikke
at komme med i dette blad. Når personen er funden kommer det på
kirkens hjemmeside.
Sidst på året kom der svar fra Rønnov arkitekterne om Våbenhus projektet. Vi synes ellers vi har rettet til i forhold til hvad de skrev sidst,
men det var ikke godt nok. Jeg tror der skal skrives meget i detaljer om,
hvordan vi har tænkt os at bygge. Stiftet vil gerne holde møde med os
den 31. januar, om hvordan vi kommer videre med projektet. Der håber vi, at det vil give nogle tips om hvad der evt. skal ændres.

JAZZ-GUDSTJENESTE

Med venlig hilsen
Bevtoft Menighedsråd, Erling Due Pedersen

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
22/3. 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.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag den 10/3 er der igen i år indsamling til Folkekirkens Nødhjælp,
med dette års tema: ”For alt i verden”. Mødestedet er Skrydstrup, men
indsamlingen foregår i Bevtoft og Skrydstrup sogne. Der startes med fælles gudstjeneste i Skrydstrup kirke kl. 9.00. Bagefter mødes vi i Skrydstrup
sognehus, til en kop kaffe, mens ruterne fordeles. Kl. 12.30 er vi tilbage i sognehuset, hvor resultatet gøres op, mens der er en let frokost. Det
er muligt at melde sig som indsamler på forhånd
ved Ole Juhl tlf. 2026 0782, eller man er også meget velkommen til bare at møde op på dagen.

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Lørdag den 8/9 kl. 9-14 vil der være pilgrimsvandring ved Slivsø

MEDITATION I KIRKEN
Når forårsvarmen vender tilbage, begynder meditation i kirken igen.
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. Det har indtil nu været onsdage kl 16.30-17.00. Datoer
annonceres på kirkens facebookside.

DER VAR TÅRER I ØJNENE
Emma Rhode Nissen og Poul Burstynowitz fejrede i november deres
sølvbryllupsdag. De havde valgt at begynde fejringen med en kirkelig
velsignelse af deres ægteskab i Bevtoft kirke. Forinden havde parret
en samtale med sognepræst Peter Heini Glistrup, og efterfølgende har
de ladet sig interviewe om oplevelsen.
Hvordan bidrog velsignelsen i kirken til fejringen af jeres sølvbryllup?
Det var virkelig med til at gøre vores sølvbryllup til en helt speciel dag.
Velsignelsen i kirken, var en meget smuk og højtidelig ceremoni, som
var en perfekt start på fejringen af vores sølvbryllup. Det kan varmt
anbefales.
Hvad betyder det for jer at jeres ægteskab er blevet kirkeligt velsignet?
Da vi for 25 år siden blev borgerlig viet, havde det ikke den store betydning. I dag var det meget vigtigt for os at få kirkens velsignelse. Nu
er vi ”rigtig” gift.
Hvordan oplevede I det at fortælle jeres fælles livshistorie?
Det var rigtig sjovt. Vi fik mange gamle minder genopfrisket. Mange
ting som man ikke går og tænker over til daglig, kom vi til at snakke om, måske i forbindelse med et spørgsmål, som Peter stillede os.
Vi taler stadig om at det var hyggeligt, sjovt og nogle gange rørende.
Og Peter havde god tid - det var en dejlig formiddag.
Hvordan var det at høre livshistorien genfortalt i talen i kirken?
Det var meget smukt, rørende og også lidt ”mærkeligt”. Mærkeligt på
den måde, at det var vores ord og historie, men fortalt af en anden.
Der var tårer i øjnene flere gange. Vi og vore gæster syntes det var en
smuk tale og meget højtideligt.

Søndag den 31/3 kl. 14.00 er der jazz-gudstjeneste i Bevtoft kirke.
Denne gang er det orkesteret CNS Quartet fra Herlev ved København,
som gæster Bevtoft. Som navnet antyder er det fire musikere på klaver, trommer, kontrabas og saxofon. Det bliver en anderledes og festlig
gudstjeneste med masser af god musik og sang. CNS Quartet skriver
selv: ”Det er et program bestående af skønne melodier fra den danske
salmeskat i smukke jazz-arrangementer. Vi er alle fire opvokset med
disse sange og melodier, så det er meget nærliggende for os. I salmejazz-projektet breder vi os over flere af de jazzrelaterede stilarter –
swing, blues, groovy funk, bossa nova og andre latin-stilarter, så det
også i længden bliver afvekslende og inspirerende at lytte til”. Der er
gratis adgang og menighedsrådet byder på kirkekaffe bagefter.

KONFIRMANDER 2019
Pinbang-On Chuen-Ura Pedersen
Klara Steenholdt
Martin Weiland
Iben Lund Boytang
Jonas Dollerup Schønwandt
Marie Louise Appel
Johanne Mailand Bruun
Mikkel Hansen
Line Dumontier Stokholm Møller
Mathilde Bock Christiansen
Nicole Schmidt Gadgaard
Martin Diedrichsen
Lærke Emilie Grossmann

Hyrupvej 37, Bevtoft
Hyrupvej 27, Bevtoft
Diagonalvej 7, Bevtoft
Hyrupvej 45, Bevtoft
Neder Jerstal Byvej 2, Vojens
Strandelhjørn Bygade 27, Vojens
Rosenvænget 23, Bevtoft
Tyrholmvej 17A, Vojens
Hyldevej 18, Bevtoft
Gelsåvej 64, Vojens
Over Jerstalvej 16, Vojens
Plantagevej 3, Vojens
Hyrup Vestermarksvej 5, Toftlund

