GUDSTJENESTER

Døbte:
Cole Mason Schjøtt, Karl Mulder-Rosenlund,
Døde/begravede, bisatte:
Anna Kjerstine Sørensen, Angela Petersen,
Rømer Christensen Bertelsen

3/6 kl. 14.30 Kvindekreds hos Stine Brik
Juli		
Sommerferie
6/8 kl. 14.30 Kvindekreds hos Ruth Iversen

INDRE MISSION
13/6 kl. 19.30 Sommermøde i konfirmandstuen, Rødding.
		
Taler: Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen,
		
Fredericia.
Juli		
Sommerferie
August
Sommerferie

KFUM OG KFUK
Sommerlejre på Philipsborg: (Se yderligere program for lejrene
på KFUM og KFUK i distrikt syd)
29/6-1/7
Børnelejr for 5-8 årige piger og drenge
2/7-5/7
Pigelejr for 8-12 årige
7/7-12/7
Drengelejr for 7-13 årige
9/7-14/7
Teen sommerlejr i Distrikt Syd
		
for 13-17 årige unge mennesker
15/7-20/7
Mok sommerlejr for 8-12 årige piger og drenge
August
Sommerferie
		
OBS. 15.-16/9 Bedsteforældre- og børnebørnelejr
		
på Løgumkloster Efterskole
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BEVTOFT KIRKEBLAD

Samtale i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Børnekor medvirker
Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Samtale i konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Nr. 6		

Juni, juli, august 2018

34. årgang

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
23/5 12.30
5/6 14.00
7/6 19.00
22/6 9.00
30/8 14.00
		

Sogneudflugt til Christiansfeld
Grundlovsmøde i Bevtoft forsamlingshus
Pop/Rock-koncert ved lokale musikere
Morgensang i konfirmandstuen
Ældregudstjeneste efterfulgt af kaffe
i konfirmandstuen

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

Kirkebladet omdeles af Sct. Georgs Gildet i Vojens

Fotograf: Vojens Foto

TÆV DIN TEENAGER
I vinterens løb har vi her i præstegården fulgt med i TV-syds serie ”Tæv
din teenager” om 5 familier, hvor deres barn er meget optaget af computerspil. Der var mange konflikter, for hvor meget må man spille og
hvornår skal man være sammen som familie? Det er problem mange
kender! Der var undervejs nogle meget interessante interviews: Teenagerne følte ikke deres forældre forstod dem. De længtes efter at de
viste interesse for deres verden – og dermed viste at de elsker dem som
de er. Forældrene meldte sig til at bruge 3 måneder på at spille computerspil og det gjorde en forskel!
Som mennesker er vi Guds børn. Vi kan vi også være usikre på om Gud
elsker os og forstår os. Det tror jeg især gælder, når vi eller vore kære
bliver ramt af problemer, sygdom eller ulykker. Men Gud ved hvordan
det er at være dig og mig! Jesus var nemlig Gud selv, der var blevet
menneske. Jesus var barn og teenager og blev konfirmeret i Jerusalem.
Jesus oplevede konflikter med sine forældre – og elskede dem alligevel.
Jesus havde venner, mødte piger, tog en uddannelse og fik et job. Og
Jesus oplevede noget af den smerte der hører menneskelivet til: at blive
mobbet, at blive svigtet af sine venner, fysisk smerte og til sidst døden.
Gud viste sin kærlighed til os mennesker i Jesus Kristus. Det gjorde han
med sine anerkendende ord om at ethvert menneske er uendelig værdifuldt for Gud. Det gjorde han ved at bruge sit liv på at tjene andre,
især dem som var ramt af sygdom og ondskab. Det gjorde han ved at
give sit liv for vores skyld. Det gjorde han ved at tage sig tid til mennesker, også dem som andre så ned på og ikke ville være sammen med.
Det gjorde han med sine hænder, som også velsignede de små børn.
Jesus viste os at Gud elsker hvert eneste menneske!
Peter Heini Glistrup

SOGNEUDFLUGT
Onsdag den 23/5-18 inviterer Bevtoft Kirke på udflugt til Christiansfeld, hvor vi skal opleve byen, som er kommet på UNESCOs verdensarvs liste.Vi mødes på Bevtoft kirkes parkeringsplads kl. 12.30. I
Christiansfeld begynder vi med en guidet tur til fods. Derefter er der
kaffebord på Cafe Morgenstjerne. Derfra kører vi til Tyrstrup kirke og
hører lidt om kirken og synger aftensang. Vi slutter med at spise sammen på Seggelund cafeteria. Hjemkomst til Bevtoft kirke bliver senest
kl. 19.30.
Hele udflugten koster 100 kr. som medbringes kontant.
Tilmelding til Ingeborg Kjeldstrøm senest den 20/5 på 7451 4432 eller
2493 0530.

JEG ER BARE FLYVENDE
OVER AT VÆRE STARTET
Bevtoft kirke har fået en ny medarbejder. Det er Inger Refshauge fra
Hoptrup som er blevet ansat som gravermedhjælper på kirkegården.
Inger er gift med Claus og har 3 voksne sønner. Hun begyndte den 1/3
og er foreløbig ansat til 31/12.
Hvordan har det været at starte som kirkegårdsmedarbejder i Bevtoft?
Jeg er bare flyvende over at være startet her i Bevtoft. Her lige fra ansættelse samtalen kunne mærke den store interesse fra menighedsrådet og øvrige personale kunne mærke den store interesse og varme
om at finde den rigtige person.
Hvad kan du godt lide ved at arbejde på kirkegården?
Som landmandsdatter har jeg altid været meget ude. Og det er her,
jeg især de sidste år har fundet ro og hvor jeg har samlet mig selv igen.
Det er dejligt at kunne snakke og hjælpe de besøgende på kirkegården.
Hvad betyder kirken for dig personligt?
Jeg er opvokset med forældre der havde et tæt forhold til kirken. For
mig betyder kirken et meget solidt ståsted og en kilde til mit liv. Jeg har
været i menighedsrådet i Hoptrup Sogn og jeg er med i børneklubben
fra 3 til 8 år, i Hoptrup.
Hvad kan du godt lide at lave i din fritid?
Jeg elsker at være sammen med min familie, både den lille og den store. Jeg er meget glad for at læse. Og jeg elsker at være i naturen. Jeg
bruger mange timer i min have.

GRUNDLOVSMØDE DEN 5. JUNI KL. 14.00
I BEVTOFT FORSAMLINGSHUS
Bevtoft menighedsråd og Bevtoft borgerforening inviterer til spændende foredrag og lækkert kaffebord.

PILGRIMSVANDRING I
OKSENVAD PLANTAGE
Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviteret til pilgrimsvandring lørdag den 9. juni. Vi mødes ved Skrydstrup Sognehus kl. 15.00 og kører
sammen ud til skoven. Vi vandrer i skoven og langs Nørreå. Undervejs
vil vi holde andagt i Oksenvad kirke. Der vil også være andagt med
nadver i ”Guds grønne katedral”. Vi vil gå noget af turen i stilhed. Der
bliver en pause undervejs til lidt at drikke og spise, som man selv medbringer.
Efter vandringen kører vi tilbage til Sognehuset, hvor der vil være lidt
at spise og hvor vi taler sammen om dagens oplevelser. Turen vil være
10-12 km, men det er tilrettelagt så der er mulighed for kun at gå halvdelen af ruten. Tilmelding til Leif Nielsen, Skrydstrup, på 6134 8785
eller Peter Heini Glistrup, Bevtoft, på 2622 1322.

POP/ROCK KONCERT I BEVTOFT KIRKE
DEN 7. JUNI KL. 19.00
Limited Edition 2,0 er et lokalt band, med lokale musikere, der til dagligt har forskellige tilgange til musikken. Det er den forskellige tilgang
som denne koncert vil bære præg af. De har ved en enkelt lejlighed
spillet sammen før, men ellers har de spillet sammen på kryds og
tværs ved forskellige lejligheder. Denne koncert i Bevtoft kirke, er en
nytænkende måde at bruge kirkerummets fantastiske lyd og akustik.
Kirken er en bygning som følger mennesker fra vugge til grav, og er et
af de få rum, hvor der både er glæde og sorg, og musik er fantastisk
både når man er glad og når man er i sorg. Vi er alle forskellige, og vores smag i musik er også forskellig, og der er stor forskel på hvad musik
kan frembringe af tanker, følelser og minder.			

Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
22/6. 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.

Vi har fundet nogle numre, som betyder noget for os, og som vi syntes
kunne være spændende at prøve af i kirkerummet. Det er ikke typisk
musik for kirken, men der kommer mere og mere forskelligt musik i
kirkerne i forbindelse med bryllupper og begravelser. Vores numre
spænder fra 1960´erne og op gennem tiden til i dag. Det er pop og
rock, og der vil også blive afprøvet verdens bedste guitarsolo. Nogle af
numrene vil måske være ukendte, mens der også vil være numre hvor
vi indbyder til at synge med.

ÆLDREGUDSTJENESTE
DEN 30/8 KL. 14.00

Numre der blandt mange kan høres er: The Day After Tomorrow med
Saybia, No Peace Like in Heaven med Big Fat Snake, Comfortbly Numb
med Pink Floyd, Imagine med John Lennon og der vil være Rasmus Seebach, Søs Fenger, John Legend, Alberte med flere.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN

Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet
byder på lækkert kaffebord og hygge.

