Kirkelig velsignelse:
Ingeborg Hvidtfelt Lassen & Carl Nissen Lassen

GUDSTJENESTER

Døde/begravede, bisatte:
Lilian Tirsgaard Jessen, Annie Dorthea Matthiesen

9/9
Kl. 19.30
		
7/10
Kl. 14.30
4/11
Kl. 14.30

Efterårsmøde på Herrestedgaard
v. Anne-Marie Lauenstein, Tanzania
Kvindekreds hos Margit Madsen
Kvindekreds hos Stine Brik

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne er offentlige og alle kan deltage.
De afholdes i konfirmandstuen i præstegården kl. 19.00 følgende
datoer: 10/9, 8/10, 12/11 og 3/12.
Referater kan ses på kirkens hjemmeside.

VI MINDES DE DØDE
Søndag den 3/11 kl 10.30 fejrer vi Allehelgen i Bevtoft kirke. Vi vil tænde lys og læse navnene på dem, som vi har mistet i året, der er gået.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset,
og der er mulighed for at sætte et lys på et gravsted.

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

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)

1/9 Kl. 9.00
8/9 Kl.9.00
15/9 Kl. 10.30
		
22/9 Ingen
29/9 Kl. 9.00
6/10 Kl. 10.30
		
13/10 Kl. 10.30
20/10 Kl. 9.00
27/10 Kl. 10.30
3/11 Kl. 10.30
10/11 Kl. 9.00
17/11 Kl. 10.30
24/11 Kl. 9.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Høstgudstjeneste med efterfølgende
kirkekaffe og æbleflæsk
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste.
Efterfølgende samtale i konfirmandstuen
Gudstjeneste ved Christian Munch
Gudstjenesten ved Christian Munch
Gudstjeneste
Allehelgens søndags gudstjenesten med kirkekaffe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

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
7/9		
24/9 kl. 19.00
29/10 Kl. 19.00
17/11 kl. 19.00

Pilgrimsvandring
Haderslev Domkirkes Drenge- og mandskor
Menighedsrådets orienteringsmøde i forsamlingshuset
”Syng-sammen-aften” i Kim Larsens tegn

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. 8-12
på tlf. 7454 1311 samt mandag og
onsdag kl. 8-12 på tlf. 7450 4158.
dorje@km.dk

Gravermedhjælper
Annette Nissen

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
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MENIGHEDSPLEJEN I BEVTOFT SOGN
Genbrugsbutikken i Bevtoft har givet et flot overskud i 2018. Størstedelen af overskuddet går til de samvirkende menighedsplejers arbejde
blandt socialt udsatte i Danmark. En del af overskuddet er overført til en
nystartet lokal forening som hedder ”Menighedsplejen i Bevtoft sogn”.
Formålet med foreningen er at genbrugsbutikkens overskud også bliver
til gavn og glæde for borgere i Bevtoft sogn.
Bestyrelsen for menighedsplejen består af Norma Topbjerg, Ingeborg
Kjeldstrøm, Helle Langhede Olsen, Astrid Bonde, Luise Andresen, Anders Madsen og Peter Glistrup. Bestyrelsen har i første omgang taget
initiativ til tre projekter, som alle har til formål at gavne børnefamilier i
sognet.
Først og fremmest har vi arrangeret en sommerudflugt til Lintrup Zoo
med entre, frokost og is betalt af menighedsplejen. Bevtoft skole og
børnehave har hjulpet med at udpege nogle familier, som er blevet inviteret til at komme med på sommerudflugten.
Dernæst har vi annonceret muligheden for at få betalt en tur på sommerlejr for børn i sognet. Og endelig har vi givet et tilbud om betaling
for deltagelse i sportsaktiviteter i Bevtoft Ungdoms- og Idrætsforening.
Vi håber at alle børn i sognet derved kan få dejlige oplevelser både i ferien og i hverdagene, også selvom der måske ikke er økonomisk overskud
til alt for meget af den slags.
Man kan støtte Menighedsplejen i Bevtoft sogn ved at handle i Kirkens
Genbrug Bevtoft, Buen 6. Butikken har åbent onsdag, torsdag og fredag
kl. 14-17 og lørdag kl. 11-14. Vi tager også gerne tid til en kop kaffe og
en snak. Varer kan indleveres i åbningstiden og man er velkommen til at
henvende sig hvis man ønsker at blive medarbejder.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
20/9 og 8/11. 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.

DET ER GODT, AT GIVE TANKERNE
OG KROPPEN RO
Det seneste år har der været et tilbud om at mødes til meditation i kirken. Sognepræst Peter Glistrup har
ledt meditationen i en enkelt form
med en introduktion om meditation,
en kort meditativ læsning og sang
og så 15 minutter i stilhed. Meditationen er hver gang blevet afsluttet
med fadervor og velsignelsen.
Der har været 6-10 deltagere og en af
dem er Anne Marie Rhode Rasmussen. Anne Marie er gift med Tommy
og mor til Maia, Julie og Line. Familien bor på Rosenvænget og Anne
Marie er pædagog både på Bevtoft
Skole og i SFO´en.
Peter har stillet Anne Marie nogle
spørgsmål om det at deltage i Meditation i kirken.
Hvad har fået dig til at deltage i Meditation i kirken?
Jeg har deltaget i meditation i kirken, da jeg har haft svært ved at give
mig selv tid til det hjemme. Hjemme kan jeg nemt blive distraheret af
andre gøremål.

PILGRIMSVANDRING

AFTEN I KIM LARSENS TEGN

Lørdag den 7/9 kl. 9.00. Meditativ Pilgrimsvandring med megen stilhed på ca. 12 km.

Søndag den 17/11 kl. 19.00 vil der være ”Syng-sammen-aften” i Bevtoft
kirke. Lokale musikere ved Pia Jensen, Michael Jensen, Davy Jensen,
Mads Barsballe, Lasse Kissow og kirkesanger Dorte Jensen-Simonsen
samt præst Peter Heini Glistrup vil denne aften mindes den folkekære
Kim Larsen.

Vi mødes ved Bevtoft kirke og kører samlet ud til vandringens start. Vi
starter med at gå på en kort andagt og et pilgrims ord. De første km
går vi i stilhed, derefter så kommer der dryp af bibelord undervejs,
stadig i stilhed.
Frokost spiser vi ca. midtvejs, medbring egne drikkevarer. Ved frokosten snakker vi og taler videre om et pilgrimsord de næste km. Vi slutter af med nadver og går resten af vejen i stilhed.
Tilmelding nødvendig pga. indkøb af frokost, meld til Tina Holm på
kontaktperson@bevtoft-kirke.dk eller på tlf. 5044 2509.

Bevtoft Allstars vil bringe os alle i den skønneste julestemning ved julekoncerten den 22/12 kl. 19.00. Koret er åbent for alle.

Tilmelding til korleder Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.com eller
på Facebook.

Hvad har du fået ud af det?
Jeg har fået nogle ideer og værktøjer til hvordan jeg kan bruge det
hjemme, men også i forbindelse med mit job.

HØSTGUDSTJENESTE

Hvorfor mener du at meditation er nyttigt eller vigtigt?
Meditation er vigtigt i en travl hverdag - det er godt, at give tankerne
og kroppen ro for et øjeblik og mærke sig selv.

Søndag den 15/9 kl. 10.30. At fejre høsten er en gammel tradition i
kirken, som tidligere var ligeså populær som juleaften. Der er ikke længere så mange af os, som arbejder ved landbruget, men vi følger dagligt med i hvordan markerne bliver tilsået, gror og høstes. Vi synes det
stadig giver mening at fejre høsten i kirken. Vi gør det i taknemlighed
til Gud for livet, naturen og alle gode gaver, vi nyder.

MEDITATION I KIRKEN

Bagefter er der mulighed for at dele tanker og oplevelser over en kop
kaffe/the, hvis man har lyst. Det er onsdagene den 11/9, 25/9, 9/10 og
23/10 kl. 16.30-17.00.

SYNG MED I BEVTOFT ALLSTARS TIL JUL

Der øves på Bevtoft Skole i musiklokalet kl. 19.00-20.30 den 20/11,
25/11, 28/11 (Stemmeprøver: kl. 19 sopraner, kl. 19.30 alter, kl. 20 herrer), 4/12, 10/12, 16/12, 19/12 og 22/12 kl. 17.30 generalprøve før
koncerten.

Hvad har du godt kunnet lide ved at være med?
Jeg har godt kunnet lide at nyde stilheden sammen med andre, men
også sammen med kirken - den har en bestemt ro i sig selv i forvejen.

Meditation handler om at finde stilhed i hjertet og være åben og lyttende. Sognepræst Peter Heini Glistrup leder ind i stilheden med nogle
enkle sange og læsninger.

Vi vil sammen synge nogle af de meste kendte af hans sange, og så vil
der også være mulighed for at lytte og reflektere til bandets fortolkninger. Peter vil komme med en eftertanke over Kim Larsens liv, og det
kristne evangelium.

HADERSLEV DOMKIRKES
DRENGE- OG MANDSKOR
Haderslev Domkirkes drenge- og mandskor kommer til Bevtoft kirke
tirsdag den 24/9 kl. 19.00. Kom og få en fantastisk oplevelse med det
60-mands store kor, hvor sangerne er i alderen 9-62 år. Koret ledes af
dirigent Henrik Skærbæk Jespersen.

Høstgudstjenesten er den 15/9 kl 10.30. Den er for hele familien med
de gode gamle salmer og smukt pyntet op. Ole Mouritzen medvirker
på basun. Man må gerne medbringe frugt, grønt, blomster eller andet,
som sælges til fordel for et godt formål. Der vil også være mulighed for
at støtte kontant eller på Mobilepay.

