GUDSTJENESTER

Døbte:
Anker Møller Paulsen, Mateo Nygaard Duus, Ella Wiedemann Toftebjerg, Evelina Spelmane

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)
3/6
Kl. 14.30
5/8
Kl. 14.30
9/9
Kl. 18.30
			

Kvindekreds hos Ruth Iversen
Kvindekreds hos Anne Mortensen
Efterårsmøde på Herrestedgaard
v. Anna-Marie Lauenstein, Tanzania

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne er offentlige og alle kan deltage.
De afholdes i konfirmandstuen i præstegården kl. 19.00 følgende
datoer: 18/6, 13/8 og 10/9.
Referater kan ses på kirkens hjemmeside.

ÅRETS KONFIRMANDER 2018/19
Bagerst fra venstre: Mikkel Hansen, Martin Diedrichsen, Martin Weiland, Jonas Dollerup Schønwandt, Iben Lund Boytang, Johanne Mailand
Bruun, Line Stokholm Møller, Marie Louise Appel, Peter Heini Glistrup
Forrest fra venstre: Mathilde Bock Christiansen, Lærke Emilie Grossmann, Nicole Schmidt Gadgaard, Pinbang-On Chuen-Ura Pedersen,
Klara Steenholdt
Foto: Vojens Foto

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

Døde/begravede, bisatte:
Svend Aage Kristensen, Eskild Lauritzen, Topsy Inge Lilli Zingenberg, Helene Marie Kristensen, John Boulund Junker, Anne Marie
Danielsen, Jes Peder Frost Rudebeck, Karsten Johannsen, Erna Elise Jacobsen, Marie Wraae, Birthe Randi Rosenberg

1/6 Kl. 9.00
		
2/6 Ingen
9/6 Kl. 10.30
10/6 Ingen
16/6 Kl. 9.00
23/6 Kl. 10.30
		
		
30/6 Ingen
7/7 Kl. 10.30
14/7 Ingen
21/7 Kl. 14.00
28/7 Kl. 10.30
4/8 Kl. 9.00
11/8 Kl. 10.30
18/8 Kl. 9.00
25/8 Kl. 10.30

Byfestgudstjeneste i Hallen.
Menighedsrådet byder på rundstykker og kaffe
Pinsedag. Pinsegudstjeneste med Pinselæsninger
2. Pinsedag. Der henvises til fælles gudstjeneste
Ved Christian Munch
Dåbsjubilæum. Kirkekoret medvirker. Kirkekaffe.
Jubilæet er for alle børn i sognet som skal starte
i skole i 0. klasse til sommer
Samtale i konfirmandstuen efter gudstjenesten
Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Vi byder de nye konfirmander velkommen.Kirkekaffe.
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
1/6
5/6
8/6
19/6
28/6
10/7
29/8

Kl. 9.00
Kl. 14.00
Kl. 9.00
Kl. 16.30
Kl. 9.00
Kl. 16.30
Kl. 14.00

BEVTOFT KIRKEBLAD

Byfestgudstjeneste
Grundlovsmøde i Bevtoft forsamlingshus
Pilgrimsvandring
Meditation i Kirken
Morgensang i konfirmandstuen
Meditation i Kirken
Ældregudstjeneste

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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35. årgang

DE FARLIGE OG FORBUDTE SPØRGSMÅL
Hvad ville der mon ske hvis nogen engang turde stille spørgsmål ved
den kristne tro? Ville præsten mon blive sur? Ville man blive smidt ud af
Folkekirken? Eller ville det være som i H. C. Andersens eventyr ”Kejserens nye klæder”, hvor en lille dreng er ærlig og afslører hele bedraget?
Der er nok at tage fat i: Hvorfra fik Kain sin kone? Hvordan kom alle verdens dyr ind i Noas ark? Og også mere alvorlige spørgsmål: Hvordan kan
man vide at den kristne tro er sand, når der findes mange andre religioner? Hvordan kan Gud være god og kærlig, når der er så meget ondt
i verden? Der er mange ting man kan undre sig over i Bibelen, i kirkens
ritualer og ordninger, i den kristne etik og kirkens dogmer. Noget der er
svært at se sammenhængen eller fornuften i.
Må man stille den slags spørgsmål i Bevtoft og Skrydstrup sogne? Og
findes der overhovedet svar på de farlige og forbudte spørgsmål? Jeg
vil som præst meget gerne deltage i en åben snak om alle tænkelige
spørgsmål til den kristne tro. Der er ingen spørgsmål, som er forbudte
og farlige for mig.
Der er blevet stillet spørgsmål til kirken og kristendommen i snart 2000
år og mange har forsøgt at svare på dem. Der er skrevet tusindvis af
bøger om alle tænkelige spørgsmål, man kan stille til den kristne tro. De
er samlet i det man kalder for ”apologetikken” – troens forsvar. Jeg har
kun læst en lille brøkdel af disse bøger. Alligevel vil jeg gerne invitere
til et par aftener, hvor man kan komme med alle sine spørgsmål – også
de farlige og forbudte. Jeg håber, at vi kan tænke sammen og blive klogere sammen. Hvis du er interesseret i at være med så kontakt mig på
26221322 eller phg@km.dk
Sognepræst
Peter Heini Glistrup

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MEDITATION I KIRKEN

Som nævnt i sidste kirkeblad valgte Simon at udtræde af rådet. Efterfølgende har vi sendt en ansøgning til biskoppen, om at fortsætte med 5
medlemmer i rådet indtil næste valg. Det har biskoppen accepteret, og
vi synes det er en god løsning, ellers skulle vi have afholdt suppleringsvalg, der er jo valg næste år.

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. Bagefter er mulighed for at dele tanker og
oplevelser over en kop kaffe/the, hvis man har lyst. Det er onsdagene
den 19/6 og 10/7 kl. 16.30-17.00.

Stiftet indkaldte os til et møde om hvordan vi kom videre med våbenhuset. Der fik vi at vide, at arkitekten som vi har arbejdet godt sammen
med, ikke havde erfaring nok med kirkebyggeri. Stiftet og provstiudvalgsformanden anbefalede os at finde en anden arkitekt med stor erfaring i kirkebyggeri. Vi synes godt at stift og provstiudvalg kunne have
sagt det til os noget før i forløbet. Kontorchefen i Stiftet undskyldte at
de ikke havde reageret noget før.
Vi har nu hyret arkitekt Mads Thuesen Møller fra Åbenrå, og han er
blevet godkendt af både Stiftet og provstiudvalget. Vi har haft det første møde med ham, og ser frem til han kommer med et oplæg på menighedsrådsmødet den 18. juni.
Der skal også lyde et velkommen til vores nye gravermedhjælper, Anette Nissen. Anette er ikke helt ny på kirkegården i Bevtoft, idet Anette
har været ansat tidligere som sommer-medhjælper.
Samtidig skal der lyde en TAK for godt og veludført arbejde til Inger
Refshauge som var ansat i 2018.

PILGRIMSVANDRING
Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviterer til en pilgrimsvandring
lørdag den 8/6. Vi mødes ved Skrydstrup kirke kl. 09.00 og kører sammen afsted. Vi vandrer godt 10 km og undervejs vil der være tid i stilhed og også en pause undervejs til lidt at drikke og spise, som man
selv medbringer. Vi slutter med at køre tilbage til Skrydstrup sognehus,
hvor vi spiser frokost sammen og taler om vandringen. Tilmelding sker
til Leif Nielsen, Skrydstrup, på 6134 8785 eller Peter Glistrup, Bevtoft,
på 2622 1322.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den næste pilgrimsvandring den
7/9, som vil komme til at foregå i stilhed.

Med venlig hilsen
Bevtoft Menighedsråd
Erling Due Pedersen

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN

RART, AT VÆRE TILBAGE

Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
28/6. Helle Langhede vil komme og fortælle om hendes tur til Senegal
med Tandlæger uden Grænser. 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.

Bevtoft kirke har fået en ny medarbejder. Det er Anette Nissen, som
er blevet ansat som gravermedhjælper på kirkegården. Hun begyndte
den 19/3 og er foreløbig ansat til 31/12. Anette er opvokset på Træhede ved Neder Jerstal og hendes mor, Edel Fisker, bor på Åvænget.
Anette er gift med Johan og de har tre børn og tre børnebørn. Anette
har tidligere været ansat en periode på Bevtoft kirkegård, og har siden
arbejdet på Ensted og Hellevad kirkegård.

BYFEST-GUDSTJENESTE
Lørdag den 1/6 kl. 9.00 er der i Bevtoft hallen en festlig byfestgudstjeneste, hvor vi også vil synge og lytte til dejlige sange og salmer. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og rundstykker.

ÆLDREGUDSTJENESTE
Torsdag den 29/8 kl. 14.00. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet byder på lækkert kaffebord og hygge.

GRUNDLOVSMØDE BEVTOFT FORSAMLINGSHUS
Onsdag den 5/6 kl. 14.00 inviterer Bevtoft menighedsråd og Bevtoft
borgerforening til grundlovsmøde med Domprovst i Haderslev Torben
Hjul Andersen som taler, og der serveres lækkert kagebord.

DÅBSJUBILÆUM
Søndag den 23/6 kl. 10.30 er der børnevenlig gudstjeneste i Bevtoft
kirke. Jubilæet er for alle børn i sognet, som skal starte i 0.klasse efter
sommerferien. Børnene og deres forældre er inviteret til 6-års dåbsjubilæum, og børnene modtager hver en lille gave i anledningen af
dagen. Kirkens børnekor medvirker. Efter gudstjenesten er der et lille
traktement i våbenhuset.

Hvordan har det været at starte som kirkegårdsmedarbejder i Bevtoft?
Jeg har haft en rigtig god start som ny kirkegårdsmedarbejder og føler
mig godt modtaget. Jeg var ansat i en periode som afløser ved Bevtoft
kirke, så det er rart, at være tilbage.
Hvad kan du godt lide ved at arbejde på kirkegården?
Jeg nyder at arbejde ude i naturen. For mig er kirkegården en stor have
og man ønsker det skal se pænt ud, det er en tilfredsstillelse i sig selv.
Så er der kontakten med dem, der kommer på kirkegården. Det sker, at
man får sig en lille snak, og måske får man historien over de personer
der hviler på gravstedet.
Hvad betyder kirken for dig personligt?
Personligt er jeg både døbt og konfirmeret i Bevtoft Kirke, så den betyder selvfølgelig meget for mig.
Hvad kan du godt lide at lave i din fritid?
I min fritid beriges vi ofte af vores børnebørn. Vi er så heldige at have
dem tæt på. Jeg holder af at være i naturen og nyder at bruge tid i min
have både aktivt eller med en god bog i liggestolen.

