- AT OPLEVE GUDSTJENESTEN PÅ NY!

DET HELE BLEV,
LIGE SOM VI HAR DRØMT OM

Søndag den 1/10 kl. 10.30 er alle velkomne til Reformations-jazz-gudstjeneste i Bevtoft kirke. Musikerne er pianist Martin Schack, saxofonist
Michael Olsen og sanger Anne Mette Meyer. Det specielle ved denne
gudstjeneste er, at musikken er forandret, til rytmisk jazz-inspirerede
toner. Gudstjenestens form og forløb er forenklet, så alle kan være
med og føle sig velkomne. Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe,
så der er mulighed for at dele tankerne om forløbet med de andre
kirkegængere. Projektets mål er at alle, både menighed og præst, skal
udfordres til at nytænke gudstjenesten. Hvis ikke gudstjenesten bevæger og provokerer, så trænger vi måske til en reformation!

TO KOR GIVER KONCERT I BEVTOFT KIRKE

PILGRIMSVANDRING
Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviterer til en pilgrimsvandring
lørdag den 14/10. Vi mødes ved Skrydstrup kirke kl. 10.00 og kører
sammen ud og vandrer 7 km. Undervejs vil der være tid i stilhed og
også en pause undervejs til at drikke og spise proviant, som man selv
medbringer. Vi er tilbage i Skrydstrup Sognehus ca. kl. 13, hvor spiser vi sammen og taler om vandringen. Tilmelding: til Leif Nielsen,
Skrydstrup, på tlf. 6134 8785 - eller Peter H. Glistrup, Bevtoft, på
tlf. 2622 1322.

Tirsdag den 21/11 kl. 19.00 får Bevtoft kirke besøg af to kor fra Øster
Lindet. Mandskoret, De hylende hunde, er et lille kor der har eksisteret i 50 år – og har et meget varieret repertoire lige fra Halfdan Rasmussen over Karsten Thomsen til Oscar Peterson; men synger også
salmer. Desuden medvirker Øster Lindet Koret, som er et blandet voksenkor, med 30 medlemmer. Dirigent er Ellinor Jensen. Denne aften
vil korene synge sange og salmer, og vi skal synge fællessalmer. Alle er
velkomne.

De seneste godt 2 år har det været muligt at blive viet eller velsignet af
en præst i ens egen have eller et andet egnet sted udenfor kirkerummet. Også i Bevtoft har der været par, som ønskede det. Et af parrene er Tina & Bjarne Wittenkamp Hansen. De blev viet på rådhuset for
12½ år siden og er nu blevet kirkeligt velsignet på deres gårdsplads.
Sognepræst Peter Heini Glistrup har spurgt dem om deres tanker og
oplevelser:
Hvad var grunden til at I ønskede en kirkelig velsignelse, når I nu var
gift på rådhuset?
Vi har hele tiden følt, at vi ikke var rigtigt gift endnu. Som kærester var
det jo en prøvetid med dags varsel. Så har vi haft 12½ år med 6 måneders opsigelse, men nu er det for evigt. Det betyder meget for os at få
Guds velsignelse, selvom vi allerede har oplevet, at der var en, som har
været med i medgang og modgang.
Hvilke tanker havde I gjort jer om at blive viet/velsignet hjemme hos
jer selv og ikke i kirken?
Vi ønskede at gøre det på vores egen måde og syntes det gav bedst
mening her på vores eget sted, som vi elsker. Vi ønskede ikke at det
skulle være højtideligt, men gerne med humor. Vi kan godt lide at alt
ikke er traditionelt, men føler stadig at nogle traditioner høre sig til. At
blive kirkelig velsignet følte vi hørte til og har været noget vi gerne ville
og her kunne vi kombinere det med det lidt utraditionelle.
Hvordan oplevede i at blive viet/velsignet hjemme hos jer selv?
Det var stort. At blive viet på det sted vi elsker, sammen med mange
af de mennesker, der betyder noget i vores liv, kan slet ikke beskrives.
Både Dortes sang og Peters prædiken var med til, at det hele blev, lige
som vi har drømt om. Et godt mix af det traditionelle og vores eget. Vi
føler vi har udvalgt det fra den kirkelige del, som betød mest for os og
blandet det med vores hverdag.

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet holder møde tirsdag den 7/9, 3/10 og 7/11 kl. 19.00
i konfirmandstuen.

BØRNEKORET I BEVTOFT STARTER IGEN
SANGAFTEN MED TRINE OG ALLAN ØRSLEV I
SKRYDSTRUP SOGNEHUS
Tirsdag den 24/10 kl. 19.00 gæster Allan Ørslev Jensen os igen – denne
gang sammen med sin hustru Trine. Vi skal synge sammen fra højskolesangbogen, og Allan vil lede os igennem aftenen. Emnet er sensommerens og efterårets sange. Gå efteråret glad i møde med fællessang og
musik. Der er gratis adgang og alle er hjerteligt velkomne!

MARTIN LUTHER – DØD ELLER LEVENDE
Forsøgsscenen i Haderslev opfører skuespillet ”Martin Luther – død eller levende” i Bevtoft kirke den 28/10 kl. 16.00. Stykket er skrevet af
forfatteren og præsten Sten Kaalø. Entre: 80 kr. for voksne og 50 kr. for
børn og unge. Børn under 10 år, ifølge med voksne, har gratis adgang.

Koret er for både piger og drenge fra 0.-6.klassetrin. Vi øver i oktober
og november måned og synger ved den børnevenlige gudstjeneste i
Bevtoft kirke første søndag i advent den 3/12. Vi tilbyder at hente i
SFO og at følge tilbage til SFO bagefter. Nærmere info følger senere på
efteråret.

SYNG MED I BEVTOFT ALLSTARS TIL JUL
Bevtoft Allstars vil bringe os alle i den skønneste julestemning ved
julekoncerten den 21/12 kl 19.00. Koret er åbent for alle. Øven
foregår på Bevtoft Skole i samlingssalen eller musiklokalet kl 19.0020.30 den 22/11, 27/11, 6/12, (stemmeprøver: kl 19 sopraner,
kl 19.30 alter, kl 20 herrer), 11/12, 14/12, 19/12 og 21/12 kl 17.30
generalprøve før koncerten. Tilmelding til korleder Pia Jensen på
piamic.jensen@gmail.com eller på Facebook.

DÅBSKLUD
Bevtoft menighedsråd vil gerne tage initiativ til at der ved dåben bruges en strikket dåbsklud, som barnet får I gave af kirken. Hvis nogen
har lyst til at hjælpe med at strikke, skal man kontakte Ingeborg Kjeldstrøm på 2493 0530.

BEVTOFT KIRKEBLAD

Døbte:
Wilma Alberte Pedersen, Laura Sommerlund Laursen,
Augusta Høholt Facius, Magnus Frederik Bjørn Johannsen,
Pinbang-On Chuen-Ura Pedersen, Miley Friedrich Andersen,
Victoria Stepanovica Jensen, Patrick Stepanovica Jensen,
Clara Wiedemann Toftebjerg
Viede/Velsignede:
Cathrine Kristine Due & Poul Verner Larsen, Maiken Boie
Hansen & Brian Lund, Tina Gudrun Hansen & Bjarne Hansen,
Katja Korsgaard & Torben Fuglsang, Sabrine & Alex Justesen Nielsen

INDRE MISSION
13/9 kl. 19.30 Efterårsmøde i Agerskov kirke og Sognehus, ved
pastor Steen Nielsen, Sommersted
21/9 kl. 18.30 I Strandelhjørn missionshus: Høstfest med fællesspisning. Tale og fortælling ved sognepræst Marianne
Zeuden, Toftlund (Tilmelding nødvendig af hensyn til
mad).
25/10 og 26/10:Temaundervisning i Gram Menighedshus, ved
missionær Arne Nørgaard, Kolding. Emne: Luther gode
sager
22/11 kl. 19.30 i Arnum Missionshus: Højskoleaften ved Poul
Arne Nyborg, Agerskov.

KFUM OG KFUK
15.-17/9 Teenweekend på Philipsborg
15.-17/9 NYT: Børne- & Bedsteforældreweekend på
Løgumkloster Efterskole.
22/9
kl. 18.00, Domkirkepladsen 1 - Haderslev: Stormøde
29/9
kl. 9.30 på Efterskolen Kildevæld, Kolding:
Voksenstævne.
7.-8/10 Familie weekend på Solbakken
27/10
kl. 19.30: Årsfest for KFUM´s soldaterhjem i 		
Skrydstrup Forsamlingsgård
28/10
kl. 9.30 - 17.30: KFUM & KFUK voksenstævne på
Efterskolen Kildevæld, Kolding (nærmere programmer
på KFUM og KFUK, distrikt Syd)

BEVTOFT KVINDEKREDS
5/9 kl. 14.30
2/10 kl. 18.00
		
		
7/11 kl. 14.30

Kvindekreds hos Magda Nissen Parkvej 4
Distriktsmøde med fællesspisning på Herre-		
stedgård, foredrag ved Christa Lund Herum 		
”Kærlighed og forståelse ligger i øjnene der ser”
Kvindekreds hos Stine Brik, Krügersvej 57

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

Døde/begravede, bisatte:
Carl Holm Schmidt, Ole Christian Rasmussen,
Peter Møller Erichsen, Aksel Kristensen
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10.30
09.00
10.30
10.30
09.00
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Christian Munch prædiker
Høstgudstjeneste, kirkekaffe
Reformation-Jazz-gudstjeneste, kirkekaffe
Vi henviser til Skrydstrup kl. 10.30
Christian Munch prædiker
Alle Helgens dag, kirkekaffe
Samtale i konfirmandstuen

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

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
29/9 09.00
14/10 10.00
28/10 16.00
		
14/11 19.00
		
21/11 19.00

Morgensang i konfirmandstuen
Pilgrimsvandring (mødested v. Skrydstrup kirke)
Skuespillet ”Martin Luther – død eller levende”
i Bevtoft kirke
Åbent orienteringsmøde med menighedsrådet i
forsamlingshuset
Koncert med to kor

KONTAKT-OPLYSNINGER
Sognepræst Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft,
7451 4222 og 2622 1322,
sognepraest@bevtoft-kirke.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

Gravermedhjælper Solveig Gehrt
Kirkeværge Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk
Yderligere kontaktoplysninger kan
findes på www.bevtoft-kirke.dk

Nr. 4		

September, oktober, november 2017

34. årgang

MARTIN LUTHER – DØD ELLER LEVENDE
Bevtoft kirke danner i efteråret ramme om et teaterstykke med titlen
”Martin Luther – død eller levende”. Det bliver en festlig og medrivende
forestilling, hvor handlingen foregår dels i 1517 dels i 2017. Stykket bevæger sig altså på to planer: et nutidsplan og et historisk plan. I nutiden
møder vi præsten Christian og ægteparret Bob og Ea, der har konflikter
i ægteskabet og familielivet. Ved døren til kirken i Wittenberg møder vi
Martin Luther og hans samtidige. Forfatteren Sten Kaalø har fået den
geniale ide at lade personerne mødes på tværs af tid og rum. Stykket
skal derved sætte fokus på hvilken betydning reformationen har haft for
os i 2017. Jeg glæder mig meget til at opleve det!
På mange måder har reformationen ændret og formet både kirken,
samfundet og vores måde at tænke på. Man kan læse en masse om det
på www.luther2017.dk. En af de vigtige ændringer som skete i kirken
var at sangen blev på modersmålet i stedet for latin. Men også musikken blev fornyet. Luther skrev salmer på kendte visemelodier i håb om
at mange flere ville komme i kirke og høre evangeliet om Guds kærlighed og Jesus’ død og opstandelse. Netop sangen og musikken arbejder
vi med at forny i kirken. I efteråret holder vi en jazz-gudstjeneste og
menighedsrådet har købt en helt ny-udgivet kirkesangbog, som snart
vil blive præsenteret i kirken. Den indeholder blandt andet sange og
salmer af Teitur og Anne Linnet. Det glæder jeg mig også til!
Peter Glistrup
Sognepræst

