GUDSTJENESTER

Døbte:
Malthe Sommerlund Schmidt, Jack Schou Randal,
Melia Elina Boie Hansen, Astrid Lundby Aagaard,
Victor Rathgen Gehrt, Elias Waheed
Viede/velsignede:
Anette Vandsø Greve og Dan Agerbo Pedersen,
Natasha Høier Pickart og Troels Høier Pickart,

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)
3/12 kl. 14.30
7/2 kl. 14.30

Kvindekreds hos Ingeborg Holm
Kvindekreds hos Margit Madsen

INDRE MISSION
24/1 kl. 19.30
7/2 kl. 19.30
		
21/2 Kl. 14.00 &
kl. 19.30

Vintermøde i Arnum
Indre Missions generalforsamling på
Elmegården 2, Strandelhjørn
Vinterstævne i Gram

EVANGELISK ALLIANCEUGE
8/1 kl. 19.30
		
10/1 kl. 19.30
		

Hos Anne og Arne Mortensen,
Rosenvænget 26, Bevtoft
Hos Ingeborg Holm, Buen 13, Bevtoft.
Oplæg ved Rudolf Larsen, Agerskov

KFUM OG KFUK
18/1-20/1
		
		
4/2 Kl. 19.30
		
		
		

KFUM og KFUK´s landsstævne for voksne på
Nyborg Strand. Program kan fås på KFUM
og KFUK´s hjemmeside.
KFUM og KFUK voksen møde på
”De unges hjem”, Toftlund.
Emne: ”Højskole og kristendom” ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, Rødding.

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

Døde/begravede, bisatte:
Astrid Bjørn, Hans Jørgen Nielsen, Bent Matzen, Finn Christensen

2/12 Kl. 13.00
		
9/12 Kl. 10.30
16/12 Kl. 09.00
23/12 Kl. 10.30
24/12 Kl. 11.00
24/12 Kl. 16.00
25/12 Kl. 11.00
26/10 Ingen
30/12 Kl. 09.00
1/1 Kl. 16.00
		
6/1 Kl. 10.30
13/1 Kl. 09.00
20/1 Kl. 10.30
27/1 Kl. 09.00
3/2 Kl. 16.30
10/2 Kl. 10.30
17/2 Kl. 14.00
24/2 Kl. 10.30

Børnevenlig gudstjeneste med børnekor
efterfulgt af Julemandsvækning
”De 9 læsninger”
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag ved Christian Munch
Nytårsgudstjeneste.
Champagne og kransekage i Våbenhuset
Samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen
Konfirmanderne medvirker, kirkekaffe i våbenhuset
Børnevenlig kyndelmisse-gudstjeneste, pizza i våbenhuset
Ved Christian Munch
Ved Christian Munch
Samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen

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
20/12 Kl. 19.00
18/01 Kl. 09.00
08/02 Kl. 09.00

BEVTOFT KIRKEBLAD

Julekoncert med Allstars korte
Morgensang i konfirmandstuen
Morgensang i konfirmandstuen

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. 9-12
på tlf. 7454 1311 samt
onsdag kl. 9-15 på tlf. 7450 4158.
dorje@km.dk

Gravermedhjælper
Inger Refshauge

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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VINTER 2018/19
Kim Larsen er død. Den nyhed er vist ikke er gået nogen forbi! Jeg blev
lidt overrasket over reaktionen i befolkningen og ikke mindst i medierne.
Som mange andre præster valgte jeg den efterfølgende søndag at bruge
Kim Larsen som udgangspunkt for prædikenen. Da jeg i dagene inden
mødtes med en dåbsfamilie, fortalte jeg dem om det. Moren reagerede
senere på en opfordring fra P4 til at fortælle, hvor i Sønderjylland man
kunne mindes Kim Larsen. Resultatet blev, at Bevtoft og Skrydstrups
gudstjenester blev omtalt i radioen. Efterfølgende blev jeg interviewet
om det, og det kom på dr.dk´s forside og tekst-TV´s nyhedsoversigt. Det
er jo altid dejligt med gratis reklame, og jeg håber de mange deltagere
om søndagen fik en god oplevelse!
I interviewet blev jeg spurgt om Kim Larsen overhovedet kan bruges i
en prædiken. Det mener jeg, da en del af hans tekster handler om livets
store spørgsmål. I prædikenen fremdrog jeg eksempler på sange, hvor
den kristne tro endda inddrages. Jeg sluttede med teksten til ”Den lige
vej”, hvor det lyder: ”Når mit regnskab det ska’ gøres op, så tror jeg nok
Vor Herre får en prop. For jeg har syndet, så det stod i stænger… Så vis
mig nåde og miskundhed. Der var momenter af kærlighed. Og øjeblikke, hvor mit mismod ikke tyngede mig ned. Og jeg gik den lige vej, op
til himlen, op til dig. Men for det meste var det ligesom om, det gik den
anden vej.
I interviewet fik jeg lov til også at fortælle den vigtigste grund til, at
jeg prædikede om Kim Larsen. Det var nemlig ikke, fordi han er særligt
egnet til en prædiken. Årsagen var, at jeg selv og mange andre var så
optaget af ham lige i den uge. Og det er det jeg gerne vil som præst: så
vidt muligt prædike om det, der optager os. Jeg vil gerne forbinde livet i
hverdagen med det kristne budskab; og jeg vil gerne vise at Bibelen har
meget at sige ind i vores liv i dag.

JULEHJÆLP I BEVTOFT SOGN
Bevtoft kirkes menighedsråd vil gerne bidrage til at fejringen af Jesu
fødsel bliver en fest for alle i sognet. Derfor er der mulighed for at søge
om julehjælp.
Ansøgning om julehjælp sker i år med et lille skema, som man får af
sognepræst Peter Heini Glistrup. Ansøgningen skal indleveres senest
den 6/12 kl. 18.
Julehjælpen vil blive tildelt efter behov. Alle får svar senest den 14/12.
De seneste år har indsamlingen til julehjælp været så gavmild, at vi kan
uddele julehjælp for det beløb, som allerede står på julehjælps-kontoen.
Ved julekoncerten den 21/12 kl. 19.00 vil vi samle ind til næste års julehjælp. Bidrag kan også gives til menighedsrådet eller sognepræsten.
Hvis nogen savner fællesskab juleaften, kan man også kontakte sognepræsten.

JULEGUDSTJENESTE I BEVTOFT KIRKE
Igen i år, vil der i Bevtoft kirke være 2 julegudstjenester.
Kl. 11.00 er der en festlig børnegudstjeneste, hvor vil lytter til juleevangeliet og synger dejlige salmer.
Kl. 16.00 er en rigtig hyggelig og stemningsfuld julegudstjeneste, hvor
vi lytter til julens tekster og synger smukke julesalmer.
Kom og oplev en fantastisk stemning i kirken, og nyd hvordan julefreden sænker sig når man går stemningsfuld ud i vintermørket efter
gudstjenesten.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
ÅRETS JULEKONCERT MED ALLSTARS KORET
TORSDAG DEN 20/12 KL. 19.00.
Koncerten er et samarbejde mellem Bevtoft Kirke, Haderslev Musikskole og Bevtoft Allstars kor.
Aftenen vil være fyldt med liflige toner fra danske og udenlandske sange og numre, der knytter sig til jul. I år er der to klasser på Bevtoft
Skole, som spiller violin.
Musikskolen stiller underviser til rådighed og undervisningen foregår i
klassen. Disse 33 elever vil man kunne høre samt blokfløjter, tværfløjte, klaver, solosang og kor. Der bliver selvfølgelig også plads til fællessange, så alle kan få rørt sangmusklen.
Alle er velkommen til at deltage og få sunget julen ind i alles hjerter.

Gudstjenesten om eftermiddagen nytårsdag er blevet en af årets mest
velbesøgte. Det er ikke uden grund, for det er utroligt hyggeligt og
festligt at mødes i kirken og ønske hinanden godt nytår med kransekage og et glas champagne eller sodavand. Gudstjenesten er kl 16.00.

SAMTALE EFTER GUDSTJENESTEN
Søndagene den 6/1 og 24/2 er der samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen. Sognepræst Peter Heini Glistrup lægger op til samtale
ud fra dagens prædiken, men der også mulighed for selv at komme
med spørgsmål eller kommentarer til en åben samtale om bordet.

KYNDELMISSE MED PIZZA-SPISNING

AT VÆRE PROBLEMKNUSERE
Menighedsrådet er tidligere på året gået over til at bruge Haderslev
Domsogns kordegnekontor som regnskabsfører for Bevtoft sogn.
På kontoret sidder Jette og Nete, begge to 55 år, og sørger for at regnskabet er i orden og alle regninger bliver betalt. Det har været en rigtig
god proces hvor menighedsrådet har kunnet mærke at der er tale om
et par topprofessionelle, erfarne, venlige og hjælpsomme kordegne.
Sognepræst Peter Heini Glistrup har stillet dem nogle spørgsmål:
Vil I starte med at præsentere jer selv?
Nete: Jeg er født og opvokset på en gård i Højrup ved Stepping. Jeg har
som voksen liv boet i Aller og Favrevrå, 2 småbyer uden for Christiansfeld. Der har jeg sammen med min ægtefælle haft fritidslandbrug i alle
årene. Vi har 2 døtre og 3 børnebørn.
Jette: Jeg er født og opvokset i Haderslev og nyder stadig at bo her. Jeg
er gift og har 3 døtre.
Hvilke arbejdsområder har man normalt som kordegn?
En kordegn kan have til opgave at medvirke ved gudstjenester, kirkebogsføring, være sekretær for menighedsrådet, lave regnskab, betjene
personer der kommer til kontoret, møder med sogne og rådgivning af
menighedsråd.

Søndag den 3/2 fejrer vi Børnevenlig Kyndelmisse-gudstjeneste i Bevtoft kirke kl. 16.30. Minikonfirmanderne vil være med til at gøre det
til en stemningsfuld og smuk lystændings-gudstjeneste. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på pizza-stykker i våbenhuset. Arrangementet er gratis.

Hvad er det I laver for Bevtoft sogn?
For Bevtoft sogn laver vi regnskab, dvs. vi står for daglig bogføring,
betaling af fakturaer, aflæggelser af kvartalsrapporter, årsregnskaber,
budgetter indrapportering af momsafregning, folkekirkens lønservice
og rådgivning af menighedsrådet i forhold til økonomi og jura.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN

Hvor længe har I arbejdet sammen og hvordan er jeres samarbejde?
Vi har arbejdet sammen i 4 år og vi har et sjovt og konstruktivt samarbejde, vi supplerer hinanden rigtig godt.

Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
18/1 og 8/2. 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.

Hvad kan I bedst lide ved jeres arbejde?
Vi er vilde med at være problemknusere. Vi kan også godt lide uforudsigeligheden i dagligdagen, ingen dage er ens. Og alligevel er der
gennem årets løb masser af gentagelser og datodeadlines, som skal
holdes. Det er en tilfredsstillelse når arbejdet lykkes og alt er til tiden.

