Kirkekalender

Døbte:
Niklas Aksel Bruhn-Fyhn

Døde:
Poul Frederik Jensen, Ella Dorthea Nielsen og
Birgit Marie Peitersen

Bevtoft kvindekreds (Danmission)

1/3

Kl. 10.30

Gudstjeneste med samtale i konfirmandstuen efter
gudstjenesten

3/3

Kl. 19.00

koncert med Betty og Peter Arendt. En aften med fantastisk
kirkemusik fra hele verden, solosang og fællessang, klaver og
orgel.

8/3

Kl. 09.00

Gudstjeneste og Sogneindsamling til folkekirkens Nødhjælp.

10/3

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

15/3

Kl. 09.00

Gudstjeneste ved Christian Munch

Kl 09.00

Morgensang i konfirmandstuen

2/3 Kl. 14.30

Hos Magda Nissen

20/3

4/5 Kl. 14.30

Hos Margit Madsen

22/3

1/4 Kl. 10.00 – ca. 16.oo Det sønderjyske forårsstævne i

Agerskov Sognehus
Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og alle kan deltage. De afholdes i konfirmandstuen
i præstegården kl. 19.00 på følgende datoer: 10/3, 14/4 og 12/5.

Kontaktoplysninger

29/3

Kl. 09.00

Gudstjeneste

5/4

Kl. 10.30

Palmesøndags gudstjeneste hvor guldkonfirmation og minikonfirmander deltager

9/4

Kl. 20.00

Skærtorsdags gudstjeneste

10/4

Kl. 10.30

Langfredags gudstjeneste

12/4

Kl. 09.00

Påskedag gudstjeneste med morgenandagt på kirkegården
kl. 8.40

13/4

Ingen Gudstjeneste. Der henvises til fælles gudstjeneste i
Haderslev domkirke kl. 11.00

Graver
Mette Hansen, træffes bedst tirsdag—
fredag kl. 10-10.30 ved kirkegården.
2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk

14/4

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

19/4

Kl. 10.30

Konfirmation

22/5

Kl. 16.30

Meditation i kirken

26/4

Kl. 09.00

Gudstjeneste

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
Anette Nissen

3/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste

6/5

Kl. 16.30

Meditation i kirken

Kirkeværge
Emma Rhode Nissen
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk

8/5

Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen
formand@bevtoft-kirke.dk

Kirkesanger
Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

Sognet beboere tilbydes gratis kørsel til gudstjenester og kirkelige
arrangementer i Bevtoft kirke.
Mangler du kørelejlighed—ring til Taxi i Agerskov tlf. 7483 3640

Nr. 13

Ingen gudstjeneste

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

Bevtoft kirkeblad
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37. årgang

Påsken er et højdepunkt i året i kirken. Der er ekstra gudstjenester og de er anderledes end resten af året. Det handler om det centrale i den kristne tro. Jeg
synes det er en utrolig stærk oplevelse at følge med, på den enorme rutschetur,
fra fest og glæde gennem løgn og svigt, sorg og smerte til forløsning og jubel.
Palmesøndag er begyndelsen på påskefesten. Vi fejrer det med en festlig børnevenlig gudstjeneste. Alle får en palmegren i hånden. Når minikonfirmander opfører et dramastykke om påsken, er vi
alle med som folkemængden, der vifter
med palmegrenene. Det stærke budskab
er at Jesus ikke ville tage magten, men
søge freden. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe og kage.
Skærtorsdag er gudstjenesten om aftenen, fordi vi følger
Jesus til det sidste måltid med sine disciple. Han giver dem
nadveren, og vi deler den med hinanden. Efter nadveren
hører vi om Judas der forråder Jesus med et kys. Gudstjenesten slutter med at lyset i kirken slukkes, alteret bliver
ryddet for blomster og sølvtøj. Orgelet spiller dystert og
sørgmodigt og sender os ud i aftenmørket.

Ingen Gudstjeneste

10/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

12/5

Kl. 19.00

Menighedsrådets orienteringsmøde, herunder orientering
om kommende menighedsrådsvalg.

17/5

Kl. 10.30

Gudstjeneste med samtale i konfirmandstuen efter
tjenesten

20/5

Kl. 16.30

Meditation i kirken

21/5

Kl. 10.30

Kristi Himmelfarts gudstjeneste

23/5

Kl. 09.00

Byfestgudstjeneste i hallen

24/5

Kl. 09.00

Gudstjeneste

26/5

Kl. 12.00

Sogneudflugt

31/5

Kl. 10.30

Pinsedags gudstjeneste

guds-

Langfredag er alteret tomt og musikken i mol. Vi hører
de lidelsesfulde læsninger om Jesus, der dødsdømmes,
tortureres og korsfæstes. Det rører dybt og sætter mange tanker i gang. Vi dvæler ved det mørke denne dag,
fordi vi tror det er godt for os som mennesker. Der er
grund til at Jesus skulle dø på korset.
Påskedag skal helst være en solskinsmorgen, for de morgenfriske mødes allerede
8.40 på kirkegården og hører budskabet om Jesus’ opstandelse. Vi råber sammen
til alle fire verdenshjørner i kor: Kristus er opstanden – ja sandelig opstanden!
Ved gudstjenesten synger vi de mest elskede påskesalmer som fx ”Påskeblomst,
hvad vil du her” og ”Krist stod op af døde”. Vi fejrer at Jesus ikke bare selv opstod, men at han overvandt døden for os og banede vejen til det evige liv!
Peter Heini Glistrup

Det er faldet meget naturligt

Konfirmation 2020

Nyt fra Menighedsråd.

Tina Holm Madsen har været med i menighedsrådet for Bevtoft kirke siden 2016.
Tina arbejder til daglig som konsulent for dagplejerne i Tønder kommune og er
mor til tre. Peter Glistrup har stillet Tina nogle spørgsmål om hendes oplevelse af
deltagelsen i menighedsrådsarbejdet.

Søndag den 19. april kl. 10.30

Hvordan har det været for dig at komme med i menighedsrådet?
Inden jeg stillede op til menighedsrådsvalget var jeg bekymret for om det egentligt
var noget for mig, men det har været rigtigt interessant, at blive en del af menighedsrådet og få mere indsigt i, hvordan det hele hænger sammen. At kunne være
med til at beslutte og påvirke hvad der sker omkring kirken, har også været en
drivkraft for mig. Samarbejdet i menighedsrådet, med Peter og hele personalet,
har været en helt fornøjelse at være
en del af, og jeg har oplevet, at der er
plads til forskellighed.

Aviana Lennert, Tjørnevænget 1, Bevtoft
Sanne Gad Sørensen, Neder Jerstalvej 21, Bevtoft
Maria Hessellund Guldsmed, Strandelhjørn Bygade 16, Vojens
Emma Lund Olsen, Buen 19, Bevtoft
Emma Roager Juhl, Møllevænget 2, Bevtoft
Nicklas Van Stuivenberg Due, Mellemvej 2, Bevtoft
Nickolaj Egtved Pedersen, Hjartbro Byvej 18A, Bevtoft
Sophie Eskildsen, Jægerlund 3, Bevtoft
Kamilla Kierkegaard Nielsen, Hyrupvej 10, Bevtoft
Anders Høegh Minke, Rosenvænget 2, Bevtoft
Nanna Petersen, Hyrupvej 5, Bevtoft
Theis Schiødt, Buen 18, Bevtoft

Nu har Nationalmuseet været på besøg, og der er blevet lavet prøvegravning ved
våbenhuset. Ole Juhl førte sikkert gravemaskinen, og der kom en del sten frem
som blev vurderet til at være fundament, fra et tidligere våbenhus. Fundamentet
må ikke fjernes. Selvom der er blevet målt og taget billeder efter at stenene er blevet fejet rene, skal vi bygge hen over. Arkitekten var på besøg og så på hvad der
var kommet frem, og det skal nok kunne klares, men der bliver lidt udfordringer i
det.

Hvad er en kontaktperson i menighedsrådet og hvilke opgaver har man?
Som kontaktperson er man den nærmeste leder for kirkens ansatte. Bl.a.
Vil det sige, at man skal være ansvarlig
for afholdelse af personalemøder og
MUS-samtaler. I min tid i menighedsrådet har vi ansat flere gravermedhjælpere, og da har det også været
min opgave at styre denne proces.
Selv om der er specifikke opgaver til
en kontaktperson, så har jeg aldrig
stået alene med dem, men oplevet, at
vi i menighedsrådet har løftet i flok.
Hvordan har det været at have opgaven som kontaktperson?
For mig har det været fint at være kontaktperson, da det er opgaver som jeg i forvejen har i mit arbejdsliv, så det er faldet meget naturligt. Dog ser jeg det er vigtigt, at man kan skille de forskellige “kasketter” man har, når man både er almindelig kirkegænger og kontaktperson. Det har også været en nem opgave, da vores
personale er dygtige, selvstændige og ansvarsfulde kvinder.
Hvad har været vigtigt for dig som kontaktperson?
Vigtigst har været, at vi som menighedsråd har kunnet skabe så god en arbejdsplads som muligt, for den enkelte ansatte, hvor der er plads til, at den enkelte kan
have størst mulig indflydelse på eget arbejdsliv og trivsel. Vigtigt er også at vi har
tillid til hinanden og at vi kan komme langt, ved at gå i dialog med hinanden.
Hvilke værdier og mål har du for personalet i Kirken?
Vi forsøger at arbejde ud fra devisen om, at når personalet trives, så yder de deres
bedste og udvikler sig. Vores opgave er derfor at stille nogle arbejdsvilkår som gør,
at personalet trives, og det syntes jeg tydeligt vi kan se og mærke, både på kirkegården, til gudstjenester og andre arrangementer i kirken.

i Bevtoft kirke

Der er mulighed for indlevering af telegrammer
i kapellet kl. 10-11

Menighedsplejen
Menighedsplejen i Bevtoft sogn har i 2019 brugt af
overskuddet fra genbrugsbutikken fra 2018, på en
sommerudflugt for udvalgte børnefamilier, betaling
for deltagelse i idræt og på en æske chokolade givet
ved et besøg hos hver af sognets 20 ældste borgere.
Genbrugsbutikken har i 2019 givet et overskud
på 6901,87 kr. til brug i sognet i år. Forslag kan
gives til sognepræst Peter Glistrup. Der er hele
året mulighed for at søge om hjælp til betaling
for fritidsaktiviteter.

Mere om dette til orienteringsmødet den 12. maj, hvor vi har modtaget en rapport
fra Nationalmuseet, om fund af fundament, og hvad der skal gøres omkring byggeriet af våbenhus, vi regner med at det bliver godkendt som forslaget er nu.
2020 er valgår for menighedsråd. Selve valghandlingen vil vi orientere om den
12. maj, da der er kommet ændringer i valgproceduren. Vi håber, I vil hjælpe med
at finde kandidater til menighedsrådet, da der er nogle som ikke fortsætter efter
denne valgperiode, som slutter i november 2020.
Bevtoft Menighedsråd Erling Due Pedersen

Meditation i kirken
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 der mulighed for at dele tanker og oplevelser over en kop
kaffe/the, hvis man har lyst. Det er onsdagene den 22/4, 6/5 og 20/5
kl. 16.30-17.00.

Morgensang i konfirmandstuen
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen 20/3 kl. 9.00.
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.

Indsamling til Folkekirkes Nødhjælp
Søndag den 8/3 er der indsamling til Folkekirkes Nødhjælp i Bevtoft og
Skrydstrup sogne. Det begynder med fælles gudstjeneste i Bevtoft kirke
kl. 9.00. Derefter mødes vi i Bevtoft præstegård til en
kop kaffe, og ruterne fordeles. Vi samler ind i begge
sogne til ca. kl 12. Derefter mødes vi igen i præstegården, hvor resultatet gøres op, mens vi snakker og får
en let frokost. Man kan tilmelde sig til Ole Juhl på tlf.
2026 0782 eller man kan bare møde op.

Sogneudflugt
Tirsdag den 26/5 kl. 12—19.30.
Turen går til Sønderborg.
Program følger senere.

SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN

