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Jeg kom ind!
Da jeg var 20 år gammel, stillede jeg op til menighedsrådet i Lindehøj
sogn i Herlev for noget vi kaldte ungdomslisten. Vi ønskede, at de mange unge i kirkens ungdomsklub også havde en stemme i menighedsrådet – og vi kom ind 2 unge.
Jeg husker, at jeg syntes, det var rigtigt spændende at være med til at
drøfte og træffe beslutninger om kirkens aktiviteter og faciliteter. Jeg fik
i mine 4 år lov til at være med til at gennemføre en udbygning af kirkerummet med et fleksibelt rum, som vi kunne bruge til cafe-aftener for
unge. Jeg var også med til at udvikle nye gudstjenesteformer, bl.a. med
et rytmisk band. Og så var jeg så heldig at der i min periode skulle vælges en præst og ansættes en organist, en kirketjener og en kirke- og kulturmedarbejder.
Jeg lærte utroligt meget af min tid i menighedsrådet og fik ikke mindre
lyst til at blive præst og dermed sidde i menighedsrådet igen. Det har
jeg nu gjort i snart 19 år, hvoraf de sidste godt 5 år har budt på to menighedsrådsmøder om måneden.
Jeg har nogle gange hørt præster beklage sig over samarbejdet med
menighedsrådet eller over at skulle deltage i så mange menighedsrådsmøder. Det fatter jeg simpelthen ikke. Menighedsrådsmøderne er noget
af det allervigtigste i kirkens liv og arbejde. Det er her alle de store beslutninger træffes, og det er her, der er et forum for at tænke, drømme
og forme fremtiden sammen.
Jeg har heldigvis kun haft positive oplevelser af samarbejdet med menighedsrådene i Skrydstrup og Bevtoft sogne. Jeg er taknemlig for alle
de mennesker som nu og tidligere har givet deres tid, kræfter og evner
til gavn for mange mennesker.
I år er der valg til menighedsrådet. Det løber af stablen den 15/9 kl.
17.00 i Skrydstrup og kl.19.30 i Bevtoft. Kom og stil op eller vær med til
at stemme! Det er meget vigtigt for mig som præst og de øvrige ansatte, at vi har nogle folkevalgte, som vil sikre fortsat trivsel og godt
samarbejde. Og det er meget vigtigt for kirken, at der fortsat er et godt
menighedsråd, som vil videreføre arbejdet.
Sognepræst Peter Heini Glistrup

Konfirmation 2020
i Bevtoft kirke

Søndag den 6. september kl. 10.30
Emma Lund Olsen, Buen 19, Bevtoft
Lucas List Sørensen, Birkevænget 12, Bevtoft
Sophie Eskildsen, Jægerlund 3, Bevtoft
Anders Høegh Minke, Rosenvænget 2, Bevtoft
Nanna Petersen, Hyrupvej 5, Bevtoft
Der er mulighed for indlevering af telegrammer
i kapellet kl. 10-11

Pilgrimsvandring i Stursbøl Plantage
Bevtoft og Skrydstrup kirker inviterer til pilgrimsvandring
lørdag den 12/9 kl. 13.00.
Vi mødes på Skrydstrup sognehus’ parkeringsplads og kører sammen ud og går i
Stursbøl Plantage, hvor hærvejen går igennem.
Vi vil bl.a. se nogle de sidste rester af Troldeskoven.
Turen bliver ca. 10 km lang.
Man skal selv medbring proviant til turen.
Tilmelding til Leif Nielsen på 61348785 eller Peter Glistrup 26221322.

Menighedsrådsvalg
Bevtoft forsamlingshus den 15/9 kl. 19.30 afholder vi valg til menighedsrådet.
Der skal vælges 6 medlemmer til Bevtoft menighedsråd, så tænker du, at du gerne vil prøve kræfter med arbejdet i menighedsrådet, så kom til valgforsamlingen
og lad dig opstille til valget. Man bliver både opstillet og valgt til menighedsrådet
samme aften.
Det er i menighedsrådet du har stor mulighed for at påvirke arbejdet omkring
Bevtoft kirke, og følge og påvirke beslutningerne tæt. Bl.a. skal der i næste valgperiode bygges et nyt våbenhus, og der kommer helt sikkert mange flere spændende opgaver. Man vælges for en periode på 4 år.
Vi glæder os til at byde velkommen til en aften hvor demokratiet i folkekirken er
i højsæde.

Hilsen fra Valgbestyrelsen
Emma Nissen, Ingeborg Kjeldstrøm og Tina Holm Madsen
Høstgudstjeneste
Søndag den 27/9 kl. 10.30 er der høstgudstjeneste.
Vi gør det i taknemlighed til Gud for livet, naturen og alle gode gaver, vi nyder.
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.

Syng med i BEVTOFT ALLSTARS til jul

Bevtoft Allstars vil bringe os alle i den skønneste julestemning ved
julekoncerten den 20/12 kl. 19.00.
Koret er åbent for alle, og der øves på Bevtoft Skole i musiklokalet
kl. 19.00-20.30 den 18/11, 23/11, 26/11 (Stemmeprøver: kl. 19 sopraner,
kl. 19.30 alter, kl. 20 herrer), 2/12, 7/12 med pianist, 14/12 (evt. ekstra
dag)15/12, 17/12 og 20/12 kl. 17.30 generalprøve før koncerten.
Tilmelding til korleder Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.com eller på
Facebook.

12 år i menighedsrådet
Kristian Gabelgaard danner par med Signe Bruun og bor på Neder Jerstalvej i Bevtoft. Kristian leder til daglig en maskinstation og har derfor ofte lange arbejdsdage. Han er også meget engageret i lokalfællesskabet i byen og er bl.a. med til at
holde vores fælles arealer smukke og brugbare. Alligevel har Kristian valgt også at
bruge tid på at være med i menighedsrådet. Det har han været i 12 år og genopstiller nu til en ny periode.
Hvordan var det for dig at komme med i menighedsrådet?
Det var en stor overraskelse. Jeg havde bestemt
ikke regnet med at blive valgt, og jeg var helt
nytilflyttet til Bevtoft dengang. Det har jeg ikke
fortrudt! Jeg har indset, at ting tager tid i Folkekirken, men jeg har lært at affinde mig med det.
Hvad er dine opgaver i menighedsrådet?
I starten var jeg næstformand men havde ikke så
mange opgaver. Gradvist har jeg påtaget mig
flere opgaver. Jeg er nu kasserer, hvor jeg står
for skovdriften med Hedeselskabet og administrerer forpagtningen af kirkens landbrugsjord.
Hvad kan du bedst lide ved arbejdet i menighedsrådet?
Jeg kan rigtigt godt lide fællesskabet. Det har
været godt, at lære de andre rådsmedlemmer at kende, og også kirkens medarbejdere
Hvad har menighedsrådsarbejdet givet dig personligt?
Jeg har fået nogle gode venner. Jeg har fået indblik i kirkens liv; det har været
rigtigt spændende.
Hvordan oplever du arbejdsfællesskabet i menighedsrådet?
Jeg synes det er positivt og godt både med de andre medlemmer og vores gode
præst. Jeg synes vi har haft en god arbejdsfordeling alle årene, så hver kan gøre
det man er bedst til.
Hvilken rolle ser du kirken have i lokalsamfundet i Bevtoft?
Kirken skal være med til at samle befolkningen. Det er vigtigt at være med i arrangementer som fx byfesten. Kirken er en del af det lokale samfund. Det viste vi
også da vi tog initiativ til at starte genbrugsbutikken.
Hvad betyder kirken for dig?
Kirken er et sted hvor man kan tænke over tingene og ens liv, også døden og evigheden. Man kan få ro i sit sind. Og så er det altid interessant at høre en god prædiken.

Årets første hold konfirmander.
Øverst fra venstre: Niclas van Stuivenberg Due, Nickolaj Egtved Pedersen,
Theis Schiødt, Sanne Gad Sørensen og sognepræst Peter Heini Glistrup.
Nederst fra venstre: Aviana Lennert, Emma Roager Juhl, Kamilla Kirkegaard
Nielsen og Maria Hessellund Guldsmed.

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 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, kl. 16.30-17.00.

Bevtoft kvindekreds (Danmission)
7/9 Kl. 14.30

Hos Ruth Iversen, Åbøl

5/10 Kl. 18.00

Efterårsmøde m. fællesspisning på Herrestedgaard
Toftlund. Jens Fischer-Nielsen fortæller om arbejdet i
Bangladesh

3/11 Kl. 14.30

Hos Anne Mortensen

Morgensang i kirken
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i kirken 23/10 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.

Døbte: Nellie Linea Boie Hansen, Melvin Krogh Panton,
Noah Juul Petersen, Milo Brinck Wive, Isabell Rømer Staugaard og Jasmin Siegumfeldt Nielsen.

Viede: Charlotte og Jimmi Eskelund Guldsmed

Døde: Margit Ramsdahl, Anton Nikolaj Frederik Petersen og
Thomas Jensen Weiland

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og alle kan deltage. De afholdes i konfirmandstuen
i præstegården kl. 19.00 på følgende datoer: 6/10 og 10/11

Kontaktoplysninger
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. 10-10.30 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
Anette Nissen

Organist
Gerda Torp Nørgaard
organist@bevtoft-kirke.dk

Kirkeværge
Emma Rhode Nissen
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
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

Kirkekalender
6/9

Kl. 10.30 Konfirmation

9/9

Kl. 16.30 Meditation i kirken

12/9

Kl. 13.00 Pilgrimsvandring i Stursbøl Plantage

13/9

Kl. 10.30 Gudstjeneste. Samtale efter gudstjenesten.

15/9

Kl. 19.30 Menighedsrådsvalg i Forsamlingshuset

20/9

Kl. 09.00 Gudstjeneste

23/9

Kl. 16.30 Meditation i kirken

27/9

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste

4/10

Kl. 10.30 Gudstjeneste

7/10

Kl. 16.30 Meditation i kirken

11/10

Kl. 09.00 Gudstjeneste

18/10

Kl. 09.00 Gudstjeneste ved Christian Munch

23/10

Kl. 09.00 Morgensang i kirken

25/10

Kl. 10.30 Gudstjeneste

1/11

Kl. 10.30 Allehelgen gudstjeneste

8/11

Kl. 09.00 Gudstjeneste

15/11

Ingen Gudstjeneste

22/11

Kl. 14.00 Gudstjeneste ved Christian Munch

29/11

Kl. 10.30 Gudstjeneste

