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Bevtoft kirke er endelig åben igen! Efter over 2 måneder, hvor kirken
har været lukket for at modvirke spredning af corona-virus, kan vi nu
endelig åbne kirkedøren. Bevtoft kirke er foreløbig godkendt til 65 mennesker, og vi skal fordele os over hele kirken. Vi skal også hjælpes ad
med fortsat at holde afstand, hoste i ærmet, hilse uden fysisk kontakt,
vaske/spritte hænder og blive hjemme hvis vi ikke er helt raske.
Man kan nu også besøge kirken på hverdage i dagtimerne. Spørg kirkegårdspersonalet hvis der skal låses op. Man kan gå på opdagelse i den
smukke kirke eller sætte sig i stille bøn og eftertanke. Man kan også
tænde et lys i lysgloben.

Bevtoft kirke lukkede som resten af samfundet den 12. marts på grund af
corona-epidemien. Alle gudstjenester og arrangementer blev aflyst. Kort
tid efter blev konfirmationen udsat til juni måned og de planlagte vielser
blev en for en udsat.
Jeg har arbejdet hjemmefra og har blandt andet brugt tid på at ringe til
nogle af de borgere i sognet, som jeg ved har været meget alene. Jeg har
også holdt nogle begravelser, som ikke kunne udsættes. Det har været
med en del særlige hensyn: Samtalerne blev holdt over telefon og Skype.
Der var begrænset deltagerantal og man skulle holde afstand til hinanden.
Det har ikke været let for familierne.
Jeg besluttede hurtigt at
fortsætte med at skrive
prædikener til søndagene
og helligdagene. Min søn
Elias har hjulpet med at filme dem, så de er blevet lagt
ud på Facebook. Siden kom
også Dorte og Gerda med
og bidrog med salmesang og orgelmusik. Det har vist sig at være et spændende, men tidskrævende arbejde. Vi kan se at mange har haft glæde af
dem – faktisk flere end det normale gudstjeneste-deltagerantal.
Påsken er en af årets højdepunkter, og derfor var det ærgerligt, at vi ikke
kunne fejre den i kirken. Der blev i stedet arrangeret til en individuel vandring på kirkegården på langfredag, og heldigvis var vejret fantastisk!
Corona-tiden har været en anledning til at tænke over livets store spørgsmål. Det har jeg prøvet at tage op i prædikenerne som stadig kan findes på
Facebook. Jeg tror aldrig vi bliver de samme igen. En af de ting jeg håber vi
tager med os er en ny vision for fællesskab og fællessang. Begge dele er i
meget centrale i kirkens gudstjenester og aktiviteter. Jeg vil gerne invitere
jer alle til at være med!
Med venlig hilsen fra sognepræst Peter Glistrup
Menighedsrådsvalg 2020
I år er det 4 år siden, at vi sidst havde valg til menighedsrådet.
Valgproceduren begynder med et kort orienteringsmøde
tirsdag 9.6.20 kl. 19 i Bevtoft forsamlingshus.
Her vil det fungerende menighedsråd fortælle om menighedsrådets arbejde og procedure for det kommende valg.
Vi håber, at vi gennem orienteringsmødet kan inspirere nogen til at stille
op til det kommende valg. Valgforsamlingen vil finde sted d. 15.9.20, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Alle skal være velkomne til at tage fat i en af os, der sidder i menighedsrådet nu, for at høre om hvordan det er at sidde i menighedsrådet og hvilket
arbejder der ligger i det.

Et godt samarbejde er vigtigt.
Ingeborg Kjeldstrøm er gift med Aage og bor på Tjørnevænget. De er begge
meget engagerede i lokalsamfundet og for Ingeborgs vedkommende har det
især været i menighedsrådet. Ingeborg har blandt andet været en stor drivkraft i arrangering af ældregudstjeneste, sogneudflugt, kirkekaffe, markvandring, grundlovsmøde, julehjælp og det årlige menighedsrådsmøde. Ingeborg
har været med i snart 12 år og har
nu besluttet at give pladsen videre til
en anden. Sognepræst Peter Heini
Glistrup har interviewet Ingeborg om
hendes oplevelser i menighedsrådsarbejdet.
Hvordan var det for dig at komme
med i menighedsrådet?
Jeg følte det var godt at komme
med. Vi var jo et helt nyt menighedsråd og vi vidste ikke meget. Det var
sejt i starten, og tingene tager lang
tid fx ved byggerier. Men vi fik det hele til at køre godt, synes jeg.
Hvad har været dine opgaver i menighedsrådet?
Jeg har været med i lidt af hvert. Jeg synes det har været vigtigt at have omsorg for personalet. Et godt samarbejde er vigtigt! Jeg har gjort hvad jeg kunne, men en ny i menighedsrådet behøver jo ikke gøre det samme. Alle kan jo
bidrage med noget.
Hvad har været de største udfordringer?
Det har været, når vi ikke har være enige. Så har jeg sagt: lad os prøve og ellers
prøve på en anden måde. Præsteansættelsen var en meget vigtig opgave. Jeg
har lært at hver skal sige sin mening, og så finde løsninger sammen.
Hvad har du godt kunnet lide ved arbejdet i menighedsrådet?
Der har været mange ting. Det er dejligt at vi har udrettet noget sammen. Jeg
er fx glad for at vi fik lavet handicaptoilettet. Jeg har også nydt de gode ture og
det var spændende at vælge biskop.
Hvad har menighedsråds arbejdet givet dig personligt?
Rigtigt meget. Jeg har skullet forholde mig til mange spændende sager og har
fået viden om mange ting. Jeg synes det har givet mange gode oplevelser.
Hvordan har du oplevet arbejdsfællesskabet i menighedsrådet?
Det er dejligt at det har udviklet sig så positivt siden vi startede for 12 år siden.
Jeg har følt det var en glæde at mødes og være sammen. Vi er nødt til at stå
sammen og det er lykkedes at samarbejde godt.
Hvilken rolle ser du kirken have i lokalsamfundet i Bevtoft?
Jeg mener at mange har brug for kirken at mødes i. Kirken er en del af et samarbejde med de andre foreningen om at der er liv i lokalsamfundet. Vi kan fx
samle folk til jul og nytår, også fordi vi har en god og aktiv præst.
Det er så dejligt!

Konfirmation 2020
i Bevtoft kirke

Søndag den 21. juni kl. 10.30
Aviana Lennert, Tjørnevænget 1, Bevtoft
Sanne Gad Sørensen, Neder Jerstalvej 21, Bevtoft
Emma Roager Juhl, Møllevænget 2, Bevtoft
Nicklas Van Stuivenberg Due, Mellemvej 2, Bevtoft
Nickolaj Egtved Pedersen, Hjartbro Byvej 18A, Bevtoft
Kamilla Kierkegaard Nielsen, Hyrupvej 10, Bevtoft
Theis Schiødt, Buen 18, Bevtoft
Maria Hessellund Guldsmed, Strandelhjørn Bygade 16, Vojens

Søndag den 9. 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

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 3/6 og 17/6 kl. 16.30-17.00.

Pilgrimsvandring af Kleinbahnstien
Bevtoft og Skrydstrup kirker inviterer til pilgrimsvandring
den 14/6 kl.11.30.
Vi mødes på Bevtoft kirkes parkeringsplads og kører sammen ud og går ad
Klienbahnstien ca. 10 km. Der bliver sørget for frokost mm undervejs.
Tilmelding til Ole Juhl på 20260782 eller Peter Glistrup 26221322.

Morgensang i kirken
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i kirken 19/6 kl. 9.00.
Henriette Jessen fra Nordslesvigske kvindeforeningen for fortælle om
110 året for sønderjysk kvindehistorie.
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:
Magnus Bartel Bjørnskov

Døde:
Egon Thomsen, Niels Christian Steenholdt, Ebba Edel Kramer
Christensen

Bevtoft kvindekreds (Danmission)
2/3 Kl. 14.30

Hos

4/5 Kl. 14.30

Hos

1/4 Kl.

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og alle kan deltage. De afholdes i konfirmandstuen
i præstegården kl. 19.00 på følgende datoer: 16/6 (kl. 18.30) og 4/8.

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
1/6
3/6

Fælles gudstjeneste er AFLYST
Kl. 16.30

5/6

Meditation i kirken
Grundlovsmøde AFLYST

7/6

Kl. 09.00

Gudstjeneste

9/6

Kl. 19.00

Menighedsmøde i forsamlingshuset

14/6

Kl. 10.30

Gudstjeneste og efterfølgende pilgrimsvandring

17/6

Kl. 16.30

Meditation i kirken

19/6

Kl. 09.00

Morgensang i kirken

21/6

Kl. 10.30

Konfirmation

28/6

Kl. 09.00

Gudstjeneste med Christian Munch

5/7

Kl. 10.30

Gudstjeneste med Christian Munch

12/7

Kl. 16.00

Gudstjeneste med Christian Munch

19/7

Kl. 10.30

Gudstjeneste

26/7

Ingen gudstjeneste

2/8

Kl. 09.00

Gudstjeneste

9/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste og efterfølgende konfirmandvelkomst

16/8

Kl. 09.00

Gudstjeneste

20/8

Kl. 14.00

Ældre gudstjeneste

23/8

Kl. 16.00

Gudstjeneste med Christian Munch

30/8

Kl. 10.30

Gudstjeneste

