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År 2020 vil gå over i historiebøgerne. Jeg
tror aldrig, vi vil glemme, da coronaepidemien brød ud og samfundet lukkede
ned. Stor var glæden i sommers, da det så
ud til at blive godt igen. Og ligeså stor er
ærgrelsen og tristheden over, at vi nu
igen er ramt af coronaen. Det er forfærdeligt for de mennesker, som bliver syge,
for dem der dør og for dem der mister en,
de holdt af. Der er også mange andre,
som er hårdt ramt socialt, psykisk og økonomisk. Meget er blevet aflyst, bl.a. for
konfirmanderne. Forsamlingsforbuddet
rammer dåbsfamilier, brudepar, de pårørende ved en begravelse og alle os andre.
Vi lider under de mange nye restriktioner.
Der kræves udholdenhed i kampen. Hvor
længe skal vi plages med corona? Holder det nogensinde op?

Nu står adventstiden og julen for døren. Det er jo den tid, hvor vi netop
plejer at mødes ekstra meget for at hygge sammen. Det bliver en anderledes jul i år. Men på trods af coronaen, så lad os ikke opgive julefejringen! Vi har netop nu brug for julens varme og glæde. Jeg tror også, vi
har brug for at blive mindet om juleevangeliets stærke budskab:
Gud er ikke ligeglad med os i
vores trængsler,
men kom til os i
Jesus Kristus. I
ham blev et håb
tændt for menneskeheden, for
han var stærkere end sygdom
og død. Han
kæmpede for de svage og lærte os at gøre det samme. Lad os være kreative og finde måder, at nyde julens fællesskab! Og lad os især huske
dem, som er ramt af corona på den ene eller anden måde.

Julekalender
I disse tider med restriktioner, aflysninger og sociale bobler, har vi i Bevtoft og
Skrydstrup kirker ønsket at gøre lidt ekstra for sognet.
Derfor kan man fra 1. december følge med i kirkens julekalender,
på kirkens Facebook side, hvor der hver dag vil være en ny låge at åbne.
Bag lågerne vil der enten være en oplæst tekst, et musikstykke eller en sang, alle
sammen indtalt/spillet af konfirmander, musikskoleelever/lærer, præst, organist
og kirkesangere.
Vi håber at kunne glæde alle med kalenderen.
God fornøjelse.

Julekoncerten med musikskolen og All Stars koret

er desværre aflyst i år.
Musikskolens elever medvirker i stedet ved den børnevenlige gudstjeneste
søndag den 29. november kl 13.

Juleaften i Bevtoft kirke
Juleaften fejrer vi i år med 3 gudstjenester i kirken.
Kl. 11.00, kl. 12.15 og kl. 13.45
På grund af Corona-restriktionerne med det begrænsede antal, der må være i
kirken, skal der i år bestilles plads i kirken på forhånd.
Når man bestiller plads, booker man en hel bænk som vi opfordrer til I selv
fylder op.
Dette foregår ved at man fra mandag den 14. december kl. 8.00 kan booke ved
præstesekretær Dorte Jensen-Simonsen på mail: dorje@km.dk eller pr. telefon
(Se oplysninger side 5).
Her oplyses klokkeslet for gudstjenesten, navn, telefonnummer og antal personer
der cirka skal sidde på bænken. 6-7 pr. bænk.
Når man kommer juleaften, dørene åbner 10 min før, vil man i døren få
anvist sin bænk i kirken.
Vi håber, at denne måde, kan give en ligeså hyggelig og stemningsfuld dag som
det plejer.

Det nye menighedsråd
Første søndag advent tiltræder det nye menighedsråd i Bevtoft sogn.
For peroden 2020-2024 er de seks folkevalgte: Erling Due Pedersen, Tina Birgitte
Holm Madsen, Kristian Gabelgaard, Helle Langhede Olsen, Anne Marie Appel og
Knud Mortensen. Stedfortræder blev Bjarne Nicolajsen.
Der skal samtidig lyde en stor tak til Ingeborg Kjeldstrøm, Simon Andresen Henningsen Schmidt og Emma Rhode Nissen for deres indsats i menighedsrådet i de
forgangne år!
Knud Mortensen er ny i menighedsrådet i Bevtoft sogn. Knud er 50 år gammel og
kommer oprindelig fra Gram sogn. Knud har boet på Gelsåvej 31 i Neder Jerstal i
16 år. Han arbejder som anlægsgartner ved Haderslev kommune og passer grønne områder blandt andet i Bevtoft. Sognepræst Peter Heini Glistrup har interviewet Knud til kirkebladet:
Hvad er dit forhold til Bevtoft kirke? ”Jeg er glad for at komme til gudstjeneste og
høre en god prædiken. Det er rart at være med i fællesskabet, og jeg kan godt
lide fællessangen og ikke mindst nadveren.”
Hvorfor er du gået med i menighedsrådet? ”Det er jeg, fordi det har jeg i mange
år ønsket at prøve og se hvad det var.”
Hvilke erfaringer har du med kirkeligt arbejde? ”Jeg har været leder i juniorklubben i Gram under Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler i over 25 år. Jeg har også været leder på juniorlejre og teenlejre på Tonneshøj mange gange. Og så har
jeg været med til at holde bondegårdslejre sammen
med organist Gerda og hendes mand Arne.”
Hvad er dine interesser og hvad laver du i din fritid?
”Jeg er udendørsmenneske og elsker naturen. Jeg har
ænder, høns og kat. Jeg er også interesseret i landbrug
og hjælper til på min søsters gård, vores fødehjem mellem Tiset og Gram. Derudover er jeg LEGO-fan især Star
Wars. Og så er jeg også med i fællesskabet i Ansgar i
Haderslev.”
Mine 4 år i menighedsrådet har været både spændende og lærerige. Det har
været dejligt, at have været med til at påvirke det kirkelige liv i Bevtoft.
Det har også været godt at se hele systemet indefra, at se tingene på en anden
måde.
Der har også været udfordringer, da det kirkelige system til tider kan være meget tungt og langsommeligt.
Vi har også haft et utroligt godt samarbejde i menighedsrådet, med dejlig kaffe
og kage efter hvert møde.
Så det har været 4 dejlige år, og kan varmt anbefales.
Kærlig hilsen Emma
Hermed vil jeg gerne sige tak til alle, hvad jeg har mødt i de 12 år jeg har været i
menighedsrådet i Bevtoft.
Det har været spændene med alt hvad der er sket, og der har været mange ting
at glæde sig over.
Et godt samarbejde har vi haft, det betyder meget for alle.
Jeg ønsker alt godt for det nye menighedsråd og Bevtoft kirke fremover.
Kærlig hilsen Ingeborg

Årets andet hold konfirmander.
Øverst fra venstre: Lucas List Sørensen, Peter Heini Glistrup og
Anders Høegh Minke.
Nederst fra venstre: Emma Olsen, Sophie Eskildsen og Nanna Petersen

Julehjælp
Bevtoft kirkes menighedsråd vil gerne bidrage til at fejringen af Jesu
fødsel bliver en dejlig fest for alle i sognet.
Derfor er der mulighed for at søge om julehjælp.
Ansøgning om julehjælp sker med et skema, som man kan få 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.
Da der ikke bliver julekoncert i år, må man meget gerne give en gave til
jule-hjælpen på MobilePay 19647 eller på anden måde ved at kontakte
Peter.

Bevtoft kvindekreds (Danmission)
7/12 Kl. 14.30

Hos Ingeborg Holm

1/2 Kl. 14.30

Hos Magda Nissen

Morgensang i kirken
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i kirken 12/2 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: Johan Møller Paulsen, Isabell Rømer Staugaard,
Karen Marie Juhl Jørgensen, Jasmin Siegumfeldt Nielsen,
Jazmin Rosendahl Thomsen, aksel Sylvester Wiuff Hansen,
Emilie Agerbo Greve, Jonathan Larsen Harders
Viede:
Line og Peter Larsen Harders

Døde:
Kaj Nielsen

Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og alle kan deltage. De afholdes i konfirmandstuen
i præstegården kl. 19.00 på følgende datoer: 8/12
Kommende møder annonceres på kirkens hjemmeside

Kontaktoplysninger
Sognepræst
Peter Heini Glistrup
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft
7451 4222 og 2622 1322,
sognepraest@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
Organist
Gerda Torp Nørgaard
organist@bevtoft-kirke.dk

Kirkesanger
Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk
Graver
Mette Hansen, træffes bedst tirsdag—
fredag kl. 10-10.30 ved kirkegården.
2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk
Gravermedhjælper
Anette Nissen
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen
formand@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
29/11

Kl. 13.00 Børnevenlig gudstjeneste.
Musikskolens elever medvirker

6/12

Kl. 10.30 De 9 læsninger

13/12

Kl. 09.00 Gudstjeneste

20/12

Kl. 10.30 Gudstjeneste

24/12

Kl. 11.00 Julegudstjeneste
Kl. 12.15 Tilmelding nødvendig til alle gudstjenester
Kl. 13.45 (Se mere inde i bladet)

25/12

Ingen gudstjeneste

26/12

Ingen gudstjeneste, vi henviser til Skrydstrup kirke
kl. 10.30

27/12

Kl. 10.30 Gudstjeneste

1/1

Kl. 16.00 Gudstjeneste, Nytårsdag

3/1

Kl. 09.00 Gudstjeneste

10/1

Kl. 10.30 Gudstjeneste

17/1

Kl. 09.00 Gudstjeneste

24/1

Kl. 10.30 Gudstjeneste

31/1

Kl. 16.30 Gudstjeneste

7/2

Kl. 10.30 Gudstjeneste

14/2

Kl. 14.00 Fastelavn, børnevenlig gudstjeneste og fest

21/2

Kl. 09.00 Gudstjeneste ved Christian Munch

28/2

Kl. 10.30 Gudstjeneste

