NYT FRA MENIGHEDSRÅD

JULEKONCERT MED BEVTOFT ALLSTARS

Der er blevet afholdt 5 års byggesyn på Kirkens tag i maj. Det var arkitekt
Mads T. Møller Åbenrå, som afholdt synet, og han var meget tilfreds med
arbejdet. Der var nogle fuger som skulle fuges om, og på selve taget var
der en inddækning som var løs, samt et par skiffersten der skulle rettes.
Håndværkerne har indvilget i at udføre arbejdet. Våbenhus forslag, som
det blev fremlagt i efteråret, har været forelagt National Museum og
Den kgl. Bygningsinspektør, og vi har fået lov til at fortsætte med projektet. Vi skal have ændret indgangspartiet, da det ligner for meget en
”butiksindgang”, synes bygningsinspektøren. Vi har haft møde med vores arkitekt om det, og han ville komme med ændringer til vores møde
i august. Måske ved vi mere om det til orienteringsmødet i efteråret.
Kirkegårds-diget er blevet reetableret her i august/september,
og der er blevet sået græs på grunden hvor bagerbutikken lå.
Præstegården skal have udskiftet 7 vinduer, som er i en meget
dårlig stand og kan ikke lukkes op, det vil blive gjort i efteråret.
Præstesekretær Stinne Prinds Carstensen valgte at gå på pension med
udgangen af august. Dorte Jensen-Simonsen er blevet ansat som ny
sekretær, i et samarbejde mellem Bevtoft/Skrydstrup og Sommersted/
Oksenvad menighedsråd. Der er udkommet en ny Kirkesangbog, som
vi har købt og taget i brug. Vi sendte en ansøgning til provstiudvalg om
at få pengene fra Ingeborg Krϋgers Legat. Efterfølgende fik vi pengene,
samtidig fik vi lov til at søge Civilstyrelsen om at få Legatet ophævet,
det er det blevet. Pengene vil vi bruge på at renovere Hans A. Krϋgers
Gravsted på kirkegården, og samtidig få alle låger ved kirkegården malet. Er der flere penge vil vi gerne have en præstetavle lavet med alle
navne på præster som har været i sognet. Alarmanlægget som vi har i
graverhuset bliver udvidet til også at der er alarm i kirken, hvis der sker
indbrud.
Med venlig hilsen
Bevtoft Menighedsråd
Erling Due Pedersen

Årets traditionsrige julekoncert i Bevtoft kirke holdes den 21/12 kl.
19.00. Her vil man kunne høre elever fra Haderslev Musikskole optræde med både blokfløjte, guitar, tværfløjte, violin og klaver. På alle skoler i kommunen er der i år oprettet en musikklasse, som over de næste
to år får en ugentlig undervisningstime i et soloinstrument. I Bevtoft
får 3. kl. undervisning i violin, og de giver en lille smagsprøve på deres
kunnen til koncerten.
Desuden optræder vores kirkesanger Dorte Jensen-Simonsen samt
Bevtoft Allstars kor med danske og udenlandske julenumre. Alt krydres selvfølgelig med fællessange og –salmer. Så få en god start på juledagene med årets julekoncert.
Koncerten er gratis, men der vil blive mulighed for at give en pengegave til kirkens julehjælp.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
19/1 og 23/2. 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.

KONCERT MED MARTIN HORNSTRUP
OG BAND 21/2 KL. 19.00 I BEVTOFT KIRKE
JEG FØLER, AT JEG FÅR EN INDRE STYRKE

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
Vi gentager succesen fra sidste år, og laver igen 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.

Februar er tiden, hvor mørket lige så stille må vige for lyset. Små spirer
skyder op af jorden, og vi ved, at det er små begyndelser på det, der
skal kulminere i en blomstrende, frugtbar sommer. Også i kirken er vi i
en ventetid - fastetiden en forventnings– og forberedelsestid til påske
og opstandelse. Gennem koncert og fællessang tager vi denne aften
på musikalsk rejse sammen, fra vinterens spinkle håb til påskens store
drama. På programmet er nye såvel som gammelkendte salmer, der
antyder livet udspændt mellem håb og modløshed, angst og glæde,
død og liv. Sangeren og pianisten Martin Hornstrup har et indgående
kendskab til nye salmer og deres evne til at tolke kristendommens kerneværdier ind i vores samtid. Musikstilen er pop med den dybde, som
salmeteksterne naturligt tilfører. Martin Hornstrup er til daglig ansat
som kirkemusiker i Gellerup Kirke. Med sig denne aften har han:
Søren Lyhne, guitar, Hans Buhl, bas, Martin Nørgaard, trommer
Michael Aachmann, Saxofon, Linda Rohr, vokal.
De er alle aktive i musiklivet omkring Gellerup Kirke.
Koncerten er gratis.

Nogle gange kan man møde den fordom, at det kun er gamle mennesker, der går til gudstjeneste. Det svarer heldigvis ikke til virkeligheden
i Bevtoft kirke. Helene Christensen er 23 år gammel og er begyndt at
gå i kirke en gang imellem. Til daglig studerer Helene på UC Syd Pædagogseminarium i Aabenraa og fritiden bruger hun på ridesport. Peter
Glistrup har interviewet hende om det at gå til gudstjeneste i Bevtoft
kirke.
Hvad har givet dig lyst til at gå til gudstjeneste?
Jeg kan godt lide at komme i kirken, fordi der er en fred og en ro, som
jeg ikke finder andre steder. Med det føler jeg også, at jeg kommer lidt
tættere på dem, som jeg har mistet.
Hvad har du fået ud af at være til gudstjeneste?
Jeg har læst bibelen, men jeg synes jeg får meget mere ud af, at komme
til gudstjenesterne. Prædikerne giver mere mening for mig og jeg kan
relatere det, der bliver talt om til min egen hverdag. Jeg føler også, at
jeg ligesom får en indre styrke, hver gang jeg har været til en gudstjeneste.
Hvad kan du godt lide ved gudstjenesten?
Jeg elsker når der skal synges salmer, fordi jeg synes der er mange, der
er rigtig godt skrevet. Men generelt kan jeg bare godt lide, den der ro
der er i kirken og at alle er velkommen, alderen spiller ingen rolle.
Hvad kunne du ønske var anderledes ved gudstjenesten?
Hvis der lige skulle være noget, så er det, at jeg ofte faktisk ikke kender
de samler der skal synges. Men jeg synes jo også, at det er fint, at jeg
får lært nogle nye.
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Døbte:
Lily Høier Pichart
Viede/Velsignede:
Tina Rathgen Christiansen & Thomas Gehrt,
Lotte Hømlund Andersen & Michael Andersen
Døde/begravede, bisatte:
Henry Wraae, Christian Bernt Schmidt, Henrik Jensen,
Christian J. Brydebøll, Niels Peter Schmidt, Else Marie Jensen,
Søren Christensen, Myrna Bjørnskov Johansen

BEVTOFT KVINDEKREDS (DANMISSION)
5/12 kl. 14.30 Kvindekreds hos Ingeborg Holm
6/2 kl. 14.30 Kvindekreds hos Anne Mortensen.

INDRE MISSION
14/12 kl. 19.30 Adventsmøde i Strandelhjørn missionshus.
		
Søndagsskolesekretær Rudolf Larsen, Agerskov
		
taler.
Evangelisk allianceuge
8/1 kl. 19.30 Hos Stine Brik, Krügersvej 57, Bevtoft.
		
Oplæg ved missionær Arne Nørgaard, Kolding
9/1 kl. 19.30 Hos Anne og Arne Mortensen,
		
Rosenvænget 26, Bevtoft
11/1 kl. 19.30 I Strandelhjørn Missionshus. Oplæg ved
		
sognepræst Peter Heini Glistrup
18/1 kl. 19.30 Vintermøde i Agerskov
8/2 kl. 19.30 I Strandelhjørn Missionshus.
		
Indre missions generalforening
22/2 Kl. 14.00 / og igen kl. 19.30: Vinterstævne i Gram

KFUM OG KFUK
19/1 til 21/1
		
		
5/2 kl.19.30
		
		

KFUM og KFUK’s Landsstævne for voksne på Nyborg Strand. Program kan fås på KFUM og
KFUK´s hjemmeside: www.syd.kfum-kfuk.dk
KFUM og KFUK Voksenmøde i Strandelhjørn
Missionshus. Sangaften ved tidl. højskolelærer
Bent Ole Østerbye, Hoptrup

I sidste kirkeblad søgte vi nogle til at lave dåbsklude
til børnene som bliver døbt i Bevtoft kirke.
Der har været livlig aktivitet siden da. Derfor kan vi fra og med
1/12 give en dåbsklud i gave ved alle barnedåb.
Tak til de glade strikkere Jonna, Tove, Jonna, Helle, Dorthe,
Jytte, Annegrethe og Ingeborg.

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

GUDSTJENESTER
3/12 Kl. 14.00 Børnevenlig gudstjeneste med børnekor
		
efterfulgt af Julemandsvækning
10/12 Kl. 10.30 ”De 9 læsninger”
17/12 Kl. 09.00
24/12 Kl. 11.00 Juleaften. Børnevenlig gudstjeneste
24/12 Kl. 16.00 Juleaften
25/12 Kl. 10.30 Juledag
26/10 Kl. 09.00 2. juledag
31/12		
Ingen
1/1 Kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste.
		
Champagne og kransekage i Våbenhuset
7/1 Kl. 10.30
14/1 Kl. 09.00
21/1 Kl. 10.30
28/1 Kl. 09.00
4/2 Kl. 10.30
11/2 Kl. 14.00 Fastelavn, børnevenlig gudstjeneste og fest i hallen
18/2		
Ingen
25/2 Kl. 9.00
Sognets beboere tilbydes gratis kørsel til Gudstjenester og kirkelige
arrangementer i Bevtoft kirke. Mangler du kørelejlighed - ring til Taxi i
Agerskov – telefon nummer 7483 3640

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
21/12
19/1
21/2
23/2

Kl. 19.00
Kl. 09.00
Kl. 19.00
Kl. 09.00

Festlig julekoncert i Bevtoft kirke
Morgensang i konfirmandstuen
Koncert med Martin Hornstrup og band
Morgensang i konfirmandstuen

KONTAKT-OPLYSNINGER
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
Kirkesanger Dorte Jensen-Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk
Graver Mette Hansen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30 ved
kirkegården, 2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk

Gravermedhjælper Solveig Gehr
Kirkeværge Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk
Yderligere kontaktoplysninger kan
findes på www.bevtoft-kirke.dk
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ENDELIG ÅBNER GENBRUGSBUTIKKEN
Der har i 2 år været arbejdet på at åbne en genbrugsbutik i Bevtoft. Nu
sker det endelig! Vi har fra starten fornemmet en stor interesse i sognet
for at få ”vores egen” genbrugsbutik. Mange har tilkendegivet, at de
gerne vil være med som frivillige i butikken.
Der har naturligvis været en usikkerhed på, om det kan lade sig gøre at
drive en genbrugsbutik i en lille by som Bevtoft. Det håber og tror vi,
fordi der er så god opbakning om det lokale fællesskab i sognet. Det er
lykkedes os, at få placeret butikken i cafeteriaet ud til Diagonalvej. Vores
håb er at en del af de forbipasserende forhåbentlig vil opdage og besøge
butikken.
Ideen til genbrugsbutikken er udsprunget af menighedsrådet for et par
år siden. Det giver god mening, at kirken er med til at stå bag en genbrugsbutik, fordi det er en måde at praktisere den kristne næstekærlighed og forvalteransvaret for Guds skaberværk.
En genbrugsbutik vil nemlig give en masse godt til sognet:
1. Den giver mulighed for at købe billige ting og tøj. Det kan alle have
glæde af, men især i familier, hvor økonomien er stram, fx fordi man
lever af kontanthjælp.
2. En del af overskuddet vil gå til en lokal menighedspleje, som kan
hjælpe mennesker i sognet i lighed med julehjælpen.
3. Der er en stor glæde i det at give ting til genbrug i stedet for blot at
smide ud. Når vi genbruger, er vi med til at passe på naturen, Guds
skaberværk.
4. En genbrugsbutik er en åben dør, hvor der er nogen at snakke med
og kaffe på kanden. Det vil vi gerne prioritere, at der skal være tid og
plads til.
5. Det at blive en af de frivillige medarbejdere er meget
givende. Man bliver en del af et fællesskab, og man kan opleve den
glæde og meningsfuldhed, der ligger i at gøre en indsats til gavn for
andre.
Der er stadig brug for flere medarbejdere – og så selvfølgelig en masse
varer og ikke mindst kunder! I en genbrugsbutik må man gerne købe
noget for sjov, fx til en pakkeleg i julemåneden. Man kan jo altid bare
aflevere tingene tilbage igen! 			
Sognepræst
Peter Heini Glistrup

