NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MENIGHEDSRÅDSVALGET

PILGRIMSVANDRING

Tiden flyver af sted og den 1. september 2016 er der hele tre af vore ansatte
der har været ved kirken i ti år. Mette blev ansat som graver, Solveig igen,
efter en afbrydelse, som medhjælper og Dorte som ny kirkesanger. De
tre har valgt at markere det fælles jubilæum ved at det er dem der giver
kirkekaffe til menigheden søndag den 25/9, efter gudstjenesten. Fra MR
skal lyde en tak for indsatsen i de ti år. Vi har jo som bekendt erhvervet
den gamle bagerbutik med henblik på nedrivning, men i skrivende stund
er projektet ikke nået meget videre, idet det er kommunen der står for den
endelige godkendelse af pris og tidspunkt for nedrivningen, som foregår via
licitation og en ikke af os kendt nedrivningsrækkefølge, i hele kommunen. Vi
har til gengæld taget hul på debatten om våbenhuset. Der er sket alvorlige
skader på det, som kræver ret store vedligeholdelsesudgifter. Derfor opstod
tankerne om evt. at bygge et helt nyt og mere tidssvarende hus med mulighed
for flere funktioner. Vi har haft besøg af de øverste konsulenter i systemet
og de var, lidt overraskende for MR, meget enige med os i ønsket om at
skabe et helt nyt våbenhus. Derfor har vi bedt arkitekt Jørn Bork Jensen om
at slå nogle streger ud fra vore og hans egne tanker. Drømmen om at lade
dagslys falde ned langs kirkemuren, og derved give frit syn på vores smukke
dørparti med søjlerne omkring, blev bakket op af alle eksperter. Ved at flytte
huset ca. 1,2 m. væk fra selve kirkemuren, så huset kun rører kirken med en
glasgang, og så opføre det nye våbenhus som et selvstændigt, fritliggende
hus, med samme tagkonstruktion som kirken, med kviste mod kirken og
ned mod Krügersvej, samt glas i begge kvistpartier, vil man få et helt frit
syn igennem huset udefra og direkte på døren ind til kirken, som står oplyst
i dagslys. Skitsen er sendt videre til provstiudvalget og det er da med en
vis spænding vi imødeser deres kommentarer. Tegningen siger at huset
indvendigt bliver ca. 28 m2, så der bliver plads til kirkekaffe, dåbsforældre,
omklædning, minikonfirmander m.m. Vi synes selv at vi i fællesskab har
fundet en meget smuk og funktionel løsning på opgaven, men nu må vi se
hvor det hele ender. Så nærmer tiden sig for valget til menighedsrådet og
alle sejl sættes ind på at informere og gøre jer interesseret i at stille op eller
i hvert fald gøre jeres indflydelse gældende. Derfor hjertelig velkommen til
INFO og opstillingsmøde den 13.september kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Den 13/9 kl. 19.00 er der i Bevtoft Forsamlingshus orienterings- og
opstillingsmøde til menighedsrådsvalget. Jeg ved lige nu at fire medlemmer af det nuværende råd fratræder. Det er Niels Møller Jessen,
Helle Langhede Olsen, Kristian Gabelgaard og mig selv, Ole Stidsborg
Christensen. Der skal således vælges mindst fire nye medlemmer til
menighedsrådet. Menighedsrådet i Bevtoft tæller 6 medlemmer. Udover de 6 medlemmer, skal der også vælges 2-3 stedfortrædere (suppleanter), som skrives på kandidatlisten. Mødet består af to dele. Del
1 er orienteringsmøde, hvor menighedsrådet redegør for dets arbejde
i den forløbne 4 års periode og for kommende opgaver. Derudover
gennemgås reglerne for opstilling af kandidater. Herefter overgår mødet til del 2, som er opstillingsmødet. Her skal de fremmødte se, om
de kan danne en fælles kandidatliste. Det er frivilligt, om man ønsker
at deltage i opstillingsmødet, eller om man vil sammensætte sin egen
kandidatliste.

Den 1/10 kl. 14.00-19.30 er der en pilgrimsvandring på ca. 10-12 km fra
Bevtoft kirke ad en ny rute gennem Bevtoft Plantage. Vi mødes alle på
parkeringspladsen ved Bevtoft kirke. Pilgrimsvandringen indledes med
en introduktion og andagt i Bevtoft Kirke. Derefter begynder vandringen,
hvoraf en halv time er i stilhed. Drikke- og spisepause undervejs (medbring selv proviant). Der vil også være en nadverfejring i ’Guds grønne katedral’. Forventet tilbagekomst til Bevtoft kl. 18.00, hvor vi slutter vandringen med en kort andagt. Derefter vil vi spise sammen i konfirmandstuen
i præstegården og tale om dagens oplevelser. Tilmelding til Leif Nielsen,
Skrydstrup, på 6134 8785 eller Peter Glistrup, Bevtoft, på 2622 1322.

Menighedsrådet holder møde tirsdag den 6/9, 4/10 og 1/11
kl. 19.00 i konfirmandstuen.

KONCERT MED DOMORGANIST
Nustrup Kirke deltager den 22/9 kl. 19.30 i den 14. orgelfestival for
Sønderjylland-Schleswig med en Orgelkoncert med Domorganist Henrik Skærbæk-Jespersen på det gamle Marcussen orgel fra 1893.
Der er fri entré.

SOGNEAFTEN MED MAF
Den 29/9 kl 19.00 er der sogneaften i Skrydstrup Sognehus med MAF
(Mission Aviation Fellowship). Niels Kristian Sørensen fortæller om sit
arbejde i organisationen MAF. Han er redaktør af MAF bladet og har
været udsendt til MAFs base i Uganda for 2 år siden. MAF er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verdenm, som blev startet i England efter 2. verdenskrig
af kristne Royal Air Force piloter, som så muligheden for at anvende
krigsflyene i fredens tjeneste. Der er fri entré.

Dagsorden til menighedsrådsvalget 2016
1. Velkomst (vb)
2. Valg af dirigent (vb)
Del 1: Orienteringsmøde
3.	Menighedsrådets opgaver og kompetencer (mr)
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg (mr)
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet (mr)
6.	Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling
af valget (vb)
Del 2: Opstillingsmøde
7. Valg af stemmetællere (dir)
8. Opstilling af kandidater til menighedsrådet (dir)
a. Navneforslag, b. Præsentation af kandidater til menighedsrådet,
c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne, d. Afstemning
9. Meddelelse af afstemningsresultatet (dir)
10. Valg af stillere (mindst 5, højst 15) (dir)
11.	Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af
kandidatlisten
12. Eventuelt (dir eller vb)
vb=valgbestyrelsen mr=menighedsrådet dir=dirigent
Du kan stille op som kandidat, hvis du:
• er 18 år på valgdagen den 8/11 2016
• er medlem af folkekirken
• har dansk indfødsret eller fast bopæl i riget uafbrudt et år forud for
valgdagen
• har bopæl i sognet (eller er sognebåndsløser eller indenpastoratsflytter og har flyttet dine parlamentariske rettigheder)
• er flyttet til et flersognspastorat, og har flyttet dine parlamentariske
rettigheder.
Jeg håber vi ses den 13. september 2016 til opstillingsmøde og valg.
Det er ikke ligegyldigt, hvem der vælges til Bevtoft Menighedsråd.

Ole Stidsborg Christensen, formand for valgbestyrelsen

KIRKEKONCERT MED ANN-METTE ELTEN
Den 13/10 kl. 19.00 kirke er der kirkekoncert med sangerinden Ann-Mette Elten og guitarist Niels Kirkegaard. i Nustrup Kirke. Ann-Mette Elten
er mest kendt som forsanger i bandet ”På slaget 12”. Hun fortolker
danske sange og salmer, som passer til kirkerummet.
Billetpris 100 kr. (købes ved indgangen)

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
14/10 og 11/11. 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.

DAVIDS SALMER LIVE
Klaus Laursen fra Bibelen LIVE vil fremføre ”Davids Salmer Live” den
25/10 kl. 19.00 i Bevtoft kirke. Klaus genfortæller Kong Davids liv og optræder selv som den gamle konge, der ser tilbage på sit liv. Undervejs
reciteres ordret en del af Davids salmer fra Bibelen og vi skal synge nogle
af gendigtningerne fra Den Danske Salmebog. Der er gratis adgang.

SANGAFTEN MED AKSEL KROGSLUND OLESEN
Den 1/11 kl. 19.00 er der i Nustrup kirke sangaften med Aksel Krogslund Olesen fra Løgumkloster. Komponist, foredragsholder, organist,
højskolelærer og hospicemedarbejder Aksel Krogslund Olesen tager os
på rundtur i hans store katalog af sange og salmer. Sangene suppleres
af gode historier fra hans liv og hverdag med musik. Der er fri entré.

NU STARTER EN NY BØRNEKLUB
Spejderne i Bevtoft er desværre lukket og fremtiden for spejderhuset
er uvis. Annie og Peter Glistrup starter derfor en ny børneklub i Bevtoft og vil gerne invitere alle børn på 0.-6. klassetrin i et fællesskab om
kreative aktiviteter, børnesange, bibelhistorier, bøn og fadervor. Det
er onsdage fra kl 16.00-17.30 og første gang er den 31/8. Vi mødes i
Præstegården, Krügersvej 36. Det ville være dejligt hvis et par voksne
eller teenagere havde lyst til at hjælpe til med klubben! Der er mulighed for at blive hentet i SFO efter aftale med Peter. Tilmelding er ikke
nødvendigt, men vi vil bede om kontaktoplysninger for en sikkerheds
skyld. Kontakt Peter på 2622 1322 eller phg@km.dk.

SYNG MED I BEVTOFT ALLSTARS TIL JUL
Igen i år vil Bevtoft Allstars bringe os alle i den skønneste julestemning
ved julekoncerten den 22/12 kl 19.00! Koret er åbent for alle! Øven
foregår på Bevtoft Skole i samlingssalen eller musiklokalet kl 19.0020.30 den 21/11, 24/11, 28/11, (stemmeprøver: kl 19 sopraner, kl
19.30 alter, kl 20 herrer), 4/12, 7/12, 14/12 og 19/12 og 22/12 kl 17.30
generalprøve før koncerten. Tilmelding til korleder Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.com eller på Facebook: Bevtoft Allstars.

BEVTOFT KIRKEBLAD

BØRNEKOR FOR SANGGLADE BØRN
Fra tirsdag den 25/10 kan du gå til børnekor i Bevtoft. Vi øver i kirken
tirsdage kl. 15.00 til 16.00 – på følgende datoer: 25/10, 1/11, 8/11,
15/11 og 22/11. Koret synger ved gudstjenesten 1.søndag i advent –
den 27/11. Koret er for piger og drenge på 0.-6.klassetrin. Har du lyst til
at være med? Så glæder vi os til at se dig! Vi tilbyder at hente dig i SFO
kl. 14.45 og at følge tilbage til SFO bagefter. For tilmelding og aftale om
følgeordning, kontakt kirkesanger Dorte Simonsen på 22 57 88 98 eller
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

GUDSTJENESTER

na Thomsen Sabransky, Olivia Lorenzen, Mille Margrethe Metzdorf
Jørgensen, Liam Andreas Boie Hansen
Viede/velsignede: Dorthe Uth Jensen & Jens Hansen, Lise Møller
Jessen & Morten Paulsen, Norma Marie & Jørn Bent Topbjerg, Rikke
& Tommy Borg Nielsen
Døde/begravede/bisatte: Gudrun Schmidt, Signe Steenholdt

DANMISSION
10/10 kl. 18.00: Efterårsmøde med fællesspisning på Herrestedgaard i Toftlund ved generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

BEVTOFT KVINDEKREDS
5/9 kl 14.30 Kvindekreds hos Stine Brik, Krügersvej 57.
3/10 kl 14.30 Kvindekreds, Anne Mortensen, Rosenvænget 26
7/11 kl 14.30 Kvindekreds hos Margit Madsen, Krügersvej 5.

INDRE MISSION
14/9: Efterårsmøde i Toftlund Kirke - og på Herrestedgård ved
sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed, Esbjerg.
22/9 kl. 18.30 i Strandelhjørn missionshus: Høstfest med fællesspisning. Tale og fortælling ved fritidsprædikant og daglig leder
for lumi radio, Sven Aage Poulsen, Brændstrup. NB! Tilmelding
nødvendig af hensyn til mad.
26 og 27/10: Temaundervisning i Gram Menighedshus, ved missionær Brian Madsen, Vejle.
23/11 kl. 19.30 i Agerskov Sognehus: Højskoleaften ved Børnehaveleder Finn Jørgensen, Fredericia.

KFUM OG KFUK
23/9 kl. 18.00, Domkirkepladsen 1 - Haderslev: Stormøde (nærmere program på KFUM og KFUK, distrikt Syd)
29/9 kl. 9.30 på Efterskolen Kildevæld, Kolding: Voksenstævne,
distrikt Syd. (nærmere program på KFUM og KFUK, distrikt Syd)
7/11 kl. 19.30: Voksenstævne i Gram Menighedshus, ved Cand.
theol. Klaus Laursen, Gjern.
12 og 13/11: Familielejr på Solbakken (nærmere program på
KFUM og KFUK, distrikt Syd).

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

Døbte: Stella Høegh Minke, Maja Møbjerg Christiansen, Aija Caroli-
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Christian Munch er præst

September, oktober, november 2016

34. årgang

Høstgudstjeneste, kirkekaffe
3x10 års jubilæum, kirkekaffe
Samtale i konfirmandstuen
Christian Munch er præst
Erik Sloth prædiker, kirkekaffe
Alle Helgens dag, oplæsning af navne, kirkekaffe
Christian Munch er præst
Julemandsvækning, børnekoret synger

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
31/8
13/9
22/9
29/9
1/10
13/10
14/10
25/10
25/10
1/11
11/11

Nr. 4		

16.00 Ny børneklub starter i præstegården
19.00	Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget
19.30	Koncert i Nustrup kirke med Henrik Skærbæk-Jespersen
19.00 Sogneaften i Skrydstrup med Niels Kristian Sørensen MAF
14.00	Pilgrimsvandring ved Bevtoft kirke
19.00	Koncert i Nustrup kirke med Ann-Mette Elten
09.00 Morgensang i konfirmandstuen
15.00 Børnekor i Bevtoft starter
19.00	Sogneaften i Bevtoft kirke med Klaus Laursen fra Bibelen LIVE
19.00	Sangaften i Nustrup kirke med Aksel Krogslund Olesen
09.00 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 Simonsen
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk
Præstesekretær Stinne Prinds
Carstensen træffes mandage kl.
9-16 i Skrydstrup Sognehus, Ribevej
51, tlf. 7454 1311, sca@km.dk

Graver Mette Hansen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30 ved
kirkegården, 2230 0251,
graver@bevtoft-kirke.dk
Gravermedhjælper Solveig Gehrt
Kirkeværge Norma Topbjerg,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Niels Møller Jessen,
formand@bevtoft-kirke.dk

DE UNGE PRÆSTER
Tidligere på året sendte DR en serie programmer om en håndfuld nybagte præster. Man fulgte dem i den første tid og så bl.a. en holde sin første
begravelse. Udsendelserne har tilsyneladende skabt interesse om det
at være præst, for denne sommer har der været en markant stigning i
antallet af ansøgere på Teologi-studiet. Det er der sikkert mange grunde
til, men flere har angivet at netop tv-programmerne var med til at give
dem et godt indtryk af kirken og præstejobbet. Særligt interessant, synes jeg, det var at høre de unge præster dele deres tanker om hvorfor
de valgte den livsvej og hvad det betyder for dem at være præst. En af
dem, Frances, sagde at: ”jobbet virkeligt giver mening, når man møder
folk i forbindelse med store livsbegivenheder”, en anden, William, tilføjede: ”man er på jagt efter sandheden på en eller anden måde.” Denne sommer er jeg rundet 40 og har været præst i 11 år, så jeg var vist
for gammel til at komme med i ”De unge præster”. Men hvis jeg blev
spurgt, hvorfor jeg er præst, vil jeg sige at noget af det vigtigste for mig
er kirkens fællesskab. Jeg elsker, når vi mødes til hverdag og til fest og
synger, be’r til Gud, lytter til Bibelen og snakker sammen. Glæden ved
kirkens fællesskab i min barndom og ungdom fik mig til at tænke: det
vil jeg gerne være en del af og være med til skabe og udvikle. Kirkens
fællesskab blev grundlagt af Jesus selv og han gav det sit DNA: ”Som
jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden.” Fællesskabet i Bevtoft er
formet af mange børn og voksne, unge og ældre. Alle må være med og
kan bidrage med hver sit, så det forsat kan være et hyggeligt, festligt og
kærlighedsfuldt fællesskab.

Sognepræst Peter Heini Glistrup

