KONCERT MED SHOTBOX
Annelene Christensen fra Bevtoft er med i et band, der
spiller folkemusik. Navnet er Shotbox og de har optrådt
på festival’er og nu også i kirker. Annelene og Shotbox
kommer på besøg ”hjemme i Bevtoft” og giver koncert
i kirken den 21/3 kl.15.00. Der er gratis adgang. Det bliver festligt, folkeligt og fornøjeligt!

SOGNEAFTEN MED PERNILLE VIGSØ BAGGE
Folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge er født i Holstebro og uddannet teolog. Den 19/3 kl.19.30 gæster hun Skrydstrup Sognehus, hvor
vil hun fortælle om livet på ”Borgen”. Hun vil også sætte ord på hvad
tro betyder for hende i hverdagen og hvordan hendes teologiske baggrund kan have indflydelse på hendes valg - også de politiske. Der serveres kaffe og kage og der er fri entré – alle er velkomne.

TAK FOR JULEKURVENE
Til julehjælpen i 2014 indkom i alt 9 ansøgere, og alle fik en julekurv
med madvarer fra SPAR i Agerskov i forskellig størrelse efter familiestørrelse. Der var også en legetøjsgave til børnene i familierne. Ved afhentningen af julekurvene i konfirmandstuen blev der snakket hyggeligt over en kop kaffe. Alle ansøgere var glade og takken gives hermed
videre til alle jer som har støttet julehjælpen! Det er menighedsrådets
ønske også næste år at give julehjælp til alle de borgere i Bevtoft sogn,
som har behov for det.

PENGE TIL KVINDERNE
Søndag den 8/3 er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og
også i Bevtoft sogn. Det er ’Kvindernes internationale kampdag’ og der
samles derfor ind til kvinder i verdens fattigste lande, hvor mange lider
under fysisk og psykisk vold og diskrimination. Efter gudstjenesten kl.
9 mødes indsamlerne i konfirmandstuen kl. 10 til en kop kaffe, og ruterne fordeles. Kl. 11.30 er vi tilbage i konfirmandstuen og resultatet
gøres op, mens vi spiser lidt frokost sammen. Man kan melde sig som
indsamler til Tina Holm Madsen på 50 44 25 09 eller tinaholmmadsen@gmail.com — eller bare møde op.

KOR TIL BYFESTEN
Kirkesanger Dorte Simonsen og organist Gerda Torp Nørgaard inviterer alle til at synge med i koret til byfesten. Koret synger for på sange
og salmer ved gudstjenesten den 14/5 kl. 19.00. Vi øver 3 gange: den
30/4, 5/5, 13/5. kl. 19-20. i konfirmandstuen i præstegården. Det er
et kor, hvor alle kan være med. Den eneste forudsætning for at være
med, er, at du er glad for at synge! Tilmelding til organist Gerda Torp
Nørgaard på 26 56 30 85 eller på organist@bevtoft-kirke.dk, gerne inden den 14/4, så vi kan tilpasse sangvalget til deltagerne.

BØRNEKORET STARTER IGEN!
Bevtoft kirke starter igen børnekor for alle på 0.-6. klassetrin. Vi øver 5
tirsdage den 5/5-2/6 kl. 15.00 til 16.00. Koret medvirker ved den festlige og børnevenlige gudstjeneste i kirken den 7/6. Koret øver i konfirmandstuen og sidste gang i kirken. Vi tilbyder at hente børnene i SFO
kl. 14.45 og at følge tilbage til SFO bagefter. For tilmelding og aftale om
følgeordning, kontakt kirkesanger Dorte Simonsen på
kirke-sanger@bevtoft-kirke.dk eller 22 57 88 98.

FRILUFTSGUDSTJENESTE MED
TRYLLESHOW OG PØLSER
Årets friluftsgudstjeneste i Haderslev domprovsti bliver for hele familien ved Tørning Mølle 25/5 kl. 11.00. Vi samler et stort børnekor fra
hele provstiet. Der er tradition for skyfri himmel og i år vil både en tryllekunster og dagens prædikant tage afsæt i temaet ”Hvad skal vi tro
på?”. Efter gudstjenesten er der trylleshow for hele familien, og salg
af kaffe og kage, pølser og is. Der er handicapparkering i nærheden og
for øvrige er der 600 m. fra parkeringspladsen.
Se www.pinsegudstjeneste.dk.

”GODE OPLEVELSER MED KIRKEN”
Dorte Simonsen bor på Rosenvænget med kæresten Torben og sine piger Mille og Sofie. Hun har
været kirkesanger ved Bevtoft kirke i en årrække.
Sognepræst Peter Heini Glistrup har stillet Dorte
nogle spørgsmål om hendes arbejde.
Hvorfor og hvordan blev du kirkesanger?
Efter at have sunget i pigekor mange år i Vojens
Kirke, blev jeg i en periode afløser for kirkesangeren derinde. Syntes det var rigtigt spændende.
Her var der flere der opfordrede mig til at starte på
kirkesanger-uddannelsen. Så det skulle da have en
chance, så jeg kom til optagelsesprøve på Løgumkloster Kirkemusikskole, hvor jeg kom ind i 1999. Her fik jeg så undervisning i solosang,
klaver, hørelære, gudstjenestelære og korsang. I 2002 bestod jeg eksamen. Herefter har jeg været på efteruddannelse en del gange, og har
udvidet med babysalmesang.
Hvad kan du særligt godt lide ved at være kirkesanger?
At synge i kirken, som er et fantastisk rum at synge i. Kirkens traditioner og dens salmer. Og så nyder jeg de små snakke med alle der kommer i kirken. Og så er det jo en glæde at komme på arbejde når man
har så super gode kollegaer.
Hvordan lærer man at synge godt?
Øvelse, øvelse og masser af øvelse og en god sanglærer, så man lærer
at bruge sin stemme rigtigt. Der skal ikke mange dårlige vaner til, før
man kan slide hårdt på stemmen, som jo er sangerens instrument. Et
instrument, som ikke kan skiftes ud, så vi skal passe godt på det.
Hvad er formålet med at lave kor for børn?
At få børnene med i kirken, så de kan få nogle sjove og gode oplevelser med kirken. Og så bliver man jo glad af at synge, og at høre børn
synge.
Har du selv en yndlingssalme?
”Blomstre som en rosengård”. Er vokset op med den salme, som også
var en salme som både min mor og mormor var meget glade for. Og så
er jeg meget glad for Barnekows meget romantiske melodier.
Du tilbyder at synge en solosang ved bryllupper eller begravelser.
Hvordan forbereder du dig til det?
Personligt og mentalt, er der stor forskel på om jeg synger til bryllup
eller begravelse. Men det vigtigste for mig, er at dem der ønsker soloen, bliver tilfredse og får en god oplevelse. Jeg bruger meget tid på at
gå teksten igennem, så jeg kan få alle detaljer med, og det rigtige udtryk i sangen. En solo til et bryllup er jo stort set altid en glad sang, som
betyder noget for brudeparret. Her er det glæde og glade folk, og så
det er nemmere, end når jeg synger til begravelser, hvor jeg godt kan
blive berørt af sorgen. Her er det, at jeg koncentrerer mig og tænker,
at det er vigtigt at de pårørende får en god afsked.

DET ER FOR BØRN!
Strandloppeklubben er for børn fra 0. til 6. klasse, tilknyttet
KFUM og K og Folkekirken som dåbsoplæring. Vi mødes i Strandelhjørn missionshus, Strandelhjørn Bygade 23 hver onsdag fra
efterårsferien til påske kl. 18.30-20.30. Kontakt Flemming Juhl,
28 51 64 47 eller Anne Marie og Niels Henrik Appel, 26 14 94
94.
Mandagshjørnet er en børneklub for 4-12 årige tilknyttet Folkekirken. Vi får saft og kage, synger, leger og hører bibelhistorier. Det er ca. hver anden mandag kl. 16-17, Tjørnevænget 22.
Datoerne er den 2/3, 16/3, 13/4, 27/4 og 11/5. Kontakt Linda
Jørgensen, 61 60 93 12 eller Solveig og Christian Gehrt,
74 51 44 76.

DANMISSION/BEVTOFT KVINDEKREDS
2/3 kl. 14.30 Kvindekreds hos Magda Nissen, Parkvej 4
25/3 kl. 10.00 til ca. kl. 16.15: Det sønderjyske forårsstævne i
Agerskov Sognehus. Bibeltime ved sognepræst Peter Heini Glistrup.
27/4 kl. 19.30: Distriktsforårsmøde m. generalforsamling i Strandelhjørn Missionshus. Tale: tidl. sognepræst Jens Fischer - Nielsen, som fortæller om Bangladesh.
(programmer findes i våbenhuset)
4/5 kl. 14.30 Kvindekreds hos Ingeborg Holm, Buen 13.

INDRE MISSION I
BEVTOFT/STRANDELHJØRN
23/4 kl. 19.30 i Strandelhjørn Missionshus. Sangaften med oplæg
fra 3-4, og derefter fri forslag. Medbring gerne salmebogen også.
5/5 og 7/5 kl. 19.30 i Gram Menighedshus: Bibelkursus, v. missionær Arne Nørgaard, Gram. Emne: Den vidunderlige Gud.

KFUM OG KFUK I
BEVTOFT/STRANDELHJØRN:
2/3 kl. 19.30: KFUM og KFUK Voksenstævne i Strandelhjørn Missionshus. Taler: tidl. efterskole forstander Karen Bryld Hansen.
Emne: ”At undre sig - erfaringer fra efterskolelivet”
6/3 kl. 18.30: Vinterfest i Rurup forsamlingshus.

Døbte: Lise Boss Andersen
Viede/velsignede: Nina Lauridsen og Hans Peter Eskildsen
Begravede/bisatte: Maria Kirstine Fallesen Siersbæk,
Flemming Michaelsen Matthiesen, Frank Hartvig Schmidt, Thorkild Jensen

BEVTOFT KIRKEBLAD

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

KONFIRMATION I BEVTOFT KIRKE 12/4 KL.10
Anne Cathrine Jørgensen, Hjartbrovej 7
Christian Kim Caspersen, Galstedvej 18
Christoffer Gröning Højlund, Mellemvej 6
Daniel Søeberg, Træhedevej 11
Frederik Wentzel Larsen, Tjørnevænget 29
Jeppe Langhede Olsen, Krügersvej 51
Line Friis Høi, Rosenvænget 32
Niklas Martin Duus, Bøgevænget 9
Rebekka van der Wehle Perschke, Rosenvænget 12
Sarah Petricia Dähnert, Hjartbrovej 17
Søren Steen Nissen, Neder Jerstalvej 10
Karoline Fliege Lange, Bøgevænget 12
Menighedsrådet tager imod hilsener til konfirmanderne ved kapellet
på kirkens parkeringsplads.
11/6 Sogneudflugt - 13/6 Pilgrimsvandring

GUDSTJENESTER

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

Det går mod lysere tider fordi lyset langsomt men sikkert vender tilbage. Vi har fået etableret det nye lys på parkerings pladsen til glæde
og gavn for alle der bruger vores P-plads i de mørke timer. Lamperne
er sat på gadelys uret, så de tænder og slukker sammen med resten
af gadelysene i byen. I præstegården er det nye køkken netop taget
endeligt i brug og fremstår nu som et moderne lyst og arbejdsvenligt
rum. I rådet glæder vi os med præstefamilien over, at vi nu endelig har
fået taget hul på vedligeholdelses planen for præstegården. I foråret vil
vi nok skifte de to første vinduer i syd gavlen. Vi lader en arkitekt tegne
det nye vindue, ud fra det ældste vindue i huset men i en moderne
og mere energi-rigtig udgave og så kan denne tegning danne grundlag
for alle fremtidige vinduer i hele præstegården, uden at vi behøver at
skifte dem alle på en gang. I præstegårds haven er der før vinter etableret et nyt stort bed i hjørnet ind mod øst over mod Åvænget, foran
plankeværket og de store træer. Planen er at bedet skal tilføre haven
et bredere udsnit af planter og farver, fordelt over årstiderne. Bedet vil
også på sigt danne et godt læ hjørne til brug ved grundlovsmøder og
andre aktiviteter i haven. Tanken er dog først og fremmest, at det skal
være til glæde for beboerne og inspirere med sit farvespil.
Den næste store kirkehøjtid banker snart på igen, med sit budskab om
Jesu korsfæstelse, død og opstandelse i påsken. Lige efter Påske er der
så igen et hold konfirmander der afslutter deres konfirmationsforberedelse med den store dag i en fyldt og feststemt kirke. Det er menighedsrådets håb og ønske, at det de har oplevet, hørt og lært om i deres
undervisning må blive til noget personligt, som de kan se tilbage på og
måske tage frem og bruge i de år og dage der kommer efter konfirmationen. Har det vakt nysgerrighed efter, at vide mere vil menigheden
i Bevtoft eller der hvor de måtte flytte hen i deres ungdomstid, altid
gerne byde dem velkomne i kirken. ”For de gamle som faldt er der ny
overalt” synger vi i en af vore gode sønderjyske sange, men skal dette
gælde for menigheden er det meget vigtigt, at vi får givet vore værdier
videre til de unge, så det også giver mening for dem, at sætte sig på en
bænk i kirken på en ganske almindelig søndag. God Påske og
Menighedsrådet mødes i
et dejligt forår til alle i sognet.
konfirmandstuen den 24/3,
Menighedsrådsformand
19/5 og 28/4 kl. 19.00.
Niels Møller Jessen
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Sogneindsamling til folkekirkens nødhjælp
Rytmisk gudstjeneste, konfirmanderne medvirker, kirkekaffe i våbenhuset
Børnevenlig Palmesøndags-gudstjeneste og guldkonfirmation, minikonfirmanderne medvirker, kirkekaffe
Skærtorsdags aften-gudstjeneste
Langfredag
Påskedag
2. påskedags fælles gudstjeneste i Domkirken
Konfirmation
Eftermiddags-gudstjeneste med Christian Munch
Morgen-gudstjeneste med Christian Munch
Store bededags gudstjeneste med Annesofie Munch
Byfest-gudstjeneste i hallen Kristi Himmelfartsdags aften, kirkekaffe og kage bagefter
Pinsedag
2. pinsedags fælles gudstjeneste ved Tørning Mølle
Stemningsfuld aften-gudstjeneste

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
19/3
21/3
17/4
22/5

19.30
15.00
09.00
09.00

Sogneaften med Pernille Vigsø Bagge
Koncert med Shotbox
Morgensang i konfirmandstuen
Morgensang i konfirmandstuen

Gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte kirkebil til gudstjenester og
møder uanset hvor man bor også i Åvænget. Chaufføren følger til indgangen
og henter igen. Man ringer til Agerskov Taxi, tlf 74 83 36 40.

KONTAKT-OPLYSNINGER
De ansatte holder fri om mandagen.
Sognepræst Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft,
74 51 42 22 og 26 22 13 22,
sognepraest@bevtoft-kirke.dk
Organist Gerda Torp Nørgaard,
Gram, 26 56 30 85,
organist@bevtoft-kirke.dk
Kirkesanger Dorte Simonsen, Rosenvænget 44, 6541 Bevtoft,
22 57 88 98,
kirkesanger@bevtoft-kirke.dk

Graver Mette Hansen, træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 10.00-10.30 ved
kirkegården, 22 30 02 51,
graver@bevtoft-kirke.dk
Gravermedhjælpere Solveig Gehrt
og Anette Nissen
Kirkeværge Norma Topbjerg,
Krügersvej 66, 6541 Bevtoft,
74 51 41 36,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen, Elmegårdsvej 2, Strandelhjørn, 6500 Vojens,
74 51 92 91,
formand@bevtoft-kirke.dk
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33. årgang

DET ER EGENTLIG U-TROLIGT
Der har den seneste tid været en livlig debat i medierne om en spørgeskema-undersøgelse lavet af Jyllands-posten. I den havde en håndfuld
præster krydset af, at de ikke tror på, at Jesus opstod fra graven påskemorgen fysisk. Opstandelsen er uløseligt forbundet til troen på et evigt
liv. Og en af præsterne bekendte da også, at det for ham var en ”nødløgn” at sige ved en begravelse, at vi skal møde vore kære igen. Dette er
selvfølgelig kontroversielt, fordi Jesu opstandelse og det evige liv er så
centralt i den kristne tro. Mange har ment at denne præst burde fyres.
Han har nu fået 6 måneders studieorlov, tid til at tænke sig om.
Selve sagen er på en måde logisk nok: Et menneske, som er druknet,
kan normalt genoplives inden for en time. De fleste organer er ubrugelige til donation efter 8 timer. Jesus var ifølge Bibelen død i mindst 33
timer. Det er egentlig u-troligt, at han skulle være opstået fra døden.
Den slags overvejelser er dog for mig irrelevante. Opstandelsen er et
under gjort af Gud, som ikke er bundet af de fysiske love.
Biskop Marianne Christiansen har givet sin mening om spørgsmålet til
kende og skriver netop: ”Mon ikke alt det synliges og usynliges skaber
har muligheder og veje til at skabe opstandelse, som overgår vores forstand? Det vil jeg sandelig meget håbe, for hvis det skal begrænses til,
hvad vi vil acceptere som ”fysisk”, altså noget vi forstår med vores kuglerammer og vinkelmålere, så går vi glip af langt det meste af både den
synlige og usynlige virkelighed.”
Den usynlige virkelighed ser vi kun med troens øjne, og troen vil aldrig være fri for tvivl. Der er ikke noget mærkeligt i at tvivle på Jesu
opstandelse og det evige liv. Men jeg opfatter tvivlen i mit eget hjerte
som menneskelig svaghed. Jeg ønsker at tro, men har brug for at blive
styrket i troen. Det står jeg gerne ved – som sognepræst og menneske.
Vi skal snart fejre påske i kirken. Påsken er for mig en stærk og trosstyrkende oplevelse. Jeg ser frem til igen at lytte til alle læsningerne
om dengang Jesus blev forrådt, arresteret, tortureret, korsfæstet og begravet. Og så glæder jeg mig til fejre påskemorgen, at Jesus overvandt
døden for os og opstod fra de døde!

Sognepræst Peter Heini Glistrup

