Nyt fra Menighedsrådet.
Siden Gelsåen blev lagt tilbage i sine gamle slyngninger har hele området
mellem Bevtoft Møllegård og Diagonalvejen ændret udseende. Tidligere
gik der mange kreaturer og heste samt præstens får langs åen. Nu er
engene for en stor dels vedkommende delvis ubrugelige for færdsel af
større dyr og derfor gror de mere eller mindre til i vildnis. Bevtoft Pastorat er ejer af en stor del af disse enge, og i dag går der heller ikke længere
dyr her, ej heller præstens får.
Som de sidste har kreaturerne også forladt engen mellem kirken og Rosenvænget. Vi modtager heller ikke længere EU tilskud til arealerne, så
vi betragter os i MR lidt som frie til at anvende dem til nye formål. Den
øverste firkant er rimelig høj og dyrkbar eller stabil nok til en form for
færdsel. Fra forskellige sider opfordres der til, at kirkelige arealer finder
nye anvendelses former til glæde for flere - eller omlægning til økologisk
driftsform som et minimum. Seneste forpagter har drevet det økologisk,
men nu er dyrene væk og hvad så? Har skolen brug for en køkkenhave til
natur- og teknikforsøg, eller en grøn P-plads til de store dage, sammen
med kirken? Skal vi forskønne arealet med vilde blomster, lave en bypark,
by forskønnelse, alternativ sport, eller skal vi bruge arealet til hundelufter-område? Man siger altid at kun fantasien sætter grænser, men det er
jo en sandhed med modifikationer. For selvfølgelig bliver det i sidste ende
penge der er afgørende for, hvad stykket / stykkerne skal/kan bruges til.
MR vil hermed gerne starte en åben debat med jer om hvad der kunne ske
på arealet mellem Kirken og Rosenvænget. Der er en fredning omkring frit
indsyn til kirken, så et pariserhjul eller andre tårne af en vis højde, vil nok
ikke gå igennem fredningsnævnet.
Senere på året skal der afholdes valg til Menighedsråd, og i Bevtoft har vi
ligesom de fleste andre sogne sagt ja til at afholde et såkaldt fælles informationsmøde på den samme aften - nemlig den 13.september 2016. Ved
at holde mødet på samme aften, bliver vi en del af en samlet infopakke
som indeholder reklamer, plakater, annoncer i ugeblade i området m.m.
Der er, som oplæg, lagt op til at man samme aften vil kunne opstille en
ny liste over det kommende menighedsråd. Det vi som oftest kalder et
fredsvalg.
MR har som udgangspunkt den holdning, at der intet forkert vil være i at
tage et egentlig valg igen mellem flere grupper af opstillede kandidater. På
den måde udnyttes de demokratiske muligheder for at andre kommer til
orde og med i spillet om pladserne i rådet, som stadig forventes at være
seks valgte medlemmer for den næste fireårs periode. Tænk over det!
men mød gerne som minimum op den 13. september og deltag i mødet,
så sæt det i kalenderen nu. Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen
Menighedsrådet holder møde den 29.marts, 26.april og 31.maj
kl 19.00 i konfirmandstuen.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 13/3 I Bevtoft og Skrydstrup sogne er vi med
til at samle ind. Dagen begynder med en fælles gudstjenesten kl. 9.00 i Bevtoft kirke. Derefter mødes indsamlerne til en kop kaffe, og ruterne fordeles. Kl. 11.30 mødes vi
igen og resultatet gøres op, mens vi snakker og får en let
frokost. Man kan tilmelde sig som indsamler til indsamlingsleder Tina Holm Madsen på tinaholmmadsen@gmail.com eller 78
78 67 16 eller bare møde op.

”Nutidens folkekirke er meget mere”

Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel

Den 1. december 2015 blev Stinne Prinds Carstensen ansat som præstesekretær for Peter Heini Glistrup. Peter har hidtil varetaget mange
administrative opgaver for Bevtoft sogn, men da han i efteråret 2015
også blev sognepræst for Skrydstrup, udløste det en sekretærstilling på
8 timer i ugen til gavn for begge sogne.
Stinne skriver om sig selv: Jeg er opvokset
i Sommersted, hvor jeg har været en del af
foreningslivet siden jeg startede som spejder
i KFUK. Senere har jeg været meget aktiv i
idrætsforeningen, både som træner/leder af
forskellige afdelinger og sidst som redaktør for
lokalebladet ”Aktiv Sommersted”. Jeg er gift
på 37. år med Hans Christian. Vi har en voksen
datter der er gift og bor i Stockholm. Langt tilbage i tiden har min familie haft en vis tilknytning til kirken. Fx var min bedstefar kasserer i
Bredebro sogns menighedsråd i mange år. Ved familiesammenkomster
blev der sunget fra højskolesangbogen.
”Siden 1986 har jeg været præstesekretær på deltid for sognepræsten
i Oksenvad og Sommersted sogne. En stilling, som jeg er rigtig glad for,
så jeg sagde straks ja tak, da Peter kontaktede mig i oktober, og spurgte
om jeg var interesseret i jobbet. Jeg er uddannet ved Told og Skat, men
søgte i 1989 orlov, for at prøve noget nyt. Siden har jeg bl.a. været sekretær for Familieværkstedet i Oksenvad og administrativ medarbejder for
et KabelTV-selskab.”
Hun fortæller videre: ”Stillingen som præstesekretær er meget alsidig og
ikke 2 arbejdsdage er ens. Man har kontakt med rigtig mange mennesker;
både kollegaer, offentlige instanser, personer fra sognene mm., og den
kontakt holder jeg rigtig meget af. Jeg ser det som en vigtig opgave for
mig, at alle der henvender sig til kirken, får en god, korrekt og venlig behandling. Desuden håber jeg, at jeg kan være med til at ”tegne et billede”
af den danske folkekirke, som er med på nye ideer, men som samtidig
holder fast i de gode traditioner. ”Kirken er mest kendt for højtiderne og
de kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, bryllup og begravelse), men
nutidens folkekirke er meget mere. Prøv at læse i kirkebladet og se de
forskellige tilbud der er for børn, unge og ældre. Her i sognene kan du fx
være med til kor, spændende foredrag, koncerter, Nørkleklub, morgensang, fællesspisning og meget mere. Man kan tro at gudstjenesten ser ud
som for 100 år siden, men vore præster følger med tiden og giver den et
meget aktuelt indhold med mening og stof til eftertanke. Jeg håber, at jeg
kan være med til at formidle alt dette videre til alle i sognene.”
Stinne træffes på kontoret i sognehuset i Skrydstrup hver mandag kl. 8-16
på tlf. nr. 7454 1311 og sca@km.dk.
Sognepræst Peter Heini Glistrup

Kirkens klub og Spejder
Bevtoft kirke og spejderne i Bevtoft inviterer alle børn fra 0.-6. klasse
til at være med til gode klub-oplevelser mandage fra kl 16.15-17.45.
Program: Kirkens Klub begynder kl. 16.15 og ledes af sognepræst Peter
Heini Glistrup. Vi får saft og kage, hører bibelhistorie, synger og beder
fadervor. Spejderne, ledt af Henrik Friedrich Andersen, fortsætter, fra ca.
kl. 16.55, med spændende aktiviteter ude eller inde. Det hele foregår i
spejderhuset for enden af Tjørnevænget, Diagonalvej 2. Det er gratis at
deltage. Der er mulighed for at blive hentet i SFO efter aftale med Peter.
Tilmelding: Ikke nødvendigt, men for en sikkerheds skyld, så giv os jeres
kontaktoplysninger. Kontakt Peter på 26221322 eller phg@km.dk.

Lørdag den 12/3 kl. 14.30 giver Fangekoret fra Vridsløselille koncert i Bevtoft Kirke. Koret giver et indblik ind i en lukket verden med egne sange
og information om fængselslivet. Fangekoret ledes af fængselskirkens
organist Louise Adrian. Info www.fangekoret.dk - www.facebook.dk/
fangekoret. NB! Entré 100 kr.

Pilgrimsvandring i Skrydstrup
Langfredag den 25/3 kl. 14.00. Vi mødes på kirkens P-plads for at gå en
kort vandring, som er bygget op over den vej, Jesus vandrede til Golgata.
Vejen fik i 1500-tallet navnet Via Dolorosa (smertens vej) og traditionen
fortæller, at Jesus på sin korsvandring standsede et antal gange. Vi går en
rundtur i Sognehaven og på kirkegården og læser nogle af teksterne og
ser på de illustrationer, der er undervejs. Alle er velkomne. Som afslutning
er der Langfredagsgudstjeneste kl. 15.00. Sognepræst Peter Glistrup har
gudstjenesten og arrangerer vandringen sammen med Leif Nielsen. Ruten
er tilrettelagt så alle kan være med – også selvom man er lidt gangbesværet.

Koncert med Jomfru Fanny Bigband
Søndag den 17/4 kl. 16.00 i Skrydstrup kirke. Big bandet dirigeres af den
norske trompetist Anders Farstad. En flot og anderledes oplevelse venter
når det 17 mand store orkester og forsanger fortolker de gamle folketoner. Der er fri entré til koncerten.

Friluftsgudstjeneste på Årø
2. pinsedag den 16/5 kl. 10.30 Traditionen tro holder Haderslev Domprovsti en stor fælles friluftsgudstjeneste anden pinsedag. Der arrangeres gratis overfart med færgen fra Årøsund for gående passagerer frem
til en halv time før gudstjenesten. Færgen sejler i dagens anledning i
pendulfart, men kom i god tid. Efter gudstjenesten er der mulighed for at
spise sin medbragte madpakke, gå en tur og nyde de skønne omgivelser
med blikket over sundet. Hjemfart fra øen er altid gratis med færgen.
Sæt X i kalenderen allerede nu.

Børnekor
Fra tirsdag den 10/5 kan du gå til
børnekor i Bevtoft. Vi øver tirsdage kl.
15.00 til 16.00 i konfirmandstuen. En
søndag i juni skal vi rigtig vise hvad vi
kan – og synge til en Gudstjeneste.
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 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
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Døbte: Nicklas Emil Holm, Laura Clemens Ipsen,
Freja Clemens Ipsen
Viede/velsignede: Dorte Simonsen & Torben Jensen
Døde/begravede/bisatte: Carl Nielsen Holm, Børge Juul Jørgensen

Danmission/Bevtoft kvindekreds
7/3	kl 14.30 Kvindekreds hos Anne Mortensen, Rosenvænget 26.
16/3 	kl 10.00 Det sønderjyske forårsstævne i Agerskov Sognehus.
25/4 	Forårsmøde med generalforsamling på Herrestedgård i
Toftlund.
2/5 kl 14.30 Kvindekreds hos Magda Nissen, Parkvej 4

9/3	kl. 19.30: Højskoleaften i Arnum Missionshus v. Ebbe
Kaas, Brændstrup. Emne: En rejse til Japan
30/3	kl. 19.30: Kredsmøde: Højskoleaften i Sdr. Hygum v/Knud
Erik Hansen, Sommersted
28/4 	kl. 19.30: Sangaften i Strandelhjørn missionshus
11/5 og 12/5	Gram Kredsens bibelkursus i Gram Menighedshus v/Henning Hansen, Give 12/5 kl. 19.30 Emne:
den 11/5: Israels historie – den 12/5 Habakkuks
bog

KFUM og KFUK
4/3 Kl. 18.30: Distrikt Syds vinterfest i Rurup forsamlingshus
7/3 	kl. 19.30: I De Unges Hjem, Toftlund: Voksenstævne ved
leder af ”Mødestedet”, Thyra Schmidt, Haderslev. Emne:
”Hvor mennesker mødes”
1/4 til 3/4 	Børnefestival i Holstebro. Tema: ”Mig og min ven
Selfie”. Yderligere oplysninger på:
		
www.kfum-kfuk.dk/boernefestival

Følgende konfirmeres
i Bevtoft kirke den 3.april 2016:
Navn		
Nicklas Starke
Laura Clemens Ipsen
Poul Henrik Jørgensen
Jens Laurids Holm Madsen
Marlene Gad Sørensen
Jeppe KloppenborgSkrumsager Prinds
Søren Hessel Nansen
Stine Truelsen Hjartbro
Peter Sønnichsen Barsballe
Didde Roager Juhl
Maria Weiland
Niccie Clausen

Adresse
Rosenvænget 20, Bevtoft
Mellemvej 3
Hjartbrovej 7, Bevtoft
Krügersvej 49, Bevtoft
Neder Jerstalvej 21, Bevtoft
Tjørnevænget 30, Bevtoft
Bevtoftvej 34, Bevtoft
Byvej 16, Bevtoft
Rosenvænget 7, Bevtoft
Møllevænget 6, Bevtoft
Diagonalvej 7, Bevtoft
Kløvervej 47, st.th. 6500 Vojens

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

Indre Mission

Gudstjenester
28/2 10.30 Rytmisk Gudstjeneste
6/3
10.30
13/3 09.00 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp efter Gudstjenesten
20/3 10.30	Minikonfirmander + krondiamantkonfirmander. Kirkekaffe
24/3 19.00 Skærtorsdag
25/3 10.30 Langfredag
27/3 09.00 Påskedag
28/3		
Domkirken kl. 14.00 v. Niels Bjørn Christensen-Dalsgaard
3/4
10.00 Konfirmation
10/4 14.00 Christian Munch, 70 års konfirmandjubilæum. Kirkekaffe.
17/4 10.30
22/4 09.00 Bededag. Annesofie Munch prædiker.
24/4 10.30 Christian Munch prædiker
1/5
10.30 Samtale i konfirmandstuen efter gudstjenesten
5/5 		
Kristi Himmelfartsdag. Ingen gudstjeneste
7/5
09.00 Byfest i Bevtoft. Kirkekaffe efter gudstjenesten
8/5
09.00
15/5 10.30 Pinse. Læsning på mange sprog.
16/5 		
Friluftsgudstjeneste på Årø. (Se nærmere omtale)
22/5 09.00
29/5 09.00

Særlige begivenheder
12/3
8/4
10/5

14.30 Koncert med fangekoret fra Vridsløselille
09.00 Morgensang i konfirmandstuen
15.00 Børnekor starter i konfirmandstuen

Kontakt-oplysninger
De ansatte holder fri om mandagen,
bortset fra Præstesekretæren.
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,
Kolding, 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
Gravermedhjælper Solveig Gehrt
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
Præstesekretær Stinne Prinds Carstensen, Storegade 52, 6560 Sommersted. Træffes mandage kl. 8-16
i Skrydstrup Sognehus, Ribevej 51,
74 54 13 11 eller mail sca@km.dk.
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34. årgang

Tror kristne og muslimer på den samme Gud?
Ved nytårsgudstjenesten i domkirken havde biskop Marianne Christiansen
inviteret imam Kassan Ali Rachid fra Haderslev, til at dele et nytårsønske.
Biskoppens prædiken og imamens hilsen havde det fælles mål at appellere
til fredelig sameksistens med dem, som har en anden religion. Og det er et
vigtigt budskab netop i denne tid, hvor en del muslimer kommer til os som
flygtninge.
Sagen har alligevel skabt debat i medierne. For bør en imam medvirke ved
en kristen gudstjeneste? Og er det ok at der bliver citeret fra koranen i kirken? Der har været læserbreve både for og imod. Personligt ville jeg ikke
bede en imam medvirke ved en gudstjeneste. Men jeg kunne godt deltage
i en debat eller ved en festlig lejlighed med en leder for et andet trossamfund.
Bag debatten ligger et grundlæggende spørgsmål: tror kristne og
muslimer på den samme Gud? Mit
svar er, at i en vis forstand kan man
godt sige, at kristne og muslimer
tror på den samme Gud. Vi er enige om, at der kun er en Gud, den
almægtige skaber af himmel og
jord. I Bibelen kaldes Abraham for
’troens fader’ og muslimerne mener også at Ibrahim (som de siger)
er deres stamfar. Abraham fik to
sønner, hvoraf Jesus nedstammer
fra Isak og ifølge Islam nedstammer
Muhammed fra Ismael.
Men selvom vi er enige med muslimerne om, at der kun er én Gud, er det
så den samme, vi tror på? Som kristne, mener vi at Jesus ”er den usynlige
Guds billede… i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig.” Det
betyder, at hvis man vil vide, hvordan den usynlige Gud er, må man se på
Jesus. Ser man ikke Gud gennem Jesus, ser man ikke det sande billede. Som
Jesus sagde: ”Ingen kommer til Faderen uden ved mig”.
Hvordan skal vi så møde muslimerne i dag? Som kristne er vi moderne disciple af Jesus og døbt til at have Jesus som forbillede. Jesus han mødte tit
mennesker med andre religiøse opfattelser, fx de romerske soldater. For
Jesus var det vigtigste altid at møde det enkelte menneske med kærlighed
og respekt. Han opfattede ingen som sine fjender, heller ikke dem, som
gjorde sig til fjender af ham. Og Jesus forsøgte gennem næstekærlighed at
overbevise enhver om sandheden om Gud.
Sognepræst Peter Heini Glistrup

