SKAL VI FEJRE EN SKILSMISSE?
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther et dokument op på døren til
slotskirken i Wittenberg. Det indeholdt 95 sætninger, som kritiserede
paven og den kirkens salg af afladsbreve med trusler om skærsilden
efter døden. Luther endte med at blive bandlyst. Dermed grundlagdes
vores lutherske kirke.
Året 2017 bliver et særligt år i Den Danske Folkekirke. Vi har nemlig
valgt at følge alle de lutherske kirker i verden og fejre 500 året for begyndelse på reformationen. Vi fejrer ikke en skilsmisse, for Luthers
drøm var, at reformere hele den katolske kirke. Og meget er sket siden
dengang. I dag er lutheranere og katolikker lykkeligvis tættere på hinanden end nogensinde før.
Det vi fejrer er, at Luther og andre dengang tog et opgør med opfattelser og ordninger, som holdt mennesker i undertrykkelse og frygt.
Med reformationen begyndte en proces, hvor meget forandredes. For
eksempel blev Bibelen oversat til dansk, så alle mennesker selv kunne
læse hvad den kristne tro er.
Mange kirker har i 2017 spændende reformations-fejrings-arrangementer, hvor enhver er velkommen til at deltage. Det gælder især
Haderslev Domkirke, som er centrum for festlighederne i Danmark.
Reformations-jubilæet bliver fejret i Haderslev i weekenden den 2-4.
juni med foredrag, koncerter og gudstjeneste. Læs mere på nettet og
i aviserne. I Bevtoft har vi ikke planlagt særlige reformations-arrangementer, men ofte vil reformationens betydning indgå som tema i prædikener mm. Det er mit håb, at vi på den måde kan sætte fokus på,
hvor stor betydning reformationen har haft også for os i Danmark.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag den 12/3 er der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste - og mennesker i nød ud
fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i
24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og
bæredygtig udvikling. I Bevtoft sogn er vi med til at samle ind. Efter
gudstjenesten kl. 9 i Skrydstrup kirke mødes
indsamlerne i sognehuset kl. 10 til en kop kaffe,
og ruterne fordeles. Senest kl. 12.30 er vi tilbage i sognehuset og resultatet gøres op, mens vi
spiser lidt frokost sammen. Man kan tilmelde
sig til Tina Holm Madsen på 50 44 25 09 eller
tinaholmmadsen@gmail.com — eller bare
møde op på dagen.

”DET ER ET STORT ANSVAR”

SOGNEUDFLUGT

Li Eliasen er ny regnskabsfører for Bevtoft, Skrydstrup, Nustrup og
Vedsted sogne. Hun bor i Vejle men har sine rødder på Midtsjælland,
hvorfra hun flyttede for 11 år siden med sin mand og 2 døtre. Li begyndte med regnskaber som 6 årig, hvor hendes far lavede selvangivelse og fortalte om det. Siden blev hun uddannet sparekasseassistent
i Bikuben og har arbejdet med regnskaber og som ejendomsmægler i
25 år. Li blev ansat i Folkekirken, da en veninde, som var kordegn, bad
hende være ferieafløser og siden vikar i en længere sygdomsperiode.
Heldigvis er veninden blevet rask og derfor kan Li nu hellige sig vores
regnskaber.
Hvad laver en regnskabsfører?
”Ja, kirken er jo ikke en helt lille forretning. Ansatte skal have løn, og
der skal betales regninger i netbank og alt skal bogføres. Sammen med
sognets kasserer skal jeg sørge for, at fakturaerne er korrekte, så at
kirkeskatten bliver brugt rigtigt. Det er et stort ansvar. At begynde som
regnskabsfører har været en stor mundfuld. Både at lære alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte i 4 sogne at kende og at spore sig
ind på hinanden kræver en vis tid, men alle har taget det med godt
humør, så jeg er meget glad for at være blevet regnskabsfører. Jeg vil
gerne have at arbejdet med regnskabet kommer til at køre så nemt og
gnidningsløst for alle i dagligdagen og at regnskabet samtidig opfylder
de mål, som lovgivningen kræver.”
Hvordan er dit forhold til kirken?
”Jeg har gennem flere år haft min ”faste” plads til gudstjeneste om
søndagen og min familie holder meget af at komme i kirke til jul. De
seneste år har vi oplevet min nevøs og nieces voksendåb inden de
skulle konfirmeres. Det var meget højtideligt, smukt og en kæmpe oplevelse.”
Hvad er du optaget af ud over kirken?
”Jeg er mormor til Risle på 2½ år, og som bor meget tæt ved os. Vi
er så heldige at have vore 2 døtre meget tæt på, så vi er i daglig kontakt med døtrene og spiser sammen et par gange om ugen. Vi besøger også tit min papfar som bor i en ældrebolig i Vejle. Derudover er
jeg støtteperson for en ung flygtning, en ung muslimsk kvinde med et
barn på 5 år, som er fraskilt og prøver at få et liv i Danmark som flygtning til at fungere.
Hvad er dine interesser?
”Jeg vild med dyr. Vi har 2 små ældre hunde, en stor kattekilling, og får
snart en hundehvalp i ”dagpleje” ligesom vores yngste datters kat er
det. Både hundene og katten bliver luftet i snor 3 gange dagligt.
Det er godt at få noget frisk luft
fra arbejdet ved computeren.
Og så tager jeg meget gerne en
uge på højskole, fx med yoga eller masser af sang. Jeg elsker at
synge fra højskolesangbogen og
nyder sangaftnerne i DGI-huset
i Vejle med Jacob Bonderup fra
Engelsholm Højskole.”

Bevtoft kirke inviterer dig på sogneudflugt onsdag den 31/5. Der er
afgang fra kirken kl. 12 – forventet hjemkomst kl. 18.30. Programmet
er ikke færdigt, men vi skal traditionen tro have lækker eftermiddagskaffe og en andagt undervejs. Udflugten koster 100 kr., som medbringes kontant. Tilmelding: senest den 24/5 - til Ingeborg Kjeldstrøm på
telefon 2493 0530.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
10/3 og 21/4. 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.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Det ”nye” menighedsråd er kommet godt i gang med de forskellige opgaver der er i forbindelse med kirke og kirkegård. I denne sammenhæng er det godt at vi har to garvede medlemmer i rådet, som kan
vejlede os nye ”rødder”.
Tak til alle jer der var med til Borgermødet i Forsamlingshuset – om
grunden Krügersvej 44. Tak for de mange forslag der kom frem den aften. Det næste der skal ske er, at vi skal have et møde med kommunen
om, hvad der skal være på grunden, og hvad vi har mulighed for at lave
der. Kirkegårdsdiget vil blive repareret i løbet af sommeren/ efteråret.
Det skal behandles i stiftet, som skal bevilge penge til istandsættelse.
Vedr. Våbenhuset havde vi et møde med provst Torben Juul Andersen
og Helge Jacobsen (formand for provstiudvalg). De ville gerne høre om,
hvad vi ville bruge et nyt og større våbenhus til. Det de lovede os var, at
vi ikke skal reparere på det hus vi har nu. Vores ønske bliver behandlet
på et møde i maj, hvor også diget ved bagergrunden skal drøftes. Forhåbentlig bliver der bevilget penge til istandsættelsen.
Det er nu snart 5 år siden der blev lagt nyt tag på Kirken. Vi skal derfor
holde byggesyn på taget for at udbedre evt. skader/ fejl, som er med
i garantiordningen. Vedr. personale ved kirken, har vi ansat Solveig
Gerth som gravermedhjælper fra 1/3 og året ud.
Erling Due Pedersen, Formand for Bevtoft menighedsråd
Menighedsrådet holder møde tirsdag den 28/3, 18/4 og 30/5 kl. 19.00
i konfirmandstuen.

KONFIRMATION I BEVTOFT KIRKE
Følgende konfirmeres søndag den 23.april 2017 kl. 10.00
Nanna Inger-Marie Houtved, Krügersvej 39 - Sofie Linding Simonsen,
Rosenvænget 44 - Laura Steenholdt, Hyrupvej 27 - Sara Steenholdt
Hyrupvej 27 - Amalie Schrøder Larsen, Neder Jerstalvej 36 - Hans Jakob Appel, Strandelhjørn Bygade 27 - Freja Clemens Ipsen, Mellemvej 3 - Kasper Friis, Neder Jerstalvej 41 - Lucas Rosenberg Nicolaisen,
Krügersvej 59 - Michael Hansen, Tyrholmvej 17a, Strandelhjørn - Bjarke
Rostgård Smith, Glaservej 1 - Emma Jessen, Tjørnevænget 19 - Rasmus
Breslau Uth Jensen, Møllebakken 1 - Mathias Friis Høi, Rosenvænget 32.

BØRNEKOR I BEVTOFT
Igen i år kan du gå til børnekor i Bevtoft. Vi øver i kirken - kl. 15 til 16 på følgende datoer: 16/5 – 23/5 – 30/5 – 6/6 og 13/6.
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 efterfølgende følger vi dig tilbage. For tilmelding og aftale om følgeordning, kontakt kirkesanger Dorthe Jensen-Simonsen på
tlf. 2257 8898 eller kirkesanger@bevtoft-kirke.dk.
NB! Som afslutning på sæsonen, synger koret ved gudstjenesten i Bevtoft kirke søndag den 18/6.
Venlig hilsen fra korlederne
Gerda Torp Nørgaard og Dorte Jensen-Simonsen
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Døbte:
Oliver Lind Sørensen, Lucas Nguyen Henriksen, Ella Juul Petersen, Peter Søkilde Nørgaard, Karl Christian Behrens Nissen
Viede/velsignede:
Jytte & Flemming Jensen
Døde/begravede, bisatte:
Inger Marie Mærsk, Kathe Johanne Bøgild, Jørgen Heiselberg,
Niels Peter Schmidt, Johan Jørgen Søndergaard Nissen, Marinus
Wind

5/4 kl. 10.00 – ca. 16.00
Det sønderjyske forårsstævne i
Agerskov Sognehus
8/5 kl. 19.30 Forårsmøde m. generalforsamling på
Herrestedgård i Toftlund

BEVTOFT KVINDEKREDS
6/3 kl 14.30 Kvindekreds hos Ebba Christensen, Åvænget 21
9/5 kl 14.30 Kvindekreds, Anne Mortensen, Rosenvænget 26

INDRE MISSION
8/3	kl. 19.30 Strandelhjørn Missionshus: Kredsmøde –
højskoleaften v. Jens Langkildehus, Løgumkloster.
Emne: Martin Luther – kirkens reformator.
29/3	kl. 14.00 Kredsmøde: Højskoleaften i Rødding
konfirmandstue v. Jens Langkildehus, Løgumkloster.
Emne: Wilhelm Beck - en vækkerrøst.
6/4	kl. 19.30 Strandelhjørn Missionshus: Sangaften v. Gerda
og Arne Nørgaard, Kolding
3+4/5 	kl. 19.30 Gram Menighedshus: Gramkredsens bibelkursus, v. Jørgen Hedager Nielsen,
Børkop. Emne: Han gør alting nyt – om tegnene, Jesu
genkomst og den nye jord

KFUM OG KFUK
6/3	kl. 19.30 Agerskov Sognehus: Voksenstævne v. leder af
KFUM’s Soldaterhjem, Pia Ælmholdt, Varde.
Emne: Diakoni ind i de nye udfordringer
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DANMISSION

GUDSTJENESTER
5/3
10.30
12/3		
Gudstjeneste i Skrydstrup kirke kl. 9.00
19/3 09.00
26/3 10.30
2/4
09.00
9/4
10.30 Palmesøndag
13/4 20.00 Skærtorsdag
14/4 10.30 Langfredag
16/4 09.00 Påskedag – opstandelsesandagt på kirkegården kl. 8.40
17/4		
2. påskedag – gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 14.00
23/4 10.00 Konfirmation
30/4 19.00 Christian Munch prædiker
7/5
09.00 Christian Munch prædiker
12/5 09.00 Store Bededag - Christian Munch prædiker
14/5 10.30 Samtale i konfirmandstuen efter gudstjenesten
21/5 09.00
25/5		
Kristi Himmelfart – gudstjeneste i Skrydstrup kl. 10.30
27/5 09.00 Børnevenlig Byfestgudstjeneste i hallen med kaffe og brød
28/5 10.30
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
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34. årgang

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
10/3
12/3
4/4
14/4
21/4
31/5

09.00
10.00
19.00
14.00
09.00
12.00

Morgensang i konfirmandstuen
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Skrydstrup sognehus
Verdensmusikalsk optakt til påske med Betty & Peter Arendt
Via Dolorosa: Korsvandring i Skrydstrup sognehave.
Morgensang i konfirmandstuen
Sogneudflugt: ”Ud i det blå”. Husk tilmelding på tlf. 24930530.

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 tirsdage 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 Emma Rhode Nissen,
kirkevaerge@bevtoft-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Erling Due Pedersen,
formand@bevtoft-kirke.dk

VERDENSMUSIKALSK OPTAKT TIL PÅSKE
Tirsdag den 4/4 kl. 19.00 får Bevtoft Kirke besøg af musikerparret Betty
& Peter Arendt, der til daglig er hhv. kirkesanger/korleder og organist
ved Haslev Kirke på Midtsjælland. Verdensmusikere er ofte et navn,
man hæfter på Betty & Peter Arendt. Igennem mere end 25 år har de
været folkekirkens musikalske vindue ud mod den store verden. Gennem mange rejser til Asien, Afrika og Latinamerika har de lært kirkemusik, som sjældent høres på danske breddegrader. Men de er samtidig
helt klassisk skolede musikere fra hhv. det fynske og jyske musikkonservatorium.
Betty & Peter Arendt vil være kendte ansigter fra DR Kirken og fra Danske Kirkedage, hvor de har været med siden 1992. De har også en lang
række cd og nodeudgivelser bag sig med kirkemusik fra fjerne himmelstrøg – i dansk oversættelse! Ved koncerten i Bevtoft Kirke vil man både
kunne høre traditionel dansk passions- og påskemusik og påskesalmer
fra den store verden. En del af programmet vil være fællessang.
Der er gratis adgang!

