Fangerne fra Vridsløselille statsfængsel
tror også på Gud (efteromtale)
Mange fandt vej til Bevtoft kirke en smuk forårslørdag i marts, for at høre
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel, der havde valgt at bruge deres
dyrebare udgangstilladelse på at synge for os.
Hvis nogle forventede at møde hårde drenge med stoneface, må de have
følt dem godt snydt.
I stedet for gav disse garvede drenge, med mange ”lig i lasten” os alle en
fantastisk god, hjertelig og gribende oplevelse.
Teksterne til de fleste sange på korets repertoire er skrevet af fangerne
selv, og de fleste melodier komponeret af korleder Louise Adrian. Det
var tankevækkende at høre fangerne fortælle om deres liv i fængslet,
deres længsel efter at være sammen med deres børn og familie og deres
tanker og tro på Gud, hvilket tydeligt kom frem i deres sangtekster. Bl.a.
hørte vi sangen ”Mure og hegn”, skrevet af Lukas, som har tilbragt 22 år i
Vridsløse statsfængsel.
Men Fangekoret synger ikke kun deres egne sange. Hver eneste søndag
fungerer de som kirkekor i fængselskirken.
På Fangekorets hjemmeside kan man læse, at koret har eksisteret i 15 år,
og stopper ikke selvom Vridsløse lukker:
Så længe der er indsatte på Vridsløse, synger de videre, og når de sidste er
væk, får de “bortsendte” indsatte udgange fra de fængsler, hvor de placeres indtil de samles - nye, som gamle - på Falster, hvor jeg regner med at
flytte med”, fortæller Louise Adrian. Læs mere om Fangekoret på http://
www.fangekoret.dk/
Præstesekretær Stinne Prinds Carstensen

Nyt om gudstjenester
Som nogle måske har bemærket, så er der i sommerens løb 2 aflyste gudstjenester. Det har været en fast ordning, at vi har 4 aflyste gudstjenester
om året. Hidtil har de ligget på sognepræst Peter Heini Glistrups ferie og
frisøndage. Fremover vil de i stedet ligge på sognepræst Christian Munchs
ferie og frisøndage. Biskoppen og provsten har i forbindelse med pastorats-sammenlægningen af Bevtoft og Skrydstrup sogne besluttet, at Peter
må aflyse 1 af sine 3 gudstjenester de søndage, hvor Christian ikke prædiker. Der er indgået aftale mellem menighedsrådene, at aflysningerne
går på skift mellem Nustrup, Skrydstrup og Bevtoft. Alle i Bevtoft sogn er
hjertelig velkomne til at tage med Peter til gudstjeneste i nabokirkerne de
pågældende søndage!

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
Anni Moltzen, fortsætter, fra ca. kl. 17.00, med spændende aktiviteter
udendørs. Det hele foregår omkring 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 2622 1322 eller phg@km.dk.

Menighedsrådet holder møde den 31/5, den 16/6 (i Skrydstrup
Sognehus), samt den 9/8 kl 19.00.

Jeg kan bedst lide mangfoldigheden i arbejdet
Til efteråret er der valg til menighedsrådet.
Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen
fortæller her om hvordan det har været for
ham at være med.
”Jeg har siddet i Bevtoft Menighedsråd (MR)i
otte år og alle årene som formand.
Jeg stillede op til menighedsrådet på opfordring fra Den kirkelige fællesliste; men den
egentlige grund er, at jeg interesserer mig for
kirkeliv og tro.

Det er vigtigt at stille op og deltage, for det er
efter min mening kun ved at deltage aktivt, at
man opretholder retten til at kritisere og ønske
ændringer. MR valg er et demokratisk valg og os
der sidder i denne periode kan alle med rette
sige, at vi er valgt til opgaven, da der var valg
for otte år siden, og vi alle blev valgt dengang.
At sidde med, giver mig muligheden for at
være med til at påvirke linjen i hele menighedsrådsarbejdet. Jeg kan aktivt
forsøge at præge arbejdet med min holdning til det at være kirke i tiden.
Vi har haft en meget bred vifte af opgaver i den tid jeg har været med.
Pastoratet havde netop sagt farvel til Tirslund sogn men der fulgte lige en
bodeling med i kølvandet som blev noget af det første vi skulle forholde os
til. Økonomi har fyldt rigtigt meget da vi har gået fra at være presset helt
i bund likviditetsmæssigt, til i dag at have en sund og nødvendig likviditet,
så der altid er til tre måneders løn til de ansatte. Vi har ændret projekter
og lavet nye, revet forpagterboligen ned, solgt jord til et regnvandsbassin.
Vi har ændret præstegårdshaven, lavet nyt køkken, lagt nyt tag på kirken,
snakket sognehus og senest har vi købt den gamle bagerbutik, med
nedrivning for øje.
På den indre side, altså den med kirkelivet og menigheden, fik vi den opgave
at kalde en ny præst til sognet. En opgave som fyldte rigtigt meget i en lang
periode, og medførte samtaler og mødet med mange ansøgere.
Den endelige udvælgelse har indfriet de ønsker og mål som vi som MR
havde for øje, nemlig at kalde en præst som ønskede at være præst for hele
sognet.
Ud over det har vi også valgt ny Biskop i perioden og her på falderebet skal
vi også have en ny provst. Undervejs blev stillingen som præst i Bevtoft
ændret til en ca. 65%-stilling, men er nu igen blevet ændret så vi i dag
hedder Bevtoft og Skrydstrup pastorat, med en præst på fuld tid.
Jeg kan bedst lide mangfoldigheden i arbejdet. Der er altid et eller andet
der skal arbejdes med eller ting der kan ændres og gøres anderledes.
Medlemmernes ve og vel: kan de se meningen med kirken og finder de
glæde ved at komme der. Mit ønske har været, at det er et enigt MR der
træffer beslutningerne. Dette kan ikke altid lade sig gøre, men har været
tilstræbt i hele perioden.
Har du lyst til at være med til at udvikle kirkelivet i Bevtoft sogn?
• Betyder menigheden noget for dig?
•	Kan du klare at ting ikke altid sker samme dag som ideerne fødes, og at
økonomi er en del af arbejdet, lige såvel som det at være arbejdsgiver?
• Tænker du i muligheder frem for begrænsninger?
•	Kan du lide at være en del af en demokratisk proces, hvor alle skal høres
men flertallet i sidste ende bestemmer?
- så skal du stille op og gøre din indflydelse gældende.”
		
Menighedsformand Niels Møller Jessen

Udflugt til Gråsten slot og Broager kirke
Onsdag den 1/6 kl 12-18.30 inviterer Bevtoft Kirke på udflugt til Gråsten slot
og Broager kirke.
Vi kører først til Gråsten, hvor vi sammen med en guide, skal se på og høre
om slottet, parken og kirken. Der bliver 2 hold, som får det samme foredrag.
Det ene hold går en lang runde i parken, det andet en kort. Derfra går turen
til den gamle kro, hvor vi nyder eftermiddagskaffen. Bagefter besøger vi
Broager kirke, hvor sognepræst Peter Glistrup vil fortælle lidt om kirken
samt holde en andagt for os. Hele udflugten koster 100 kr, som medbringes
kontant. Tilmelding: til Ingeborg Kjeldstrøm senest den 27/5 på tlf.nr. 7451
4432 eller 2493 0530.

Grundlovsmøde i Bevtoft præstegårdshave
Grundlovsdag den 5/6 kl 14 inviterer
menighedsrådet og borgerforeningen til
grundlovsmøde i præstegårdshaven med kaffe,
kage og godt fællesskab. Taleren er i år biskop
Marianne Christiansen. Arrangementet koster
40 kr.

Pilgrimsvandring i Skrydstrup sogn
Bevtoft og Skrydstrup menighedsråd inviterer til en ca. 5 km lang
pilgrimsvandring i Skrydstrup sogn. Det er fredag den 17/6. Vi mødes
ved Skrydstrup kirke kl 17.00 og indleder pilgrimsvandringen med en
introduktion. Undervejs vil der være tid i stilhed - og også en pause undervejs
til at drikke noget, man selv medbringer. Vi forventer ankomst til Skrydstrup
sognehus ca. kl 18.30, hvor vi spiser sammen og taler om vandringen. Dagen
slutter med en aftengudstjeneste i kirken kl 19.30-20.30. Tilmelding sker til
Leif Nielsen, Skrydstrup, på 6134 8785 eller Peter Glistrup, Bevtoft, på 2622
1322. Arrangementet er gratis.

Ældregudstjeneste i Bevtoft kirke
Torsdag den 18/8 kl 14 er der gudstjeneste - særligt for sognets ældre. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffebord i præstegården. Kaffen
er gratis og man behøver ikke tilmelde sig.

Morgensang i konfirmandstuen
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl 9.00 fredag den
24/6 og tirsdag den 26/7. 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 tlf.nr. 2656 3085.

Sangglade børn i Børnekor i Bevtoft
Søndag den 12/6 afslutter vi sæsonen med at synge til gudstjenesten i
Bevtoft kirke kl.10.30. Kom og hør børnekoret synge 2-3 sange. Vi glæder os
til at vise hvad vi kan! NB! Vi starter en ny sæson op i oktober eller november
2016. Se starttidspunktet i næste kirkeblad, der udkommer i slutningen af
august.
Venlig hilsen fra korlederne
Gerda Torp Nørgaard og Dorte Jensen Simonsen
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Døbte: Cecilie Lundby Aagaard, Mille Elisabeth Madsen Ohmann, Markus Strand Nielsen, Henrik Jørgensen Birk, Malou
Krautwald Johnsen, Julie Krautwald Johnsen, Isabella Jasmin
Hessellund Holst, Lucas Puggard Christensen, Martin Puggaard
Christensen
Viede/velsignede: Anita Jensen & Bjarne Nissen, Janne Hessellund Guldsmed & Thomas Holst, Ingeborg Jørgine Marie Kjeldstrøm & Aage Eduard Kjeldstrøm
Døde/begravede/bisatte: Jørgen Romme, Valdemar Frisk, Karin
Marie Rudebeck, Annelise Dorthea Christensen, Signe Jensen
Steenholdt, Anna Eleonora Schmidt.

6/6 kl 14.30 Kvindekreds hos Ingeborg Holm, Buen 13
1/8 kl 14.30: Kvindekreds hos Ebba Christensen, Åvænget 21.

Indre Mission
15/6 kl. 19.30: Sommermøde i Strandelhjørn Missionshus.
Taler: Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding
Vi holder sommerferie i juli og august måned.

KFUM og KFUK
Sommerlejre på Philipsborg
1-3/7:		
Børnelejr for de 5-8årige
4-7/7:		
Pigelejr for 7-12 årige
6-10/7:	Wonderful Days på Blåkilde efterskole. Festival
for alle unge (13-17årige)
9-14/7:
Drengelejr for 7-13 årige friske drenge
6-11/7:	Teen-sommerlejr i Distrikt Syd for 13-17årige
unge mennesker
17-22/7:
MOK sommerlejr for 8-12 årige piger og drenge
28/7:		
Friluftsgudstjeneste på Philipsborg kl. 14-17
Se yderligere program for lejrene på KFUM og KFUK i distrikt syd
- eller hjemmesiden: syd.kfum-kfuk.dk/philipsborg/

# Tænkselv: Ateistisk selskab har for nylig kørt en reklamekampagne
på busserne i København og Århus...

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

Danmission/Bevtoft kvindekreds

Gudstjenester
29/5
5/6
12/6
19/6
26/6
3/7
10/7
17/7
24/7
31/7
7/8
14/8
21/8
28/8

09.00
09.00
10.30
10.30
Ingen
19.00
10.30
09.00
ingen
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30

Grundlovsdag
Vi fejrer dåbsjubilæum og børnekoret medvirker, kirkekaffe
Skrydstrup kirke kl. 10.30 v. Peter Heini Glistrup
Christian Munch prædiker
Christian Munch prædiker
Christian Munch prædiker
Skrydstrup kirke kl. 10.30 v. Peter Heini Glistrup

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
1/6 12.00
5/6 14.00
17/6 17.00

Udflugt til Gråsten slot og Broager kirke.
Grundlovsmøde i præstegårdshaven
Pilgrimsvandring i Skrydstrup sogn.

24/6 09.00
26/7 09.00
18/8 14.00

Morgensang i konfirmandstuen i Bevtoft præstegård
Morgensang i konfirmandstuen i Bevtoft præstegård
Ældregudstjeneste i Bevtoft kirke

Kontakt-oplysninger
Sognepræst Peter Heini Glistrup,
Krügersvej 36, 6541 Bevtoft,
7451 4222 og 2622 1322,
sognepraest@bevtoft-kirke.dk
Organist Gerda Torp Nørgaard,
E.mail: 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
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#tænkselv
Ateistisk selskab har for nylig kørt en reklamekampagne på busserne i
København og Århus med spørgsmål, som skulle sætte tankerne i gang:
“Hvorfor tro på en gud?”, “Hvorfor koster tro noget?” og “Talte Jesus og
Mohammed med en gud?” Ateistisk selskab vil ifølge deres hjemmeside:
”mindske religionernes indflydelse på samfundets udvikling.” Det indbefatter at få adskilt stat og kirke i Danmark. Reklamerne har derfor - med
#tænkselv - henvist til en vejledning i, hvordan man melder sig ud af Folkekirken, og kampagnen har medført en stigning i antallet af udmeldelser
den seneste tid. Det har selvfølgelig skabt en hel del debat! Min mening er,
at det er rigtigt godt at få mennesker til at tænke over nogle af livets store
spørgsmål. Jeg tror næppe at nogen bliver ateister på grund af en busreklame. Jeg synes i øvrigt heller ikke, at det er et mål for Folkekirken at holde på
medlemmer, som opfatter sig selv som ateister.
Reklamekampagnen på busserne indeholder kun spørgsmål og ingen svar.
Jeg vil gerne give mine bud:
1. Hvorfor tro på en Gud? Der kan fremdrages mange eksempler fra verdenshistorien på, at religion har været årsag til krig og ondskab. Dog må
man samtidig sige at meget af det, som vi bekender os til, er udsprunget af
den kristne tro: hospitalsvæsenet, menneskerettighederne, velfærdssamfundet, demokratiet osv. I øvrigt er det kun en ateist som kan spørge ”Hvorfor tro på en Gud?” Den som tror på Gud, kan slet ikke lade være.
2. “Hvorfor koster tro noget?” Spørgsmålet er, for mig at se, irrelevant i
forhold til Folkekirken: At tro koster ikke noget! Man kan sagtens være et
troende menneske uden at være betalende medlem. Kirkeskatten er valgfri, men for mig at se godt givet ud. Kirken skaber fællesskab for mennesker
i vores lokalsamfund, også for de syge, gamle og marginaliserede. Kirken
hjælper med at gøre livets store øjeblikke smukke, de glade og de sørgmodige. Kirken vedligeholder vores uvurderlige historiske bygninger og de
uundværlige kirkegårde. Kirken forkynder at ethvert menneske har værdi
som skabt af Gud, og at vi derfor skal leve i næstekærlighed. Uden det budskab ville verden ikke være den samme.
3. “Talte Jesus og Mohammed med en gud?” Som kristen teolog vil jeg
nøjes med at forholde mig til den første del. Ifølge Bibelen talte Jesus med
sin himmelske far, men ikke nok med det: Jesus sagde at han selv var Guds
søn. Det er ikke let at bevise hverken at han talte sandt eller falsk. Men det
er tankevækkende at Jesus ikke fik nogen som helst gevinst ud af det selv:
Han fik hverken magt, penge eller sex; og han var villig til at gå i døden. De
mennesker som fulgte Jesus fik samme skæbne: et liv i fattigdom, forhånelse og endte med at dø fordi de ikke ville afsværge troen. Hvis Jesus virkelig
talte med Gud i himlen, må hans budskab være verdens vigtigste. Læs selv
i Bibelen eller kom i kirke og hør – og tænk selv!
Sognepræst Peter Heini Glistrup

