Kyndelmisse med fællesspisning
Søndag den 1/2 fejrer vi Kyndelmisse i Bevtoft kirke kl 17.00. Minikonfirmanderne vil være med til at gøre det til en stemningsfuld og smuk
lys-gudstjeneste. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet alle
med om i forsamlingshuset til fællesspisning. Arrangementet er gratis.

Julekoncert med Bevtoft Allstars
Den traditionsrige og festlige julekoncert i Bevtoft kirke holdes i år
den 21/12 kl 19.00. Bevtoft Allstars medvirker sammen med elever
fra Bevtoft skole. Koncerten er gratis, men der vil blive mulighed for
at støtte kirkens julehjælp. Koret er åbent for alle og øver den 27/11,
3/12, 9/12 og 15/12 kl 19 samt den 6/12 fra kl 11, og den 21/12 kl
17.45. Tilmelding til Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.com eller på
Facebook.

Julehjælp fra Bevtoft kirke
Bevtoft kirke vil gerne medvirke til at julens fejring af Jesu fødsel bliver en fest for alle i Bevtoft sogn. Derfor er der igen i år mulighed
for at søge om julehjælp. Ansøgning skal sendes til sognepræst Peter
Heini Glistrup senest den 2/12 kl 18.00. Heri skal man kort redegøre
for sin økonomiske situation. Julehjælpen vil blive uddelt efter behov.
Alle får svar senest den 12/12 og julehjælpen afhentes i præstegården den 20/12 kl 10-12, hvor menighedsrådet også byder på en kop
kaffe og julegodter. Ved julekoncerten den 21/12 kl 19.00 vil der være
en indsamling til julehjælpen. Bidrag kan også gives til menighedsrådet eller præsten.

Indsamlinger i kirken
Ved høstgudstjenesten den 28/9 indkom der i alt kr. 5256,00 i ”høstoffer”. Pengene blev fordelt mellem Mandagshjørnet, Strandlopperne, de lokale aktiviteter i missionshuset i Strandelhjørn, Danmissions arbejde i Afrika og Asien samt Kirkens Korshærs arbejde blandt
socialt udsatte i Danmark. Ved julekoncerten vil vi samle ind til kirkens
julehjælp til borgere i sognet og nytårsdag er der indsamling til fordel
for Det Danske Bibelselskabs arbejde med bl.a. at lave gratis Bibler til
Afrika.

Mini-konfirmand for 3. klasse
Bevtoft Kirke inviterer alle sognets børn på 3. klassetrin til mini-konfirmand-undervisning i konfirmandstuen. Programmet indeholder
bibelhistorier, opgaver, lege og sange. Vi medvirker også ved nogle
gudstjenester. Undervisningen ligger tirsdage kl 14-15.30 fra den 26/1
til den 25/3. Minikonfirmanderne bliver hentet på Bevtoft skole og
kan blive fulgt til SFO bagefter. Man skal tilmelde sit barn på sognepraest@bevtoft-kirke.dk eller 26 22 13 22.

Nyt fra menighedsrådet
Vi er midt i den mørkeste tid af året og dog er den fyldt med lys. Vi
forbereder julens højtid og har allerede været i gang længe. Når vi
starter så tidligt med juleforberedelserne kan det ske, at vi næsten
kører så fast i juleræset, at vi kun når til anden juledag før juletræet
smides ud. Det er skidt, for julen starter egentlig først juleaften med
budskabet om det lille Jesusbarns fødsel, og så er tanken, at man skal
bruge tiden helt frem mod helligtrekonger til at glædes over denne
store begivenhed, som er årsagen til, at vi fejrer jul.
Der er dog et sted vi har haft lidt svært ved, at få ordentlig lys og det er på
kirkens parkerings plads. Det håber jeg, at vi har fået noget gjort ved inden juleaftens gudstjenesten som i år er kl 16, hvor det er rigtigt mørkt.
Et andet sted, der gerne her i efteråret og vinter skal ske store ting
er ude i skoven. Hede Danmark har fældet træerne i de to områder
hvor ”Bodil” rasede sidste efterår. Noget er blevet brugt til gavntræ
og resten fliset til varme. Der vil så blive genplantet med forskellige
træsorter, så snart vil der igen kunne ses en opvoksende bynær skov.
I præstegården har vi udarbejdet en vedligeholdelsesplan for, at vi
kan holde den i en præsentabel og funktionel stand, til glæde for
alle der bor og kommer i den. Vi har i fællesskab aftalt, at det nu er
køkkenets tur til at få en renovering og i skrivende stund indhentes
der tilbud hos køkkenfirmaer og vi forventer, at være i gang senest
til foråret. Planerne er med på provstiets prioritetsliste og vi vil opnå
økonomisk støtte hertil. Der er desuden et par vinduer især i syd
gavlen som er tjenlige til renovering eller udskiftning.
Det er menighedsrådets ønske, at vi også i det nye ubrugte kirkeår
må ses og mødes omkring mange gode arrangementer og kirkelige
handlinger. Velkommen til et nyt kirkeår ved Bevtoft Kirke!

Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Det er for børn!
Strandloppeklubben er for børn fra 0. til 6. klasse, tilknyttet KFUM og K og Folkekirken som dåbsoplæring for børn. 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.
Den 8/12 er der juleafslutning kl 15.00 i Over Jerstal Missionshus. Datoerne efter nytår er den 19/1, 2/2 og 16/2. Kontakt
Linda Jørgensen, 61 60 93 12 eller Solveig og Christian Gehrt,
74 51 44 76.

Danmission/Bevtoft kvindekreds
1/12 Kvindekreds, Ingeborg Holm, Buen 13
2/2 Kvindekreds, Stine Brik, Krügersvej 57

Indre Mission i
Bevtoft/Strandelhjørn
11/12 kl 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Adventsmøde. Taler:
Søndagsskolesekretær Rudolf Larsen, Agerskov
5-11/1 Evangelisk Allianceuge:
5/1 kl 19.30 hos Anne og Arne Mortensen, Rosenvænget 26
6/1 kl 19.30 hos Ingeborg og Carl Holm, Buen 13. Oplæg ved
Indre missionær Arne Nørgård, Gram
8/1 kl 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Oplæg ved sognepræst Peter Heini Glistrup
22/1 kl 19.30: Vintermøde
5/2 kl 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Indre Missions generalforsamling
19/2 kl 14.00 og 19.30: Vinterstævne

Menighedsrådet holder næste møde den 2/12 kl 19.00 i konfirmandstuen.

KFUM og KFUK i
Bevtoft/Strandelhjørn:

Døbte: Laura Asbjørn Fleischer, Oliver Høier Pickart, Sofia Reimers Nielsen.
Viede/velsignede: Gudrun og Poul Larsen, Kirsten og Erik Nielsen.
Døde/bisatte/begravede: Arne Christensen, Ingeborg Hansen,
Marie Jakobsen, Carsten Jessen, Mette Kjerstine Nielsen.

28/12 kl 14-16 i Strandelhjørn missionshus: Julefest med dans
om juletræet, leg, fortælling, godtepose og æbleskiver med kaffe/te eller sodavand. Hele familien er velkommen!
23-25/1 på Nyborg Strand: KFUM og KFUK’s landsstævne for
voksne. Program fås på KFUM og KFUK’s hjemmeside
2/2 kl 19.30 i Agerskov Sognehus: Voksenstævne. Taler: Provst
Børge Munk Poulsen. Emne: ”Magt og afmagt”
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Erik Sloth blev sognepræst i
Bevtoft og Tirslund sogne fra
1982. Han gik på pension i 2005
pga. sygdom og siden har han
og hans hustru Johanne boet
på Taasinge, hvor hun er sognepræst. Peter Heini Glistrup har
stillet Erik Sloth en række om
årene i Bevtoft.
Hvad husker du af gode oplevelser som præstefamilie i Bevtoft?
Det giver en stærk tilknytning, at vores 5 børn alle voksede op i Bevtoft
præstegård. Skulle jeg nævne en bestemt ting, må det blive dengang
vor datter Karen i 2003 var udsat for en alvorlig bilulykke. Den opbakning, medleven og opmærksomhed, som folk viste os den gang, er
uforglemmelig for os. Da vi kom hjem med Karen, var huset nærmest
oversvømmet af blomster med trøstende og gode ord. Det varmede
virkelig meget.
Hvordan var det at være præst i Bevtoft?
Jeg har haft indtryk af, at jeg havde et godt forhold til befolkning, kirkebetjening, menighedsråd m. fl. Jeg var meget glad for, at folk gav mig
lov til at være præst på den måde, jeg gerne ville. Vi var ikke altid enige
om alt, men kunne respektere hinandens synspunkter og sammen nå
frem til en afgørelse, f. eks. i menighedsrådet. En anfægtelse var, om jeg
nu også fik udtrykt mig tydeligt i prædikener, taler og kirkebladsartikler
etc. Og så, om jeg nåede ud til alle, der gerne ville have et besøg eller
en samtale. Og så er der spørgsmålet, om man ikke nu og da talte, hvor
man burde have tiet, og tav, når man skulle have talt. Det er godt at
tænke på, hvad Paulus skriver: ”for mig har det såre lidt at sige, om I
eller nogen menneskelig ret bedømmer mig; ja, jeg vil ikke en gang bedømme mig selv. Thi vel er jeg mig intet bevidst; dog dermed er jeg ikke
retfærdiggjort; den, der bedømmer mig, er Herren”.
Hvad var vigtigst for dig i dit arbejde som præst?
Gudstjenesten med dens sakramenter og ordets forkyndelse, salmer
og skiftende tekster. Gudstjenesten er og bliver kirkens udgangspunkt
og kerneydelse. Det er den, som i sidste ende er grundlaget for konfirmandundervisning, sygebesøg og sjælesorg.
Hvordan oplevede du det gradvis at blive mere syg i den sidste tid
af dit embede?
Når en sygdom kommer langsomt, opdager man ikke altid selv, hvor
alvorligt det er og hvor lidt man kan i sammenligning med før, men da
vi havde taget den endelige beslutning, begyndte jeg så småt at tro på,
at der måske trods alt var en fremtid for os, også efter Bevtoft og Tirslund. Det var derfor en stor glæde for os, at der var to menigheder på
Taasinge, som kunne bruge os. Vi kunne flytte ind i en dejlig præstegård
og fortsætte vort landsbypræsteliv, som vi har holdt af det.
Hvordan husker du afskeden med Bevtoft og Tirslund sogne og
menigheder?
Jeg vil indrømme, at afskeden med Bevtoft-Tirslund var svær for mig.
Selve afskedsfesten tilbage i 2004 var overvældende. Provst Ove Lund
gik med mig og de fremmødte nabopræster ind i procession ved
gudstjenestens begyndelse. Bevtoft forsamlingshus var fyldt til sidste
plads, og der var fællessalmer og sange og en hel del taler, så vi rejste
derfra fulgt af alle gode ønsker. Så selv om vi bor langt fra hinanden
nu, er vi taknemmelige for de gode, sønderjyske venner, som vi ved
tænker på os og vil os det vel.
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2. søndag i advent
3. søndag i advent, De 9 læsninger
4. søndag i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag, ingen gudstjeneste
Julesøndag, Christian Munch prædiker
Nytårsdag, kage, champagne og børnechampagne i våbenhuset
Helligtrekongersøndag
1. søndag efter h3k
2. søndag efter h3k, samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen
3. søndag efter h3k
Kyndelmisse, minikonfirmanderne medvirker, fællesspisning i forsamlingshuset
Ingen gudstjeneste
Fastelavn, Børnevenlig gudstjeneste, tøndeslagning i
forsamlingshuset
Søndag septuagesima, Christian Munch prædiker

Særlige begivenheder
27/11, 19.00
19/12,
21/12, 19.00
16/1,
27/2,

09.00
09.00

Bevtoft Allstars begynder øvning på Bevtoft skole
Juleafslutninger for skolen, børnehaven og dagplejerne
Julekoncert med Bevtoft Allstars og elever fra Bevtoft
skole
Morgensang i konfirmandstuen
Morgensang i konfirmandstuen

Gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte kirkebil til gudstjene-ster
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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Modtaget i Danmark
med næstekærlighed
Urolighederne i Syrien og Irak har medført at tusindvis af flygtninge er
kommet til Danmark det seneste år. Også til vores lokalområde er der
kommet mennesker på flugt fra krig og forfølgelser. Der er debat om
hvor mange vi kan og skal hjælpe, samt hvor og hvordan. Uanset disse
nødvendige overvejelser, så står vi med en vigtig opgave at tage os af
dem, som er kommet, så længe de er her.
Blandt flygtningene er der både muslimer og kristne, og nogle af dem
er begyndt at gå til gudstjeneste i Folkekirken. Jeg talte for nylig en
søndag i Nustrup med en mand fra Syrien. Selvom han ikke forstår
dansk, ønsker han at være en del af kirkens fællesskab og at lære den
kristne tro bedre at kende. Det skyldes blandt andet, at han har følt sig
modtaget i Danmark med næstekærlighed.
For mig blev mødet med manden fra Syrien en påmindelse om alle de
mennesker, som op gennem historien er blevet forfulgt eller har været
flygtninge på grund af deres tro på Jesus som Guds søn. Bibelen fortæller os at der allerede på Jesu tid under Romerrigets herredømme
var trusler og henrettelser. Siden har bl.a. kommunismen forsøgt at
udrydde kristentroen, og der er fortsat en del lande, hvor det er meget
farligt og svært at være kirke, ikke mindst i den arabiske verden.
Jeg mener, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe og støtte forfulgte
kristne med forbøn og nødhjælp, husly og beskyttelse. Jesus lærte sine
disciple at hjælpe nødstedte mennesker, som kom på deres vej. Det
gjaldt endda også dem af anden tro eller nationalitet. Vi er døbt til at
tage den samme opgave på os i vores tid. Det kunne f.eks. være ved at
engagere sig som frivillig medhjælper ved flygtningecentrene eller på
anden måde bringe lys til mennesker som har oplevet og føler sig ramt
af mørke kræfter.

Sognepræst Peter Heini Glistrup

