NYT FRA MENIGHEDSRÅDET.

VI VIL GERNE LÆRE JER AT KENDE!

KIRKENS KLUB OG SPEJDER

”Nu falmer skoven” og ”Dybt hælder året i sin gang”, er to salmer der
har fyldt meget i mit arbejdsliv i de sidste par uger her i skrivende stund.
Det er dybsindige salmer om livets gang og ikke mindst livets forgængelighed, ikke kun menneske livet men også derude i naturen. Naturen
ruster sig til en vinter dvale uden noget højt aktivitets niveau.
Når dette læses skal vi synge ”Blomstre som en rosengård ”og ”Der er
noget i luften”. Salmer der forbereder os på den store julehøjtid. Glædes
budskabet om det lille barn der fødtes her midt i den allermørkeste og
koldeste tid af året. Samtidig er det begyndelse på det spirende dagslys
der vender tilbage og med det troen på, at det atter igen vil blive forår.
Menighedsråds arbejdet er præget af den pastorats ændring vi er pålagt og som nu skal finde sin rette form. Vi har fået lovning om, at vi kan
ansætte en præstesekretær nogle timer om ugen, såvel i Bevtoft som i
Skrydstrup, til at afhjælpe Peter med nogle af de praktiske kontor opgaver, som der ikke bliver mindre af, ved at skulle holde styr på to sogne.
Vi har også fået lidt udfordringer omkring våbenhuset, med et utæt tag
og en revnet inder mur. Hvad der skal ske og om vi evt. skulle bygge et
nyt, vil vi nok bruge 2016 til, at tænke over.
Når nu alle juleforberedelserne, julefrokosterne, juleafslutningerne, julemesserne, julegaverne og alt det andet vi absolut skal nå inden midten af december, er overstået, glæder jeg mig helt vildt til den 21/12 og
julekoncerten i Bevtoft kirke med Bevtoft Allstars og de dygtige elever
fra musikskolen. I alt juleræset er denne aften for mig den rigtige indledning til ægte juleglæde og julefred i familiens skød, endskønt vi er
flere der i denne jul kommer til, at mangle en vi holdt af, i vores midte.
Menighedsrådsformand Niels Møller Jessen

Bevtoft sogn fik i sommers 4 nye borgere. Alle flygtninge fra Eritrea i Østafrika. De
hedder Dawit Mulue, Lichia Hagos, Brhane
Hailemichael og Salih Mehamed. Ifølge dr.dk
betragtes Eritrea som et militært diktatur
sammenligneligt med Nordkorea. Præsident
Isaias Afewerki har indført en værnepligt
for folk op til 50 år, som skal indgå i hæren.
Befolkningen lever under kummerlige og
fangelejrslignende forhold, og det er her
grunden for masseflugten skal findes. Sognepræst Peter Heini Glistrup har interviewet
Dawit, som er den, der taler bedst engelsk
- og dansk. Samtalen foregik på engelsk, men er her oversat til dansk.
Hvordan har det været at flytte ind på Åvænget i Bevtoft?
Det har været godt. Folk i Bevtoft har været venlige mod os og vi har
fået velkomst-gaver. Der er fx en, der har foræret mig en computer.
Hvordan ser din hverdag ud nu?
Jeg og de andre spiser sammen næsten dagligt. Vi tager bussen til Haderslev og går på sprogskole og hjælper hinanden med at lære dansk.
I sidste uge var vi med sprogskolen på en spændende tur til Odense og
høre om H.C. Andersen. Om søndagen tager vi til gudstjeneste i Haderslev på vores eget sprog tigrinja. Dog ikke Salih, som er muslim.
Hvordan er din historie som flygtning?
Jeg flygtede for 5 år siden, da jeg blev indkaldt til militærtjeneste. Det
gjorde jeg, bl.a. fordi min bror blev dræbt i den meningsløse krig mod
Etiopien. Min hustru Selam Amine flygtede også et par år senere, da
hun blev indkaldt. Hun har været i en flygtningelejr i Sudan. Selam er
lige kommet til Danmark. Det var vidunderligt endelig at blive genforenet!
Hvordan tænker du om fremtiden?
Vi har en datter hjemme hos familien i Eritrea, hvor hun er i sikkerhed
til hun bliver voksen. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lade sig gøre
at få hende herop til Danmark. Jeg har kun set hende på Skype, da hun
ikke var født, dengang jeg flygtede. Selam efterlod vores datter, fordi
det ville være for risikabelt at tage hende med på flugt. Hun har bl.a.
krydset middelhavet i en båd.
Hvad kan vi borgere i Bevtoft gøre for jer?
Jeg og de andre fra Eritrea øver os i dansk og prøver at lære det rigtigt,
så man må meget gerne hilse på os og tale med os. Vi vil gerne lære jer
at kende! Hvis nogen gerne vil i kontakt med Dawit eller de andre, eller
ønsker at hjælpe dem på en eller anden måde, så er man velkommen til
at kontakte sognepræst Peter Heini Glistrup.

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.
Programmet er sådan, at Kirkens Klub ledt af sognepræst Peter Heini
Glistrup begynder kl 16.15 med saft og kage, bibelhistorie, børnesange og 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. Der
er planlagt følgende dage: 30/11, 14/12, 11/1, 25/1, 8/2 og 22/2 og
det er gratis at deltage. Der er mulighed for at blive hentet i SFO efter
aftale med Peter. Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil gerne have
jer forældres kontaktoplysninger for en sikkerheds skyld. Kontakt Peter
på 26221322 eller phg@km.dk.

Menighedsrådet holder møde den 8/12 kl 19.30 og samt den
26/1 og 23/2 kl 19.00 i konfirmandstuen.

”KIRKEVENNER”
Der har i årevis været et tilbud om kirkebil i form af en taxa som henter
og bringer til kirkens gudstjenester og arrangementer. Tilbuddet bliver dog stort set ikke brugt. En kirke på Als har fået en god ide, som
vi nu også vil introducere i Bevtoft sogn: ”Kirkevenner”. Ideen er at
kirkegængere med bil kan stille sig til rådighed for at hente og bringe
gangbesværede eller andre, som er afhængige af kørselshjælp for at
kunne komme til kirke. Kontakt sognepræst Peter Heini Glistrup, hvis
det har interesse.
Gangbesværede og kørestolsbrugere kan stadig 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.

MINI-KONFIRMAND FOR 3. KLASSE
Bevtoft Kirke inviterer alle børn i 3. klasse til minikonfirmand-undervisning. Programmet indeholder bibelhistorier, opgaver, lege og sange,
samt medvirken ved nogle gudstjenester. Undervisningen ligger tirsdage kl 14-16 fra den 19/1 til den 15/3. Minikonfirmanderne bliver hentet på skolen, og man kan blive fulgt tilbage til SFO bagefter. Tilmelding
ønskes til Peter Heini Glistrup.

FOREDRAG MED FORFATTER ERLING JEPSEN
Søndag 3/1 fortæller forfatteren Erling Jepsen om sin nye bog ”Frygtelig
lykkelig” på Forsamlingsgården i Nustrup. Foredraget indledes med Helligtrekongersgudstjeneste i Nustrup Kirke kl 14.00, hvorefter man går
til Forsamlingsgården for at høre Erling Jepsen. Foredrag samt kaffe og
kage er gratis.

DANMISSION/BEVTOFT KVINDEKREDS
7/12
1/2

kl 14.30 Kvindekreds hos Ingeborg Holm, Buen 13.
kl 14.30 Kvindekreds hos Stine Brik, Krügersvej 57.

INDRE MISSION
10/12 	kl. 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Adventsmøde.
Taler: Søndagsskolesekretær Rudolf Larsen, Agerskov
4/10/1 Evangelisk Allianceuge.
4/1 	kl. 19.30 hos Anne og Arne Mortensen, Rosenvænget26,
Bevtoft.
5/1. 	kl. 19.30 hos Stine Brik, Krügersvej 57, Bevtoft. Oplæg
ved Indre missionær Arne Nørgård, Kolding.
7/1 	kl. 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Oplæg ved sognepræst Peter Heini Glistrup.
21/1 kl. 19.30: Vintermøde.
4/2 	kl. 19.30 i Strandelhjørn missionshus: Indre Missions
generalforsamling .
18/2 kl. 14.00 og igen kl. 19.30: Vinterstævne i Gram.

KFUM OG KFUK
22/24/1 	på Nyborg Strand: KFUM og KFUKs landsstævne for
voksne. Program kan fås på KFUM og KFUK´s hjemmeside.
1/2 	kl.19.30 i Gram Menighedshus: Voksenstævne. Taler:
tidl. højskoleforstander Annemarie Morris, Bolderslev. Emne: ”Etik ved livets grænse”.

BEVTOFT KIRKEBLAD

JULEHJÆLP I BEVTOFT SOGN
Bevtoft kirkes menighedspleje vil gerne bidrage til at fejringen af Jesu
fødsel bliver en fest for alle i sognet. Derfor er der mulighed for at søge
om julehjælp. Ansøgning om julehjælp, hvori man kort redegør for sin
økonomiske situation, skal sendes til sognepræst Peter Heini Glistrup
senest den 12/12 kl 12. Julehjælpen vil blive uddelt efter behov. Alle
får svar senest den 17/12 og uddelingen er den 19/12. De seneste to
år har indsamlingen til julehjælp været så gavmild, at vi nu kan uddele
julehjælp for det beløb, som allerede står på julehjælps-kontoen. Ved
julekoncerten i år vil vi samle ind til næste års julehjælp. Bidrag kan
også gives til menighedsrådet eller præsten.

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 musikskole. Koncerten er gratis, men der vil blive mulighed for
give en pengegave til kirkens julehjælp. Koret er åbent for alle! Al øven
foregår på Bevtoft Skole i samlingssalen eller musiklokalet kl 19.0020.30 den 25/11, 30/11, 3/12, 5/12 (stemmeprøver: kl 11 sopraner, kl
11:30 herrer, kl 12:00 alter), 8/12, 14/12 og 17/12 og 21/12 kl 17.30
generalprøve før koncerten. Man tilmelder sig til korleder Pia Jensen
på piamic.jensen@gmail.com eller på Facebook under Bevtoft Allstars.

FANGEKORET FRA VRIDSLØSELILLE
Lørdag den 12/3 kl 14.30 inviterer Bevtoft kirke til koncert med Fangekoret fra Vridsløselille. Fangerne har selv skrevet tekster til sangene
og korleder Louise Adrian står for melodierne. Fangerne fortæller om
deres liv i fængslet, forholdet til børn, familie, og det at fungere i det
”virkelige” liv efter fængselsophold. Sangene handler meget om anger,
fortrydelse og tilgivelse sat i relation til Gud. Der vil være entré.

Dåb: Harvey George Chappell, William Thusing Nicolajsen, Dicte
Mulder-Rosenlund
Vielser/velsignelser: Monika og Ove Vincent Voss
Begravelser/bisættelser: Henry Mikal Iver Rahlff, Thorkild
Winther Nygaard

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

JULEKONCERT MED BEVTOFT ALLSTARS

GUDSTJENESTER
6/12 10.30
13/12 10.30
De 9 læsninger		
20/12 14.00
24/12 16.00
Juleaften
25/12 09.00
Juledag
26/12 		
Anden juledag, ingen gudstjeneste
27/12 10.30
Christian Munch prædiker
1/1
14.00	Nytårsdag, kage, champagne og børnechampagne
3/1
09.00
10/1 10.30
Samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen
17/1 10.30
Konfirmanderne medvirker
24/1 19.00
Christian Munch prædiker
31/1 16.30	Kyndelmisse, fællesspisning i forsamlingshuset
7/2
14.00 	Fastelavn, børnevenlig gudstjeneste, tøndeslagning i
forsamlingshuset
14/2 14.00
Christian Munch prædiker
21/2 		
Ingen gudstjeneste
28/2 10.30
Samtale efter gudstjenesten i konfirmandstuen

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
25/11 19.00
Bevtoft Allstars begynder øvning på Bevtoft skole
12/12 12.00
Ansøgningsfrist for julehjælp
18/12		Juleafslutninger for skolen, børnehaven og dagplejerne
21/12 19.00	Julekoncert med Bevtoft Allstars og Musikskole elever
3/1
14.00
Foredrag med Erling Jepsen i Nustrup
15/1 09.00
Morgensang i konfirmandstuen
19/1 14.00
Minikonfirmand begynder
12/2 09.00
Morgensang i konfirmandstuen
12/3 14.30
Koncert med fangekoret fra Vridsløselille

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
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
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33. årgang

VI ER GODT I GANG I BEVTOFT SOGN
Menighedsrådet havde til årets menighedsmøde inviteret domprovst
Kim Eriksen til at tale om kirkens ”diakoni”. Der er nemlig i øjeblikket fokus på ”diakoni” i folkekirken. Ordet er fra Bibelen og betyder hjælpetjeneste. Det har i hele kirkens historie været naturligt, at Jesu budskab om
kærlighed udmøntede sig i konkrete tiltag til hjælp for mennesker med
behov. Kirken har drevet hospitaler, plejehjem, fattiggårde og meget andet. Men i takt med udviklingen af velfærdsstaten, har kirken overladt
det meste af hjælpearbejdet til andre institutioner i samfundet. Kirken
har dog stadig ansvar for at hjælpe mennesker, og det er der brug for i
dagens Danmark. Kirken kan være et centrum for en hjælpetjeneste, der
er baseret på frivillighed og som supplerer de øvrige tilbud. Det gælder
ikke mindst alt det, som ingen økonomisk ydelse kan dække: behovet
for fællesskab og livsindhold samt følelsen af at være værdsat af andre.
Vi er godt i gang i Bevtoft sogn: Vi har de seneste år kunnet give julehjælp financieret af gaver fra sognets beboere. Vi har et tilbud om
at formidle kontakt til en besøgsven, hvis man ønsker at få besøg lidt
oftere. Vi er i øjeblikket i gang med at starte en genbrugsbutik og har
i den forbindelse etableret en såkaldt ”menighedspleje”. Forhåbentlig
kommer genbrugsbutikken til at give et overskud, hvoraf en del går til
”menighedsplejen” og kan bruges til hjælp og gavn for mennesker i Bevtoft sogn. Der er derfor brug for at vi sammen er på udkig efter hvor behovene er og handler på dem. Jeg glæder mig til at se hvad der vokser
frem i årene, som kommer!
Sognepræst Peter Heini Glistrup

