DET ENDTE MED ET AFTALEVALG
Menighedsrådsvalget i Bevtoft endte med et aftalevalg. Der kom kun
1 liste, fælles for alle kandidater. Det betyder at vi ikke skal til stemmeurnerne og at det nye menighedsråd kan tiltræde første søndag i
advent. Personligt er jeg rigtigt glad for den sammensætning menighedsrådet fik. Alle har udtrykt ønske om at fortsætte det gode arbejde
i samme retning som hidtil. Der er både erfarne kræfter til at føre det
gode arbejde videre og nye ansigter, som bringer nye synsvinkler og
kompetencer. Der kom også nogle gode suppleanter på listen, hvilket
også er vigtigt. Der har i en del sogne ikke været nok kandidater til menighedsrådene. Derfor har vi god grund til stor taknemlighed for alle
dem, der var/er villige til at bruge tid og evner i menighedsrådet. Det er
et stort arbejde og et vigtigt ansvar, de har påtaget sig. Lad os huske at
udtrykke vores taknemlighed og anerkendelse af deres indsats til gavn
for alle i sognet!
I en verden hvor meget centraliseres, er det skønt, at der i kirken kan
være et lokalt demokrati og en ledelse som brænder netop for Bevtoft
sogn. Menighedsrådet har ansvar for at økonomi og personaleledelse
mm sker efter alle gældende regler og love. Det er ikke ukompliceret.
Derfor har menighedsrådet fortløbende arbejdet med at finde måder
at gøre brug af professionel rådgivning og styring af de tungeste opgaver. Det er nødvendigt at lette arbejdsbyrderne og samtidig finde en
balance, hvor vi fastholder et lokalt funderet kirkeliv, som er tilpasset
behovene og mulighederne her i sognet.
Når man indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, skal man
underskrive menighedsrådsløftet. Det lyder sådan her: ”Undertegnede
erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og
vækst.” Løftet er udgangspunktet for arbejdet, og det kaldes et ”betroet hverv”. Menighedsrådet sidder som betroede repræsentanter for
sognets beboere. I formuleringen ligger også en dybere tanke om menighedsrådet har fået betroet opgaven af Gud.
Menighedsrådets formål er i følge løftet at sørge for gode vilkår for
menighedens liv og vækst. Ordet ”menighed” kan forstås som dem,
der er med til en gudstjeneste en given søndag. Men ”menigheden”
er også alle sognets medlemmer af folkekirken. Det er derfor en vigtig
opgave for menighedsrådet at tænke hvordan kirken kan nå ud i sognet. Hvordan kan flere i sognet komme til at få glæde af kirkens tilbud?
Hvad skal der være på programmet i kirken i fremtiden og hvordan kan
vi gøre kirken tilgængelig og attraktiv? Menighedsråd, ansatte og jeg
som præst arbejder sammen om det at udvikle kirkens liv, men vi har
også brug for ideer fra alle jer, som bor i sognet. Jeg vil opfordre til, at
vi sammen hjælper det nye menighedsråd godt på vej ved at give respons - især positiv, men også ideer til forandring og udvikling!

Sognepræst Peter Heini Glistrup

EN ÆRA ER FORBI
En æra i Bevtoft kirkes historie er forbi nu, hvor 4 medlemmer træder ud af menighedsrådet. Sognepræst Peter Heini Glistrup har bedt
dem fortælle, hvad det har betydet for dem hver især at være med.
Norma Topbjerg:
”Det bedste for mig har været at MR har haft et fælles ønske om at gøre
en forskel for vort sogn og kirke - i form af nye tiltag og fremtidsplaner
- og ved at tage hensyn til det eksisterende. Vi har haft et utroligt godt

samarbejde i MR i de 8 år jeg har været med. For mit vedkommende
har jeg mødt en masse mennesker i forskellige sammenhænge. Som
kirkeværge er man i tæt kontakt med såvel de ansatte som de pårørende. Det har været givende for mig at tale med de pårørende, når der
skulle laves aftaler om gravsteder m.m. Det har givet mig indsigt og viden om, at kirken betyder meget for de efterladte. Det har også været
spændende at være med i de store beslutninger, vi har skullet træffe:
Ansættelse af ny præst, ny biskop, indførslen af edb, nyt tag på kirken,
nyt handicaptoilet, startet julehjælp og besøgstjeneste, snakket genbrugsbutik og meget mere. Jeg har været meget glad for de 8 år i MR
og takker alle dem, som jeg har mødt og arbejdet sammen med!”
Helle Langhede Olsen:
”Jeg har glædet mig over min tid i MR og vil varmt anbefale det til andre. Det har givet mig en indsigt i hvordan kirkelivet fungerer; og også
meget om hvordan økonomien forvaltes til gavn for kirken som virksomhed og som arbejdsplads for vore ansatte. Samarbejdet i MR har
været dejligt og vi har haft mange spændende udfordringer. Det mest
spændende var da vi skulle vælge en ny præst - og en ny biskop. Begge
dele lykkedes jo rigtig godt. Vi har truffet mange vigtige og spændende beslutninger omkring kirken og præstegården, fx nyt kirketag og
andre vedligeholdelsesopgaver. Personligt har jeg glædet mig over at
vi kunne samle så mange penge ind, så det har været muligt at give
julehjælp til især værdigt trængende børnefamilier i Bevtoft sogn. Det
har været dejligt at støtte op om vores dygtige præst og at være med
til at indføre nye tiltag for menigheden. Vi har et godt fælleskab i Bevtoft Kirke og det har vi i MR nydt godt af - og derved mærket stor
opbakning til alle vores aktiviteter. Håber den store opbakning også
må følge det nye MR!”
Ole Stidsborg Christensen:
”Jeg blev valgt som kasserer i MR – et job som jeg mente at kunne
bestride. Systemet var dog så særegent, at jeg fik lavet en aftale om
at dele opgaven med regnskabsfører i Nustrup, Thomas Kryger. Jeg
fik mig selv involveret i byggeudvalget og var med til at gennemføre
projektet omkring nyt kirketag og vedligeholdelse af præstegården.
Vi blev opfordret til at søge samarbejde med andre MR. Det førte til,
at jeg fik MR i Bevtoft med på at invitere de omliggende MR til en
kop kaffe og en snak om et eventuelt samarbejde. Alle takkede ja! På
mødet blev der etableret en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre
med at afdække behov og lyst til at samarbejde. Det har nu resulteret
i, at fire MR i fællesskab har ansat en regnskabsfører, der sammen
med de valgte kasserere skal stå for at holde orden i økonomien. Jeg
er svært tilfreds med at mit initiativ lykkedes, og ønsker nu det nye MR
al mulig held med at udvikle samarbejdet yderligere!”
Niels Møller Jessen:
Sognet, menighedsliv og kirken - og det at træffe beslutninger til gavn
for samme, er ting der interesserer mig. Derfor gik jeg ind i Menighedsrådet for otte år siden. Nu er tiden så nået dertil, at jeg har valgt
at forlade arbejdet igen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at
sige tak til de øvrige menighedsrådsmedlemmer for alt hvad vi har
delt i årene og tak for jeres måde at være på og for godt samarbejde.
Til det nye menighedsråd vil jeg gerne ønske jer til lykke med valget.
Jeg ønsker jer samtidig alt godt for den nye spændende periode der
venter fra år 2016-2020. Må det blive til glæde og gavn for mange i
vort sogn.

JULEHJÆLP I BEVTOFT SOGN
Bevtoft kirkes menighedsråd 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 sker i år med et lille skema, som
man får af sognepræst Peter Heini Glistrup.
Ansøgningen skal indleveres senest den 6/12 kl 18. Julehjælpen vil blive tildelt efter behov. Alle får svar senest den 14/12. De seneste år har
indsamlingen til julehjælp været så gavmild, at vi kan uddele julehjælp
for det beløb, som allerede står på julehjælps-kontoen.
Ved julekoncerten den 22/12 kl 19.00 vil vi samle ind til næste års julehjælp. Bidrag kan også gives til menighedsrådet eller sognepræsten.
Hvis nogen savner fællesskab juleaften, kan man også kontakte sognepræsten.

”LIVTAG” – ET KURSUSFORLØB
OM KRISTEN SPIRITUALITET
Bevtoft kirke tilbyder i denne vinter et kursusforløb som hedder ”Livtag”. Det handler om sammen med andre at overveje, hvordan troen
hænger sammen med livet. Derfor nøjes vi ikke med at tale om troen
– vi øver os i at praktisere troen med et åbent, nysgerrigt og spørgende
sind. Forløbet er over 5 gange med hver sit livstema: Gudsbilleder, glæde, krise, hengivelse og det onde. ”Livtag”-materialet består af 4 små
bøger og en lille skål til forskelligt symbolsk indhold.
Pris for materialet er i alt 100 kr. Søndag den 11/12 vil der være en kort
præsentation af ”Livtag” efter gudstjenesten kl 10.30. Denne dag vil
det også blive besluttet, hvornår de 5 gange bliver. Hvis man ikke kan
komme den 11/12, kan man tilmelde sig til sognepræst Peter Heini
Glistrup inden.

JULEKONCERT MED BEVTOFT ALLSTARS
Den traditionsrige og festlige julekoncert i Bevtoft kirke holdes i år den
22/12 kl 19.00. Bevtoft Allstars medvirker sammen med elever fra Bevtoft musikskole.
Koncerten er gratis, men der vil blive mulighed for at give en pengegave til kirkens julehjælp. Koret er åbent for alle! Vi øver på Bevtoft Skole.
Hvis du vil være med, kan du nå det endnu.
Kontakt korleder Pia Jensen på piamic.jensen@gmail.com.

MORGENSANG I KONFIRMANDSTUEN
Bevtoft kirke inviterer til morgensang i konfirmandstuen kl. 9.00 den
6/1 og 10/2. 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.
Menighedsrådet holder møde tirsdag den 6/12 og 19/1 i
konfirmandstuen.

BEVTOFT KIRKEBLAD

Døbte:
Alva Dyrhave Drewa
Viede/velsignede:
Pia Vibeke Lund-Nielsen & Bill Lunding, Inge & Egon Petersen,
Majken Larsen Juhl & Simon Skovsborg Jørgensen
(NB! Vielse den 6.november)
Døde/begravede/bisatte:
Peter Holm Schmidt, Dan Danwest Madsen

DANMISSION
10/10 kl. 18.00: Efterårsmøde med fællesspisning på Herrestedgaard i Toftlund ved generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

BEVTOFT KVINDEKREDS
5/12 kl. 14.30 Kvindekreds hos Ingeborg Holm
6/2 kl. 14.30 Kvindekreds hos Magda Nissen

INDRE MISSION
15/12 kl. 19.30 Adventsmøde i Strandelhjørn missionshus.
Søndagsskolesekretær Rudolf Larsen, Agerskov taler.

EVANGELISK ALLIANCEUGE
9/1
10/1
12/1
19/1
2/2
23/2

kl. 19.30 hos Stine Brik, Krügersvej 57, Bevtoft
kl. 19.30 hos Ingeborg Holm, Buen 13, Bevtoft.
Oplæg ved Indre missionær Arne Nørgård, Kolding
kl. 19.30 i Strandelhjørn missionshus.
Oplæg v. sognepræst Peter Heini Glistrup
kl. 19.30 Vintermøde.
kl. 19.30 i Strandelhjørn missionshus:
Indre Missions generalforsamling
kl. 14.00 / og igen kl. 19.30: Vinterstævne i Gram

KFUM OG KFUK
20/1 til 22/1 KFUM og KFUK’s Landsstævne for voksne
- på Nyborg Strand. Program kan fås på KFUM og KFUK´s
hjemmeside: www.syd.kfum-kfuk.dk
6/2
kl.19.30 Voksenstævne i ”De Unges Hjem” i Toftlund.
Taler: Korshærsleder Jens Lundsgaard, Vejle

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

GUDSTJENESTER
27/11 14.00 Børnevenlig gudstjeneste. Herefter vækkes Julemanden
4/12 10.30 2.søndag i advent
11/12 10.30 3.søndag i advent – ”De 9 læsninger”
18/12 09.00 4.søndag i advent
24/12 11.00 Juleaften, børnevenlig gudstjeneste
24/12 16.00 Juleaften
25/12
Juledag - ingen Gudstjeneste (Skrydstrup kl. 10.30)
26/12 09.00 2. Juledag - Christian Munch prædiker
1/1 16.00 Nytårsgudstjeneste.
		
Champagne og kransekage i våbenhuset
8/1 10.30
15/1 09.00
22/1 10.30 Konfirmanderne medvirker. Kirkekaffe
29/1 16.30 Kyndelmisse. Børnevenlig gudstjeneste.
		
Derefter fællesspisning i Forsamlingshuset
5/2 10.30 Samtale i konfirmandstuen
12/2 09.00 Christian Munch prædiker
19/2 09.00 Christian Munch prædiker
26/2 14.00 Fastelavn. Børnevenlig gudstjeneste.
		
Derefter fest med Tøndeslagning i hallen
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
30/11 19.00
11/12 11.30
		
22/12 19.00
		
6/1 09.00
10/2 09.00

Julekoncert med SVØBSK i Nustrup Kirke
Præsentation af ”Livtag”
- et kursusforløb om kristen spiritualitet
Den traditionsrige og festlige julekoncert i Bevtoft kirke.
Indsamling til Julehjælp!
Morgensang i konfirmandstuen
Morgensang i konfirmandstuen

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
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34. årgang

DET NYE MENIGHEDSRÅD
På fotoet ses fra venstre:
Kasserer - Kristian Thomsen Gabelgaard, Neder Jerstalvej 12 – tlf. 2068
7470. Bor sammen med Signe - far til to og har tre bonusbørn og 6
børnebørn. Arbejder som driftsleder og medejer af Sanddallund Maskinstation. Personlig suppleant: Helle Langhede Olsen
Kirkeværge - Emma Rhode Nissen, Bøgevænget 6 – tlf. 4019 8415. Gift
med Poul. Arbejder som Social- og Sundhedshjælper, Personlig Hjælper. Personlig suppleant: René Hartmann Duus
Kontaktperson - Tina Birgitte Holm Madsen, Krügersvej 49 – tlf. 7878
6716. Mor til 3. Arbejder som dagplejekonsulent i Tønder dagpleje.
Personlig suppleant: Marianne Skovsborg Jørgensen
Formand - Erling Due Pedersen, Hyrupvej 28, Toftlund – tlf. 2042 4918.
Gift - far til 4. Arbejder som ejendomsfunktionær, Toftlund Andels-Boligforening. Personlig suppleant: Karin Birkkjær Schmidt
Sekretær - Ingeborg Jørgine Marie Kjeldstrøm, Tjørnevænget 10 – tlf.
2493 0530. Gift - mor til 4 og har otte børnebørn. Tidligere arbejde i
Løgumgårde, nu aktiv pensionist. Personlig suppleant: Michael Qvist
Frederiksen
Næstformand - Simon Andresen Henningsen Schmidt, Galstedvej - tlf.
2556 4880. Gift - far til 3 og har 2 børnebørn. Arbejder som landmand.
Personlig suppleant: Leif Lykkeskov Toftebjerg

