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Menighedsrådsvalg
Om menighedsrådet, hvem er de, hvorfor er de her, og hvad laver de egentlig?
Der er valgforsamling til menighedsrådet den 15.
september.
3 af vores gamle trofaste medlemmer takker af efter mange
år, og vi mangler nogle kandidater, som vil være med.
Menighedsrådet står for at drive kirken, så den appellerer til
alle borgere i Beder og omegn. Det gælder vedligeholdelse
af kirkegården, sognegården, kirkens rum, gudstjenester,
regnskab og budgetter, aktiviteter i kirkesammenhæng for
alle – både gamle og unge – og generelt omsorg for at høre
med til den kristne del af byens befolkning. Menighedsrådet
er arbejdsgiver for de ansatte ved Beder Kirke.
Udover at være en del af en hyggelig forsamling i rådet, så
får man en rigtig meningsfuld opgave med at udbrede kirkens
betydning for os alle i samarbejde med kirkens ansatte.
Blandt andet at finde på kulturelle aktiviteter og arrangere
sammenkomster i sognegården, så der er noget interessant
for dem, der ”bare” er kulturkristne og for dem, der er trofaste
troende kirkegængere samt at hjælpe med at skaffe frivillige

til de mange praktiske opgaver. Vi har allerede et stort korps
af ualmindelig hjælpsomme og beredvillige mennesker, som
skaber et dejligt fællesskab omkring sognegårdens aktiviteter
I skrivende stund er corona-krisen over os. Den viser os,
hvor vigtigt det er at stå sammen og hjælpe hinanden – her
har kirken en meget vigtig funktion. Selv om den er lukket.
Den minder os om, at vi har brug for at være med i et
fællesskab, der giver os håb og trøst, når verden er svær at
kapere alene.
Kunne du tænke dig at være med i dette arbejde? Så kom
og hør nærmere på orienteringsmødet tirsdag d. 18. august
kl. 19.30 i sognegården. Læs mere om orienteringsmødet
på foregående side/ på næste side.
- Helga Voigt, medlem af menighedsrådet.

.........................................

Vil du vide mere?
Vi har spurgt nogle af rådsmedlemmerne, hvorfor de
er med i menighedsrådet?
• Jeg holder meget af arbejdet i og omkring en åben og nutidig folkekirke og
af at medvirke til at få kirkens mange tilbud ud til hele folket
- Ib Hauge Mathiassen
• Fordi jeg gerne vil bidrage til at kristendommen fortsat vil være
nærværende og relevant for mennesker i dagens Danmark
- Kristen Dybdal
• Det er lidt som at være med i en familie, hvor man i fællesskab drager
omsorg for både de praktiske ting og for de ’bløde værdier’ ved kirken
- Helga Voigt
• Jeg er med i kirke-arbejdet for at bakke op om de kristne værdier, som jeg
mener er grundlaget for vort velfungerende fællesskab i Danmark!
- Knud Jespersen
• Jeg har været med i menighedsrådet i 24 år og det har jeg været meget
glad for.Jeg har altid været glad for at komme i kirken, og i menighedsrådet
får man et lille indblik i hvad vores kirkeskat bliver brugt til.
- Ruth Brohus

Medlemmer af menighedsrådet 2016-2020: Bagerst (fra venstre): Sognepræst
Brian Ravn Pedersen, Lars Romby, Ib Hauge Mathiassen, Knud Jespersen,
Kristen Dybdal. Forrest (fra venstre) fhv. medlem præst Emmy Haahr Jensen,
Helga Voigt, Ruth Brohus, Else Marie Fisker, Marianne Rolander. Mangler på
billedet: Sognepræst Line Theresia Villefrance.

.........................................
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– med
indvielse af den udvidede sognegård
Coronakrisen og dens
samfundsforandrende
potentiale
Af Brian Ravn Pedersen, sognepræst
I skrivende stund befinder vi os fortsat
midt i coronakrisen. Og myndighederne
forspilder ingen chance til at minde os
alle om vigtigheden af, at vi efterlever de
handleforskrifter, der er nødvendige i
vores fælles bestræbelser på at mindske
spredningen af coronavirus. Den
verdensomspændende epidemi har
forandret dagligdagen for os alle
sammen. Og et af de spørgsmål, der i
løbet af de forgangne uger er dukket op
i flere sammenhænge, er spørgsmålet
om, hvorvidt coronakrisen har potentiale
til at medføre en blivende forandring af
vores samfund, af den måde, vi lever på,
af måden, hvorpå vi tænker om vores
tilværelse? – Nu kan man selvfølgelig
mene, at det nok er for tidligt at sige
noget sikkert om dette spørgsmål, altså
at det er nødvendigt først at komme på
en vis distance af krisen for at kunne
spore nogle klare, blivende forandringer
af vores levevis. Ikke desto mindre har
flere udtalt sig om spørgsmålet, men
svarerne går i forskellige retninger – lige
fra et: »coronakrisen forandrer intet« til
et: »coronakrisen forandrer alt«.
En af de mange, der har ytrer sig om det
nævnte spørgsmål, er forfatteren Kirsten
Thorup, som i Kristeligt Dagblad er
citeret for at have sagt følgende: »Jeg
mener, at coronakrisen er den største
og mest omvæltende begivenhed siden
Anden Verdenskrig. Det er jeg ikke i tvivl
om. (…)« Og hun fortsætter: »I Vesten
og den rige del af verden tror jeg, at
coronakrisen vil føre til et opgør med den
selvfølgelighed, hvormed vi i årtier har
taget for givet, at hele verden er til vores
disposition, hvilket har ført til masseturisme og en hovedløs higen efter flere
materielle forbrugsgoder. Jeg tror, at
coronakrisen vil lære os at sætte pris på
det nære og enkle. På dagligdagen. At
gå en tur i solskinnet. Samhørigheden
med vores familie og venner, og det
nærvær, vi med ét blev sat i karantæne
fra.«
Kirsten Thorup har uafviseligt ret i, at vi
normalvis opfatter verden som en
genstand, der står til vores disposition,
og som vi bilder os ind at kunne
beherske og kontrollere. Det er nemlig
en del af vores kollektive illusion, at vi
har det med – udtrykt med formuleringer
af teologen og filosoffen K.E. Løgstrup:
– at betragte verden kun som vores
omgivelse, og ikke også som vores
ophav. Vores omgivelse kan vi måske
godt et langt stykke hen ad vejen

6

Nummer 3/2020

»Jeg tror, at coronakrisen vil lære os at sætte
pris på det nære og enkle (…). At gå en tur i
solskinnet.« Citat: Kirsten Thorup. Foto: Rene
Asmussen

Under den nuværende coronakrise er
selvfølgelighederne sat i karantæne,
hvilket, tankevækkende nok, har bragt
taknemmeligheden over alt det, vi
normalt tager som en selvfølge, op til
overfladen. Det kan akkurat være
taknemmeligheden over »det nære og
enkle«, som Kirsten Thorup kalder det,
altså alt det, som, når det kommer til
stykket, betyder allermest for os. – Det
kan meget vel være, at coronakrisen
ikke formår at forandre alt i vores
samfund, men mindre kan også gøre
det. Hvis vi senere hen, når vi
(forhåbentlig) engang er kommet ud på
den anden side af coronakrisen, kan
sige, at vi er blevet mere bevidste om,
at verden er vores ophav, der udgør
vores livsbetingelse, og ikke blot vores
omgivelse, der stiller sig til disposition
for vores materielle forbrug, ja, så har
coronakrisen – uden at glemme endsige
forklejne de menneskelige omkostninger
– kastet nogle væsentlige indsigter af
sig.

betvinge og kontrollere. Men vores ophav
kan vi ikke komme på beherskende og
kontrollerende afstand af. Vi er nemlig på
det intimeste forbundet med vores ophav.
Vi er, som Løgstrup pointerer, indfældet
i vores ophav, indfældet i verden, i
naturen, ja, i hele universet.
Der skal såmænd ikke andet end et
mikroskopisk stykke natur til – f.eks. et
coronavirus, som vi ikke umiddelbart kan
beherske og kontrollere – for at bringe en
undertrykt indsigt op til overfladen i vores
bevidsthed: – at vi mennesker er indfældet i verden, at vi med vores biologiske
konstruktion er forbundet med naturen på
en sådan måde, at et lille virus kan tvinge
et stort verdenssamfund i knæ, sætte
menneskelige aktiviteter i stå og desværre også tage livet af titusindvis af
mennesker.
Vi er langt mere sårbare over for
forandringer af vores ophav, end vi
sædvanligvis er bevidste om. Men
coronakrisen kan måske gøre os mere
bevidste om netop dette. Og en af
følgerne af denne, forøgede bevidsthed
om vores indfældethed i verden og
naturen kan måske blive et fornyet blik
på de klimaforandringer, vi oplever i den
indeværende epoke, klimaforandringer,
som meget tyder på er menneskeskabte,
og som med stor sandsynlighed vil
bevirke uoprettelige forandringer af vores
samfund.
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Beder Sogns Menighedspleje
Hvis nogen ønsker at støtte Beder
Sogns Menighedspleje, kan
indbetalinger ske til følgende konto
i Danke Bank: 9570-6634265.
Indbetalinger bedes mærket med
teksten: ”Menighedsplejen”.
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Lyden af de skuldre vi står på
»En hyldest til noget af det der knytter os sammen – om forbindelser, om at mærke, at vi er en del af noget større,
en historie, et stamtræ, et fællesskab« – skrev Aarhus Teater, da de viste forestillingen af samme navn.
Af organisterne Lisbeth Gråkjær og Winni Kilsgaard
Sang, og det at synge, er et grundlæggende element i vores
nationale kultur. Sang skaber sammenhængskraft og fælles
identitet. Flere og flere steder er man ved at opdage, at sang
er sundt for både krop og sjæl. I de første år af den tyske
besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig opstod der en
stor opblomstring og udbredelse af fællessang - Alsang. Det
første alsangsstævne i Danmark fandt sted i Aalborg den 4.
juli 1940. Alsang blev betegnelsen for en række fællessangsstævner, som blev afholdt rundt i hele landet under
besættelsen som et udtryk for nationalfølelse og sammenhold.
Det spredte sig til hele landet, og allerede i løbet af få måneder
voksede det eksplosivt og kunne i september måned samme
år tælle omkring 700.000 deltagere på samme tid, forsamlet
forskellige steder i Danmark.
Alsangen skulle i dette forår 2020 have en ny opblomstring for
at hylde freden med 75 års jubilæum for 2. Verdenskrigs
afslutning, og vi skulle fejre at Sønderjylland for 100 år siden
blev genforenet med Danmark, men Corona kom på tværs.
Alle Alsangs- og Genforenings-arrangementer blev udsat. Vi
fik i stedet forsamlingsforbud. En ny fjende kom på besøg i
kongeriget Danmark. Fællessangen lukkede heldigvis ikke
ned, nej tværtimod. Fællessangen er som i krigens tid vokset
og tusindvis synger i skrivende stund sammen - hver for sig
dagligt med Phillip Faber i DR til morgensang, med gratulanter
der fra alle mulige og umulige steder har sunget fødselsdagssang for Dronningen etc. Vi jubler over, at nyhederne
efterfølges af sang, og over at højskolesangbogen er blevet
bestseller. Vi har brug for fællesskabet, og til det kan sangen
noget særligt: ”Når vi synger sammen, hører vi sammen”. Vi
hører det samme og skaber samhørighed.
Det at synge sammen er og har gennem generationer været
helt centralt i kirken. Vi bruger salmer til glæde, til sorg, til trøst,
til hverdag. Vi synger salmer der er sunget i flere århundreder
– gennem flere generationer, og vi synger salmer, der er
skrevet og komponeret i vores tid. Salmer reflekterer over
bibelens fortællinger og over den tid de er skrevet og
komponeret i. De gamle salmer går hånd i hånd med de nye.
Den Danske Salmebog revideres med jævne mellemrum, sidst
i 2003. Der er blevet skrevet og komponeret rigtig mange nye
salmer gennem de sidste åringer, og i 2016 udkom et nyt
salmebogstillæg: 100 salmer. Tidens salmetekster og tidens
melodier fornyer salmetraditionen. Tekster og melodier henter
inspiration i den tid vi er i og i lyden af de skuldre vi står på.
I Beder Kirke kan vi glæde os over en meget sangglad
menighed, der også gerne vil udfordres. Vi synger ofte i
salmebogstillægget ”100 salmer” og vil her bringe et eksempel
på en af morgensalmerne ”Solen begynder at gløde”. Salmen
er begået af de to ”Grand Old Men” indenfor salmefornyelsen,
nemlig salmedigteren Lars Busk Sørensen (90 år) og
komponisten Willy Egmose (76 år).

”Solen begynder at gløde”
1. Solen begynder at gløde, mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde lyset, Gud lige har skabt.
2. Små bitte dråber af glæde hænger i græsset. Vi tror,
det er Guds vilje at træde ud på den hellige jord.
3. Fuglesang oppe og nede. Støj fra en myldrende by.
Store og små gør sig rede. Dagen er dirrende ny.
4. Markerne dufter af lykke. Stråene bølger så småt.
Trods alt det onde og stygge tror vi, at livet er godt.
5. Lyset er kommet til verden. Gud har besøgt vores jord.

Udvalgt blandt stjernerne er den klode, hvor mennesker bor.

6. Kristus stod op fra de døde. Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde lyset, Gud lige har skabt.

..............................

Hør hele salmen på vores hjemmeside under Nyheder.

Morgensalmen er et bestillingsværk til FDFs Landslejr i 1991
– skrevet for såvel små som store. Hovedtemaet er
modsætningen mellem lys og mørke. Solen sejrer over mørket,
og hver eneste morgen er en skabelsens morgen. Der fortælles
om lyset mange steder i Bibelen, og gennem de seks vers
bevæger vi os fra skabelsens morgen til julemorgen og ender
ved opstandelsens morgen – højdepunkterne i kristendommen.
Teksten byder på mange fine og sanselige billeder som: ”små
bitte dråber af glæde”, ”støj fra en myldrende by” og ”dagen er
dirrende ny”. Hvor de gamle salmer bærer præg af, at de fleste
levede på landet, er der her plads til både myldrende byer og
duftende kornmarker. Livet er indimellem svært, det handler
salmen også om – men lyset sejrer altid over mørket, som de
sidste vers så fint skildrer.
Organist og jazz-pianist Willy Egmose har komponeret
melodien med en hilsen til Griegs ”Morgenstemning” i første
frase. Komponisten har sagt, at han holder sig indenfor de
tilladte 6 toner, man må citere – først derefter kaldes det
”tyveri”. Og koblingen til et af den klassiske musiks store hits
”Morgenstemning” fra musikken til skuespillet ”Peer Gynt” får
en til at trække på smilebåndet og virker meget vellykket,
måske især når den bliver spillet som jazz-vals.
Sang har bundet os sammen og haft stor betydning for
mennesker til alle tider. Augustin (teolog, kirkefader, filosof år
354-430) udtrykte det således: ”Den der synger, beder dobbelt”.
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GUDSTJENESTER
Søndag 07.06.20, kl. 9.30
Trinitatis søndag
Karen Holm Agersnap
Matt 28,16-20
Søndag 14.06.20, kl. 11.00
1. søndag efter trinitatis
Karen Holm Agersnap
Luk 12,13-21
Søndag 21.06.20, kl. 9.30
2. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Luk 14,25-35
Søndag 28.06.20, kl. 11.00
3. søndag efter trinitatis
Brian Ravn Pedersen
Luk 15,11-32
Søndag 05.07.20, kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
Brian Ravn Pedersen
Matt 5,43-48
Søndag 12.07.20
Ingen gudstjeneste
Der henvises til Malling kirke
Søndag 19.07.20, kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Matt 19,16-26
Søndag 26.07.20
Ingen gudstjeneste
Der henvises til Malling kirke
Søndag 02.08.20, kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
Brian Ravn Pedersen
Matt 7,22-29
Kirkekaffe
Eskegården 4/8 kl. 15.00
OBS! I disse coronatider vil det være
en god idé at tjekke kirkens hjemmeside for at se, om der er ændringer i
forhold til det annoncerede.

Kalenderen
Onsdag d. 10. juni kl. 18.45
Menighedsrådsmøde
Mandag d. 6. juli - onsdag d. 8. juli kl.
8.30 - 15.00 alle dage.
FerieSjov OBS! AFLYST

NY DATO: Tirsdag den 18. august
kl. 19.30 – 21.30 i Beder Sognegård
............................
Et nyt menighedsråd skal vælges i september 2020.
Et menighedsråd, som de næste fire år har ansvaret for driften af
kirken, sognegården og kirkegården, igangsætning af mange
forskellige kulturelle, kirkelige og sociale aktiviteter og ledelse af
Beder Kirkes medarbejdere.
Vi vil på dette møde fortælle om, hvad det nuværende
menighedsråd har lavet i de forløbne fire år, og hvilke opgaver
vi forudser i den kommende fireårs periode.
Vi vil endvidere fortælle om det kommende valg og de regler
og datoer, der gælder for valget.
Kom og hør mere – det er også dit sogn og din kirke!
Vi serverer kaffe og kage.
Venlighilsen
hilsen
Venlig
BederMenighedsråd
Menighedsråd
Beder

Følg med og læs mere på www.bederkirke.dk

På eventyr med Emil og Ida
Mandag d. 6. juli - onsdag d. 8 juli
for alle børn i 3.-5. klasse

AFLY
ST

Beder Kirke vil gerne lave FerieSjov for de børn i 3.- 5. klasse, som ikke er
hjemmefra på ferie denne uge. Vi på eventyr med Emil og Ida fra Lønneberg.
Alle dagene starter vi i sognegården i Beder med en bolle og et glas juice
kl. 08.30 og slutter samme sted kl. 15.00.
Tilmelding: Læs mere og tilmeld jer på bederkirke.dk.

NAVNE OG ADRESSER

www.bederkirke.dk

SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder
Tlf. 86 93 60 17. Træffes efter aftale. Fredag er fridag. E-mail: kirkekontoret@bederkirke.dk
SOGNEPRÆST: Karen Holm Agersnap, Hørgårdsvej 35A, 8240 Risskov. Tlf. 23 99 90 99.
Træffes efter aftale. Mandag er fridag. E-mail: khag@km.dk
KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl. 11-15. Tlf. 86 93 60 17
KIRKEGÅRDSLEDER: Henriette Thomasen, Kirkegårdskontoret, Malling Kirkevej 3,
8340 Malling. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13. Tlf. 24 41 13 50. E-mail: bemaki@os.dk
KIRKE– OG KULTURMEDARBEJDER: Pernille Skov Kunst, Hasle Centervej 211, 1. tv.
8210 Aarhus V. Træffes efter aftale. Tlf. 51 90 30 76. E-mail: pk.kirkekultur@gmail.com
ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling
Tlf. 61 71 91 40. E-mail: winni.kilsgaard@gmail.com
ORGANIST: Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder
Tlf. 30 82 88 50. E-mail: lisbethgraakjr@gmail.com
KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet. Tlf. 86 16 04 61
BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD
Kirketjener og pedel: Lis Nissen. Træffetid: tirsdag-fredag kl. 10-15
Tlf. 51 21 28 94. Personligt efter aftale.
FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Kristen Dybdal, Digevænget 27, 8330 Beder. Tlf. 20 48 36 44
NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET:
Lars Romby, Stenrosevej 75, 8330 Beder. Tlf. 30 52 75 53
Kommunikationsudvalg: Helga Voigt, Knud Jespersen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.)
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