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Beder Kirke

- status over de seneste fire år
Af Kristen Dybdal
Formand for Beder Menighedsråd
Til november, når vi skifter til et nyt
kirkeår, afløses det siddende menighedsråd af et nyt, som vælges på valgforsamlingen den 15. september 2020. I den
anledning må det være på sin plads at
gøre status, og samtidig skitsere nogle af
de opgaver, som ligger til det nye menighedsråd. På orienteringsmødet d. 18.
august 2020 bliver der rig lejlighed til at
høre nærmere.

har vi således etableret en ny urneafdeling med stauder og træer og der er
anlagt en lille blomstereng. Og fra og med
2019 har Beder og Malling i fællesskab
besluttet at sammenlægge driften af de
to kirkegårde for bedre at kunne tilpasse
bemandingen til de ændrede driftsforhold.

En 800-årig kirke
Vi er heldige her i Beder at have en smuk,
gammel kirke, som har været et samlingssted for lokalsamfundet i mere end 800
år. Den kræver løbende vedligeholdelse,
og af og til nænsom modernisering. Bl.a.
er kirken og kirkegårdsmuren blevet
renset og kalket, en 800 år gammel
billedkvader ved foden af kirketårnet er
blevet frilagt, orglet er blevet behandlet
for skimmelsvamp, der er indkøbt ny
elektrisk kistevogn, glødelamper er
udskiftet med LED, osv.

En sognegård for kirke og lokalsamfund
Udvidelsen af sognegården har været én
af de dominerende opgaver for menighedsrådet i den forløbne periode. Efter
mange forberedelser blev byggeriet sat i
gang i oktober 2018 og de nye lokaler
blev taget i brug ved en festlig indvielse
Gudstjenester og liturgi
den 10. juni 2019. Der er stor aktivitet i de
Kirkens ritualer og traditioner er udviklet nye lokaler, med undervisning af konfirgennem århundreder, men er ikke ufor- mander, minikonfirmander og kirkekor,
anderlige – vi skal nænsomt justere i takt mindesammenkomster og andre aktivimed tiden. I samarbejde med kirkens
præster har menighedsrådet indført en
ekstra juleaftensgudstjeneste, særligt
målrettet børnefamilier. Vi har højmesser,
stillegudstjenester, forklaringsgudstjenester mm. og der er indført mindre justeringer i liturgien.
Kirkegården under forandring
Der sker ændringer i vores begravelsesskikke i disse år, hvor færre bliver jordbegravet og flere bliver bisat i
urnegravsteder. Det betyder, at stadig
flere gravpladser på kirkegården bliver
tomme, i takt med at fredningstiden
udløber. I en del af den gamle kirkegård,
hvor der var mange tomme gravsteder,

teter i kirkelig sammenhæng. Samtidig
kan vi nu tilbyde kontor og møderum til
præster og medarbejdere ved Beder
kirke. Derudover rummer sognegården et
væld af aktiviteter i samarbejde med
lokale aktører, bl.a. kunstudstillinger,
yoga og kurser under Fælles Fritid, kor,
møder i interessegrupper osv.

Aktiviteter i kirkesammenhæng
Det er en stor og vigtig opgave for
menighedsrådet at arrangere kirkelige,
kulturelle og sociale aktiviteter, som
styrker og udvider fællesskabet omkring
kirken til at omfatte alle i lokalsamfundet.
En stor gruppe af frivillige står parat til at
hjælpe ved afvikling af disse arrangementer. Vi har månedlige mandagstræf
med foredrag, højskoledage i samarbejde
med Malling Menighedsråd og Fælles
Fritid, kunstudstillinger, studiekredse,
besøgstjeneste mm.
Menighedsrådet som arbejdsgiver
Vore præster er ansat af Aarhus Stift. Alle
øvrige medarbejdere ved kirken er ansat
af menighedsrådet, de fleste som fællesansatte i Beder og Malling. I perioden har
vi sammen med Malling Menighedsråd
ansat Henriette Thomasen som kirkegårdsleder og Nils Ohm som kirkegårdsgartner, og som noget nyt, ansatte vi en
fælles kirke- og kulturmedarbejder. Fra
efteråret ændres strukturen, så Beder
ansætter egen kirke- og kulturmedarbejder på deltid.
Selv om menighedsrådet ikke er arbejdsgiver, har vi indstillingsret når en ny
sognepræst skal ansættes. Det blev
aktuelt i 2018 hvor Beder og Malling
menighedsråd gennemførte en vellykket
fælles proces med opslag, prøveprædiken og samtale med ansøgere, hvilket
førte frem til ansættelsen af Line Theresia
Villefrance som sognepræst ved de to
kirker, og senere Karen Holm Agersnap
som barselsvikar under Lines barselsorlov.
Opgaver for det kommende menighedsråd
Der venter mange spændende opgaver
for det kommende menighedsråd. Rådet
består af 8 valgte medlemmer og vore to
præster. Vi deler opgaverne ud efter
Fortsættes på næste side
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GUDSTJENESTER
Søndag 09.08.20
Ingen gudstjeneste
Der henvises til Malling kirke
Søndag 16.08.20, kl. 9.30
10. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Matt 11,16-24
Lørdag 22.08.20, kl. 10.00
Konfirmation 7. B
Brian Ravn Pedersen
Søndag 23.08.20, kl. 10.00
Konfirmation 7. C
Karen Holm Agersnap
Søndag 30.08.20, kl. 9.30
12. søndag efter trinitatis
Brian Ravn Pedersen
Matt 12,31-42
Søndag 06.09.20, kl. 11.00
13. søndag efter trinitatis
Loa Skovgaard Vibe Christensen
Høstgudstjeneste med frokost
Matt 20,20-28
Se rubrikken
Søndag 13.09.20, kl. 9.30
14. søndag efter trinitatis
Karen Holm Agersnap
Joh 5,1-15
Søndag 20.09.20, kl. 11.00
15. søndag efter trinitatis
Christine Bugge
Luk 10,38-42
I perioden 1. september til 30. november holder jeg studieorlov. I denne
periode varetages mit præsteembede
af pastor Loa Skovgaard Vibe Christensen, der præsenterer sig selv herunder.
Brian Ravn Pedersen
Billede: Pastor Loa
Skovgaard Vibe
Christensen

Jeg hedder Loa, har arbejdet som præst
de seneste 9 år i forskellige vikariater.
Jeg ser frem til at møde folk i Beder, og
er der noget, jeg som præst kan hjælpe
til med, skal I ikke tøve med at kontakte
mig.
Jeg bor i Skejby sammen med min
mand, som må tage cyklen på arbejde
på sygehuset og vores 2 børn. Jeg
elsker at synge, holder af musik. Jeg
ser frem til at møde jer i kirken og
sognegården. I skal være så velkommen.
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Valgforsamling

Tirsdag den 15. september kl. 19.30 i sognegården
Dagsorden for valgforsamlingen:
1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af
valgforsamlingen samt om muligheden for
afstemningsvalg og fristen for at indlevere en
kandidatliste.
12. Eventuelt.

Ny kirke- og kulturmedarbejder
Mit navn er Sara Baj Svensson, og det
er med stor glæde, at jeg fra 1. august
tiltræder i stillingen som kirke- og kulturmedarbejder i Beder Kirke. Her vil mine
opgaver både bestå af kommunikation
og arbejdet med sognets børn og unge.
Jeg skal bl.a. undervise minikonfirmander, hvilket jeg har god erfaring med
fra min stilling i Frederikskirken i Skåde
Sogn, hvor jeg har været ansat i fire år.
Jeg vil i den kommende tid være ansat
i begge kirker.
Min uddannelsesmæssige baggrund er
en bachelor i tysk fra Aarhus Universitet
med tilvalgsfag i globalisering og kulturel
identitet. Jeg er desuden i gang med en
kirkefaglig efteruddannelse på Diakonhøjskolen.
Privat bor jeg i Beder med min kæreste
Eric og vores tre drenge Anton på otte,
Theodor på fem og Sigurd på et år – så
nogle af jer kender mig nok allerede.
Fortsat fra forrige side
medlemmernes særlige interesser, og
sammensætter udvalg, som har hver
deres ansvarsområde. Menighedsrådet
mødes 8 - 10 gange om året, hvortil
kommer møder i de enkelte udvalg.
Her er nogle af de opgaver som venter:
● En renovering af kirketårnet for råd
og rust, og konservering af den
gamle billedkvader

Billede: Sara Baj Svensson, kirke- og kulturmedarbejder ved Beder Kirke

Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle
i Beder.
● At udforme en plan for kirkegårdens
langsigtede udvikling
● At styrke Beder Kirkes kommunikation med Kirkenyt, hjemmeside,
sociale medier mm.
● At styrke arbejdet med aktiviteter i
kirkesammenhæng for børn og unge
Vel mødt til orienteringsmødet tirsdag
den 18. august kl. 19.30 i sognegården.

KIRKENYT fra BEDER SOGN

Mandagstræf
Den første mandag i måneden kl.
14.00 i sognegården. Kirkebilen
kører, såfremt den bestilles hos Ruth
Brohus torsdagen før på telefon 8693
7003 mellem kl. 16.00 og kl. 18.00. Vi
drikker kaffe til medbragt brød.
Mandag den 7. september: Carl Erik
Byskov: ”Tangentspiller i Malaga”
Carl Erik fortæller om sine tre måneder
som frivillig organist for tre kirker i
Malaga, Spanien, og pianist for danske
klubber i Torre del Mar. Om danske
sømandskirker. Om livet i Spanien –
med udgangspunkt i fotos. Carl Erik er
i øvrigt ofte brugt som organistvikar i
Beder Kirke ved både højmesser og
kirkelige handlinger.

Invitation til
studiekreds:
EMNE ”Det er din egen skyld”
Jobs Bog - nudansk og fortolket

Fortællingen om Job er et af verdenslitteraturens mest fascinerende værker.
Beder Kirke inviterer til studiekreds.
Studiekredsen foregår den anden
onsdag i hver måned kl. 19.00 - 21.00.
Mødedatoerne er 9. september, 14.
oktober, 11. november og 9. december.
Som grundbog arbejdes der i dette forløb
med bogen " DET ER
DIN EGEN SKYLD Jobs Bog - nudansk
og fortolket". Vi vil
sammen gennemgå
og fortolke bogen.
Studiekredsen finder sted i Beder
Sognegård. Der serveres kaffe og
småkager, og deltagelse er gratis. Hvis
man ønsker at købe bogen " DET ER
DIN EGEN SKYLD - Jobs bog nudansk og fortolket kan den
erhverves for 100 kr. (normalpris er
199 kr.). Bogen udleveres den første
aften.
Tilmelding til Ruth Brohus på tlf. 86 93
70 03 eller e-mail: ruthbrohus4@gmail.com

Høstgudstjeneste og høstmarked
Søndag den 6. september kl. 11.00

Et udsnit af den store menighed ved høstgudstjenesten sidste år.

Høstgudstjeneste under åben himmel
Igen i år vil der blive afholdt høstgudstjeneste på præstegårdspladsen. Musikken leveres af Aarhus Brass Band,
mens menigheden lægger sangstemmer til.
Børnenes høstgaver
Ved gudstjenestens begyndelse vil
minikonfirmanderne, medlemmer af
børnekoret og øvrige børn fra sognet,
som gerne vil være med, bære deres
høstgaver frem til alterbordet. Disse
gaver bliver solgt på auktion umiddelbart efter gudstjenesten, og beløbet
herfra går til to forskellige formål – et
udenlandsk og et indenlandsk støtteprojekt: Projekt Gadebørn i Nigeria og
Jysk Børneforsorg.
De to støtteprojekter
Det er Mission Afrika, der står for det
arbejde, der gøres blandt en gruppe
af gadebørn i Nigeria. Fra organisationen får vi løbende nyhedsbreve
med oplysninger om, hvordan pengene bliver anvendt, eksempelvis til
mad, tøj og undervisning, men også
til opførelse af nye bygninger, skolestuer, sovesale med mere.

Minionfirmander og børnekoret.

Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en
frivillig forening, der hjælper og støtter
svagtstillede børn, unge og familier
fra hele landet.

Frokostbuffet
Efter gudstjenesten inviteres der på
frokostbuffet. Prisen er 20 kr. for
voksne, børn gratis. Menighedsrådet
er vært ved denne frokost, så beløbet
herfra også kan gå til støtteprojekterne.
Konfirmandernes høstmarked
Efter frokosten åbner konfirmanderne
deres boder. I skrivende stund kan
det ikke afsløres, hvilket indhold de
enkelte boder får, men det er kun
fantasien, der sætter grænser her, og

Konfirmander ved høstgudstjenesten.

menighedsråd, præster og ansatte
glæder sig til at arbejde sammen med
de nye konfirmander om at få årets
høstmarked stablet på benene. Det
pengebeløb, høstmarkedet indbringer, vil ligeledes gå til de to støtteprojekter.
Et corona-forbehold
Det er vores klare forhåbning, at årets
høstgudstjeneste og høstmarked kan
afvikles efter traditionen. Men vi bliver
desværre nødt til at have et forbehold
med i planerne: På grund af risikoen
for spredning af coronavirus kan det
nemlig være, at det hele kommer til at
foregå med visse begrænsninger og
restriktioner. På kirkens hjemmeside
vil det være muligt at læse seneste
nyt om afholdelsen af høstfesten.
Vel mødt! - til såvel store som små.
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BABYSALMESANG
I BEDER KIRKE

Et musikalsk forløb for de
allermindste.
Har du barselsorlov og lyst til at
få sunget med dit lille barn, kan
du henvende dig til
musikpædagog og organist
Lisbeth Gråkjær, tlf. 3082 8850

KORSANG

Børnekoret (2.-3. klasse)
synger torsdage kl. 15.00-15.50
i Beder Sognegård
Ungdomskoret (fra 4. klasse)
synger onsdage kl. 16.00-17.00
i Malling Sognegård

Foredrag: Svend Brinkmann
”Hvad er et menneske?”
”Kend dig selv!” stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamle Grækenland.
I nyere tid er udsagnet fortolket som en
opfordring til at gå på opdagelse i ens
eget indre. Man skal kende sig selv for
at kunne udvikle sig personligt, realisere
sine indre potentialer eller blive den
bedste udgave af sig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare i privatlivet, men også på
arbejdet.
Grækerne mente dog formentlig noget
andet med udsagnet: Nemlig at man
først og fremmest skal kende sig selv
som et menneske. Altså som et væsen
med visse almene karakteristika, der
lever sit liv sammen med andre. At
kende sig selv som et menneske er
derfor et dannelsesprojekt, som er noget
andet end individuel selvudvikling. Men
hvad er egentlig et menneske? Hvor kan
et moderne menneske hente ressourcer
til at forstå, hvad et menneske er? Og
hvordan realiserer man overhovedet sin
menneskelighed?
Info om foredraget:

Onsdag d. 30. september 2020 kl. 19.30

Medvirken ved gudstjeneste i Beder Kirke.

Tilmelding til Winni via mail:
winni.kilsgaard@gmail.com
eller sms: 61 71 91 40

Kalenderen

Tirsdag d. 18. august kl. 19.00
Orienteringsmøde
Onsdag d. 19. august kl. 18.45
Menighedsrådsmøde
Søndag d. 6. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste med høstmarked
Mandag d. 7. september kl. 14.00
Mandagstræf
Tirsdag d. 15. september kl. 19.30
Valgforsamling
Onsdag d. 30. september kl. 19.30
Foredrag: Svend Brinkmann

Billetpris: 220 kr. inkl. gebyr.
Køb billetter på ticketmaster.dk

Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, der
baserer sig på en ny bog med samme
titel. Gennem foredraget introduceres
forskellige menneskebilleder – herunder
det biologiske, rationelle, følende,
sociale og religiøse menneske – og det
diskuteres, om nutidens samfund
overhovedet giver plads til at være
menneske. Svend Brinkmann kommer
også ind på, hvordan det menneskelige
er under pres af en teknologisk
udvikling, hvor mennesket konstant
søges optimeret både psykologisk,
medicinsk, neurologisk og digitalt.
Foredraget afvikles i Æsken på
Efterskolen for Scenekunst, Starupvej 20,
8340 Malling
Dørene åbnes kl. 19.00

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Beder Kirke, Fælles Fritid og
Efterskolen for Scenekunst

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: brp@km.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: Sara Baj Svensson
Tlf. 21 60 13 53. E-mail: sbsv@km.dk
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.

Beder-Malling
På hjemmesiden www.FDF.dk/bm
finder du informationer om
FDF Beder-Malling.
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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.)

