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Der er allerede blevet sagt og skre-
vet meget om reformationen i den 
forgangne tid, fordi det i år er 500 
år siden, at Martin Luther skrev 
sine 95 teser om afladshandelen 
og (efter sigende) slog dem op på 
kirkedøren i Wittenberg. Og det er 
der også god grund til. Reformati-
onen var en kæmpeomvæltning i 
hele den europæiske kultur, også i 
det katolske Sydeuropa. 

Men for os her i Danmark er det 
jo også en slags optakt, en optakt 
til en anden og mere lokal fejring 
om 19-20 år i 2036/37, hvor vi 
skal fejre at også Danmark blev 
luthersk. Så her hvor vi nærmer 
os »højdepunktet« af reformati-
onsfejringen i år, det var jo den 
31. oktober Luther efter sigende 
slog sine teser op på kirkedøren i 
Wittenberg tænkte jeg, at jeg lige 
ville kaste et blik fremad mod de 
ting vi skal fejre i årene fremover. 

Blandt andet fordi den falder sam-
men med Danmarks eneste bor-
gerkrig, Grevens fejde, er reforma-
tionen  en af de mest dramatiske 
perioder i Danmarkshistorien. 
Hvor den lutherske hertug Chri-
stian (senere Christian III) er i 
konflikt, først med de magtfulde 
(katolske) adelige, og siden slutter 
forbund med dem og lader sig hyl-
de af dem så han, med Johan 
Rantzaus hjælp, kunne nedkæm-
pe Grev Christoffer af Oldenborg 
og Lybæk, og med ham Skipper 
Clements berømte bondehær. 

Grevens fejde er, specielt i 70’er-
ne, med Ebbe Kløvedal Reiks 
Skipper Clements morgensang, 
blevet præsenteret som en slags 
socialt oprør mod en magtfuld 
adel, men der glemmer man tit, at 
bondehæren også tjente adelens 

interesser, bare et andet parti, 
nemlig den afsatte Christian II’s.

Lige så vel ville det være en fejl, at 
tro at religionsforskellene var 
den afgørende årsag til konflik-
terne, det var lige så meget et op-
gør mellem to adelspartier, hvor 
af det ene havde store interesser i 
den katolske kirke der havde 
magt over meget land. Lige så 
forkert ville det selvfølgelig være 
at sige, at religionen ingen betyd-
ning havde for konflikten. 

Der er for eksempel ikke megen 
tvivl om, at Christian III (og Jo-
han Rantzau) var en overbevist 
Lutheraner. Det vides, at han 
personligt korresponderede både 
med Martin Luther og flere af 
hans medhjælpere og medrefor-
matorer, og at han, efter han blev 
konge, sendte penge til Witten-
berg til flere af de derboende re-
formatorers underhold. 

Derfor er det også interessant at 
bemærke, at da Christian blev 
gift i efteråret 1525 med Do-
rothea af Sachsen Lauenborg, af 
sin far Frederik I fik overdraget 
Haderslev amt og Tørning len 
(hvor vi jo bor) til sit underhold, 
og at han derfor straks begyndte 
at indføre luthersk tro i sit nye 
len – det man kalder Haderslev-
reformationen, som jo godt, her i 
vores område, i sig selv kunne 
fortjene en fejring, eller i hvert 
fald en markering her i løbet af 
de næste ti års tid. 

Der er, som man nok kan se, rig-
tig meget at sige om den periode i 
danmarkshistorien, jeg glæder 
mig til at se hvordan den præsen-
teres i efterårets fortsættelse på 
TV-serien om Danmarks historie. 

Guds fred. Caspar Gregers Jensen
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Branderup
Dåbs- 

servietter
Ved dåb i Branderup giver menighedsrådet nu, 
ud over en børnebibel, også den serviet bar-
nets hoved er blevet tørret med efter dåben 
med broderet navn og dato på.

Julekoncert med 
Midt Syd Kantori

7. december kl. 19.30
I år er der julekoncert i Toftlund kirke med 
Midt Syd Kantori, som vil synge julen ind. 
Alle er velkomne. Koncerten er gratis.



& Branderup
 Byfestkoncert

Onsdag d. 7. juni havde vi koncert i forbindelse 
med Branderup Byfest. Koncerten blev spillet af 
Helen Davies på Harpe og Lars Kristensen på 
violin. De 42 der var mødt op, oplevede klassisk 
keltisk folkemusik blandet med dansk og svensk 
folkemusik. Efterfølgende var der kaffe og kage, 
som grundet vejret blev indtaget i kirken.

Grillgudstjeneste
Søndag d. 18 juni var der grillgudstjeneste i shelte-
ret i kirkeskoven. Enzo spillede på sin guitar til sal-
mesangen. Caspar havde sørget for alterbrød. 
Efter tjenesten havde menighedsrådet sørget for at 
grillen var tændt og der blev serveret kartoffelsalat, 
salat, pølser og brød som de fremmødte kunne ny-
de i et strålende vejr.

På kirkegården
Der er blevet gravet hæk op og erstat-
tet med ny. Graveren siger tak for for-
ståelsen omkring »rodet«. Nogle få 
planter er desværre gået ud, men de vil 
blive erstattet inden så længe.

Lars Kristensen og Helen Davies

Shelteret lagde hus til gudstjenesten 18. juni

FÆLLES SOGNEARRANGEMENT
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Sogneaften med journalist og forfatter Charlotte Rørth
Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Toftlund Kirke

Vi er mange, der har mødt Jesus, mærket en hånd 
eller talt med en engel.
»Mange advarede mig om, at jeg ville blive latterlig-
gjort, hvis jeg fortalte om mit møde med Jesus. Men 
det er gået lige modsat. Det er som om, folk trænger til 
et fællesskab, hvor de trygt kan tale om det guddom-
melige; det, der er så svært at finde ord for.«

Sådan siger Charlotte Rørth, der efter en overvæl-

dende – også international – succes med 
»Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en mod-
villig troende«, til oktober udgiver »Vi mød-
te Jesus – og hvad kommer det andre ved« 
med bidrag fra flere end 75, der har haft 
oplevelser, og fra dem, der forsker i dem.

På www.charlotteroerth.dk kan man få mere at vide 
om den kommende bog og læse uddrag.
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 Babysalmesang
Der holdes babysalmesang i Agerskov kirke, med hyggeligt samvær, hvor man synger, danser, klap-
per og vugger med børnene. 
Der starter nyt hold op hver gang, der er nok, der er interesserede, derfor, ring eller skriv til organist 
Rikke Gudnason (tlf. 22 85 10 31 – rikkegudnason@gmail.com) hvis du har lyst til at være med. 

Vil du med i koret?
Kunne du tænke dig at starte til kor, hvor der vil blive sunget forskel-
lige sange, og hvor der er plads til alle, så starter Agerskov Kirke et 
kor op. Dette kor er for alle, der har lyst til at synge! 
Lyder ovenstående som noget for dig, så øver vi i Sognehuset i Ager-
skov (Hovedgaden 45, 6534 Agerskov) tirsdage kl. 19.00. 
Kontakt evt. organist Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31,  
rikkegudnason@gmail.com 

Læsekredsen
Læsekredsen mødes 
én gang om måne-
den og diskuterer 
den bog vi har læst. 
Det er meget hygge-
ligt og spændende at 
høre, hvad vi hver 
især får ud af en bog.

Onsdag 4. oktober 
– Kim Sjøgren

Kim Sjøgrens soloshow viser hans virtuositet og ser-
veres med humor og små anekdoter. Et unikt show, 
der passer til alle lejligheder. 
Repertoiret spænder over de store klassiske værker til 
populære hits, folkemusik, jazz og evergreens samt i 
ordets bogstaveligste forstand: Stand up entertain-
ment i bedste Victor Borge-stil.

Dåbsklude
Agerskov kirke tilbyder fra 1. søndag i advent 
en dåbsklud til dåbsbørnene. En lille gruppe 
piger fra sognet har strikket og hæklet mange 
forskellige klude, som forældrene til dåbsbør-
nene får mulighed for at vælge imellem ved 
dåbssamtalen. Efter dåben får dåbsbørnene 
kluden med hjem som et minde om dagen. På 
nogle af kludene er der plads til at sy navn, 
dato eller evt. kirkens navn. Såfremt dette øn-
skes, vil menighedsrådet være behjælpelig 
med dette før eller efter dåben.

Et udvalg af dåbsklude

Kim Sjøgren optræder 
med et bredt repertoire
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Agerskov
Sogneudflugt til Als og Sundeved

Torsdag d. 18. maj arrangerede Agerskov menig-
hedsråd sogneudflugt, der i år gik til Als og Sunde-
ved. Først kørte vi til Cathrinesminde teglværks-
museum, hvor vi fik en god (og grundig!) rundvis-
ning i de gamle bygninger og den store ringovn.

Derfra kørte vi videre op til Broager kirke, med 
dens dobbelttårn og så og besøgte den.

Fra Broager kørte vi så til Augustenborg, hvor vi 
spiste frokost på fjordhotellet. Og derfra kørte vi til 
Ulkebøl kirke, hvor Sognepræst Kirsten Schmidt 
fortalte os om den smukke altertavle.

Derefter drak vi den medbragte kaffe i Ulkebøls 
sognehus, inden bussen kørte os til Gråsten hvor vi 
sluttede dagen med en spadseretur i Gråsten slots-
have, inden vi kørte hjem til Agerskov.

&

Alteret i Bro- 
ager kirke af  
Alan Havsteen-
Mikkelsen

Skt. Georg statuen  
i Broager kirke

Sognepræst Kirsten 
Schmidt fortæller  
om altertavlen i  
Ulkebøl kirke

Cathrinesminde 
teglværksmuseum

Fjordhotellet

Gråsten slotshave
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Dåb i Agerskov
14. maj: Ida Roelsgaard Kristensen
25. juni: Maise Schrøder Osmanovic
2. juli: Matthi Andreas Appel Schilling
6. august: Emilie Møller Bønneland

Vielser i Agerskov
27. maj: Jane Michelle Torbensen og Jørgen Thomsen
5. august: Solveig Lundqvist og Hans Anders Stuhr Lundqvist

Dåb i Branderup
13. maj: Lasse Matzen Jensen 
14. juli: Anton Lippmann Lytzen Paulsen
30. juli: Demi Appeldoorn og Dyna Adriana Zwaneveld

Vielser i Branderup
27 maj: Jonna Rosenberg Madsen og Jan Delet Gehrt
3. juni: Annette Mørk Thøisen og Jakob Thøisen
14. juli: Britta Paulsen og Søren Lytzen Paulsen

Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, tlf. 23 42 41 34, 
sognehuset@hotmail.com

Tirsdagscafé  
i Sognehuset  
kl. 10.00-12.00

5. september     
Foredrag v. C.C. Jessen: 
»Min barndom i Agerskov 
Præstegård«.
19. september   
Foredrag v. Ella Duedahl: 
»Mit møde med Afrika«.
3. oktober         
Foredrag v. Erik Sommer: 
»Den der synger er aldrig 
alene«.
17. oktober       
Film: »Ellen – et livstykke«.
31. oktober  
H.C. Eichner synger, spiller 
og fortæller.
14. november    
Foredrag v. Karin Frej: 
»Finland mit fædreland«.
28. november   
Foredrag v. centerleder 
Lene Margård Pedersen, 
Café Parasollen, Haderslev: 
»Glæden ved at møde det 
andet menneske«.
12. december 
Julehygge m. æbleskiver og 
gløgg. Juledekorationer v. 
Tine Kruse. Tag en skål med.
Der serveres kaffe/te  
hver gang. 

Onsdag 13. september kl. 19.30
Kredsmøde – efterårsmøde. Sted: 
Agerskov Kirke, efterfølgende 
Agerskov Sognehus v. pastor 
Steen Nielsen, Sommersted.

Fredag 29. september kl. 18.45
Høstfest i Agerskov sognehus  
ved udvalg fra IM og KFUM & 
KFUK ved kirke- og kulturmedar-

bejder, Haderslev Domsogn, Hen-
rik Refshauge.

Torsdag 12. oktober kl. 19.30 
Agerskov IM, møde v. fritidsfor-
kynder Peter Kristensen, Vejle.

Onsdag 25. oktober kl. 19.30 
Kredsmøde – temaundervisning.
Sted: Gram Menighedshus. Em-
ne: Lutter gode sager! v. missio-
nær Arne Nørgaard, Kolding.

Torsdag 26. oktober kl. 19.30 
Kredsmøde – temaundervisning. 
Sted: Gram Menighedshus. Em-
ne: Lutter gode sager! v. missio-
nær Arne Nørgaard, Kolding. 

Torsdag 9. november kl. 19.30
Agerskov Indre Mission, møde v. 
Emeritus Jens Jensen, Løgum-
kloster.

Det skete

  Indre Mission i Agerskov
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       Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 3. sept. 12. s. e. trin. 10.30 Kirkekaffe, 

Døvemenighederne

10. sept. 13. s. e. trin.  14.00 Peter Boyschau

17. sept. 14. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste - 
høstoffer uddeles af 
menighedsrådet

14.00 Høstgudstjeneste

24. sept. 15. s. e. trin. 10.30 Folkekirkens Nødhjælp 19.30

 1. okt. 16. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe, 
Folkekirkens Nødhjælp

10.30

 8. okt. 17. s. e. trin. 10.30 Folkekirkens Nødhjælp  9.00

15. okt. 18. s. e. trin. 14.00 Marianne Zeuthen
Danmission

22. okt. 19. s. e. trin. 10.30 Danmission  9.00

29. okt. 20. s. e. trin. 10.30 Danmission 19.30

 2. nov. Torsdag 17.00 Halloweengudstjeneste 
med efterfølgende fæl-
lesspisning i sognehuset

 5. nov. Allehelgensdag 19.30 Oplæsning af navne 
på dem, der er bisat 
og begravet i Agerskov 
Kirke i det forgangne år. 
Kirkekaffe.

10.30 Oplæsning af navne på 
dem, der er bisat og be-
gravet i Branderup Kirke  
i det forgangne år. 

12. nov. 22. s. e. trin.  9.00 Peter Boyschau

19. nov. 23. s. e. trin.  9.00 10.30

26. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 19.30

 3. dec. 1. s. i advent 14.00 Kirkens krybbe bæres 
ind. Kirkekaffe.

10.30

Under Agerskov er der noteret, hvilken organisation der samles ind til den givne uge. 
Hvis der ikke står noget, samles der ind til menighedsplejen i Agerskov sogn. 

Det er som altid, når der ikke er gudstjeneste i den ene af pastoratets kirker, muligt at tage kirkebilen 
til den anden kirke. Kirkebilen kan bestilles hos Agerskov Taxi på tlf. 74 83 36 40.




