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Der ventes på 
maden efter 
halloween- 
gudstjeneste  
i Agerskov



Deadline for næste kirke- 
blad er 2. januar
Materiale til kirkebladet 
sendes til Caspar Gregers 
Jensen på cgj@km.dk

& At synge sammen
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Igen i år har jeg været i Løgum-
kloster med konfirmanderne til 
»Sangstævne«, altid en sjov ople-
velse. Dette sangstævne består i 
at vi mødes ved Løgumkloster 
kirke med konfirmandelever fra 
andre dele af provstiet hvor vi får 
halvanden times musiktime ved 
sangpædagog Jon Hollesen, og 
derefter – efter en lille pause – en 
fremvisning af Løgumkloster 
kirkes store orgel ved en af 
kirkens organister (den-
ne gang var det Dennis 
Bang Fick). Hvorefter 
vi synger en af de sal-
mer vi har øvet til 
sangtimen med orgel-
akkompagnement, til 
sidst slutter vi af om-
kring flyglet i kirken med at 
synge »Du som har tændt millio-
ner af stjerner« (DDS 787). 
Det er en dejlig dag, nogen gange 
er der ligefrem nogle af konfir-
manderne der nyder det. Men en 
af de ting Jon Hollesen siger fik 
mig til at tænke. For en af de ting 
han altid prøver at vise konfir-
manderne er hvorfor vi synger, 
og hvorfor vi synger sammen. 
Hans svar er altid: »Fordi det gør 
os glade« og »Fordi det giver os 
en oplevelse af fællesskab.« Og 
han har ret. At synge sammen 
knytter os sammen følelsesmæs-
sigt, og siger nogen, fysisk, ved 
at vore hjerteslag synkroniseres, 
hvilket selvfølgelig påvirker vo-
res fællesskab. 
Jeg så ved et tilfælde i TV afslut-
ningen på P2s store liste over de 
50 bedste klassiske korværker, 
med en afslutningskoncert, og 
inden nummer et satte de hele 
DRs koncertsal til at synge »Nu 
falmer skoven«. Præsten og hans 

kone sad nok og brokkede sig 
over, at de havde droppet nogle 
af versene, men jeg må indrøm-
me, at jeg syntes at det var en fin 
ide. Men der sad mange som vi 
panorerede hen over koncertsa-
len, der ikke sang med. Hvorfor 
det, kan man spørge. Når vi nu 
ved, at det gør os glade og synge 
sammen og knytter os sammen i 

et større fællesskab. Det kan 
ikke være fordi de ikke 

kendte den. 

Det kan være uhygge-
ligt at synge, specielt 
offentligt, fordi man 
blotter sig. Man blot-
ter sig for kritik (»du 

synger dårligt«), men 
man blotter sig også på en 

mere basal måde: At synge er 
nært forbundet med vores følel-
sesliv, med mindre man er pro-
fessionel, så er det lidt anderle-
des. Man ved også, at mange de-
mente kan huske sange længe 
efter de har glemt alt andet, og at 
de sange gør dem glade. Igen et 
tegn på hvor dybt sangen er for-
bundet til vore følelser.

Men det er ikke altid rart at lukke 
sine følelser ud, det er utrygt, det 
er selvudleverende. Men jeg vil 
sige, at man nu alligevel skal vove 
det. For det giver så meget igen. 

Så min opfordring er: Hvis I 
kommer i kirke i julen så syng 
med på julens salmer af karsken 
bælg, I kan dem godt, og der er 
ingen der hører hvis stemmen er 
lidt rusten hvis alle bare synger 
til. Og der er intet bedre end når 
taget på kirken rejser sig, om 
man så sidder på bænken, eller 
står foran alteret. 

Guds fred Sognepræsten

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
Mobil 21 14 31 05
cgj@km.dk
Bemærk: Mandag er fridag

Organist
Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31
rikkegudnason@gmail.com

Agerskov Kirkegårdskontor:
Kirkevej 2, 6534 Agerskov
Tlf. 74 83 35 23
agerskovkirkegaard@mail.dk

Ansatte på kirkegården
Jens Erik Sommerlund (graver)
Rita Jessen (gravermedhjælper)
Ulla Pedersen (gravermedhjælper)

Agerskov Menighedsråd
Bente Brodersen (fmd.)
Inger Petersen
Wolfgang Eggert
Hans Oskar Lorenzen
Per Gruelund Sørensen
Connie Wittenkamp

Branderup kirkegård
Graver: Heidi Jacobsen,
tlf. 74 83 50 02 · 20 43 50 02

Branderup Menighedsråd
Jens Erik Skøde Thomsen (fmd.)
Frank Iversen
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Martin Christian Muus

Kirkebil  (bestilles dagen før)
Agerskov Taxi  · 74 83 36 40 

www.agerskov-kirke.dk
Facebook: Agerskov Kirke
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Historisk rundvisning
i Christiansfeld

Onsdag den 11. marts

På rundvisningen i Christians-
feld fortælles om byens historie 
fra dens grundlæggelse til nu.

Turen er en historisk byvandring 
rundt i Christiansfeld by, hvor vi 
undervejs vil gøre stop ved byens 

mest markante huse og steder, 
hvor guiden vil fortælle om Chri-
stiansfelds og Brødremenighe-
dens spændende historie samt 
om den særlige byplan og arki-
tektur.

Turen sætter fokus på de menne-
sker, der har været med til at 
forme byens unikke særpræg, 
både inden for arkitektur og by-
planlægning. Der fortælles også 
om de religiøse idéer, der lå til 
grund for byens dannelse. Vi får 
som besøgende fornemmelse af, 
hvordan byen funktionelt blev 

indrettet for menigheden med 
boliger, korhuse, håndværk og 
industri.

Turen er ca. 2½ km og varer ca. 
1½ time. Bagefter drikker vi kaf-
fe. Sørg for at spise aftensmad 
hjemmefra. Pris 100 kr. alt inkl.

Tilmelding senest 4. marts til:
Karen Lauridsen, Arrild,  
kala@bbsyd.dk, tlf. 60 49 12 11
Connie Wittenkamp, Agerskov, 
wittenkamp@c.dk, tlf. 42 76 43 05
Grethe Madsen, Toftlund, 
grethe@cetg.dk, tlf. 61 78 21 76

Afgangstider: 
Agerskov Kirke  kl. 17.00
Branderup Kirke  kl. 17.10
Arrild Kirke  kl. 17.20
Toftlund Kirke  kl. 17.30
Tirslund Kirke  kl. 17.40

Vi skal bl.a. høre om 
Brødremenighedens 
spændende historie
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& Branderup

 

Kirkegården
Der sker mange ting på kirkegården i disse år, så 
hvis der i perioder ser lidt ufærdigt ud, er det 
derfor. 
Vi er i gang med at skifte alle hækkene rundt om 
på kirkegården, men fordi de hække der allerede 
er blevet skiftet, ikke er vokset til, holder vi lige 
pause indtil de ser lidt bedre ud. 
Vi er også i gang med planerne for et lapidarium, 

hvor kirkegårdens bevaringsværdige sten kan 
samles, men planerne er blevet udvidet til at in-
volvere en omlægning af store dele af kirkegår-
dens nordøstlige del, da vi efterhånden har man-
ge tomme gravsteder. Disse planer er for øjeblik-
ket til godkendelse hos provstiet og vi glæder os 
til at fortælle mere efter godkendelsen, forhå-
bentlig, er gået igennem.

Julekoncert 
i Branderup kirke

Onsdag den 4. december kl. 19.30

Årets julekoncert i Branderup 
er med Skærbæk Egnskor. Skærbæk 
Egnskor er et traditionelt kor der 
klinger med fire stemmer – sopran, 
alt, tenor og bas.

Interessen for korets optræden har 
været støt stigende fra begyndelsen i 
1982, hvor Tove Tersbøl tog initiativ 
til korets oprettelse, og som hun, i al-
le årene siden, har ledet og dirigeret. 

Her hører det traditionelle op! – Når 
det drejer sig om korets udvikling, så 
tilstræber man et højt kvalitetsni-
veau, der hele tiden udbygges og til-
rettes en god klang, til sangernes og publikums fryd og glæde. 

Gennem samarbejde med flere danske og udenlandske kor har Skærbæk Egnskor rige muligheder 
for at få inspiration til deres eget repertoire. Koret er desuden medlem af sammenslutningen Dan-
ske Folkekor og den sønderjyske afdeling herunder, GRÆNSEKORENE.

Repertoiret  til julekoncerten er kendte og mindre kendte hovedsagelig danske advents- og julesal-
mer. Koncerten er gratis.

Skærbæk Egnskor
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 Babysalmesang
Der holdes babysalmesang i Agerskov Kirke 
med hyggeligt samvær, hvor man synger, 
danser, klapper 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?
Hvis du kunne tænke dig at starte til kor et 
sted, hvor der bliver sunget mange forskellige 
sange, og hvor der er plads til alle, så kom 
med i Agerskov kirkes kor. Et kor for alle, der 
har lyst til at synge! 

Vi øver i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 
45, 6534 Agerskov) tirsdage i ulige uger kl. 
19.00.  

Kontakt organist Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31 
rikkegudnason@gmail.com

Musikalsk legestue  
for småbørn

Organist Rikke Gudnason har nu været på kursus, og er i 
skrivende stund i gang med at kontakte byens dagpleje-
re. Når dette kirkeblad udkommer skulle legestuen gerne 
være i gang. 
Kontakt eventuelt organist Rikke Gudnason (tlf. 22 85 
10 31, rikkegudnason@gmail.com) for flere oplysninger. 

Hvide tirsdag
Tirsdag den 25. februar kl. 17.00

Hvide tirsdag er en gammel måde at fejre fastelavn 
på. I gamle fejrede man »hvide tirsdag« eller »fede 
tirsdag« hvor man sørgede for at tømme fadeburet, 
for alle de ting man nu ikke måtte spise (blandt an-
det kød og æg) i de kommende 40 dages faste. 
I Danmark spiste man traditionelt æggesøbe af æg, 
sukker og øl (og nogen gange det fine, hvide hvede-
mel) alt sammen ting man ikke måtte spise i faste-
tiden. For de fleste mennesker i dag ville det nok 
være lidt for stærk en omgang, men man kan jo hel-

digvis komme lidt 
ekstra mel i det, 
og så bliver det til 
pandekager. 
Der er ikke mange 
i Danmark i dag der vælger at faste hele tiden mel-
lem Fastelavn og påske, men i Agerskov kirke fejrer 
vi hvide tirsdag med en familiegudstjeneste efter-
fulgt af pandekagespisning i sognehuset. 
Alle er velkomne til en hyggelig aften. 



 

Det skete
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Grandækning 

I skrivende stund er grandækningen på 
Agerskov kirkegård begyndt. Rita har ta-
get lidt stemningsbilleder. 
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Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, 
tlf. 23 42 41 34, 

sognehuset@hotmail.com

Læse-
kredsen

Læsekredsen mødes en 
gang om måneden og dis-
kuterer den bog vi har 
læst. Det er meget hygge-
ligt og spændende at høre, 
hvad vi hver især får ud af 
en bog. Læselisten inde-
holder meget forskelligt, 
og laves ved afstemning 
hvert år inden sæsonen 
begynder.  

Kontakt evt. Connie Wit-
tenkamp (42 76 43 05) el-
ler Caspar Gregers Jensen 
(21 14 31 05), hvis du har 
lyst til at være med. 

Vi mødes onsdage kl. 19. 
Præcise datoer  
findes på Ager- 
skov kirkes  
hjemmeside.

Tirsdagscafé i Agerskov
i Sognehuset kl. 10-12

Hver anden tirsdag er der tirsdagscafé i Agerskov sognehus med 
hyggeligt samvær og spændende foredrag og aktiviteter. 

10. december  Julehygge med æbleskiver og gløgg,  
juledekorationer v. Tine Kruse                                 
(tag en skål og saks med)

7. januar  Irene Nissen og Jens Peter Gram spiller  
og synger

21. januar   Gertrud Yde Iversen fortæller om at være 
fængselspræst i Renbæk

4. februar Vi spiller banko

18. februar  Film: »Drømmen om det hvide slot«

3. marts  Johannes E. Gjesing: »Præstehistorier  
fra Fyn og Sønderjylland«

Alle er velkomne. Der serveres altid kaffe og te. 

Diamantkonfirmander
I de sidste par numre af kirkebladet har vi haft Guldkonfirmander 
på forsiden, men 6. oktober havde vi glæden til gudstjenesten i 
Agerskov til ikke bare at have besøg af guldkonfirmander, men dia-
mantkonfirmander. Det vil sige folk der blev konfirmeret for 60 år 
siden på denne dag. 
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 Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
24. nov. S. s. i kirkeåret 14.00 Sten Haarløv Ingen gudstjeneste

 1. dec. 1. s. i advent 14.00 Årets konfirmander bærer 
kirkens krybbe ind. 
Kirkekaffe.

10.30

 8. dec. 2. s. i advent 10.30  9.00
10. dec. 19.00 De 9 læsninger

12. dec. 14.00 Pensionistgudstjeneste  
med luciaoptog

15. dec. 3. s. i advent Ingen gudstjeneste 13.30 Peter Boyschau

22. dec. 4. s. i advent 10.30  9.00
24. dec. Juleaftensdag 13.00

16.00
Børnesagens
fællesråd

14.30

25. dec. Juledag  9.30 Blå Kors Danmark 11.00
26. dec. 2. juledag 10.30 Blå Kors Danmark Ingen gudstjeneste

29. dec. Julesøndag  9.00 Børnesagens fællesråd 19.30

 1. jan. Nytårsdag 16.00 Menighedsrådet er vært 
ved et glas. Bibelselskabet

14.30 Menighedsrådet er vært 
ved et glas

 5. jan. Helligtrekonger 13.30 Peter Boyschau
Folkekirkens ungdomskor

Ingen gudstjeneste

12. jan. 1. s. e. H3K  9.00 Folkekirkens ungdomskor 10.30
19. jan. 2. s. e. H3K 10.30 Folkekirkens ungdomskor  9.00
26. jan. 3. s. e. H3K 10.30 Diakonhøjskolen 19.30

 2. feb. S. s. e. H3K 19.30 Kyndelmisse- og lys- 
gudstjeneste. Kirkekaffe.
Diakonhøjskolen

10.30

 9. feb. Septuagesima  9.00 10.30
16. feb. Seksagesima 10.30 19.30
23. feb. Fastelavn Ingen gudstjeneste  9.00 Peter Boyschau

25. feb. Hvide tirsdag 17.00

 1. mar. 1. s. i fasten  9.00 Kirkekaffe. Kofoeds Skole 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.
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