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Deadline for næste kirke- 
blad er 31. marts
Materiale til kirkebladet 
sendes til Caspar Gregers 
Jensen på cgj@km.dk
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Det er nok ikke gået manges op-
mærksomhed forbi, at vi i år fej-
rer hundredeåret for Sønderjyl-
lands genforening med Danmark 
i 1920, og der kommer til at være 
fejringer mange steder, blandt 
andet i Agerskov hvor vi fejrer 
det med en Gudstjeneste og for-
skellige begivenheder d. 21. juni. 

Også i Ribe stift bliver det fejret 
med et folkemøde i Kristi him-
melfartsdagene (21.-24 maj). 
Programmet kan findes på: 
www.folkemødeiribe.dk.

I kirkebladet her har vi også et 
par indlæg fra det lokalhistoriske 
foreninger om de begivenheder 
for hundrede år siden, der stadig 
i dag betyder meget for vores om-
råde og hele den region der før-

hen var Slesvig, både nord og syd 
– og alle os der bor i den og har 
familie her. 

Menighedsrådsvalg 
2020 er også et år hvor der er 
valg til menighedsrådene i lan-
dets sogne – Således også i Ager-
skov og Branderup. 

Jeg ved allerede nu, at der er 
medlemmer af begge menigheds-
råd der trækker sig, så der skal 
fyldes op, så hvis nogen har over-
vejet at gå ind i det arbejde der 
gøres i menighedsrådet, så kan 
jeg kun opfordre til at man til at 
starte med kommer til de møder 
der bliver holdt i begge sogne d. 
12. maj. 

Guds fred! Sognepræsten

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov
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

Informationsmøde  
om menighedsrådsvalg

tirsdag den 12. maj kl. 18.00  
i Branderup og Agerskov

Denne dag holdes der, i hele lan-
det, informationsmøder om det 
kommende menighedsrådsvalg.

Det er et møde for alle, der kun-
ne tænke sig at høre lidt om,  
hvad det vil sige at sidde i me-
nighedsråd, og hvordan man 
stiller op. 

I Agerskov er mødet kombine-
ret med det årlige sognemøde, 
hvor sognets regnskab frem-
lægges og formanden afgiver 
sin beretning. 

Møderne er separate, men afhol-
des i forlængelse af hinanden. 

Alle er velkomne. 



Historisk rundvisning i Christiansfeld
onsdag den 11. marts

På rundvisningen i Christiansfeld 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 Christiansfelds og Brødremenighedens 
spændende historie samt om den særlige byplan og arkitektur.

Turen sætter fokus på de mennesker, der har været med til at forme byens unikke særpræg, både in-
den for arkitektur og byplanlægning. Der fortælles også om de religiøse idéer, der lå til grund for by-
ens 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 kaffe. 
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

Fælles arrangementer
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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

Efter gudstjenesten 

er der mulighed for 

at købe kaffe og kage.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag 
mandag den 1. juni kl. 14.00 v/ Peter Boyschau 

i præstegårdshaven, Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov

Medbring gerne tæpper og stole og evt. en paraply. Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab af Bran-
derup-, Agerskov-, Arrild-, Tirslund og Toftlund Sogne.
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& Genforeningen
Om afstemningen i Branderup
Afstemningen for Branderup og 
Rurup foregik på Branderup Kro.
En minderig dag – for de fleste, da-
gen hvor de kunde stemme sig 
hjem til Danmark og fri for al den 
elendighed som krig havde med-
ført under det Tyske herredømme.
Reglerne for afstemningen var 
bestemt af Versaillestraktaten, at 
alle uanset køn der var født før år 
1900, det vil sige over 20 år, kun-
ne stemme. Også de der var født 
før år 1900 og som var fraflyttet 
området, måtte vende hjem til 
landsdelen for at stemme. Hver 
fjerde stemme blev både i zone 1 
og zone 2 afgivet af de mange til-
rejsende – spørgsmålet bliver let 
at fødestedet fik større betyd-
ning, end for dem der boede og 
levede i området under folkeaf-
stemningen.
De tyskere der var født i landsde-
len fik gratis rejse og dagløn be-
talt af den tyske stat for at stem-
me sig hjem til riget, enkelte nå-
ede ikke frem, de stod af toget for 
tidligt, de kendte jo ikke området 
fra de var barn og dem forsynede 
Nordslesvigerne godt med spis-
ning og drikkevare så de kom ik-
ke frem til stemmeboksen. For de 
skulle jo med toget hjem til Das 
Vaterland.
I Branderup blev resultatet af af-
stemningen at 423 stemte dansk, 
og 34 stemte tysk. Det store an-
tal på grund af Domænegårdens 
unge folk i den avledygtige alder. 
For eksempel i Sønderborg – de 
havde Marinestationen – jernba-
nefolk og embedsfolks børn der 
var født her, og derfor kunne 
stemme. 

Det blev en lovløs tid fra 11. no-
vember 1918 og frem til 20. maj 
1920 da de danske myndigheder 
tog over. I perioden frem til 20. 
maj 1920 var grundprincippet at 
tysk ret skulle forblive gældende.  
Til selve afstemningen blev der 
indsat 3.000 Britiske og Franske 
tropper til at holde ro og orden. 
Ledelsen af disse tropper boede 
på det bedste hotel i Flensborg.
Festen i Branderup blev holdt på 
kroen. Forsamlingshuset blev 
først bygget i 1929. Der blev 
samlet ind blandt befolkningen, 
der blev opdelt i distrikter og 
hvert hus og ejendom blev be-
søgt. Hvad folk gav af flæsk, suk-
ker, æg og kontanter blev afhen-
tet med hestevogn dagene før. 
Alle gav noget, selv om der var 
mangel på alt.
Marius Top Branderup Mølle gav 
melet, Købmand Thomas Bojsen 
gav kaffen og fløden kom fra me-
jeriet. 
Mette Skrædder stod solid i køk-
kenet med sine godt 300 pund og 
forestod bagningen og den gode 
varme ballepunsch, og der blev 
sagt at mange fik ungdommens 
kulør tilbage i ansigtet.
Skænkestuen og storsalen blev 
pyntet op af fru Dorthea Freds-
lund. Mejeribestyrerpar-
ret var meget danske og 
alt blev pyntet op i rødt 
og hvidt, sågar de unge 
piger der serverede var 
klædt i hvide kjoler med 
et rødt skærft. Der blev 
holdt taler, sunget me-
get og solosang ved Ag-
nete Jensen. Hun sang 

så smukt den aften, at øjnene 
blev blanke mange steder. Hun 
var områdets sangfugl og udan-
net i dette.
De tilrejsende blev indkvarteret 
privat. Vejret var forfærdeligt 
med regn og blæst, men en festlig 
og minderig aften ud over det 
sædvanlige blev det. Kromanden 
Søren Fisker nød den gode om-
sætning, han havde selv været 
soldat i Galicien.
I Branderup Kirke er der på nord-
siden af skibet en mindetavle for 
de 22 faldne, den er med to pal-
megrene for oven, efter et møn-
sterhæfte fra kunstakademiet i 
København. Dette motiv, som 
var kendt på mange gravstene, 
blev brugt på mange mindetavler 
i Haderslev vesteramt. Bemærk: 
at mindetavler hører kirken til – 
Genforeningssten er en mere po-
litisk beslutning. 
Kong Christian X red over græn-
sen 10. juli 1920 ved Frederikshøj 
nord for Christiansfeldt på en 
hvid hest, dens danske navn var 
Troels, men man brugte det fran-
ske navn Malgre tout, som bety-
der »Trods Alt«. Hesten blev se-
nere dårlig og blev skudt i 1921 
ved Hadsund og den fik en grav-
sten ved Visborggård hvorpå der 
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står: »Jeg bar Kongen over græn-
sen«. En hov blev skåret af og for-
sølvet og sendt til Majestæten 
som et minde – endte som blæk-
hus.
Hestens hvide farve er blevet dis-
kuteret. En kendt historiker 
mente, at hesten måtte være en 
albino. Han måtte æde sine ord i  

sig igen, da albino ikke findes i 
hesteverdenen.
Kongen og Dronningen har også 
været i Branderup, men først i 
sommeren 1935. De kom i åben 
vogn – Kongen var i uniform. De 
gjorde holdt mellem skolen og 
forsamlingshuset hvor skolebør-
nene var stillet op i 2 rækker. 

Sognerådsformanden hed Nils 
Lund og han skulle byde Kongen 
velkommen. Det var han ikke 
glad for, så han fik gårdejer Jo-
hannes Juhl Branderup til at gø-
re det. Dronning Alexandrine fik 
overrakt blomster af en lille pige 
som lever endnu – Betty Nissen, 
senere gift Schultz. 

Verner Bruhn, December 2019

Genforeningen i Agerskov Lokalhistorisk Forening for Agerskov Sogn planlægger sammen med Agerskov Kirke en lokal fejring og markering, hvor man mindes de faldne i 1. verdenskrig 1914-1918 samt Sønderjyllands Genfor-ening med Danmark.
I Arkivet findes vandrebogen »Fra Hjemfærdstiden – Mindebog fra Hjemfærdstiden for Agerskov Sogn«, som indeholder beretninger om den bedste dag, beboerne havde oplevet siden afslutningen på 1. verdenskrig. Beboerne blev opfordret til at skrive om den bedste dag, de havde oplevet, med beskrivelse af de tanker og følelser, de gjorde sig omkring det at vende hjem til Danmark og blive danske igen. Bogen er oprindeligt fra den 21.2.1920, og består af håndskrevne beretninger. Bogen gik på omgang og måtte ligge max. 1 dag hos hver bidragsyder. Pastor N.A. Jensen, Bovlund, var initiativtager til denne vandrebog. 

I alt 106 personer har skrevet i mindebogen, der imidlertid gik i stå i 1922, og i mange år vidste in-gen, hvor bogen var. Imidlertid blev den fundet i 1969 af sognepræst Thomas Husum, Agerskov, på loftet i Agerskov Præstegård. Stor var glæden og forbavselsen hos de mange, der endnu kunne erin-dre noget om bogen.
Bogen blev herefter overdraget til Bertaline Refslund, Bovlund, og da kopieringsmulighederne ikke var så store i 1969, gik hun i gang med at renskrive bogen, så man i hvert fald havde et ekstra eksemplar.Berthaline Refslund fik inden sin død i 1970 bogen renskrevet.
Uddrag af ca. 30 af disse beretninger er gengivet i Sprogforeningens Almanak 1988, og hvor de re-sterende beretninger er vides ikke, og derfor ønsker Lokalhistorisk Forening  nu at udgive bogen igen, i den oprindelige form og med renskrevne tekster af ALLE  106, også med oprindelige billeder af bidragsyderne. 
Medlemmer af bestyrelsen har derfor renskrevet alle 106 beretninger, hvilket har været et kæmpe arbejde.
Bogen skal udgives i forbindelse med mindegudstjeneste og arrangement med foredrag, sang og kaffebord den 21. juni 2020. Den er tænkt til borgerne i Agerskov Sogn, eventuelle ef-terladte og efterkommere af bidragsyderne, og til medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Ager-skov Sogn.
Bogen skal være et bidrag til at genskabe stemningen fra tiden omkring afstemningen i 1920 og forstå de følelser, der var i spil omkring det at stemme sig hjem igen.

   Lokalhistorisk forening  i Agerskov
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Så blev det igen konfirmationssæson. På konfirmationsdagene er det muligt i begge kirker at indlevere telegrammer til 
konfirmanderne. I Agerskov sker det i Sognehuset og i Branderup i konfirmandstuen i den gamle præstegård. 

Branderup
Søndag d. 26. april kl. 10.00

• Andrea Lindgaard Zeuthen
• Benjamin Bjørnfort Raun
• Lasse Carstensen
• Marcus Freundlich
• Maria Friborg Schultz
• Mathilde Aakjær Jørgensen
• Nyah Nehrkorn Brodersen
• Sebastian Bruhn Petersen
• Secilie Bruhn Petersen

Agerskov 
Store bededag,  
fredag d. 8. maj kl. 10.00

• Karsten Tiedemann Hansen
• Lucas Kvistgaard Mathiesen
• Mads Dyhrberg Waje
• Martin Winum Sørensen
• Morten Mørk Juhl
•  Oliver Zdzislaw Nowak Frederiksen
• Victor Haakon Ø Rosenkilde

&Det sker

Hvide 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 fade-
buret, for alle de ting man nu ikke 
måtte spise (blandt andet kød og æg) 
i de kommende 40 dages faste. 
I Danmark spiste man traditionelt 
æggesøbe af æg, sukker og øl (Og no-
gen gange det fine, hvide hvedemel) 
alt sammen ting man ikke måtte spise 
i fastetiden. For de fleste mennesker i 
dag ville det nok være lidt for stærk en 
omgang, men man kan jo heldigvis 
komme lidt ekstra mel i det, og så bli-
ver det til pandekager. 
Der er ikke mange i Danmark i dag der 
vælger at faste hele tiden mellem Fa-
stelavn og påske, men i Agerskov kir-
ke fejrer vi hvide tirsdag med en fami-
liegudstjeneste efterfulgt af pandeka-
gespisning i sognehuset. 
Alle er velkomne  
til en hyggelig  
aften. 

Resultaterne af årets ikonproduk-
tion kan ses udstillet i kirkerne 

frem til konfirmationerne

Skærtorsdags
spisning i Agerskov

den 9. april kl. 17.00
Traditionen tro er der eftermiddagsgudstjeneste 
skærtorsdag, med efterfølgende fællesspisning. 
Vi starter i kirken kl. 17.00, hvor vi fejrer gudstjene-
ste sammen, og derefter er der lammekølle med tilbe-
hør til fællesspisning. 

Store bededagsgåtur
den 8. maj kl. 19.00 fra Agerskov Sognehus

Igen i år mødes vi store bededags aften til en hyggelig 
spadseretur rundt i Agerskov. 
Efter spadsereturen drikker vi kaffe og spiser varme 
hveder i sognehuset. 

Sæt X i kalenderen
Sogneudflugt den 14. maj kl. 9.00
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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 en afstem-
ning hvert år inden sæso-
nen 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. 19.00.

Præcise datoer  
findes på Agerskov  
Kirkes hjemmeside.

Kor
Agerskov-Branderup kirkekor er et kor for alle der har lyst til at 
synge med – erfaring eller mangel på samme er ingen hindring 
– Det eneste der kræves er lysten til at synge sammen med andre. 
Vi synger mange forskellige slags sange, og medvirker jævnligt 
ved gudstjenester og begivenheder i begge pastoratets kirker. 
Vi øver tirsdage i ulige uger kl. 19.00  
i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 45, 6534 Agerskov). 
Kontakt organist Rikke Gudnason,  
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

 Babysalmesang
Der holdes babysalmesang i Agerskov Kirke, med hyggeligt sam-
vær, hvor man synger, danser, klapper og vugger med børnene. 
Der starter nyt hold op hver gang, der er interesserede nok.
Kontakt organist Rikke Gudnason, 
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com  
hvis du har lyst til at være med. 

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. 

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

17. marts   Anne Grethe og Helge Rude:  
»Gåtur fra Nordkap til Give«.

31. marts   Påskedekorationer v/ Tine Kruse.  
Tag en skål og en saks med.

14. april   Lokalhistorisk Forening viser billeder og fortæller 
om gårde og ejendomme omkring Agerskov.

28. april   Inger Lise Tobiesen fortæller om Bofællesskabet og 
Sct. Lukasstiftelsen.

12. maj   Trine og Allan Ørslev Jensen:  
»Fortællinger og sange fra Højskolesangbogen«

26. maj   Lone og Ralph fortæller om sejlerprojektet  
for socialt udsatte.

9. juni   Korshærsleder Camilla Aaen, Esbjerg: »I varmestuen 
møder vi alle i øjenhøjde,  også dem der ligger ned«

Alle er velkomne
Der serveres altid kaffe og te.  
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 Gudstjenester
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Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
23. feb. Fastelavns søn. Ingen gudstjeneste  9.00 Peter Boyschau

25. feb. Hvide tirsdag 17.00 Efterflg. fællesspisning

 1. mar. 1. s. i fasten  9.00 Kirkekaffe. Kofoeds Skole 10.30
 8. mar. 2. s. i fasten 13.30 Peter Boyschau 

Kofoeds Skole
Ingen gudstjeneste

15. mar. 3. s. i fasten  9.00 Kofoeds Skole 10.30
17. mar. Tirsdag 17.00 Fyraftensgudstjeneste

22. mar. Midfaste 10.30  9.00
29. mar. Mariæ bebud.  9.00 10.30

 5. apr. Palmesøndag 10.30 Kirkekaffe  9.00 Guldkonfirmander

 9. apr. Skærtorsdag 17.00 Efterflg. fællesspisning 10.30
10. apr. Langfredag 10.30  9.00
12. apr. Påskedag  9.00 KFUM og K i Danmark 10.30
13. apr. 2. påskedag 10.30 KFUM og K i Danmark  9.00
19. apr. 1. s. e. påske  9.00 KFUM og K i Danmark 10.30
26. apr. 2. s. e. påske 14.00 KFUM og K i Danmark 10.00 Konfirmation

 3. maj 3. s. e. påske 10.30 Kirkekaffe 
Danske Sømands-  
og udlandskirker

 9.00

 8. maj Store bededag 10.00 Konfirmation Ingen gudstjeneste

10. maj 4. s. e. påske Ingen gudstjeneste  9.00 Peter Boyschau

17. maj 5. s.e. påske 10.30  9.00
21. maj Kr. himmelfart  9.00 10.30
24. maj 6. s. e. påske 10.30  9.00
31. maj Pinsedag  9.00 10.30

1. juni 2. pinsedag 14.00 Fælles gudstjeneste i præstegårdshaven i Agerskov

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.




