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Guds kærlighed  
i Coronaens tid

Som jeg skriver disse ord, sidder 
hele landet stadig i karantæne, 
og vi ved ikke hvor længe det skal 
vare. 

Påsken er lige overstået, hvor jeg 
begyndte at optage små andagter 
og lægge dem op på Facebook. En 
bleg kopi af det vi savner, men, 
håber jeg, dog alligevel en mulig-
hed for at høre evangeliet. Måske 
også for enkelte, der ikke har for 
vane at gå i kirke, eller som har 
svært ved at finde tid til det i dag-
ligdagen. Selv har jeg valgt at 
glæde mig over, at det giver mig 
mulighed for at høre nogle kolle-
ger som jeg ellers ville have svært 
ved at høre. Gamle venner fra 
studietiden og lignende. 

Vi håber alle på, at vi får gode ny-
heder frem mod 10. maj, som for 
indeværende er næste skærings-
dato. Men samtidig mener jeg 
selvfølgelig også, at det er nød-
vendigt med rettidig omhu i den-
ne tid, mange af vores faste me-
nighed er af en alder, hvor en in-
fektion kunne gøre dem alvorligt 
syge, eller ligefrem koste dem li-
vet. Så hellere passe på! 

Heldigvis er Guds kærlighed ikke 
afhængig af kirken eller dens 

rum. En af de ting der ligger cen-
tralt i den luthersk-evangeliske 
tro, er, at vores forhold til Gud 
ikke går igennem nogen anden 
end Kristus selv. Hver enkelt af 
os står i et direkte og personligt 
forhold til Gud. Hver enkelt af os 
er blevet lovet i vores dåb, at han 
er med os og for os alle dage. 

Kirken er god at have, at høre 
evangeliet udlagt, at synge Guds 
pris i fællesskab, at samles om 
Herrens bord er god næring for 
tro og sjæl. Men de er ikke uund-
værlige. For Gud er ikke kun i det 
rum mennesker har bygget til 
ham, men i hele den verden han 
har skabt til os. 

Selv om jeg savner nadveren, så 
ved jeg, at det er mit savn, ikke 
Gud der savner at jeg deltager i 
nadveren. Selv om jeg savner at 
synge med jer i kirken, er det mit 
savn, ikke Gud der savner at blive 
sunget til. For selv om vi nogen 
gange tror det, så kan vi ikke luk-
ke Gud inde noget sted, eller ude 
af vores liv. 

Det er en mærkelig tid vi lever i, 
men Gud er med os, også i disse 
dage.

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
 Branderup Kirke
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 Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag

Mandag den 1. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven i Agerskov

Sognepræst Peter Boyschau prædiker. Det er muligt at købe kaffe og kage.  
Medbring gerne tæpper og stole og evt. en paraply.

Præstegårdens adresse er: Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov.

Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab af  
Branderup-, Agerskov-, Arrild-, Tirslund og Toftlund Sogne.

Foto fra Arrild 2018
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Nye konfirmationsdatoer

Konfirmanderne måtte jo des-
værre udskydes fra deres traditi-
onelle plads i foråret, så vi prøver 
igen. De ligger pricipielt i næste 
kirkebladsperiode, men tages 
med her for en god ordens skyld: 

Årets konfirmationer er flyttet 
til: 5. september i Agerskov og 
6 september i Branderup, beg-
ge steder kl. 10. 

Begge steder er der mulighed for 
at indlevere konfirmationshilse-
ner og -telegrammer i henholds-
vis konfirmandstuen i den gamle 
præstegård i Branderup og i sog-
nehuset i Agerskov. 

Konfirmander 2021
Der er allerede nu mulighed for, 
via borger.dk, at tilmelde elever 
der efter sommerferien starter i 7. 
kl. til konfirmandundervisning. 
Som altid skal konfirmanderne 
konfirmeres i deres egne kirker. 
18. april i Branderup og 30. april 
i Agerskov. Begge steder kl. 10.00 

Undervisningen foregår sådan at 
elever fra STUK og Branderup 
Friskole får undervisning onsdag 
morgener i konfirmandstuen i 
den gamle præstegård i Brande-
rup (der vil være taxa fra Ager-
skov til Branderup og videre til 
STUK). 
Elever fra Toftlund Skole modta-

ger undervisning på udvalgte fre-
dage.

Der kommer formodentlig også 
til at være en udflugt og fællesun-
dervisning. 

Alt dette er selvfølgelig under be-
tingelse af, at samfundet er åbnet 
nok til at det kan lade sig gøre.

ÅRETS KONFIRMANDER 
Branderup
• 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
• Karsten Tiedemann Hansen
• Lucas Kvistgaard Mathiesen
• Mads Dyhrberg Waje
• Martin Winum Sørensen
• Morten Mørk Juhl
•  Oliver Zdzislaw Nowak 

Frederiksen
• Victor Haakon Ø. Rosenkilde
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Menighedsrådsvalg
Også informationsmøderne om menighedsrådsvalg blev udskudt på grund af Coronavirus. 

Den nye dato for informationsmøde om menighedsråd er 9. juni. kl. 19.00 i begge sogne. 

Mød op og hør om menighedsrådenes arbejde, og muligheden for at være med i det. 



6

&Det sker

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 interesserede nok.
Kontakt organist Rikke Gudnason, hvis du har lyst til at være med:  
Tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

Covid-19 og kirken
I skrivende stund er alt stadig aflyst frem til 10. maj, og vi ved ikke hvad der så kommer til at ske. 

Dette kirkeblad er skrevet ud fra den forhåbning, at vi i den periode bladet dækker på den ene eller 
den anden måde kommer til at holde almindelige gudstjenester igen. 

Hvis dette ikke lader sig gøre, bliver jeg ved med at lægge små videoandagter op på kirkernes Face-
booksider, som burde kunne tilgås også af folk, som ikke har facebookkonto. 

Vi prøver naturligvis at holde jer informeret gennem de kanaler vi har, ellers skal man endelig ikke 
holde sig tilbage fra at ringe til sognepræsten.  Caspar Gregers Jensen

På kirkernes Facebooksider kan man finde små videoandagter, som kan ses af alle.
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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 

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. 

 4. august  Film: »Den rige enke«

18. august   Lars Brandi Jensen, Bevtoft:  
»Min vej ud af misbrug«

 1. september   Inge R. Andersen, Roost:  
»Små historier og rim«

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

ID-nr .: 46879

110

Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
24. maj 6. s. e. påske 10.30  9.00

31. maj Pinsedag  9.00 10.30

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

 7. juni Trinitatis 
søndag

 9.00 Kirkekaffe 
Skt. Lukas Stiftelsen

10.30

14. juni 1. s. e. trin. 10.30 Skt. Lukas Stiftelsen  9.00
21. juni 2. s. e. trin. 13.00 Genforeningsgudstjeneste 10.30
28. juni 3. s. e. trin. 10.30 Skt. Lukas Stiftelsen 19.30

 5. juli 4. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe
Døvemenighederne

10.30

12. juli 5. s. e.trin. 10.30 Døvemenighederne 14.00
19. juli 6. s. e. trin. 14.00 Diakonissestiftelsen 10.30
26. juli 7. s. e. trin. 14.00 Marianne Holm Zeuthen

Diakonissestiftelsen
Ingen gudstjeneste

 2. aug. 8. s. e. trin. 19.00 Marianne Holm Zeuthen
Kirkekaffe 
Diakonissestiftelsen

Ingen gudstjeneste

 9. aug. 9. s.e. trin. Ingen gudstjeneste 14.00 Marianne Holm Zeuthen

16. aug. 10. s. e. trin. 10.30 Danmission  9.00
23. aug. 11. s. e. trin.  9.00 Danmission 10.30
30. aug. 12. s. e. trin. 10.30 Folkekirkens Nødhjælp 19.30

 5. sept. 10.00 Konfirmation

 6. sept. 13. s. e. trin. 14.00 Folkekirkens Nødhjælp 10.00 Konfirmation

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.




