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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
Inger Petersen
Bent Simonsen
Bent Thomsen
Birthe Thomsen
Connie Wittenkamp
Per Gruelund Sørensen
Branderup Kirkegård
Graver: Heidi Jacobsen,
tlf. 74 83 50 02 · 20 43 50 02
Branderup Menighedsråd
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Lone Andersen
Mie Thomsen
Verner Bruhn
Kirkebil (bestilles dagen før)
Agerskov Taxi · 74 83 36 40
www.agerskov-kirke.dk
Facebook: Agerskov Kirke
Branderup Kirke
Deadline for næste kirkeblad er 18. december
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Præstens klumme
Året der gik
Som dette kirkeblad udkommer
er vi netop gået ind i et nyt kirkeår, og er på vej med hastige
skridt også mod et nyt kalenderår, og jeg tror jeg taler for de fleste når jeg siger, at 2020 ikke som
sådan vil blive savnet. Det der
skulle have været et festligt år i
genforeningens tegn, endte med
at være et lukket år, hvor mange
af de ting vi har fundet ganske
naturlige – berøringer og samvær
for eksempel – er blevet aflyst,
problematiseret og frarådet.
For mig har en af de hårdeste
ting været ikke at kunne give
hånd til de efterladte efter en begravelse eller bisættelse. Det har
jeg savnet meget.
Så vi er mange der venter på at
verden på den ene eller anden
måde vender tilbage til det »normale«. Så vi igen kan gøre hvad
der passer os og mødes som vi vil.
Der er nogen der siger, at verden
aldrig bliver den samme igen. De
har også ret. Verden bliver ikke
den samme igen efter Corona.
Men i virkeligheden bliver verden aldrig den samme igen, hvert
år der går forandrer verden
uigenkaldeligt. Verden bliver aldrig den samme igen, aldrig! Og
det er den for resten aldrig nogensinde blevet. Alle forsøg på at
skrue tiden tilbage gennem historien er endt med at verden har
bevæget sig fremad.
2020 og Corona vil nok ændre
vore liv på mange måder, og måske mere drastisk end det gennemsnitlige år. Men livet vil rejse
sig igen! Og jeg må sige, at det er
ikke en gang noget jeg håber på,

det er noget jeg ved. Mennesket
kan ikke på den måde holde sig
nede eller undertrykke deres livsytringer for altid. Så måske giver
vi ikke så mange krammere på
den anden side af nedlukningen
som vi plejede, måske bliver
håndtrykkene begrænsede til
særlige lejligheder, men de kommer igen.
Men først skal vi igennem julen.
Det bliver en træls jul. I kirkerne
landet over, og her i Agerskov og
Branderup, har vi måttet tænke
længe over hvordan vi klarer årets
ellers største kirkedag bedst muligt – mere om det senere i bladet.
Men jeg ved, at vi, med Guds og
hinandens hjælp, også kommer
igennem denne jul, selv om
»trange tider, langsomt skrider«
som Brorson skriver i »Her vil
ties, her vil bies« (DDS 557). Men
husk så, at han også skriver:
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes,
blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes,
jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden
næsten oprunden,
næsten oprunden,
som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Det kommer! Husk det!
Guds fred og Glædelig jul!
Sognepræsten

Aktuelt
Corona
Der er stadig mange restriktioner på kirkelivet.
Som dette blad skrives har vi netop holdt den
første gudstjeneste hvor mundbind var påbudt
– det var vores allehelgensgudstjenester.

Derfor er det med alle de ting der skrives om i
dette kirkeblad stadig sådan at alt kommer an på
hvilke restriktioner vi er underlagt på det givne
tidspunkt.

Det var til de tjenester en stor
glæde, at alle havde stor forståelse
for de begrænsninger vi var underlagt.

Vi har været tilbageholdende med at planlægge
og arrangere ting, da alt tyder på at vi fortsat vil
være begrænsede også
gennem hele dette kirkeblads periode, men
nogle ting kan måske
alligevel komme i gang,
andre bliver måske aflyst. Vi ved det ganske
enkelt ikke.

Hvordan det præcis ser ud når dette blad kommer ud og gennem den periode det
dækker er ikke til at sige, så derfor vil jeg ikke
her skrive om det begrænsninger vi er underlagt, vi skal selvfølgelig bestræbe os på at sprede
denne information gennem de kanaler der er tilgængelige for os.

Såfremt der kommer
ændringer, vil de blive
slået op i boksen ved
sognehuset og på kirkens facebookside.

De nye menighedsråd
I både Agerskov og Branderup er der valgt nye
menighedsråd.
De to menighedsråd har ved redaktionens afslutning endnu ikke konstitueret sig. Konstitueringen vil blive meddelt ved gudstjenesten 1. søndag
i advent og i næste nummer af kirkebladet.
De nye råd består af:

Agerskov: Inger Pedersen, Connie Wittenkamp,
Per Gruelund Sørensen, Bent Simonsen, Bent
Thomsen, Birthe Thomsen. Stedfortrædere: Bente Brodersen, Anna Ingerslev, Ruth Christensen.
Branderup: Kirsten Nielsen, Mie Thomsen, Karen Ingrid Petersen, Verner Bruhn, Lone Andersen, Stedfortrædere: Martin Muus, Frank Iversen.
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Det sker
Juleaftensdag

ganske ligesom det har været
Det bliver en meget anderledes jul i år,
t. Derfor har menighedsrået ganske anderledes år i det hele tage
hvordan juleaftensdag d. 24.
dene været nødt til at tage stilling til,
december skal fejres i vore kirker:
uttet, at gudstjenesterne juleI Agerskov har menighedsrådet besl
er de restriktioner vi er unaftensdag vil blive afholdt i kirken und
op uden for kirken så det er
derlagte der. Der vil blive stillet højtaler
udenfor. Der vil blive afholdt
muligt at høre med og synge med
gudstjenester kl. 10, kl. 13 og kl. 16.
flyttet op i hallen i aktivcenI Branderup er Gudstjenesten blevet
er, men vi vil være i stand til
teret. Der vil stadig være begrænsning
at samles mange flere mennesker der.
så mange af jer som muligt.
Vi håber stadig at kunne dele julen med

Konfirmander 2021
Årets konfirmander er begyndt, og vi mødes
jævnligt i både Agerskov og Branderup. Vi håber
at så meget som muligt af den planlagte under-

visning kan gennemføres. Konfirmanderne skal
selvfølgelig stadig i kirke, så tag godt imod dem
når i møder dem der.

Kor
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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

Branderup

Hovedrengøring af kirkens orgel
Kommer du fra et hjem med Klaver, guitar, trompet
eller bare almindelig viden, ved du at instrumenter
skal vedligeholdes, smøres og stemmes. Det gælder
også et Kirkeorgel.
Orgelet i Branderup Kirke er bygget i 1985 og efter
35 år, hvor det kun er blevet stemt og rengjort udvendigt trængte det virkelig til en hovedrengøring.
Orgelhuset skal tømmes for alt så der kan støvsuges og renses, der skal smøres med midler til forebyggelse af fugt og evt. skimmel. Så er der alle de

store og små piber – pibebrædder og stokke, kerner
og kernespalter – der skal renses, smøres og poleres
både inde og udvendig – hertil anvender Orgelbyggeren fra Marcussen og Søn pensler i forskellige
størrelser og udformninger.
Når alt dette er gjort, puttes det alt sammen på deres rette pladser – og så skal der stemmes.
Hver eneste tone er nu rettet, indstillet og justeret
så vi igen i Branderup Kirke kan høre dejlige toner
fra orgelet.
Graver Heidi
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Julehjælp
Julen nærmer sig med hastige skridt, og denne
jul bliver anderledes, end vi kender den. Rigtig
mange er ramt af coronakrisen og dens følger
med arbejdsløshed, sygdom o.s.v., og økonomien hænger i en tynd tråd, men alle vil jo gerne
gøre det godt for børn og barnlige sjæle og fejre
julen med lidt god mad, julegodter og lidt ekstra,
mens vi tænker på juleevangeliet, hvor det lille
Jesusbarn kom til verden i en stald, hvor der bestemt ingen luksus var.
I dagens Danmark ser vi desværre også, at ikke
alle familier har til dagen og vejen, og som regel
er man ganske uforskyldt kommet i sådan en situation. Vi vil dog alle gerne, at vore børn skal
mærke, at julen er noget ganske særligt, og hvad
er bedre end at samles ved bordet og nyde et dejligt måltid mad og synge de dejlige julesalmer –
hvis ellers vi må pga coronaen.

så har man muligheden for at sende en kort velbegrundet ansøgning om en julekurv til Sognepræst Caspar Gregers Jensen, Præstegårdsvej 20,
6534 Agerskov eller på mail cgj@km.dk, hvorefter ansøgningerne vil blive gennemgået og vurderet.
Ansøgningen skal indeholde navn og adresse,
hvor mange hjemmeboende børn, gerne alderen
på børnene samt andre relevante oplysninger.
Sidste frist for modtagelse af ansøgning er lørdag
den 15. december 2020.

Denne mulighed skal så mange som muligt have
lov til at opleve, og Agerskov kirke har igen i år
en lille pose penge at købe julekurve for til de familier, unge som ældre, der ikke selv kan skaffe
midlerne til det lille ekstra, ja sågar bare det
nødvendige måltid.
Derfor, hvis nogen skulle være kommet i en
uheldig situation, hvor julen er en ekstra byrde,

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.
Ring eller skriv til organist Rikke Gudnason, hvis du har lyst til at være med:
Tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com
Også Babysalmesang er selvfølgelig begrænset af Corona, men man skal endelig ikke holde sig tilbage
fra at kontakte Rikke og høre hvad der sker og melde sig til at blive kontaktet når der kan ske noget.
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Agerskov
Efterår på
Agerskov
kirkegård

Læsekredsen
Læsekredsen mødes en
gang om måneden og diskuterer den bog, vi har
læst. Det er meget hyggeligt og spændende at høre, hvad vi
hver især får
ud af en bog.
Læselisten
indeholder
meget forskelligt og
laves ved en
afstemning hvert år,
inden sæsonen begynder.
Kontakt evt. Connie Wittenkamp (42 76 43 05) eller Caspar Gregers Jensen
(21 14 31 05), hvis du har
lyst til at være med.

Hvide tirsdag
I anledning af af fastelavn har vi de seneste år fejret »Hvide Tirsdag« med familieandagt og pandekagespisning. Indtil videre
har vi dog valgt, på grund af Corona, at aflyse Hvide tirsdag i
denne omgang. Hvis det, meget mod forventning skulle vise sig
at være muligt at afholde dagen, vil vi selvfølgelig gøre det.

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

Tirsdagscafé i Agerskov
Tirsdagscaféen i Agerskov Sognehus har desværre været hårdt
ramt af Corona. Men for både menighedsråd og cafégruppe gælder det, at vi glæder os meget til vi igen kan åbne for spændende
aktiviteter og hyggeligt samvær i caféen.
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Dag

Kirkeåret

Agerskov

Branderup

Tid

Tid

9.00

Andet

6. dec.

2. s. i advent

13. dec.

3. s. i advent

9.00

10.30

20. dec.

4. s. i advent

10.30

9.00

24. dec.

Juleaftensdag

10.00
13.00
16.00

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. juledag

27. dec.

Julesøndag

9.00

1. jan.

Nytårsdag

14.30

3. jan.

Helligtrekonger 12.00

Peter Boyschau
Folkekirkens Ungdomskor

Peter Boyschau

Børnesagens Fællesråd

14.30 I multihallen

9.30

Blå Kors Danmark

11.00

10.30

Blå Kors Danmark
Børnesagens Fællesråd

10.30

Menighedsrådet er vært ved 16.00 Menighedsrådet er vært ved
et glas efter gudstjenesten
et glas efter gudstjenesten
Bibelselskabet

10. jan.

1. s. e. h3k

10.30

Folkekirkens Ungdomskor

9.00

17. jan.

2. s. e. h3k

9.00

Folkekirkens Ungdomskor

10.30

20. jan.
24. jan.

S. s. i h3k

31. jan.

Septuagesima

7. feb.

Seksagesima

17.30

Eftermiddagsgudstjeneste

10.30

Diakonhøjskolen

9.00

9.00 Marianne Holm Zeuthen

Fastelavn

21. feb.

1. s. i fasten

9.00

28. feb.

2. s. i fasten

10.30

Kofoeds Skole

17.30

Eftermiddagsgudstjeneste

7. mar.

3. s. i fasten

9.00
10.30

14. feb.

2. mar.

Andet

10.30

9.00

9.00
Peter Boyschau
Kofoeds Skole

Kofoeds Skole

19.30
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.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Gudstjenester

