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De tre figurer som Agerskov kirke har fået tilbage,
her holdt af Inge Petersen (formand), Henry
Petersen (giver) og Bent Simonsen (kirkeværge)
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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 (formand)
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
Mie Thomsen (formand)
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Lone Andersen
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 20. oktober
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Præstens klumme
Ting Ta’r Tid
For nylig modtog Menighedsrådet i Agerskov som gave fra familien Petersen – tre træfigurer,
som tidligere har hørt til i Agerskov kirke, mere om dette andet
steds i bladet.
Men det giver mig grund til at
fortælle lidt om noget, der godt
kan overraske folk der ikke kender til folkekirken indefra – nemlig at Ting Ta’r Tid.
Det er sådan set en kendt sag i
mange (offentlige) sammenhænge, at det kan tage utrolig lang tid
at gennemføre selv ganske enkle
projekter. Ofte sker det fordi der
er utrolig mange mennesker, der
på den ene eller den anden måde
har en aktie i det der skal laves.
I kirken starter alting med det lokale menighedsråd. Menighedsrådet har det grundlæggende ansvar for hvordan tingene skal se
ud og gøres, men deres beslutninger kan omgøres både af andre instanser og også af et nyt
menighedsråd når et sådant træder til. Menighedsrådet er valgt
af alle medlemmer i sognet.

Over menighedsrådet sidder
provstirådet, som ofte har en opgave i at tildele penge til menighedsrådets projekter – det er
provstirådet der har ansvar for
de penge der ikke direkte indgår i
den daglige drift af kirkerne.
Provstirådet skal også give tilladelse, baseret på om reglerne er
opfyldt. Provstirådet er valgt af
medlemmerne af alle provstiets
menighedsråd, der skal være valg
til provstirådet dette efterår.
Over provstirådet sidder stiftsrådet, som ikke har megen egentlig
magt, men som mest fungerer
rådgivende.
Ved siden af alt dette er der de
rådgivende myndigheder: Den
kongelige bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulenter og sidst men
absolut ikke mindst: Nationalmuseet.
Nationalmuseet ligger inde med
en del magt i dette system, fordi
de er dem der har ekspertisen i at
vurdere mange forskellige projekter, og deres værdi i forhold til
kirkens bevarelse. For eksempel i
forbindelse med Agerskov kirkes
»nye« figurer hvor nationalmuseet kommer for at undersøge
væggen som figurerne skal placeres på. Primært for at man ikke
kommer til at destruere gamle
kalkmalerier eller andet der måtte findes under kirkens kalkning.
Nationalmuseet skal ind over
stort set alt der foregår indenfor
kirkediget, altså i kirken og på
kirkegården, og nogle gange kan
de være noget konservative i den
måde de varetager deres opgave

Aktuelt
som fredningsmyndighed. Samtidig kan de også ofte være med
til at sikre at vigtige genstande og
andet bliver beskyttet mod skiftende menighedsråds fikse ideer.
Og nogle gange er konsulenterne
også med til at skubbe den anden
vej, for eksempel Branderup kirkes nye kirkegårdslåge, hvor menighedsrådet oprindelig var af
den mening, at den gamle bare
skulle have en opfriskning, men
hvor konsulenterne mente, at
den gamle ikke passede til kirken, og ikke havde nogen særlig
værdi, og derfor skulle skiftes ud
med en ny.
Men som man måske kan se, er
der mange lag i disse beslutningsprocesser, og i en del af lagene

sidder der folk, som kan komme
for at ændre mening undervejs,
eller blive udskiftet, og der er også en træghed i systemet, som
sagerne farer frem og tilbage, og
pengene skal findes undervejs,
for folkekirken er, på trods af
store budgetter, ikke nogen rig
organisation som sådan.
Til tider kan alt dette være utrolig frustrerende, men som en der
nu har været i systemet i over ti
år, vil jeg sige, at langt de fleste
mennesker på de fleste af niveauerne er mennesker med hjertet
på rette sted, som oftest brænder
for det de laver og for at finde de
rette løsninger, og bevare de værdier vi har rundt om i vore mange
smukke kirker, og føje nye værdier til dem.

Og så kan jeg i hvert fald godt tilgive en del forsinkelser.
Guds fred 

Sognepræsten

Corona
Som dette blad skrives, er
der megen snak om at kirken har brug for at komme
med i den generelle åbning
af samfundet der finder
sted rundt omkring, men
vi ved ingenting endnu.
Vi håber alle meget, at når
dette blad kommer ud, er
der ikke bare afklaring,
men restriktionerne er bare et træls minde.

Kor
Vi glæder os til, at vores kor kan starte
igen, og håber, at mange igen har lyst til at
mødes og synge når det bliver sikkert.
Agerskov-Branderup kirkekor er ikke kun
for professionelle eller særligt dygtige sangere, men et kor for alle der har lyst til at
synge sammen og vil være med til at optræde med sang i kirken.
Kontakt organist Rikke Gudnason (tlf. 22
85 10 31, Rikkegudnason@gmail.com)

Babysalmesang
Efter sommerferien håber vi, at vi igen kan
starte med babysalmesang, hvor man kan
tage en tid oppe i kirken med de små og
synge, danse og lytte.
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.
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Agerskov

De tre figurer, fra venstre mod højre: Jomfru Maria,
en (ukendt) apostel eller helgen og Johannes døberen.

En gave
Som beskrevet andet steds har Agerskov kirke fået en gave:
Tre figurer som oprindeligt har hørt til i kirken, formodentlig på et sidealter oppe i kirkens kor (i middelalderen var det ganske almindeligt med sidealtre til kirkens hovedaltre, noget man stadig bruger i nogle
katolske kirker).
Figurerne stammer oprindeligt fra ca.
1425, og er formodentlig lokalt tilvirkede og kunne være beslægtede
med figurer fra Bevtoft kirke.
Til figurerne findes nu et kors båret af helgenfiguren, og en nyere
arm til Johannes døberen med
en spydlignende stav. Begge disse er af nyere dato, men kommer
til at blive med figurerne, da det er
sådan figurerne ser ud nu.
De tre figurer har i mange år, formodentlig 100-150, været på familien Petersens ejendom, men
da man sidste år solgte ejendommen, valgte familien at give figurerne tilbage til kirken. Noget vi
i kirken er meget glade for.
Figurene vil blive ophængt i
kirken, men det er en langsommelig og ikke ganske billig proces, som menighedsrådet har kastet sig over.

Gravsten
I lang tid har der stået en del gamle gravsten op ad den
sydlige del af kirkegårdsdiget, dem skal der ryddes op i.
Hvis der er nogen der ejer nogle af disse sten og ønsker
at få dem hjem, bedes man tage kontakt til kirkegården
på telefon 23 42 45 22.
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Det sker i Agerskov
Halloweenfamiliegudstjeneste

De ni læsninger

2. november regner vi med igen at holde
Halloweengudstjeneste for hele familien.

Agerskov – Branderup kirkekor medvirker,
sammen med årets konfirmander.

7. december kl. 19 holder vi de ni læsninger – en gudstjeneste hvor vi gennem ord,
musik og sang varmer op til julens fejring
af Jesu fødsel.

Vi starter kl. 17 i Agerskov kirke med en kort
andagt, hvor efter vi går over i sognehuset og
spiser græskarsuppe og hygger.
Alle er velkomne. Kom og vær med.
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Branderup
Vi roder

Hvis man har besøgt kirkegården i den forgangne måned, vil man måske opleve at der har været
noget rodet. Menighedsrådet har været i gang
med at rydde op i mange af de gamle gravsten
der har stået på kirkegården, nogle er blevet

sendt til destruktion, andre, de der er bevaringsværdige, bliver flyttet sammen i lapidarier hvor
de bedre kan komme til deres ret.
Alt dette er en del af en generel omlægning af
kirkegården.

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

Tirsdagscaféen
Vi holder igen tirsdagscafe hver 14. dag tirsdag kl. 10.
7. sept.	Ella Duedahl fortæller og viser billeder fra et
bryllup i Thailand
21. sept.	Inge R. Andersen Rost – småhistorier og rim
5. okt.	Hospitalsklovnene fortæller om deres arbejde
19. okt. Vi spiller banko
2. nov.	Lone og Ralph fortæller om sejlerprojektet
for socialt udsatte
16. nov.	Inger Lise Tobiesen fortæller om Lukas
fællesskabet
30. nov.	Trine og Allan Ørslev Jensen – Fortællinger
og sange fra Højskolesangbogen
14. dec.	Julehygge m. æbleskiver og gløgg – juledekorationer v. Tine Kruse. Medbring skål og saks
Der serveres kaffe og te hver gang

Læsekredsen
Læsekredsen plejer at mødes en gang om måneden og får udleveret en ny bog. Det er altid
hyggeligt og spændende at høre, hvad vi hver
især får ud af en bog. Læselisten indeholder
meget forskelligt, og laves ved afstemning
hvert år inden sæsonen begynder.

Læsekredsen ligger selvfølgelig i Coronadvale
lige nu, men vi håber at når dette blad kommer
ud, så er vi startet op.
Kontakt Connie Wittenkamp (42 76 43 05) eller Caspar Gregers Jensen (21 14 31 05), hvis
du har lyst til at være med når vi starter igen.
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Agerskov

Branderup

Kirkeåret

Tid

Andet

Tid

5. sept.

14. s. e. trin.

10.30

Folkekirkens Nødhjælp

9.00

12. sept.

15. s. e. trin.

9.00

Folkekirkens Nødhjælp

10.30

19. sept.

16. s. e. trin.

10.30

Høstgudstjeneste

19.30 Høstgudstjeneste

26. sept.

17. s. e. trin.

14.00

Peter Boyschau
Folkekirkens Nødhjælp

3. okt.

18. s. e. trin.

9.00

KFUM’s Soldatermission

10.30

10. okt.

19. s. e. trin.

10.30

KFUM’s Soldatermission

9.00

17. okt.

20. s. e. trin.

24. okt.

21. s. e. trin.

10.30

31. okt.

22. s. e. trin.

9.00

Dag

14.00 Marianne Holm Zeuthen

2. nov.

17.00

7. nov.

Allehelgens dag 10.30

Indenlandsk Sømandsmission

9.00
10.30

Halloweengudstjeneste
med efterfølgende spisning
19.30

14. nov.

24. s. e. trin.

9.00

21. nov.

S.s. i kirkeåret

9.00

10.30

28. nov.

1. s. i advent

10.30

14.00

5. dec.

2. s. i advent

9.00

7. dec.
12. dec.

19.00
3. s. i advent

Andet

9.00

Peter Boyschau

Marianne Holm Zeuthen
De ni læsninger
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.
= Kirkekaffe
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Gudstjenester

