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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 31. marts
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Præstens klumme
Endelig forår
En ting Corona har gjort i mit liv
er en ny glæde ved foråret.
Ikke alene kommer lyset og varmen igen, og varmer det vinterkolde hjerte, det har man gerne
brug for, men nu er det ovenikøbet også blevet tiden til, at restriktionerne løsnes.
Denne forgangne vinter har ikke
været så hårdt lukket ned som vi
var vinteren ’20-’21, men det har
stadig været noget der har fyldt,
hvad der kunne lade sig gøre, og
hvad der ikke kunne lade sig gøre.
Men vi går mod lysere tider.
For dem der kan blive tungsindige (eller det der er værre!) i vinterens mørke vil forårets komme
altid være glædeligt, lyset kan
løfte mange ting, og naturen der
stille og roligt vågner af sin vinterdvale.
Jeg tror faktisk det gælder for os
alle sammen. Min kone fortæller
om spanske udvekslingsstuderende, og hvor chokerede de var
over danskernes reaktion på den

mindste smule sollys. Og i forhold til mange andre (sydligere)
folkeslag er vores tendens til at
gå ud i alt for lidt tøj så snart vi
øjner bare en lille smule sollys.
Jeg tænker vi har brug for det efter måneders mørke.
Alt i alt er jeg, som jeg nok har
sagt og skrevet før, glad for at leve i et land hvor der virkelig findes årstider. Jeg glæder mig over
dem alle, samtidig med at jeg altid er glad for at de slutter igen,
når vi går ind i den næste årstid.
Men lad os nu glæde os over at vi
går ind i foråret.
Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ'r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.
Guds fred 

Sognepræsten

Aktuelt
Corona
Ja, den er her stadigvæk, men som dette kirkeblad bliver skrevet, er begrænsningen på deltagere i
kirkelige handlinger netop faldet bort, og vi må være så mange vi vil i kirken. Der er stadig krav om
mundbind ved ind- og udgang. Men restriktionerne kan ændre sig hurtigt, og vi må derfor henvise
til hjemmeside og Facebook.
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Det sker
Fælles sogneaften

Anne Elisabeth Jessen – »Om hundrede år«
Torsdag 10. marts kl. 19.00 i Sognehuset i Agerskov
Sønderjyden Anna Elisabeth Jessen fik stor ros for sin slægtsroman »Om hundrede år«.
Romanen begynder, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side,
vender aldrig hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får fem børn, hvis liv præges voldsomt af de spor, som den store krig trækker helt op til 2014.
Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt
blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en
familie.
En danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie
fortalt fra skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag
fra 1914-2014, et for hvert år. Romanen sætter
livet i Sønderjylland ind i et historisk
perspektiv.
Anna Elisabeth Jessen fortæller om
romanen og historien bag.
Kaffen koster 50 kr.
Aftenen er arrangeret af Agerskov, Arrild,
Branderup, Tirslund og Toftlund Sogne.

Anna Elisabeth Jessen
fortæller om sin roman »Om
hundrede år« og historien bag
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Det sker

2. pinsedag

Fælles gudstjeneste i Branderup
mandag 6. juni kl. 14.00
Traditionen tro fejrer vi en fælles gudstjeneste anden pinsedag, sammen med Arrild –
Toftlund – Tirslund. Det sker i år i Branderup. Marianne Holm Zeuthen prædiker.
Sæt kryds i kalenderen.

Babysalmesang
Der er stadig mulighed for at gå til babysalmesang i Agerskov kirke, hvor man kan
tage en tid oppe i kirken med de små og
synge, danse og lytte.

Konfirmation
Det er blevet tid til konfirmation igen, og i år
er vi næsten sikre på, at vi ikke bliver nødt til
at flytte datoen.
Branderup 1. maj kl. 10.00
• Emma Birgitte Byllemos Brik
• Jaden Ronald Tilbury
• Leah Nehrkorn Brodersen
• Malte Sonny Tronhjem Martinsen
• Silke Meilandt O’Connor
• Simone Toft Nissen
• Vianna Yngvardtsen Meyer
Agerskov 13. maj kl. 10.00
• Andrea Bjørnskov Bergholt
• Caroline Andrea Bomme Holch
• Elisabeth Gregers Jensen
• Kasper Harfeld Brix Jensen
• Magnus Holm Matzen
• Mathias Amstrup Gram
• Simon Nielsen
• Theodor Pedersen
• Willads Nissen Traneskov
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I begge kirker er der mulighed for at aflevere telegrammer. I Branderup er det i konfirmandstuen i den gamle præstegård overfor kirken og i
Agerskov er det i sognehusets lille sal.

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.

Kor
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).

Agerskov
Koncert med Haderslev Drengekor
Søndag 6. marts kl. 15.00
Haderslev Drengekor blev stiftet
af Henrik Skær
bæk Jespersen i
2008. Koret er et
blandet drengeog mandskor, der
består af 56 sangere i alderen 9
år og opefter.

en
Koncert
is
t
a
r
g
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Koret medvirker
ved særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Der er et højt
aktivitetsniveau med koncerter, oplevelser og
turnéer. En gang om året rejser koret til udlandet og har givet koncerter i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, England og USA. Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og udenlandske
dirigenter er medvirkende til, at koret i løbet af
kort tid har markeret sig som et stærkt, populært og efterspurgt drengekor. Har bl.a. sunget
koncert i alle Danmarks 10 domkirker.
Målet er at skabe et kor, der i kraft af et stærkt
fællesskab får gode musikalske og sociale oplevelser. Der holdes korprøver flere gange om
ugen, både som fællesprøver, i særskilte stemmegrupper og endvidere modtager drengene undervisning i solosang. Koret har indspillet tre
cd’er.
Drengekoret har ved flere lejligheder sunget for
den kongelige familie og den danske regering.
Medvirken ved den kongelige barnedåb af Prinsesse Athena, sang for Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen
i forbindelse med officielt besøg i Haderslev og
genåbning af Slotskirken i Wittenberg, er nogle
af de særlige begivenheder med royal deltagelse.
Koret var hovednavn ved ’Kirkeministerens jule-

koncert’ i 2017
– en koncert for
bl.a. folketing og
regering. I 2020
sang koret på
Det Kongelige
Teater i forbindelse med genforenings-galla.
Koret er blevet
transmitteret på
dansk og tysk
TV.
Korets repertoire er den klassiske kirkemusik – a cappella, i samspil med orgel
eller orkester.
Opførelser af Händels Messias, Faurés Requiem
og Mozarts Kroningsmesse samt en række koncerter i europæiske domkirker og katedraler.
Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist ved
Haderslev Domkirke, hvor han foruden sit virke
som orgelspiller, dels er stifter og dirigent af Haderslev Drengekor – og dels kunstnerisk leder af
Haderslev Sangakademi, der er funderet i det
sprudlende og omfattende korarbejde ved domkirken, der tæller omkring 200 sangere.
Henrik Skærbæk Jespersen er uddannet på
Vestjysk Musikkonservatorium med Kirkemusikalsk diplomeksamen og overtog i 2011 embedet som domorganist i en alder af 31 år. Videregående studier i korledelse på Det Fynske Musikkonservatorium ved Alice Granum og studier
i den engelske kortradition i Cambridge.
Henrik Skærbæk Jespersen er en særdeles aktiv
kordirigent, der har dirigeret utallige kor og
koncerter i ind- og udland og han er efterspurgt
som instruktør ved kurser og stævner i hele landet. Henrik modtog i 2020 Frobeniusfondens
store ærespris på 250.000 kr.
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Skærtorsdagsgudstjeneste
14. april kl. 17.00
Igen i år fejrer vi skærtorsdag med en eftermiddagsgudstjeneste, og derefter går vi sammen
over i sognehuset. Hvor vi spiser sammen. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Hvide tirsdag

Sogneudflugt

Familiegudstjeneste 1. marts kl. 17.00
Traditionen tro fejrer vi i Agerskov kirke Fastelavn ved om tirsdagen at invitere til familiegudstjeneste og pandekagespisning i sognehuset. Kom og vær med
til en hyggelig aften som
indledning på fasten.

Torsdag 19. maj
Igen i år organiserer menighedsrådet en
udflugt. Programmet ligger ikke fast endnu, men vi håber at finde endnu en spændende og hyggelig udflugt.

Menighedsmøde
Efter gudstjenesten den 8. maj inviterer
Agerskov menighedsråd på frokost og det
årlige menighedsmøde. Ved menighedsmødet gennemgår Agerskov menighedsråd de
igangværende projekter og kirkens regnskab. Alle er velkomne.

&

St. bededagsgåtur
Torsdag 12. maj kl. 19.00
Aftenen før store bededag inviterer Agerskov
menighedsråd på en gåtur igennem byen.
Vi starter og slutter ved sognehuset, hvor vi
inviterer på varme hveder og en kop kaffe eller te. Kom og gå med!

Det skete

Jens Erik Sommerlund

6

Efter snart mange år på kirkegården, de sidste år
som graver og kirkegårdsleder, valgte Jens Erik
Sommerlund at gå på pension med udgangen af februar. Fra menighedsrådet og præsten skal der lyde
en stor tak til Jens Erik for hans mange års gode og
stabile arbejde både på kirkegården og i kirken. Vi

har en smuk kirkegård i Agerskov, og det bærer
Jens Erik en stor del af æren for.
Ved redaktionens afslutning er ansættelsesproceduren for en ny graver lige ved at være til ende, og
vi håber at kunne præsentere den nyegraver i næste
nummer af kirkebladet.

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

Tirsdagscaféen
Der er tirsdagscafé hver anden tirsdag kl. 10, hvor vi mødes
i sognehuset først til kaffe og en snak, og derefter et af de
mange spændende og hyggelige programpunkter.
8. marts Ellen Fink Hostrup, Tønde, synger
22. marts	Anne Grethe og Helge Rude:
»Gåtur fra Nordkap til Give«
5. april	Påskepynt v. Tine Kruse.
Tag en skål og en saks med.
19. april Vi spiller banko
3. maj
Tina Grøhn: »Et aktivt ældreliv«.
17. maj	Sognepræst Peter Glistrup:
»Fra Nørrebro i København til Bevtoft«.
31. maj
Syng dig glad med Gitte Fries.
14. juni	Finn Bjerregård: »Fra fængselsbetjent
til Børnehaveleder«.
28. juni
Vi ser film og får en let frokost.
Der serveres kaffe og te hver gang.

Læsekredsen
Læsekredsen mødes en gang om måneden. Vi
snakker om den bog vi har læst og får udleveret en ny.
Læselisten indeholder meget forskelligt, og laves ved afstemning hvert år inden sæsonen
begynder, så alle har chance for at sætte deres

»mærke« på hvad vi læser. Alle der har lyst til
at læse med er meget velkomne.
Kontakt Connie Wittenkamp (42 76 43 05)
eller Caspar Gregers Jensen (21 14 31 05),
hvis du har lyst til at være med.
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Dag

Kirkeåret

27. feb.

Fastelavn

Agerskov

Branderup

Tid

Tid

Andet

9.00

10.30

1. mar.

Hvide tirsdag

17.00

6. mar.

1. s. i fasten

10.30

9.00

13. mar.

2. s. i fasten

9.00

10.30

20. mar.

3. s. i fasten

10.30

9.00

27. mar.

Midfaste

9.00

10.30

3. apr.

Mariæ
bebudelse

9.00

10. apr.

Palmesøndag

9.00

14. apr.

Skærtorsdag

17.00

15. apr.

Langfredag

10.30

9.00

17. apr.

Påskedag

9.00

10.30

18. apr.

2. påskedag

10.30

9.00

24. apr.

1. s. e. påske

9.00

10.30

1. maj

2. s. e. påske

19.30

8. maj

3. s. e. påske

10.30

Efterflg. menighedsmøde

13. maj

Store bededag

10.00

Konfirmation

15. maj

4. s. e. påske

22. maj

5. s. e. påske

26. maj

Kr. himmelfart

29. maj

6. s. e. påske

5. juni

Pinsedag

6. juni

2. pinsedag

Andet

Familiegudstjeneste med
efterflg. fællesspisning

Marianne Zeuthen
10.30
Efterflg. fællesspisning

10.30

10.00 Konfirmation
9.00
9.00 Andreas Lund Melchiorsen

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30

19.30

9.00

10.30
Se Branderup

14.00 Fælles gudstjeneste

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

VIDEBÆK BOGTRYKKERI A/S 97 17 11 22

Gudstjenester

