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Vejviser

Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
Tlf. 74 83 31 05 - 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)
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Ingrid Vestergaard Pedersen
Karen Ingrid Petersen
Martin Christian Muus
Kirkebil (bestilles dagen før)
Agerskov Taxi · 74 83 36 40
www.agerskov-kirke.dk
Facebook: Agerskov Kirke

Deadline for næste
kirkeblad er 31. juli
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Fællesskab
Jeg har gået og tænkt en del over
fællesskab på det sidste, både
fordi det altid er en aktuel del af
det kirkelige liv, og hvad dette liv
gerne skulle være. Men selvfølgelig også fordi, det er oppe i tiden
at tale om sammenhængskraft
og fællesskab, og om hvordan
disse ting er truede i den moderne verden.
Jeg konstaterede i en prædiken i
påsken, at det jo egentlig ikke
kommer som en overraskelse set
fra præstekontoret, som en del af
en af de organisationer der tidligere har været en del af limen i
samfundet, men på nogen punkter har sluppet den opgave, eller
mistet den af andre årsager.
Mere specifikt har jeg dog tænkt
over sammenhængskraft og fællesskab i en langt mere lokal sammenhæng. Som præst i to mindre
sogne her i Tønder provsti kommer der også nogen andre vinkler
på sagen.
Jeg har tænkt meget over den
geografiske sammenhængskraft,
det at vi i dag ikke er så bundet til
det sted vi bor som tidligere, nok
kan man være fanget i et hus, det
er svært at komme af med, men
alle har en bil og kan tage andre
steder hen for at arbejde eller
dyrke personlige interesser.
Af nogle af de samme grunde, lever familier også mere spredt i
dag end tidligere. Mange rejser
fra deres fødeegn for at uddanne
sig, og så slår de sig ned hvor det
giver mening at bo med hensyn
til adskillige faktorer, hvoraf familie og oprindelse kun er én.
Men så kan man stadig nemt besøge hinanden over længere eller
kortere tid.

Dette, at familierne spredes har
selvfølgelig også en stor betydning for vore kirkegårde, vores
tilhørsforhold til dem og vore tanker og traditioner i forbindelse
med begravelser og bisættelser.
Alt dette er ikke en klagesang,
men snarere bare en konstatering af, at sådan er det, og det er
ikke kun skidt! Det giver frihed
og muligheder i livet, som ikke
var mange af vore forfædre forundt. Og mange steder, for eksempel både i Agerskov og Branderup, er der mennesker som gør
meget for at skabe muligheder

”

Nok kan man være
fanget i et hus, det er
svært at komme af
med, men alle har
en bil og kan tage
andre steder hen for
at arbejde eller dyrke
personlige interesser

”

også i mindre byer. Og bevidstheden om at der er noget der skal
kæmpes for, gør også at man kan
gå ind netop i sådan en kamp.
Men desværre er det en kamp
nogen gange.

I den tid hvor jeg har været præst
her i pastoratet (snart fire år),
har diskussionen med kommunen om konfirmandundervisningen fyldt en del i forårets program. Diskussionen foregår
hvert år mellem kommune og
provsti, men påvirker jo os alle en
del.

Hvor bør konfirmandundervisningen foregå?

Det store problem er særligt alle
provstiets små sogne, overfor, at
der jo kun i kommunen er fire
store distriktsskoler, hvor eleverne går i 7. klasse (dertil kommer
friskolerne, men de er som regel
nemmere at lave lokale aftaler
med.) Det skaber nogle logistiske
problemer som gør de traditionelle morgentimer umulige for
langt de fleste af mine kollegaer.
Kommunens forslag til at løse
det problem har flere gange været at foreslå, at der kom præster
til skolerne, hvor man kunne få

stillet lokaler til rådighed til undervisningen.
Det er noget vi har modsat os,
fordi det er praktisk i undervisningen at have nem adgang til
kirkebygningen, og vi har i langt
de fleste sogne lokaler der er vore
egne som er indrettede til konfirmandundervisning.
Men mere end det er det også lidt
vigtigt, på grund af sammenhængskraften, at konfirmanderne går til den kirke hvor de skal
konfirmeres, og som på det tidspunkt er deres kirke. Og derud-

over, men det er en anden historie, at den præst de møder til undervisningen også er den præst
der skal konfirmere dem, for det
er heller ikke helt sikkert at det
ville blive det på den anden måde.
Så kan man selvfølgelig overveje,
om det er en kamp der er værd at
kæmpe, for at opretholde sognesystemet, som jo er under pres i
disse år, af alle de grunde jeg
nævner ovenfor. Men det mener
vi, at det er.
Guds fred.
Caspar Gregers Jensen

Katekismusgudstjenester
Det er en gammel, luthersk tradition at prædike
over den børnelærdom, der præsenteres i Luthers lille katekismus. Og i anledning af Lutheråret har vi i Tønder provsti besluttet at gøre forsøget på skift. Der vil derfor i løbet af 2017, én
gang om måneden blive afholdt en aftengudstjeneste, hvor en af provstiets præster vil forsøge at
belyse den gamle tekst.

Alle tjenesterne starter kl. 19.00
15. juni i Visby kirke – Skriftemålet
– Anne Marie Baun
15. august i Løgumkloster kirke – Nadver
– Sten Haarløv
14. september i Toftlund kirke – Morgen-,
aften- og bordbøn – Marianne Zeuthen
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Agerskov
Ny gravermehjælper
På Agerskov kirkegård er der blevet ansat ny gravermedhjælper, Ulla Pedersen, som beskriver sig selv således:
Jeg hedder Ulla Pedersen og er 59 år. Har nu været gift med
Søren i 38 år. Har to voksne piger og fire + tre børnebørn.
Jeg er et udemenneske og kan lide alle årstiderne. Jeg har arbejdet som ferieafløser og i grandækning ved en anden kirke, og
kan godt lide at arbejde med planter, og synes det er dejligt når
alt ser godt ud. Jeg vil gerne prøve at gøre det så godt som muligt. Jeg har en positiv indstilling til livet, Er smilende og har
humor.
Ulla Pedersen

Ulla arbejder i det daglige på kirkegården, og vil der være
behjælpelig med alle forespørgsler, og kan derudover også
nogen gange findes i kirken som ferieafløser.

Babysalmesang
Der er babysalmesang i Agerskov kirke med hyggeligt samvær, hvor man synger, danser, klapper og
vugger med børnene. Nyt hold starter hver gang, der er nok interesserede. Kontakt derfor organist
Rikke Gudnason (tlf. 22 85 10 31 - Rikkegudnason@gmail.com), hvis du har lyst til at være med.

Vil du med i koret?
Kunne du tænke dig at starte til kor, hvor der vil blive sunget forskellige sange, og hvor der er plads til alle, så starter Agerskov Kirke
et kor op. Dette kor er for alle, der har lyst til at synge!
Lyder ovenstående som noget for dig, så øver vi i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 45, 6534 Agerskov) tirsdage kl. 19.00.
Kontakt evt. organist
Rikke Gudnason,
tlf. 22 85 10 31,
rikkegudnason@
gmail.com
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Læsekredsen
Læsekredsen mødes
én 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.
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Branderup
Koncert i Branderup kirke
Onsdag den 7. juni kl. 19.00
Branderup byfest starter igen i år med en koncert i
kirken, i år med duoen Davies & Kristensen.
Helen Davies er født og opvokset i Wales og uddannet ved University of Birmingham. Hun har været
soloharpenist ved operaen i Gôteborg og i det irske
radioorkester (RTE Dublin). Fra 1983-1989 var hun
docent ved The Royal Irish Acadaemy of Music i
Dublin. Hendes store interessefor kammer- og folkemusik har hun bragt med fra Dublin til København, hvor hun nu bor.
Lars Kristensen stammer fra Thy, hvor den elektriske guitar i 1972 blev vraget til fordel for violinen,
som siden har været hans hovedinstrument. Samme år starter interessen for folkemusikken, og spillemandsgruppen Thy Folk bliver dannet. Fra 19741982 turnerede han land og rige rundt med Rumlekvadrillen. Et møde med den legendariske irske
spillemand Ted Furey i Dublin i 1977 kickstartede
interessen for den irske folkemusik, som siden har
ført til rigtig mange besøg på den grønne ø.
En dobbeltkoncert i Bur kirke i september 2010

Davies &
Kristensen

førte de to musikere sammen, og duoen Davies &
Kristensen blev »født«.
Programmet består af klassisk keltisk folkemusik
fra Irland, Wales, England og Skotland med et par
afstikkere til dansk og svensk spillemandstradition.
Koncerten er gratis, og kirken er åben i forbindelse
med koncerten, så man kan se sig lidt om, måske
også nogle af de steder, hvor man ellers ikke kommer så meget.

Ny graver
Som mange sikkert ved, har vi fået ny graver
på Branderup kirkegård, hvor Heidi Jacobsen
er blevet fastansat efter at have været vikar
siden sidste år.

Organist Rikke Gudnasons mand, Enzo, spiller igen
i år for til salmesangen til grillgudstjenesten.

Grillgudstjeneste
Søndag den 18. juni kl. 16.00
Også i år holder vi grillgudstjeneste i shelteret
i kirkeskoven, hvor vi først fejrer gudstjeneste,
og derefter spiser mad fra grillen. Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag i skoven.

Heidi arbejder med
at passe kirkegård
og kirke i det daglige og som kirketjener til gudstjenesterne. Hvis man
har nogen særlige
ønsker eller spørgsmål, er man altid
velkommen til enten at ringe til Heidi eller fange hende
på kirkegården.

Heidi Jacobsen
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Branderup

Påskeklip

Kirken blev
flot pyntet

Onsdag d. 29. marts havde Branderup Kirke besøg af Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse fra Branderup Friskole. De 28 elever og 2
pædagoger klippede blade i mange størrelser og faconer, til brug
til udsmykning i Branderup Kirke til Palmesøndag. En god formiddag med klip, madpakker, smil og kagespisning. Resultatet
kunne nydes til gudstjenesterne palmesøndag og skærtorsdag,
inden al pynt blev taget ned inden langfredagsgudstjenesten.

28 børn var kreative
med saks og karton
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Det sker
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
i haven bag Toftlund Kirke mandag den 5. juni kl. 14.00
Sognepræst Peter Boyschau prædiker.
Bandet Bragr medvirker ved gudstjenesten. De ønsker at vise
folk, der måske ikke kommer til folkemusikarrangementer normalt, at den musikgenre slet ikke er støvet, men tværtimod en
blanding af smukke melodier og akustisk heavy-metal fra
1600- og 1700-tallet.

Tirsdagscafé
i Sognehuset
kl. 10.00-12.00
13. juni
Syng dig glad med Rikke
Gudnason.

Bragr spiller allerede kl. 13.45, så kom i god tid.

27. juni
Foredrag v. Aksel Kristiansen, Aabenraa – »Mit liv i
sjov og alvor«. Derefter
spiser vi pandekager og
slutter kl. 12.30.

Det er muligt at købe kaffe og kage.
Medbring gerne tæpper og stole – og evt. en paraply.

Der serveres kaffe/te
hver gang.

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

Det skete
Dåb i Agerskov
5. februar
Lukas Katsch Duedahl
Folkemusikgruppen Bragr

2. april
Astrid Bergholdt
Mortensen
2. april
Kaya Holch Duedahl

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

12. februar
Mikkel Rosenfeldt Fuglsig
Lytzen Paulsen
5. marts
Carli Wilstrup Wahl
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Gudstjenester
Dag

Kirkeåret

4. juni

Pinsedag

5. juni

2. pinsedag

11. juni

Trinitatis søndag

18. juni

Agerskov

Branderup

Tid

Andet

Tid

DSUK

10.30

Fælles gudstjeneste
i Toftlund

14.00 Fælles gudstjeneste
i Toftlund

9.00
14.00

229

Andet

9.00

Peter Boyschau
Folkekirkens Nødhjælp

1. s. e. trin.

10.30

Folkekirkens Nødhjælp

16.00 Grillgudstjeneste i shelteret
i kirkeskoven med
efterfølgende spisning

25. juni

2. s. e. trin.

10.30

Folkekirkens Nødhjælp

19.30

2. juli

3. s. e. trin.

9.00

Kirkekaffe

10.30

9. juli

4. s. e. trin.

10.30

9.00

16. juli

5. s. e. trin.

14.00

10.30

23. juli

6. s. e. trin.

14.00

30. juli

7. s. e. trin.

Peter Boyschau
14.00 Peter Boyschau

6. aug.

8. s. e. trin.

9.00

Kirkekaffe
Tværkulturelt Center

10.30

13. aug.

9. s. e. trin.

10.30

Tværkulturelt Center

9.00

20. aug.

10. s. e. trin.

9.00

Tværkulturelt Center

10.30

27. aug.

11. s. e. trin.

10.30

Tværkulturelt Center

19.30

3. sept.

12. s. e. trin.

10.30

Kirkekaffe
Døvemenighederne

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.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

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.

