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En af de mange grunde til, at jeg er en heldig mand er, at min kone 
ligesom jeg er en notorisk »kirkeshopper«, vi er begge rigtig dårlige til 
at komme forbi en kirke, når vi er på ferie uden at skulle ind og se 
hvad der er særligt ved netop denne kirke. For det er det der er fanta-
stisk ved kirker, selv om mange af dem er skåret over den samme mo-
del, så har stort set alle kirker noget, som ingen andre kirker har. Der 
er ligesom med mennesker, der er ikke to mennesker der er ens, lige 
meget hvor »almindelige« de ser ud.

Det er det fantastiske, stort set alle kirker 
er enestående! Selv den danske landsby-
kirke som så ofte præsenteres som næsten 
en floskel er jo alle forskellige og langt de 
fleste har mange forskellige træk, som gør 
netop den kirke særlig. I Branderup har vi 
for eksempel en pragtfuld altertavle. 

Altertavlen selv er ganske gammel fra 1470 og de fine apostelfigurer i 
sidefløjene er derfra (dog kraftigt restaurerede). Selv er jeg meget be-
gejstret for den alabastagtige farve de har fået. I midten har oprinde-
lig været den figurgruppe af »Marias himmelkroning« der nu hænger 
på skibets bagvæg ned mod tårnet. 

Midtergruppen blev formodentlig fjernet i 1718, sikkert fordi den 
(med nogen ret) blev oplevet som et katolsk levn. Heldigvis er den jo 
så bevaret så vi stadig kan nyde den. I stedet for figurgruppen blev der 
så malet det allegoriske maleri vi har nu. Som jeg har holdt af fra før-
ste stund, og som jeg stadig ofte nyder at se på når jeg står ved alteret 
under præludiet. Jeg må med skam melde, at min kærlighed til bille-
det ikke stammer fra dets tekniske kvalitet, bevares, billedet er pænt 
malet, men perspektivet er lidt besynderligt. Billedet forestiller Jesus 
på korset, men korset står på alteret, hvor der også er placeret disk 
(med en oblat) og kalk. 

Ved siden af alteret står døbefonten, og over døbefonten svæver Hel-
ligånden som en due. Fra Jesu sidesår står to stråler, en med blod ned 
i kalken på alteret, og en med vand over i døbefonten. Det er selvføl-
gelig til dels en reference til Johannesevangeliet »Da de kom til Jesus 
og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben, men en af solda-
terne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud.« 
(Johs. 19, 33-34). 

Over det hele citeres fra 1. Johannesbrev 5,7-8 (Her i den nye over-
sættelse) »For der er tre, som vidner: Ånden og vandet og blodet, og de tre 
bliver til ét«. Som så mange allegoriske billeder virker dette lidt besyn-
derligt, når man lige ser det: de voldsomme separate stråler der står 
ud som fra en haveslange af Kristi side, men meningen er god nok, ja 
faktisk er det en vidunderligt anskueliggørelse af, at frelsen som fin-
des i sakramenterne springer direkte fra Jesu død på korset. I dåb og 
i nadver får vi del i den død, og det offer. 
Guds fred. Sognepræsten

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
Tlf. 74 83 31 05 - 21 14 31 05

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)
Lis Danvad (gravermedhjælper)
Rita Jessen (gravermedhjælper)

Sogne-/mediemedarbejder
Gitte Skade Nygaard 
gitteskade@live.dk 

Agerskov Menighedsråd
Formand Inge-Lise Tobiesen 
(tlf. 74 69 42 60 - 25 82 77 65)
Næstformand Lars Hygum
Kasserer Hans Oskar Lorentzen
Kirkeværge Knud T. Rasmussen
Sekretær Karin Hansen
Dorte Jessen

Branderup kirkegård
Joan Holm Schmidt
Søgårdsvej 2, Løgumkloster
tlf. 74 83 50 02 - 20 43 50 02

Branderup Menighedsråd
Bente Møller Sørensen
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Jens Erik Skøde Thomsen
Ingrid Vestergaard Pedersen
Karen Ingrid Petersen

Kirkebil  (bestilles dagen før)
Agerskov Taxi  · 74 83 36 40 

www.agerskov-kirke.dk



Ikke to kirker er ens

3

&Agerskov
ny gravermedhjælper
på kirkegården
Der har været en del udskiftning på Agerskov kirkegård det sidste år.  
Menighedsrådet har nu ansat Rita Jessen, som gravermedhjælper og som 
afløser i kirken. Vi er glade for at have fået en medarbejder fra lokalområdet.
Et stort velkommen til Rita Jessen.

Invitation til stiftsdag om 
kirkeligt-socialt arbejde 

Lørdag d. 19. september i Esbjerg – DiakoniMesse 2015 – få inspiration til dit eget sogn!

Hermed indbyder Ribe Stiftsudvalg for Diakoni til 
stiftsdag, når der atter er DiakoniMesse lørdag d. 
19. september i Treenigheds-
kirken i Esbjerg.  
Dagen begynder kl. 10.00 og 
slutter kl. 15.30, men man kan 
komme og gå, som man har mu-
lighed for. Der er stande og ak-
tiviteter og i kirkesalen er der 
café og salg af genbrug. Adres-
sen er Grådybet 23, 6700 Es-
bjerg.  

Der er tre workshops: »Diakoni 
på landet«, »Diakoni i byen« og 
»Hvervning og fastholdelse af 
frivillige«. Desuden vises små 
film om diakoni omsat i praksis.  
I kirken er der kl. 12.15 gudstje-
neste ved biskop  Elof Westergaard, hvorefter pøl-
sevognen åbner kl. 13.00 på kirkepladsen, når der 
er frokost.  

Kl. 13.45 er der et underholdende foredrag ved  
Omar Mazouk, der taler ud fra overskriften: 

»Hvordan bruger du humor til 
at slippe af med  din frygt?« – 
om at leve med vor forskellig-
hed.                
Vi håber på en god dag!  Med 
venlig hilsen Ribe Stiftsudvalg 
for Diakoni.

Deltagelse koster ikke noget og 
der er ikke tilmelding. Dagen er 
for menighedsrådsmedlemmer, 
præster, kirke- og kulturmed-
arbejdere, frivillige og andre 
interesserede – alle er meget 
velkomne!   
Spørgsmål om dagen kan rettes 
til Ian  Ørtenblad, stiftspræst 

for diakoni på tlf. 74 75 41 06 eller igmo@km.dk – 
tak! 

Rita Jessen

Booking af Sognehuset
Lis Danvad, tlf. 24 77 87 99, sognehuset@hotmail.com
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Studiekreds
med sognepræst Caspar Gregers Jensen

Den Luthersk-evangeliske folkekirke i Danmark 

har en række tekster som vi anser for at være  

bekendelsesskrifter. Det vil sige, at det er de  

tekster, vi henviser til, når vi diskuterer, hvad vi 

tror på.

Den grundlæggende af de tekster er, selvfølge-

lig, Bibelen. Men ud over Bibelen er der de tre 

oldkirkelige symboler – Trosbekendelserne (den 

apostolske som er den, vi normalt bruger i kir-

ken, den Nikænokonstantinopolitanske, og den 

relativt ukendte Athanasiske), som vi også deler 

med de andre Kristne trosretninger. 

Så er der to tekster, som er de mere strengt lu-

therske: Den ene er den Augsburgske konfessi-

on, som ikke er så kendt udenfor teologiske 

kredse. Og den anden er den langt mere kendte 

»Luthers Lille katekismus«. 

Luthers lille katekismus blev udgivet af Luther i 

1529 som et forsøg på at formulere den luther-

ske tro i et format, som børn kunne have glæde 

af som lærebog. Det blev en bog som udgjorde 

kernen i luthersk undervisning, også i Danmark, 

hvor mange har haft den som en central bog i 

undervisningen, og 
den dag i dag er der 
stadig nogle, som 
kan dele af den 
mere eller mindre 
uden ad. 

I løbet af fire datoer over efterår, vinter og forår 

vil vi sammen læse Luthers lille katekismus, i et 

forsøg på at kredse os ind på, hvad det vil sige at 

være luthersk og hvordan vi egentlig griber ting 

som de ti bud, dåb og nadver an. Hver gang star-

ter med et oplæg ved sognepræst Caspar Gre-

gers Jensen, hvorefter bolden gives op til fri dis-

kussion. 

Katekismustudiekredsen forgår i Sognehuset på 

følgende datoer: 17/9, 12/11, 21/1 og 17/3. Vi 

starter hver gang kl. 19.30. 
Af hensyn til kaffebrygning bedes man tilmelde 

sig til sognepræst Caspar Gregers Jensen på 

mail: cgj@km.dk eller tlf. 21 14 31 05.

»Luthers lille katekismus« kan downloades gra-

tis fra www.folkekirken.dk i nyoversættelse, el-

ler man kan bede præsten om en udskrift.

Sæsonstart i læsekredsen
Vi mødes en gang om måneden og diskuterer 

den bog i lige har læst. Har du lyst, så henvend 

dig til Inge-Lise Tobiesen, 25 82 77 65 eller på 

mail rangstrupilt@gmail.com
Første gang er 9. september, derefter 7. oktober, 

11. november og 9. december. Vi starter kl. 

19.30, og det foregår i Sognehuset. 
Sognehuset er desværre optaget d. 9. september 

om aftenen, hvorfor vi afholder efterårets første 

læsekreds-aften i Bytteteket på Agerskov Skole, 
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Grundtvig-aften
i Sognehuset, Agerskov,  

torsdag d. 19 november kl. 19.00

Lars Thorkild Bjørn fra Højskolehistorisk 
Forening kommer til Agerskov med sin mul-
timedieforestilling om Grundtvig. Hver tred-
je salme i salmebog og hver sjette sang i høj-
skolesangbogen er skrevet af Grundtvig. 
Ingen anden dansk digter har formået bare 
halvdelen af denne ernorme produktion.

Gennem otte år var Grundtvig medlem af Fol-
ketinget og kæmpede for folkestyret og frihed 
i kirken og skolen. 
Derfor bruger politi-
ker ofte Grundtvig-
citater. Men hvem 
var egentlig menne-
sket bag alt dette? 

Det vil Lars Thorkild 
Bjørn gerne fortælle 
på sin helt særlige 
måde: Ved at kombi-
nere billeder på en 
kæmpe storskærm, musik, fællessang og le-
vende fortælling har Bjørn skabt en helt sær-
lig foredragsform, hvor han inddrager tilhø-
rerne i en totaloplevelse om Grundtvig og 
hele hans liv. 

Fortællekoncert 
med Tante Andante Band
Lørdag eftermiddag d. 21 november i Bran-
derup Fritidscenter for børn og voksne.

Tante Andante Band, Lemvig, tager børn og 
voksne med i historien om dengang fire ven-
ner bar en lam mand hen til Jesus for at få 
ham til at hjælpe ham. Vær med til sang, mu-
sik, fortælling, dans og skuespil sammen med 
skøre tanter, onkler og en tosset professor.

Tante Andante kommer 
fra Lemvig hvor hun 
har sit Tante Andante 
Hus der er et musisk le-
gehus under KFUM og 
KFUK. Her kan man 
komme og lege, synge, 
spille musik og lave sjo-
ve kreative aktiviteter 
både ude og inde. 

Tante Andante og hen-
des venner kommer også ud af huset og besø-
ger kirker, børnehaver, skoler og foreninger 
med sang, leg og fortælling. 

Yderligere oplysninger annonceres senere i 
dagspressen.

halloween
Sidste år havde vi en rigtig hyggelig hallo-
weenaften med gudstjeneste, fællesspis-
ning og lystænding på kirkegården. Det vil 
vi gerne have igen Derfor holder vi familie-
gudstjeneste torsdag d. 29 oktober kl. 17, 
hvorefter vi går over i sognehuset og spiser 
sammen. Efter middagen vil der være mu-
lighed for at gå på kirkegården og sætte lys 
på gravene.

Lars Th. Bjørn

Børne-/ungdomskor
25. august er starten på korets anden sæ-son. Vi øver hver tirsdag kl. 15.20-16.30, evt. reguleret lidt, så det passer med skolerne. Koret er for alle børn fra 4. klasse og opefter. Vi lægger vægt på at lære at synge og bruge stemmen rigtigt,  lære en masse gode sange og ikke mindst have det sjovt sammen! Kom og vær med i vores hyggelige fællesskab! 

Spørgsmål henvendes til mail rikkegudnason@ gmail.com eller telefon 22 85 10 31.
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Viede i Branderup Kirke
20. juni:  Mette Grau Klingenberg og Chris 

Bjerre Christiansen

Grillgudstjeneste i kirkeskoven
Søndag d. 21. juni var der igen grillgudstjeneste 
i shelteret i kirkeskoven i Branderup. Efter en 
hyggelig gudstjeneste med guitarspil – organist 

Rikke Gudnasons mand Enzo spillede – og le-
gende børn i skoven, var der grillmad og salater 
og hyggelig snak ved bordene. 

døbte i Branderup Kirke
24. maj: Noah Kehlet Helweg
11. juli: Nanna Margrethe Jensen

Gospelkoncert i Branderup Kirke
I anledning af 40 års jubilæum 
for Branderup byfest genop-
tog menighedsrådet en gam-
mel tradition: At begynde by-
festen med en kirkekoncert. 

Onsdag d. 3. juni indtog Lu-
sangi Gospel Choir fra Kol-
ding, under ledelse af dirigent 
Henrik Engelbrecht Refshau-
ge, Branderup Kirke.

Repertoiret bestod af både 
kendte som ukendte sang, så 
publikum var med »på en lyt-
ter« og kunne synge med. Ko-
ret kom med en utrolig smit-
tende humor og energi og 
tilførte kirkerummet en livs-
bekræftende oplevelse, som 
tilhørerne kunne gå hjem på.

Branderup Menighedsråd
Lu sangi Gospel Choir

Det blev en hyggelig dag i det fri 

med gudstjeneste og grill



&Det sker
  Agerskov KFUM og KFUK

Fredag den 3. oktober kl. 18.45
HØSTFEST med festmiddag. Taler: Thomas Bjerg 
Mikkelsen, generalsekretær i IM. Særskilt program.
Arr. IM og KFUM & K i Agerskov.

Mandag den 20. oktober kl. 19.30
SANGAFTEN med lokale indledere og festlig fælles-
sang. Særskilt program. Arr. Agerskov KFUM & K.

Fredag den 28. november kl. 19.30
FAMILIEAFTEN med adventshygge. Taler: Poul Nis-
sen, Branderup. Arr. Agerskov KFUM & K.

Se hele efterårets program på www.syd.kfum-kfuk.dk

  Bibelkredsen

Vi begynder kl. 19.30.
28. august: Gerda og sven-Erik Appel.
25. september: Bente og Kjeld Hansen.
30. oktober: Anna Marie og Laurids Clausen.
27. november: Elin og Rudolf Larsen.

7

Tirsdagscaféen
1. september: Steen Kaalø, foredrag om at 
lave reformationsspil 2017.

15. september: Syng dig glad med organist 
Rikke Gudnason – med efterårssange.

29. september: Foredrag med Henning Ma-
thiasen: »En tilflytter kommer til byen«.

13. oktober: Syng med Stemmebånds-
Gym nasterne fra Toftlund.

27. oktober: Spille- og hyggedag. Tag gerne 
spil med.

10. november: Jens Rosendal, Ballum, for-
tæller om baggrunden for sine sange og sal-
mer, og vi synger nogle af dem.

24. november: Filmaften: »Ellen – et livs-
stykke«.

8. december: Julehygge med æbleskiver og 
gløgg. Juledekorationer v. Tina Kruse. Tag 
en skål og en saks med.

Der serveres kaffe/te hver gang.

Tirsdagsgåture
Årets sidste tirsdagsgåture er den 8. og 22. 
september.
Start fra Sognehuset kl. 10.00. Gå med en 
tur rundt i byen eller ud i området af Ager-
skov. Varighed: ca. 1 time. Ingen tilmelding, 
bare mød op!

Pilgrimsvandring 
fra Agerskov Kirke

Lørdag d. 3. oktober kl. 14.00 

Vi starter i Agerskov Kirke med en kort an-
dagt og slutter i kirken. Undervejs holder vi 
en kaffepause. 

Efter vandringen er der fællesspisning i Sog-
nehuset. Af hensyn til spisningen er der til-
melding senest d. 1. oktober til Inge-Lise, 25 
82 77 65, rangstrupilt@gmail.com

Pris for fællesspisning: kr. 75,-  
pr. person.

Ruten vi skal gå  
er ca. 7 km.
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       Gudstjenester
Agerskov Branderup

dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 6. sept. 14. s. e. trinitatis  9.00 Kirkekaffe 10.30

13. sept. 15. s. e. trinitatis 10.30  9.00

20. sept. 16. s. e. trinitatis 14.00 Høstgudstjeneste
MSK medvirker

10.30 Høstgudstjeneste

27. sept. 17. s. e. trinitatis  9.00 Peter Boyschau Ingen gudstjeneste

 4. okt. 18. s. e. trinitatis  9.00 Kirkekaffe 10.30

11. okt. 19. s. e. trinitatis 14.00 Peter Boyschau Ingen gudstjeneste

18. okt. 20. s. e. trinitatis  9.00 10.30

25. okt. 21. s. e. trinitatis Ingen gudstjeneste 10.30 Peter Boyschau

 1. nov. Allehelgensdag 14.00 10.30

 8. nov. 23. s. e. trinitatis 10.30  9.00

15. nov. 24. s. e. trinitatis  9.00 Peter Boyschau Ingen gudstjeneste

22. nov. S. s. i kirkeåret 10.30  9.00

29. nov. 1. s. i advent 10.30 Kirkens krybbe opstilles 19.30

 6. dec. 2. s. i advent  9.00 Peter Boyschau Ingen gudstjeneste

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.




