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På mange måder er efteråret jo 
taknemmelighedens tid. Det er 
det, fordi det er nu, vi i vores del 
af verden høster den afgrøde, 
som årets slid har bragt. 

Nu er det jo nu om dage, de fær-
reste af os, der virker på den ene 
eller den anden måde ved land-
bruget. Men det betyder jo ikke, 
at de fleste af os ikke har glæde af 
landbrugets produktion og virke, 
både i form af det vi stiller på 
bordet, og også ved, at landbru-
get har spillet en vigtig rolle i at 
gøre Danmark til så velstående et 
land, som det er. 

I mange lande er en sådan taksi-
gelsesfest noget man gør meget 
ud af. For eksempel  i USA, hvor 
thanksgiving er en familiebegi-
venhed på højde med jul (eller 
måske endda vigtigere). I USA er 
det traditionelle måltid til thank-
sgiving jo græskartærte og kal-
kun, og mange andre retter, der 
har deres oprindelse i Amerika. 

I Danmark er der da også stadig 
høstfester rundt omkring. Den 
danske fejring er ikke så lukket 
om familien, som den amerikan-
ske er, men involverer gerne flere 
der sammen kan glæde sig med 
mad, dans og musik.

Men selv om det ikke er alle ste-
der, der holdes høstfest nu om 
dage, så er der stadig høstguds-
tjeneste i langt de fleste kirker 
landet over. Gudstjenester, hvor 
man ikke alene takker Gud for 
den velsignelse, der er blevet en 
til del i det forgangne år, men 
også giver noget af den overflod 
videre. 

For det at give videre, har altid 
været en vigtig del af høstfejrin-
gen. Allerede i det gamle testa-

mente læser vi: »Når I høster kor-
net i jeres land, må du ikke høste 
helt ud til kanten af din mark, og 
hvad der ligger tilbage, når du har 
høstet, må du ikke samle ind.« (3. 
mosebog 19,9 og tilsvarende i 5. 
mosebog 24,17-22) og vi kender 
nøjagtig det samme fra høstsan-
gen Marken er mejet med linierne: 

Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige  
skal også være mæt.

Alt dette refererer jo til en tid, 
hvor fattigforsorg var en lokal og 
personlig opgave, snarere end en 
offentlig, som det jo (heldigvis, 
efter min mening) er i dag. Men 
ikke desto mindre kan der være 
god grund til, når man selv har 
nok, at give noget af ens over-
skud videre. Både af rent prakti-
ske årsager – Mange har måske 
selv haft brug for hjælp i deres 
liv, eller vil selv få brug for hjælp. 

Men også fordi, vi egentlig godt 
ved, at det er en god ting at gøre, 
ikke for at få belønning, men for-
di det også er en måde at vise sin 
taknemmelighed, overfor univer-
set, eller overfor Gud, at man selv 
har mere end man skal bruge.

For mange kan efteråret synes 
som en trist og dyster tid, den 
lyse, varme sommer er ovre, vi 
går mod vinter, vinden tager til, 
og det bliver mørkere, mere gråt 
og mere koldt. 

Men så er det også godt at huske, 
at det er nu æblerne modner, og 
at vi i gennem det år der er gået 
har fået så mange gaver, om det 
er høst af den ene eller den anden 
art, så er det nu den fejres. 

Guds fred!    Sognepræsten

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.)
Frank Iversen
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Martin Christian Muus

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

www.agerskov-kirke.dk
Facebook: Agerskov Kirke
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Torsdag d. 4. oktober kl. 19.00 
holder Kirkens Korshær et åbent 
møde i Agerskov sognehus, hvor 
alle interesserede er meget vel-
komne. Arrangør er Storkreds 
Vestsønderjylland, der er den lo-
kale afdeling af Kirkens Korshær, 
hvortil også genbrugsbutikken i 
Agerskov hører. Det er Kirkens 
Korshærs chef Helle Christian-
sen, der er aftenens taler ud fra 
emnet »Forskelle og ligheder«, 
hvor korshærens arbejde bliver 
beskrevet med udgangspunkt i, at 
selvom vi mennesker kan synes 
forskellige, så ligner vi alligevel 
hinanden i bund og grund. Efter 
foredraget er der kaffebord med 
lagkage og der er også lotteri. Det 
koster kr. 25,- at deltage i mødet 
og overskuddet går ubeskåret til 
Kirkens Korshær, der hjælper 
Danmarks mest udsatte menne-

sker. Disse aftener plejer både at 
være sjove og oplysende og alle er 
meget velkomne til en spænden-
de aften i sognehuset, når kors-
hærschefen kommer til byen. 

Helle Christiansen siger om fore-
draget:
I det danske samfund lægger vi 
uendeligt meget vægt på forskelle. 
Køn, hudfarve, religion, alder, øko-
nomi, bopæl. Alle små og store for-
skelle lægger vi mærke til og kom-
menterer. Vi glemmer, at vi menne-
sker mest af alt ligner hinanden. 
Håb, drømme, sorg, glæde, livsløb 
er ikke forskellige, og det er det, 
som i bund og grund definerer det 
at være menneske. I Kirkens Kors-
hær møder vi hver dag mennesker, 
der får en overfladisk betragtning 
skiller sig ud som »anderledes«, 
»forskellige«. Og hver dag er det en 
oplevelse at opleve, at vi ligner hin-
anden i bund og grund. Derfor kan 
vi også række hænderne hjælpende 
ud til hinanden, når der er brug for 
det. Og det har vi alle sammen brug 
for hver eneste dag.

13. november kl. 19.30 i konfirmandstuen i Branderups gamle præstegård 

Alle kirker i verden er eneståen-
de. Lige meget hvor anonym en 
kirke ellers måtte være, er der al-
tid noget der ikke findes andre 
steder. 
Noget af det der gør Branderup 
kirke speciel er de billeder der fin-
des rundt omkring i kirken, som 

snarere end at være bibelhistori-
ske billeder er hvad man kan kal-
de allegoriske billeder. 
Det vil sige billeder som beskriver 
forskellige koncepter, ideer og 
også tekststykker visuelt, for at 
give en mulighed for at overveje 
alle disse ting fra et visuelt snare-

re end et sprogligt udgangspunkt. 
Sognepræst Caspar Gregers Jen-
sen vil denne aften forsøge at 
komme med en kort gennemgang 
af de forskellige billeder, og forhå-
bentlig også et tilbageblik over 
deres historie. 

Korshærens chef fortæller i sognehuset

Billederne i Branderup kirke

Helle Christiansen 
Foto: Iben Kauffmann

En del af billederne på 
pulpituret i Branderup kirke
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Julekoncert med VisVocal
Onsdag d. 5. december kl. 19.30 i Branderup kirke

Vokalgruppen VisVocal 
startede i september 
1992 og har hjemsted i 
Visby, 6261 Bredebro. 

Fra 1992 til 2002 hed 
gruppen Ba For Sjæw, 
men pga. den sønderjy-
ske måde at sige og skri-
ve navnet på, besluttede 
Ba For Sjæw så i 2002 at 
ændre navn til VisVocal 
(med tryk på Vo). Nav-
net kommer egentligt af 
»Visby Vokaler« = VisVo-
cal og skal udtales som 
det engelske Vocal.

VisVocal er, i modsæt-
ning til mange andre 
kor, ingen forening, og 
modtager derfor ingen 
kommunal støtte til 
drift og ingen under-
skudsdækning ved egne 
arrangerede koncerter 
med underskud. 

For tiden består gruppen af dynamiske håndpluk-
kede sangere fra HELE Sønderjylland  såsom Tøn-

der, Visby, Bredebro, 
Toftlund, Skast, Lø-
gumkloster, Hjordkær, 
Vojens, Haderslev, Hel-
levad, Åbenrå, Rødekro, 
Kolding og Flensburg, 
Oslo (Norge). 

Gruppens repertoire 
strækker sig fra gospel, 
pop, rock, spirituals til 
klassiske numre.  

Repertoire: Simon And 
Garfunkel, Les Hum-
phries Singers, Leonard 
Cohen, Abba, Oslo Go-
spel Choir, »Crosby, 
Stills, Nash and Young«, 
Shakin’ Stevens, Danser 
Med Drenge, Beach 
Boys, Josh Groban, 
Queen, Toto, Michael 
Jackson, Coldplay, Ja-
son Mraz, Van Halen, 
og sange fra filmserien 
»Friends«.

Julerepertoire: Norske og danske julesange samt 
engelske Christmas Carols. 

&

Et fund  
i Branderup
Thomas Damkjær har fundet 
dette krucifiks tæt ved for-
samlingshuset i sin søgen om-
kring i sognet med metalde-
tektor. 

Krucifikset, hvis oprindelse 
endnu er usikker, er overleve-
ret til Haderslev museum. 
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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 kom og vær med i Agerskov 
Kirkes kor. Dette kor er for alle, der har lyst til 
at synge!
Lyder ovenstående som noget for dig, så øver 
vi hver anden tirsdag kl. 19.00 i Sognehu-
set i Agerskov (Hovedgaden 45, Agerskov). 
Kontakt organist Rikke Gudnason,  
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

Tirsdagscafé
i Sognehuset kl. 10-12

4. sept. Foredrag: Lisbeth Kok 
 »Vær god ved din krop«
18. sept. Foredrag: Jensine Schmidt 
 »Store glemte mænd«
2. okt.  Lene Hennings og Poul M. 

Knudsen fortæller og synger
16. okt. Vi spiller banko
30. okt.  Foredrag: Lone Vesterdal 

»Nedenom og hjem«
13. nov.  Bodil A. Dibbern fortæller  

»1, 2, 3 … 10 sange«
27. nov. Julefilm
11. dec.  Julehygge med æbleskiver og 

gløgg. Juledekorationer v. Tine 
Kruse. Tag en skål og saks med.

Der serveres altid kaffe og te. 

 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 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. 

 Fyraftens- 
gudstjenester

Fyraftensgudstjenesterne i Agerskov kirke er 
korte andagter, hvor vi mødes i kirken til sang, 
musik og læsninger, men uden prædiken.
Fyraftensgudstjenesterne findes i Gudstje-
nestelisten bag på bladet. 

 Sangaften
Gammel vin på nye (og meget gamle) 

flasker 24. oktober kl. 19.00
Der er mange salmer i Den danske salme-
bog, kendte og ukendte, elskede og hadede. 
Men hvad man måske ikke altid tænker 
over er, at disse salmer ofte har flere melo-
dier, selv nogle af vore mest kendte og el-
skede salmer kan have andre melodier, op-
rindelige melodier eller nykomponerede.
Denne sangaften handler om at synge salmer 
vi kender i forvejen, men på andre melodier, 
nye såvel som gamle. Organist Rikke Gudna-
son og sognepræst Caspar Gregers Jensen 
har fundet nogle frem og leder aftenen.

Halloween
31. oktober kl. 17.00

Traditionen tro holder Agerskov kirke igen 
i år familiegudstjeneste til Halloween. Vi 
starter med en andagt i kirken, og går der-
efter over i sognehuset, hvor vi spiser sam-
men. Efter middagen er der mulighed for 
at gå over og tænde et lys på kirkegården. 
– Vi har lys til formålet.
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Sogneudflugt
Den 17. maj havde Agerskov sogn arrangeret 
den årlige sogneudflugt, i år gik den til frede-
riciaegnen, hvor vi så Lyng kirke, spiste fro-
kost på Hejse kro, besøgte minibyen og fik 
en lille rundtur i byen, hvor vi også så den 
tapre landsoldat. En god og hyggelig tur. 

Grillgudstjeneste
Endnu en gang i år havde vi en hyggelig og 
velbesøgt grillgudstjeneste i shelteret i kir-
keskoven i Branderup. 

Organist 
Rikke 

Gudnasons 
mand Enzo 
spillede til 
salmerne

Lyng kirke indefra, med det store 
»træ«, inspireret af en gammel 

blodbøg ved siden af kirken

Og hyggeligt 
samvær

Efter 
gudstjene-

sten blev der 
dækket op  
til fælles- 
spisning

Der var også nadver, 
med hjemmebagt brød

Lyng kirke udefra

En af Lyng kirkes 
smukke messe- 
hagler, fremvist  

af kirketjener  
Peter Østergaard 

Christensen

Trinitatis kirke i Fredericia  
i miniudgave i minibyen

Kongens port i Fredericia
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Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, 
tlf. 23 42 41 34, 

sognehuset@hotmail.com

Læse-
kredsen

Læsekredsen mødes en 
gang om måneden og dis-
kuterer den bog vi har 
læst. Det er meget hygge-
ligt og spændende at høre, 
hvad vi hver især får ud af 
en bog. Læselisten inde-
holder meget forskelligt, 
og vi er alle med til at væl-
ge bøgerne. 

Kontakt evt. Connie Wit-
tenkamp (42 76 43 05) el-
ler Caspar Gregers Jensen 
(21 14 31 05), hvis du har 
lyst til at være med. 

Læsekredssæsonen 18/19: 
12. september, 10. okto-
ber, 7. november, 5. de-
cember, 9. januar, 6. fe-
bruar, 13. marts, 3. april, 
29. maj. Alle dage kl. 19.

Torsdag d. 6. september kl. 19.30  
Agerskov Indre Mission møde v. regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev.

Fredag d. 28. september kl. 18.45  
Høstfest v. udvalg fra IM og KFUM & KFUK (særskilt program) v. sog-
nepræst Marianne Holm Zeuthen, Toftlund.

Torsdag d. 11. oktober kl. 19.30  
Agerskov Indre Mission møde v. leder af bofællesskab »Sydhjørnet« 
Knud Dideriksen, Vamdrup – Bofællesskab under Kristelig Handicap 
forening.

Torsdag d. 8. november kl. 19.30 
Agerskov Indre Mission møde v. forkynder Søren Grysbæk, Horsens.

  Indre Mission i Agerskov

Dåb i Agerskov
22. april Thilde Marie Møller
13. maj Celina Trans Larsen
08. juli Johanne Justesen
12. august Carla Greve Nansen
 Ida Kallehave Fisker

Vielser i Agerskov
09. juni  Michelle og Martin Holst Ezermann
18. august Ina og Allan Gram Biel

Dåb i Branderup 
07. juli Lotte Lippmann Lytzen Paulsen

Vielse og velsignelse i Branderup
16. juni  Sanne og Alexander Brink Christiansen 

(velsignelse)
14. juli  Anne Kjelsbak Møller og  

Kristian Møller Madsen 

Det skete
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 Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 2. sept. 14. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe

Danmission
10.30

 9. sept. 15. s. e. trin. 10.30 Danmission  9.00

16. sept. 16. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste. Høst- 
offeret fordeles ved efter-
flg. menighedsrådsmøde

14.00 Høstgudstjeneste

23. sept. 17. s. e. trin.  9.00 Folkekirkens Nødhjælp 10.30

25. sept. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

30. sept. 18. s. e. trin. 10.30 Folkekirkens Nødhjælp 19.30

 7. okt. 19. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe
Folkekirkens Nødhjælp

10.30

14. okt. 20. s. e. trin. 14.00 v. Marianne Holm Zeuthen
Folkekirkens Nødhjælp

Ingen gudstjeneste

21. okt. 21. s. e. trin. 14.00 KFUM’s Soldatermission 10.30

28. okt. 22. s. e. trin. 10.30 KFUM’s Soldatermission 19.30

31. okt. 17.00 Halloween

 4. nov. Allehelgensdag 19.30 Navnene på dem, der er 
begravet/bisat fra Agerskov 
Kirke gennem det forgang-
ne år, læses op. Kirkekaffe. 
KFUM’s Soldatermission

10.30 Navnene på dem, der er 
begravet/bisat fra Brande-
rup Kirke gennem det 
forgangne år, læses op.

11. nov. 24. s. e. trin. 10.30 Indenlandsk Sømandsmission  9.00

13. nov. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

18. nov. 25. s. e. trin.  9.00 v. Peter Boyschau Ingen gudstjeneste

25. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 19.30

 2. dec. 1. s. i advent 14.00 Kirkens krybbe bæres ind 
og stilles op. Kirkekaffe

10.30

 9. dec. 2. s. i advent Ingen gudstjeneste  9.00 v. Marianne Holm Zeuthen

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.
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