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I den senere tid har folkekirken 
flittigt arbejdet på hvorledes kir-
kens liturgi, det vil sige forskrif-
terne for hvordan kirkens ritua-
ler (begravelse/bisættelse, bryl-
lup, højmesse og så videre) skal 
udføres. 

Man kunne måske spørge, om der 
er nogen grund til at der skal la-
ves regler for hvordan vi fejrer 
gudstjeneste, kunne man ikke 
bare gøre som man havde lyst til 
– det er der også folk inden for 
kirken der mener. Men der har nu 
været tradition for i kirken, lige 
siden Karl den Stores tid (742-
814), at kirken (eller i hvert fald 
de forskellige kirkesamfund) har 
bestræbt sig på at ensrette litur-
gien. I Danmark har det således 
været kutyme, at regenten autori-
serede de forskellige ritualer. Se-
nest med »ritualet for vielse af 
par af samme køn« som H.M. 
Dronningen autoriserede i 2012. 

I dag vil de der holder sig til en 
stram autorisation (altså at ritu-
alerne er fuldstændig fastlagte) 
holde på, at de til dels drejer sig 
om tradition, og til dels om gen-
kendelighed. På sin vis to sider af 
samme sag. Tradition drejer sig 
selvfølgelig om hvordan vi altid 
har gjort og genkendelighed 
handler om at kunne gå ind i en 
hvilken som helst kirke en hvil-
ken som helst søndag og opleve 
noget man ikke alene finder gen-
kendeligt, men noget hvor man 
føler sig hjemme selv om man 
plejer at komme et andet sted. 

Sådan så selv om ansigterne og 
stedet er anderledes så er ordene 
de samme, salmerne er (til dels) 
genkendelige og man ved det 
mest basale: Hvornår man rejser 
sig op og sætter sig ned, hvornår 
der er nadver, og måske endda 
korsvarene. 

Jeg kunne faktisk godt gå i gang 
med at gennemhulle eller i hvert 
fald problematisere både traditi-
onstanken og genkendeligheds-
tanken, for der er problemer med 
dem begge. Men det vil jeg ikke 
så meget bruge mit krudt på, for 
jeg mener, at der er gode pointer 
i dem begge som jeg egentlig er 
enig i. Specielt genkendelighe-
den, ideen om, at man, når man 
først har lært kirkens ritualer at 
kende, hvilket kan være svært 
nok, så kommer der ikke nogen 
og river tæppet væk under en, 
Højmessen forbliver velkendt. 

Onde tunger ville sige, at jeg er 
vældig konservativ hvad angår 
kirkens ritualer, men det vil jeg 
ikke en gang forsøge at benægte. 

Ikke desto mindre vil jeg med 
stor interesse følge med i hvor-
dan den videre diskussion om 
vore ritualer arter sig. 

For de interesserede er det mu-
ligt at finde rapporterne (også i 
et »pixibogsformat«) fra de kom-
misioner nedsat af biskopperne 
til at lave det indledende arbejde 
på kirkeministeriets hjemmesi-
de: www.folkekirken.dk/aktuelt/
liturgiarbejde Og hvis der er inte-
resse for det kan vi også her i 
Agerskov og Branderup arrange-
re et eller flere møder hvor vi dis-
kuterer indholdet af rapporterne 
og vore tanker om emnet. 

Guds fred Sognepræsten

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
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
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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Sogneaften med  
Kirkens Korshærs Baggårdsband

Kirkens Korshærs hjemløseorkester spiller i Toftlund Kirke onsdag den 9. oktober kl. 19.00

Det var en stor dag, da fire men-
nesker fra Kirkens Korshærs var-
mestuemiljø i Odense mødtes for 
at lave musik med hinanden. Ga-
depræsten Peder Thyssen havde 
inviteret dem, fordi musikken al-
tid har betydet meget i Kirkens 
Korshær, og fordi gadepræsten 
havde fået en donation fra Odd 
Fellow Logen i Odense, så der 
kunne købes instrumenter. En 
meget vigtig grund til at gå i gang 
med projektet var også, at der var 
nogle utroligt dygtige musikere 
blandt brugerne.

Hvem var det så, der kom med: 
Alle havde været eller var stadig  
hjemløse. Nogle havde et mis-
brug, som mere eller mindre præ-
gede deres liv. Og alle ville gerne 
noget andet med deres liv. De 
ville gerne lave musik.

Begyndelsen var en smule tung. 
Når man spiller i band, kræver 
det disciplin og fremmøde, og at 
man kan lide at være sammen. 
Det lykkedes ikke rigtigt i star-
ten. Nogle gik og andre kom til, 
så der efterhånden blev seks. 
Seks, der havde kemi med hinan-
den, så man glædede sig til at 
være, øve og drikke kaffe sam-
men. Særlig kaffen blev vigtig, 
for den var med til at knytte ban-
det sammen til det, det også er i 
dag: et socialt band. Man er hin-
andens netværk, hvor man lyt-
ter, græder, skændes og læsser af 
på hinanden. Altid i gensidig re-
spekt og med tavshedspligt.

For bandets medlemmer har det-
te netværk og musikken betydet 
noget at stå op til hver dag, en 
højnelse af deres personlige vær-

dighed og et bedre liv. Man er ik-
ke længere dem, andre ser ned 
på, som ikke kan noget, og som 
man i bedste fald har medliden-
hed med, når man har mistet gre-
bet om sit liv.

Baggårdsbandet kan noget og vil 
noget: gøre mennesker glade 
med deres musik, være ambassa-
dører for brugerne i Kirkens 
Korshær med budskabet om, at 
de også er mennesker og at man 
kan rejse sig igen, når det er gået 
skævt, og at gøre Kirkens Kors-
hærs arbejde blandt Danmarks 
marginaliserede kendt.

Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage

Koncertforedraget er  
arrangeret af Agerskov,  
Arrild, Branderup, Tirslund  
og Toftlund Sogne.

Hjemløseorkestret  
er et socialt band
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&Aktuel information
Konfirmandindskrivning

Så nærmer vi os, at de unge men-
nesker der er startet i 7. klasse 
skal gå til konfirmationsforbere-
delse, hvis de gerne vil konfirme-
res. 

Konfirmandindskrivning kan nu, 
som noget nyt, foregå elektro-
nisk på: www.folkekirken.dk/ 
livets-begivenheder/konfirmation/ 
konfirmandtilmelding (se også 
agerskov-kirke.dk hvor linket 
også findes). 

Derudover holdes der
konfirmandindskrivnings-
gudstjenester i Agerskov  
3. september kl. 19.30 og i 
Branderup 4. september
med efterfølgende informations-
møder, hvor det også er muligt at 
tilmelde sig »på papir«. 

Som i de foregående år kommer 
undervisningen i Agerskov til at 
foregå på hele fredage (ca. 8.15-

13.30) ca. en gang om måneden, 
første gang 13. september. 

I Branderup kommer undervis-
ningen igen til at ligge hver ons-
dag morgen (ca. 8.00-9.20) første 
gang 11. september. 

Som altid undervises elever fra 
STUKs 7. klasse sammen med 
eleverne i Branderup. Der bliver 
organiseret transport til Brande-
rup og videre til STUK. i hvert 
fald én gang skal eleverne der får 
undervisning i Branderup også 
til Agerskov til en hel fredag, 
hvor vi laver ikoner sammen med 
kunstner Helle Noer. 

Undervisningen inkluderer også 
en udflugt, som formodentlig lig-
ger på en lørdag. Mere informa-
tion følger. 

Bemærk også, at konfirmandun-
dervisningen indregner, at de 
kommende konfirmander går i 
kirke regelmæssigt (min. 1 gang 
om måneden). 

 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. 

Vil du med i koret?
Hvis du kunne tænke dig at starte til kor et 
sted, hvor der bliver sunget mange forskellige 
sange, og hvor der er plads til alle, så kom 
med i Agerskov kirkes kor. Et kor for alle, der 
har lyst til at synge! 

Vi øver i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 
45, 6534 Agerskov) tirsdage i ulige uger kl. 
19.00.  

Kontakt organist Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31 
rikkegudnason@gmail.com

Konfirmationerne 2020 
ligger 26. april i Branderup 

og 8. maj i Agerskov 

Næste års  
konfirmander  
skal indskrives nu
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H.C. Andersen
- en mosaik
ved Caspar Koch

Foredragsaften i Agerskov Sognehus 
torsdag den 14. november kl. 19.00

H. C. Andersen er en selvfølgelig bagage for 
os danskere. Så selvfølgelig, at vi måske slet 
ikke ser, hvad han indeholder. Og historierne 
om hans krukkede, selvoptagne sider kan let 
komme til at fylde meget.

I mit foredrag kommer han selv til orde gen-
nem rejseskildringer, fortællinger, digte – og 
selvfølgelig eventyr.

Og hvis H. C. Andersen ikke var blevet ver-
densberømt for eventyrene – så var han ble-
vet det for sine rejseskildringer, som er blevet 
forbillede for en hel gren af journalistikken.

Kaffe og kage koster 50 kr.

Sogneaftenen er arrangeret af Agerskov, Arrild, 
Branderup, Tirslund og Toftlund Sogne

Agerskov
Musikalsk legestue  
for dagplejebørn

Vi håber på at starte hold op for dagplejebørn i 
november 2019, såfremt der er tilslutning. 
Kontakt eventuelt organist Rikke Gudnason (tlf. 
22 85 10 31 – rikkegudnason@gmail.com) for 
flere oplysninger. 



Agerskov

Branderup
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Allehelgen – 3. november kl. 14.00
Den 3. november fejrer vi som altid allehelgensdag, og det gør vi, traditionen tro, 
med oplæsning af navnene på alle de der er bisatte og begravede fra Branderup 
kirke gennem det forgangne år. Der bliver også mulighed for at tænde et lys. 

Halloween- 
gudstjeneste

31. oktober kl. 17.00
Igen i år holder vi Halloweengudstjeneste, 
hvor vi mødes i kirken til andagt, hvorefter vi 
går over i sognehuset og spiser græskarsup-
pe. Efter vi har spist er der mulighed for at gå 

på kirkegården og 
sætte lys på gravene. 

Alle er velkomne til 
en aften hvor vi min-
des dem vi har mistet 
på en hyggelig måde.

Tag (børne)børnene 
og naboen med. 

Dåbsjubilæum
21. september kl. 14.00 

Som noget nyt holder vi i år dåbstræf i Ager-
skov kirke for alle de der blev døbt for 5 år 
siden, altså i 2014. 

Vi starter i kirken med en kort andagt, hvor-
efter vi går over i sognehuset, hvor vi drikker 
kaffe og saftevand sammen og hygger. 

Allehelgen
3. november kl. 10.30 

Den 3. november fejrer vi som altid Allehel-
gens dag, og det gør vi, traditionen tro, med 
oplæsning af navnene på alle de der er bisatte 
og begravede fra Agerskov kirke gennem det 
forgangne år. Der bliver også i år mulighed 
for at tænde et lys efter oplæsningen. 

Sangaften 
KFUM og K

10. oktober kl. 19.00
Lokale indledere foreslår sange, hvorefter vi 
synger os glade sammen.  Organist: Christa 
Nyborg.

Fyraftens- 
gudstjenester

Vi fortsætter med vore korte eftermiddagsgudstje-
nester kl. 17.00 til en kort andagt med sang, læs-
ning og bøn. 
Tiderne findes i gudstjenesteoversigten. 



&Det sker
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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. 

Vi mødes onsdage kl. 19. 
Præcise datoer  
findes på Ager- 
skov kirkes  
hjemmeside.

Tirsdagscafé i Agerskov
i Sognehuset kl. 10-12

Hver anden tirsdag er der tirsdagscafé i Agerskov sognehus med 
hyggeligt samvær og spændende foredrag og aktiviteter. 

3. september  Foredrag v. Poul Clausen, Møgeltønder: 
»Barndom i 1940’erne«

17. september  Foredrag v. Poul Erik Thomsen: 
»Den tavse tragedie, katastrofen på  
Haderslev dam 1959«

1. oktober  Foredrag v. Agnete Odsgaard-
Jensen (kogebogsforfatter og 
blind diabetiker): 
»Medvind i modgang«

15. oktober Vi spiller banko

29. oktober  Judy Hunkjær Olesen spiller og fortæller: 
»Mit liv med musik«

12. november  Foredrag v. Tove  
Kristiansen, Aabenraa: 
»Mit liv«

26. november  Film: »Dyrlægens  
plejebørn«

10. december  Julehygge med  
æbleskiver og gløgg. 
Juledekorationer v. Tine Kruse 
(tag en skål og saks med)

Alle er velkomne

Der serveres  
altid kaffe og te 



TE
A

M
 L

Y
N

D
ER

U
P 

97
 1

7 
34

 0
8

 Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
25. aug 10. s. e. trin. 10.30 Danmission 19.30

 1. sept. 11. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe * 10.30
 3. sept. 19.30 Konfirmandindskrivning

 4. sept. 19.30 Konfirmandindskrivning

 8. sept. 12. s. e. trin. 10.30 *  9.00
15. sept. 13. s. e. trin. 14.00 Høstgudstjeneste ** 10.30 Høstgudstjeneste

21. sept. 14.00 Dåbsjubilæum

22. sept 14. s. e. trin. 10.30 *  9.00
24. sept. 17.00 Fyraftensgudstjeneste

29. sept. 15. s. e. trin. 13.30 Peter Boyschau * Ingen gudstjeneste

 6. okt. 16. s. e. trin. 10.30 Kirkekaffe, 
diamantkonfirmander * 

 9.00

13. okt. 17. s. e. trin. Ingen gudstjeneste 13.30 Peter Boyschau

20. okt. 18. s. e. trin.  9.00 Marianne Holm Zeuthen
KFUM’s soldatermission

Ingen gudstjeneste

27. okt. 19. s. e. trin. 10.30 Indenlandsk Sømandsmission 19.30
31. okt. Allehelgens-

aften
17.00 Halloweengudstjeneste m. 

efterflg. fællesspisning **

 3. nov. Allehelgensdag 10.30 Navnene på de der er begra-
vede og bisatte fra Agerskov 
kirke gennem det forgang-
ne år læses op. Kirkekaffe

14.00 Navnene på de der er begra-
vede og bisatte fra Branderup 
kirke gennem det forgangne 
år læses op. Kirkekaffe

10. nov. 21. s. e. trin.  9.00 Indenlandsk Sømandsmission 10.30
17. nov. 22. s. e. trin. 10.30  9.00
19. nov. 17.00 Fyraftensgudstjeneste med 

efterflg. fællesspisning

24. nov. S. s. i kirkeåret 14.00 Marianne Holm Zeuthen Ingen gudstjeneste

 1. dec. 1. s. i advent 14.00 Konfirmander bærer kir-
kens krybbe ind. Kirkekaffe

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. 

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.

ID-nr .: 46879
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