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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
Deadline for næste
kirkeblad er 8. april
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Om dåben
Som nogen måske har bemærket i
medierne eller på internettet har
der i den senere tid været nogen
diskussion om dåbens vigtighed
for det kristne menneskes mulighed for frelse. Kort sagt, at der
ingen frelse er uden dåben.
Det er fordi nogen påpeger, at i
det skrift der hedder »Confessio
Augustana«, som er et af folkekirkens bekendelsesskrifter står, om
dåben:
Om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde
tilbydes gennem dåben, og at
børn skal døbes, for at de ved at
frembæres ved dåben for Gud kan
blive taget til nåde af Gud.
De fordømmer gendøberne, som
misbilliger barnedåben og påstår,
at børn frelses uden dåb. (C.A. art.
9).
Der er der jo ikke meget at tage
fejl af uden dåb, ingen frelse.
Men så enkelt er det nu ikke. Confessio Agustana er skrevet ind i en
ret specifik historisk sammenhæng, nemlig et forsøg som Luthers medarbejder Philip Melanchton gjorde på at skabe en vis
grad af forsoning mellem protestantismen og katolicismen, det
gik som bekendt galt, men dokumentet er således på mange måder et kampskrift rettet mod de
der var længere fra katolicismen.
Når det drejer sig om dåben, primært gendøberne, som har udviklet sig til moderne tiders baptister.
Det er jo et stort problem, for
mange steder i Danmark er dåbsprocenten jo faldende, og ude omkring i verden er der mange der
ikke bliver døbt fordi de tilhører
en anden religion end den kristne.

For slet ikke at tale om de børn
der af den ene eller anden grund
dør uden at nå at blive døbt.

”

Den virker
syndernes forladelse,
forløser fra død
og Djævel og giver
den evige salighed
til alle, som tror, som
Guds ord og
løfte lyder

”

For mig, og rigtig mange af mine
kolleger er det ikke en acceptabel
tanke. For ikke alene lukker det
ufatteligt mange uskyldige mennesker ude fra frelsen, og så kobler den også frelsen til noget som
vi mennesker i en grad kan gøre
eller lade være. Nok er det Guds
indgriben der gør dåben meningsfuld og virksom, men den er i sidste ende stadig noget vi mennesker gør eller lader være med at
gøre i mange tilfælde.
Allerede i reformationens tid var
dette et problem. Vores egen danske Peder Palladius (som selv havde erhvervet sig en doktorgrad i
Wittenberg hos Luther og Melanchton) kunne således i sin visitatsbog skrive at Gud da var fuldt
ud mægtig nok til at døbe barnet i
moders liv i sit eget blod, om det
var det han ønskede.
Ligeledes kan man hos Luther i
den lille Katekismus læse, at dåben »Den virker syndernes forladelse, forløser fra død og Djævel
og giver den evige salighed til alle,

som tror, som Guds ord og løfte
lyder«. Altså nok, at dåb fører til
frelse, men ikke, at manglende
dåb ingen frelse giver.
Luther henviser også i den lille katekismus til Markusevangeliet
16,16 »Den, der tror og bliver
døbt, skal frelses; men den, der
ikke tror, skal dømmes«. Der er
frelse i dåben, men den er ikke begrænset af den. Troen er det vigtigste.

Der er meget at sige om emnet
dåb, og som jeg har skrevet og
sagt før, så er dåben for det kristne menneske den vigtigste begivenhed i vore egne liv, som vi of-

test ikke kan huske. Men at sige,
at der ingen der kan frelses uden
dåb er, efter min mening at undervurdere Gud ganske alvorligt.


Sognepræsten

Samtidig skal vi ikke undervurdere dåbens betydning, for nok er
det muligt for Gud at frelse uden
dåb, men i dåben får vi stadig syndernes forladelse og et løfte om
frelse, som der ingen anden måde
er at få på.

Dåbsklude
En dåbsklud fra
Agerskov med navn
.
og dato broderet på

I de sidste år har vi i både Agerskov og
Branderup uddelt dåbsklude. En dåbsklud
er den klud dåbsbarnet får tørret hovedet
med efter dåben, som man får med hjem
til at beholde. I Branderup er kluden en
serviet med navn og dato broderet på, og i
Agerskov er kludene strikket (og stivet!) af
frivillige damer. Også i Agerskov kan det
lade sig gøre at få hjælp til at få broderet
navn og dato på kluden hvis man ønsker
det.
I både Agerskov og Branderup har dåbskludene været et populært minde sammen
med.
Hvis nogen skulle have lyst til at være med
til at strikke dåbsklude i Agerskov, eller en
(bedste)forælder gerne selv ville strikke en
dåbsklud til sit (barne)barn kan man kontakte Connie Wittenkamp (42 76 43 05)
som kan hjælpe med mønstre.
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Fælles arrangement

esten
Efter gudstjen for
ed
h
er der mulig
og kage.
at købe kaffe

2. Pinsedag
mandag den 10. juni kl. 14.00
Traditionen tro holder vi fælles udendørsgudstjeneste
med Toftlund – Arrild – Tirslund 2. pinsedag.
I år er Caspar Gregers Jensen prædikant og Peter Boyschau og Marianne Holm Zeuthen står for liturgien.
I år er gudstjenesten på sportspladsen i Tirslund.

Hvide tirsdag den 5. marts kl. 17.00
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Hvide tirsdag er en gammel måde at fejre fastelavn på. I gamle dage, inden man skulle holde sig fra
mange af de almindelige fødevarer (blandt andet kød og æg) fejrede man »hvide tirsdag« eller »fede
tirsdag« hvor man sørgede for at tømme fadeburet. I Danmark spiste man traditionelt æggesøbe af
æg, sukker og øl (Og noglegange det fine, hvide hvedemel) alt sammen ting man ikke måtte spise i
fastetiden. For de fleste mennesker i dag ville det nok være lidt for stærk en omgang, men man kan jo
heldigvis komme lidt ekstra mel i det, og så bliver det til pandekager.
I Agerskov Kirke har vi de seneste år fejret hvide tirsdag med en
familiegudstjeneste efterfulgt af pandekagespisning i sognehuset.
Alle er velkomne til en hyggelig aften.

Agerskov
Sogneaften i Agerskov Sognehus

&

Torsdag den 21. marts kl. 19.00
med Klezmerduo ved Henrik Bredholt & Ann-Mai-Britt Fjord
Festmusik fra Østeuropa. Musik der lér med det ene øje, mens det andet græder!
Klezmerduo hører til blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer. Igennem mere end 25 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler med humor og smittende spilleglæde. Sprælsk musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet, glæden og festen.
Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt
udtryk formår Klezmerduo at skabe intense oplevelser, der taler til hjertet. Klezmerduo består af
Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba,
vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika,
percussion, vokal) Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor
de har optrådt i de fleste europæiske lande
samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba. Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet 4 CD’er, der har
fået flere Music Award nomineringer.
Sogneaftenen er arrangeret i samarbejde med
sognene fra den tidligere Nørre Rangstrup
Kommune.
Kaffen koster 50 kr.

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!
Vi øver hver anden tirsdag kl. 19.00 i
Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 45,
Agerskov).
Kontakt organist Rikke Gudnason,
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com

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.
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Konfirmationer
Så er vi igen nået til konfirmationstiden, vi fejrer årets konfirmationer.
På konfirmationsdagene er det muligt i begge kirker at indlevere telegrammer til konfirmanderne.
I Agerskov sker det i Sognehuset og i Branderup i konfirmandstuen i den gamle præstegård.

Branderup
Søndag d. 5. maj kl. 10.00
• Alexander Haag Frikke
• Dennis Bjørnfort Raun
• Jannick Aakjær Jørgensen
• Keven Jensen
• Kimmie Kristensen
• Mikkel Skøtt Bjørnskov
• Nicolai Borst Lange
• Nikolaj Riis

Agerskov
Store bededag,
fredag d. 17. maj kl. 10.00
• Annabel Voigt Andresen
• Camilla Brylle
• Christian Helms
• Ebba Maria Dennisé Nylander
• Frederik Martensen
• Freja Nisbeth Ilsen
• Katrine N. Hansen
• Louise Ruge Thomsen
• Mathias Christian Hoffmann
• Mathilde Erichsen
• Mathilde Høhrmann Schmidt
• Morten Tobias Gaarde
• Nicklas Frederik Hoffmann
• Sebastian Ragnar Birch Stenstrup Nielsen
• Sebastian Schack
• Sissel Fly
• Tine Nielsen
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Det skete

Grundet GDPR er det desværre ikke længere muligt, at offentliggøre
navnene på de, der er døbte og viede i kirken i kirkebladet.
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Det sker
Indre Mission i Agerskov
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
Højskole aften – Sdr. Hygum Sognehus – Sangaften v/ Ulla Volsgaard
og Elisa Pedersen.
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30
Agerskov Indre Mission v/ Fritidsforkynder Arne Nørgaard, Kolding.
Torsdag d. 4. april kl. 19.30
Agerskov Indre Mission v/ Fritidsforkynder Peter Wind, Nr. Farup.
Tirsdag d. 2. maj kl. 19.30
Sømandsmissionens storkredsstævne Sted: Agerskov Sognehus (særskilt program).
Onsdag d. 8. maj kl. 19.30
Kredsmøde – Bibelkursus – Gram Menighedshus v/ Missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde Emne: Tro og prøvelser.
Torsdag d. 9. maj kl. 19.30
Emne: Tro og prøvelser.
Torsdag d. 16. kl. 19.30
Agerskov Indre Mission.

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.
5. marts 	Foredrag ved Sognepræst Dennis Voss Stensgaard:
»Hvorfor har vi stadig religion i det moderne
Danmark«.
19. marts Kirsten Larsen fortæller om sit liv på Christiania.
2. april 	Foredrag: Thyra Schmidt »Lad os gøre verden
større for hinanden«.
16. april 	Påskedekorationer v/ Tine Kruse.
Tag en skål og saks med.

Læsekredsen
Læsekredsen mødes en
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. Læselisten indeholder meget forskelligt,
og vi er alle med til at vælge bøgerne.
Kontakt evt. Connie Wittenkamp (42 76 43 05) eller Caspar Gregers Jensen
(21 14 31 05), hvis du har
lyst til at være med.
Læsekredssæsonen 2019:
13. marts,
3. april,
29. maj.
Alle dage kl. 19.

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

30. april 	Tove Hansen: Fortælling, billeder og oplæsning af
dagbog fra 1. Verdenskrig.
14. maj

Visens venner Kolding »Muntre viser«.

28. maj

Lokalhistorisk forening. »Agerskov i gamle dage«.

11. juni

Film – Sønnen fra Amerika

25. juni 	Foredrag. Claus Helsbøl »Om at være fængselspræst i Renbæk« – Vi slutter med en let frokost.
Alle er velkomne
Der serveres altid kaffe og te.
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Gudstjenester
Kirkeåret

3. marts Fastelavn
5. marts

Branderup

Tid

Andet

Tid

Kirkekaffe

10.30

9.00
17.00

Hvide tirsdag. Familiegudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning.

10. marts 1. s. i fasten

10.30

Kofoeds Skole

9.00

17. marts 2. s.i fasten

9.00

Kofoeds Skole

10.30

24. marts 3. s. i fasten

10.30

Kofoeds Skole

9.00

31. marts Midfaste

10.30

7. april

Andet

19.30

Mariæ
bebudelse

14.00

14. april

Palmesøndag

10.30

18. april

Skærtorsdag

17.00

Efterfølgende
fællesspisning

19. april

Langfredag

10.30

KFUM og K i Danmark

9.00

21. april

Påskedag

9.00

KFUM og K i Danmark

10.30

22. april

2. påskedag

10.30

KFUM og K i Danmark

9.00

28. april

1. s. e.påske

9.00

KFUM og K i Danmark

10.30 Guldkonfirmander

5. maj

2. s. e.påske

14.00

Kirkekaffe
KFUM og K i Danmark

10.00 Konfirmation

12. maj

3. s. e.påske

10.30

Danske Sømandsog udlandskirker

17. maj

Store bededag

10.00

Konfirmation

19. maj

4. s. e.påske

26. maj

5. s. e.påske

30. maj

Kr. himmelfart

2. juni

6. s. e. påske

9. juni

Pinsedag

10. juni

2. pinsedag

Marianne Holm Zeuthen
Kirkekaffe

Ingen gudstjeneste
9.00

Ingen gudstjeneste

10.30

9.00
Ingen gudstjeneste
13.30 Peter Boyschau

10.30

19.30

9.00

10.30

10.30

Kirkekaffe

9.00

9.00
10.30

14. 00 Fællesgudstjeneste i Tirslund

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.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Dag

Agerskov
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