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Konfirmander fra Agerskov til
sangstævne i Løgumkloster
kirke sammen med konfirmander
fra Toftlund, Nørre Løgum og Abbild
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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 15. januar
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Konflikt for konflik
Der findes en gammel kinesisk
forbandelse: »Må du leve i interessante tider«. Det lyder måske mærkeligt, for langt de fleste af os tænker vel egentlig, at vi gerne vil leve
i tider hvor der sker noget spændende.

se, har svært ved at tilslutte sig de
klassiske partier. Politikerleden
stiger kun, som man oftere og oftere oplever politikere der synes at
have glemt deres holdninger neden under en mappe med vælgerundersøgelser.

Men kineserne har nu faktisk ret.
I langt de fleste tilfælde vil vi gerne leve interessante liv, men de
interessante tider, dem vil vi egentlig gerne være fri for.

Og fordi politikerne alle sammen
mener det samme, bliver tonen i
mellem fløjene og partierne mere
og mere skinger, når de skælder ud
over at en regering er i gang med
noget de egentlig gerne selv ville
gennemføre hvis det skulle lykkes
dem at komme i regering ved næste valg, men lige nu, er det den
skinbarlige ondskab.

For interessante tider de er ofte lig
med farlige tider. Tider hvor man
ikke altid ved hvad der sker i morgen, og hvor man er bange for
hvad fremtiden kan bringe.
På den måde var jeg selv heldig, jeg
oplevede det meste af min erkendelse af verden omkring mig og af
politik kom i 90’erne, hvor den
kolde krig var slut, muren var faldet og der ikke rigtig var nogen
store konflikter at være rigtig bange for. Alt det endte selvfølgelig d.
11. september 2001, men føltes
stadig meget langt væk. Det er
kun blevet værre. Ikke bare terroren, som ellers er slem nok.
Men vores politiske system er i opbrud, mange mennesker, specielt
de yngre, føler sig politisk hjemlø-

Og det smitter nedad, folk skælder
ud på dem de er uenige med, eller
har travlt med at blive fortørnede
over de ting andre mennesker gør
og siger. Det er i den seneste tid
blevet næsten grænseløst tilladt at
blive stødt eller fornærmet, også
på andres vegne. I en sådan grad,
at kvinder der har kæmpet for
kvinders rettigheder gennem et
helt liv nu kan blive erklæret
»antifeminister« og mennesker
der lever et åbent og offentligt liv
som homoseksuelle pludselig kan
blive kaldt »homofobe«.

ktens skyld?

Branderup

Og oven i det har vi pludselig fået truslen om
atomkrig igen, nok omme på den anden side
af kloden, men stadig væk.
Vi lever i interessante tider, og ikke kun på
den gode måde, det kommer vi ikke uden
om, Men på trods af det vil jeg prøve at gå ind
i den kommende juletid med nogenlunde
fred i sindet (eller måske bare den helt almindelige mængde julestress).
Hvorfor tør jeg det? Den nemmeste forklaring er at citere en vi har hørt en del til i det
forgangne år, nemlig Martin Luther der i andet vers af »Vor Gud han er så fast en borg«
skriver:
Vor egen magt ej hjælpe kan,
let kan os fjenden fælde;
men med os står den rette mand,
omgjordet med Guds vælde.
Det er den Herre Krist,
og sejer får han vist,
hærskarers Herre prud,
der er ej anden Gud,
han marken skal beholde.

Julekoncert med
Midt Syd Kantori
7. december kl. 19.30
I år er der julekoncert i Toftlund kirke med Midt
Syd Kantori, som vil synge julen ind.
Alle er velkomne. Koncerten er gratis.

Luther skriver selvfølgelig ikke om en jordisk
fjende, men om djævelen, men for mig betyder dette vers, at det kan godt være vores liv
kan synes ramt af gamle kinesiske forbandelser, men Gud er stadig med os, det har han
lovet, og han er stærkere end alle forbandelser, og i den tro vil jeg fejre hans søns fødsel.
Glædelig jul og godt nytår.
Caspar Gregers Jensen

Fra kirkegården
Som graver skal man selvfølgelig overholde de
foreskrevne sikkerhedsregler - og ikke helt sikker på arbejdstilsynet ville acceptere denne
måde at klippe hæk på.
Hækken er her i
efteråret klippet
ned til 1.80 meter
så det nu er
muligt at nå den
fra jorden.
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Agerskov
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.

Konfirmationstøj
Konfirmationer er efterhånden blevet en dyr
affære, og Menighedsrådet i Agerskov Kirke har
derfor besluttet, at vi
gerne vil hjælpe de familier, der har behov for
hjælp, ved at låne dem
en konfirmationskjole
eller noget tøj til drengene.

Kjolerne vil blive lånt ud mod betaling af en rensning efter brug. Vi er i den lykkelige situation, at vi
har kjoler nok til at låne ud til alle de der måtte have
lyst til at fejre dagen i en lånt kjole.

Derfor har menighedsrådet samlet kjoler og jakker ind, sådan at vi nu er
oppe på omkring 25 kjoler som hænger, eller kommer til at hænge i den gamle konfirmandstue i
Agerskov præstegård.

Connie Wittenkamp, tlf. 42 76 43 05,
mail: wittenkamp@c.dk

Kontakt os gerne hvis I gerne vil låne en kjole, eller
hvis I gerne vil donere en kjole, jakke eller noget
lignende til de kommende konfirmander i årene
frem.
Bente Brodersen, tlf. 30 13 36 86,
mail: bentebrodersen@me.com

Inger Petersen, tlf. 23 28 94 25,
mail: ipaabakken@gmail.com

FÆLLES ARRANGEMENTER

Sogneaften med
Jens Jørgen Refshaug
Torsdag den 1. februar
kl. 19.30 i Branderup
forsamlingshus
Emne: »Med farfar ved 		
østfronten«.
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Udflugt til
Esbjergevangeliet
Onsdag den 7. marts 		
kl. 17.30
Udflugt til Esbjerg for at se
esbjergevangeliet. Flemming
Rendbo fortæller om det
spændende værk.

Agerskov
Dåbsklude

&

Agerskov kirke tilbyder fra 1. søndag i advent en
dåbsklud til dåbsbørnene. En lille gruppe damer fra
sognet har strikket og hæklet mange forskellige
klude, som forældrene til dåbsbørnene får mulighed for at vælge imellem ved dåbssamtalen.
Efter dåben får dåbsbørnene kluden med hjem som
et minde om dagen.
På nogle af kludene er der plads til at sy navn, dato
eller evt. kirkens navn.
Såfremt dette ønskes, vil menighedsrådet være behjælpelig med dette før eller efter dåben.

Et udvalg af dåbsklude

Hvide tirsdag
Dagen før fasten rigtig begynder, Askeonsdag, kommer
»hvide tirsdag«. Det er den dag man i Fran-krig kalder »mardi gras« (fede tirsdag) og er den dag hvor man traditionelt
fejrede, at nu starter fasten.
Derfor fejrer vi den aften med en familiegudstjeneste, og
bagefter mødes vi i sognehuset, og spiser pandekager som
man gør det i England.
I år falder hvide tirsdag den 13. februar og gudstjenesten starter kl. 17.00.

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 er et kor for alle der har lyst til at synge.
Lyder ovenstående som noget for dig, så øver vi hver anden tirsdag
i lige uger kl. 19.00 i Sognehuset i Agerskov 			
(Hovedgaden 45, 6534 Agerskov).
Kontakt evt. organist Rikke Gudnason,
tlf. 22 85 10 31,
rikkegudnason@gmail.com

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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Agerskov

Tag godt imod dem
Så er konfirmanderne i Agerskov startet, det er et
lille hold i år, men tag godt imod dem, når I møder
dem i kirken.

Konfirmanderne bliver i år undervist en fredag om
måneden i sognehuset.
Konfirmanderne var 27. oktober til
sangtræf i Løgumkloster med konfirmander fra Løgumgårde, Toftlund og Abild, hvor sangpædagog
Jon Hollesen hjalp til med at få
konfirmanderne til at synge.
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Branderup

Nyt hold er startet

Også i Branderup er konfirmanderne startet, de
bliver undervist hver onsdag formiddag i konfirmandstuen i den gamle præstegård.
Tag godt i mod dem, når I møder dem i kirken.
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Det sker
Tirsdagscafé
i Sognehuset
kl. 10.00-12.00
Der er tirsdagscafe
tirsdage i lige uger
28. november
Foredrag v/ centerleder
Lene Margård Pedersen,
Cafe Parasollen Haderslev
- »Glæden ved at møde det
andet menneske«.
12. december
Julehygge med æbleskiver
og gløgg. Juledekorationer
v/ Tine Kruse. Tag en skål
med.
9. januar
Banko.
23. januar
Heine Petersen
»Prædikestolen«.
Programmet for 6. og 20.
februar ligger ikke fast
ved redaktionens afslutning, og offentliggøres i
december.
Der serveres kaffe/te
hver gang.

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

Det skete

Dåb i Agerskov

6. august:
Emilie Møller Bønneland
28. august:
Lærke Holst Ezerman
3. september: Johan Møller Pedersen
Celina Gerken Christiansen
1. oktober:
Lucas Breiner Larsen
29. oktober:
Søs Limmer Petersen

Vielser i Agerskov
5. august:

Solveig og Hans Anders Stuhr Lundqvist

Dåb i Branderup
10. september: Lexie Grauff Albrektsend

Vielser i Branderup
2. september: Mille og Stefan Fugl Thøisen

Indre Mission i Agerskov
Fredag 8. december kl. 19.30
Adventsmøde: (særskilt program)
v/ KFUM & KFUK, Danmission
og Indre mission.
Sted: Agerskov Sognehus.
Søndag 7. - søndag 14. januar
Alliance bedeugen.
Mandag 8. januar kl. 19.30
Agerskov Sognehus.
Tirsdag 9. januar kl. 19.30
Private hjem hos:
• Lene & Knud Lund, 		
Bispelunden 28
• Ruth & Anger Nørgaard, 		
Vestagervej 31.
Onsdag 10. kl. 19.30 		
Agerskov Sognehus.

Torsdag 11. kl. 19.30 		
Agerskov Kirke (Valgmenighed).
Fredag 12. kl. 19.30 		
LM´s Missionshus.
Torsdag 18. januar kl. 19.30
Kredsmøde - Vintermøde.
Sted: Agerskov Sognehus.
Torsdag 8. februar kl. 19.30
Agerskov Indre Mission - Generalforsamling. (Dagsorden kan rekvireres hos formand Rudolf Larsen fra
torsdag d. 25. januar).
Torsdag 22. februar kl. 14.00
og kl. 19.30 Kredsmøde - Vinterstævne. Sted: Gram Menighedshus.
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Gudstjenester

Agerskov

Branderup
Tid

Dag

Kirkeåret

Tid

Andet

26. nov.

S. s. i kirkeåret

10.30

3. dec.

1. s. i advent

14.00

10. dec.

2. s. i advent

14. dec.

Torsdag

17.00

17. dec.

3. s. i advent

9.00

24. dec.

4. s. i advent Juleaftensdag

13.00
16.00

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. juledag

31. dec.

Julesøndag

9.00

1. jan.

Nytårsdag

16.00

7. jan.

1. s. e. H3k

9.00

14. jan.

2. s. e. H3k

10.30

Folkekirkens ungdomskor

9.00

21. jan.

Sidste s. e. H3k

9.00

Folkekirkens ungdomskor

10.30

28. jan.

Septuagesima

10.30

Diakonhøjskolen

19.30

4. feb.

Seksagesima

9.00

Andet

19.30
Kirkens krybbe bæres ind.
Kirkekaffe.

10.30
14.00 Peter Boyschau

9.30
10.30

De 9 læsninger med konfirmander fra Agerskov sogn
og Agerskov kirkes kor.
10.30
Børnesagens fællesråd

14.30

Blå kors Danmark

11.00

Missionen blandt hjemløse

9.00

Børnesagens fællesråd

10.30

Menighedsrådet er vært
ved et glas. Bibelselskabet

14.30 Menighedsrådet er vært
ved et glas.

Marianne Zeuthen
Børnesagens fællesråd

Kirkekaffe. Diakonhøjskolen 10.30

11. feb.

Fastelavn

10.30

Diakonhøjskolen

13. feb.

Hvide tirsdag

17.00

Familiegudstjeneste m.
efterflg. fællesspisning

18. feb.

1. s. i fasten

9.00

Kofoeds skole

10.30

25. feb.

2. s. i fasten

10.30

Kofoeds skole

19.30

3. s. i fasten

9.00

Kirkekaffe. Kofoeds skole

10.30

4. mar.

229

9.00

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

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.

