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Kirkelig
vejviser

Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Byggebjerg 4
6534 Agerskov
Tlf: 74 83 31 05
Mobil: 21 14 31 05
cgj@km.dk
Organist
Ruth Iversen,
Tlf. 61 28 11 69
ruth@justiversen.dk
Agerskov Kirkegårdskontor:
Kirkevej 2. 6534 Agerskov
Tlf. 74 83 35 23
agerskovkirkegaard@mail.dk
Ansatte på kirkegården
Jens Erik Sommerlund
Alice Bak Pedersen
Lis Danvad
Branderup kirkegård
Joan Holm Schmidt
Søgårdsvej 2,
6240 Løgumkloster
tlf. 74 83 50 02
eller 22 38 77 44
Agerskov Menighedsråd
Inge-Lise Tobiesen
Lars Hygum
Dorte Jessen
Karin Hansen
Knud Thorup Rasmussen
Hans Oskar Lorentzen
Branderup Menighedsråd
Bente Møller Sørensen
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Jens Erik Skøde Thomsen
Ingrid Vestergaard Pedersen
Karen Ingrid Petersen
Kirkebil
Agerskov Taxi · 74 83 36 40
(bestilles dagen før)
www.agerskov-kirke.dk
Deadline for næste
kirkeblad er 1. november
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Lidt om den nye præst
Det er så mig der er den nye præst
i Agerskov og Branderup. En del
har nok set mig allerede, da jeg
inden dette blad kommer ud har
været i sognene i 2 måneder.
Det er ikke fordi jeg vil skrive så
forfærdelig meget om mig selv,
men for en ordens skyld vil jeg lige præsentere mig selv.
Jeg er 36 år gammel og gift med
Iben der er gymnasielærer på
Aabenraa Statsskole, hvor hun
underviser i Engelsk. Vi har to
børn, der begge er startet i børnehaven i Agerskov.

”

… jeg glæder mig til
i de kommende år,
at virke her både som
sjælesørger,
forkynder og
ritualforvalter for
jer alle sammen

mere bestemt Sønderborg, hvor
jeg er født, og min familie stammer fra. Så det kan godt være, at
det ikke lyder sådan når jeg taler,
men mine rødder er i det sønderjyske.
Det er snart 5 år siden jeg blev ordineret, og i den mellemliggende
tid, har jeg haft en stribe kortere
vikariater (alt mellem seks uger
og ti måneder) rundt omkring,
både i store bysogne og små landsogne, mestendels i Ribe Stift.
Det er mig en stor glæde, at være
kommet til Agerskov og Branderup. Og jeg glæder mig til i de
kommende år, at virke her både
som sjælesørger, forkynder og ritualforvalter for jer alle sammen.
I kommer til at høre meget mere
til mig i de kommende år, og derfor vil jeg lade det være godt med
det for denne gang.
-Præsten

”

Jeg er uddannet i København ved
Københavns Universitet og på
Pastoralseminariet i København.
Da jeg var færdig, besluttede vi os
til at drage til Sønderjylland, nær-

Et midlertidigt kirkeblad
På grund af sommer, præsteskifte og så videre er dette kirkeblad i
et midlertidigt format. I løbet af sensommer og efterår vil menighedsrådene i de to sogne sammen finde ud af hvilket format og
indhold et kommende kirkeblad skal have.
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Det sker
Bibelkredsene
26. september kl. 19.30
hos Bente og Kjeld Hansen
24. oktober kl. 19.30
hos Elin og Rudolf Larsen
28. november kl. 19.30
hos Anne Marie og Laurids
Clausen

KFUM og KFUK
Mandag d. 4. nov. kl. 19.30
på »De unges Hjem«, Toftlund.
Emne: Hvordan lever man livet
til det sidste?
Ved hospicechef Anne Marie
Olsen, Haderslev.

Indremission
Onsdag d. 11. september
kl. 19.00
Kredsmøde - Efterårsmøde
i Sønder Hygum Kirke og
Sognehus v. sognepræst Heine
Holmgaard, Bedsted.

Torsdag d. 19. september
kl. 19.30
Agerskov Indre Mission møde v.
missionær Bjarne Taulborg,
Haderslev.
Onsdag d. 2. oktober kl.
19.00
Kredsmøde – Oktobermøde
Toftlund kirke og Herstedgaard.
Torsdag d. 3. oktober
kl. 19.30
Kredsmøde – Oktobermøde
»De unges hjem«, Toftlund.
Fredag d. 4. oktober kl. 18.45
Høstfest v. udvalg for IM og
KFUM & K v. frimenighedspræst Robert Bladt, Vejle.

Sigurd Barrett

Foredrag

Lørdag den 28. september i Teaterhuset i Toftlund, Sigurd Barrett synger og
fortæller bibelhistorie. Biletter kan købes
hos boghandleren i Toftlund.

Torsdag den 3. oktober i
Branderup forsamlingshus,
Pastor em. Paul Zebitz Nielsen,
»Når den, man elsker, dør«.

Salmemaraton

Litteraturkreds

Her i efteråret afsluttes Salmemarathon; vi er ganske enkelt blevet færdige med Salmebogen. Vi synger på følgende dage: 18. og 25. september kl. 19.00 og 2. oktober
kl. 19.00 i den lille sal i sognehuset i Agerskov.

Som et forsøg starter der en litteraturkreds i efteråret. Vi mødes
første gang 13. november i sognehuset i Agerskov kl. 19.00.

Alle er selvfølgelig velkomne, også dem der
ikke har været med før.

Og derefter den anden onsdag i
hver måned.

Tovholder er Pastor
emer. Henry Raabjerg
og ved klaveret sidder
pastoratets
organist
Ruth Iversen.

Yderligere information se
www.agerskov-kirke.dk
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Gudstjenester og arrangementer
Dag
1. sept.

Agerskov Kirke

Branderup Kirke

Kirkeåret

Tid

Tid

14. s. e. trinitatis

09.00

10.30

Andet

8. sept.

15. s. e. trinitatis

10.30

09.00

15. sept.

16. s. e. trinitatis

09.00

10.30

22. sept.

17. s. e. trinitatis

09.00

Peter Boyschau

29. sept.

18. s. e. trinitatis

10.30

Høstgudstjeneste

Ingen
19.30

6. okt.

19. s. e. trinitatis

09.00

13. okt.

20. s. e. trinitatis

09.00

20. okt.

21. s. e. trinitatis

10.30

09.00

27. okt.

22. s. e. trinitatis

09.00

10.30

Høstgudstjeneste

10.30
Peter Boyschau

Ingen

3. nov.

Alle helgens dag

10.30

19.30

10. nov.

24. s. e. trinitatis

09.00

10.30

17. nov.

25. s. e. trinitatis

24. nov.

S. s. i kirkeåret

Fælleskørsel til Branderup
10.30

Andet

09.00

Heine Holmgaard

19.30

2013

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Ved alle aflyste Gudstjenester er det naturligvis muligt
at tage kirkebilen til den anden af de to kirker,

September
Oktober
November

Agerskov & Branderup

