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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 19. april
Materiale til kirkebladet
sendes til Caspar Gregers
Jensen på cgj@km.dk
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Om dåben…
Forskellige ting, har i den seneste
tid fået mig til at tænke en del over
dåben.
En af dem er selvfølgelig de snarlige konfirmationer, som helst
skulle få en til at tænke over dåben, men der har også været andre
ting.
En af de første ting, man må sige
om dåben er, at den er vigtig, det
ved vi, fordi Jesus selv har sagt, at
vi skal døbe i faderens og Sønnens
og Helligåndens navn, Som en del
af det at komme til at tilhøre ham.
For mange, mig selv inklusive, betyder det, at dåben er den vigtigste begivenhed i det kristne menneskes liv. For nogen er dåben ligefrem nødvendig for frelsen,
men det mener jeg er at lægge begrænsninger for Guds kærlighed.
Det vi ved er, at vi får et løfte i dåben, ikke en ret til at afvise Guds
kærlighed til andre.
Men når man er døbt, så gør det
løfte dåben til noget af det vigtigste der kommer til at ske for en
som kristen.

”

Hvilket jo egentlig er ret mærkeligt. For det betyder jo, at den vigtigste begivenhed i det kristne liv
er en begivenhed de færreste af os
kan huske, fordi vi blev døbt, da vi
var spædbørn. For nogle enkelte
er det, selvfølgelig, en mere bevidst handling der er sket senere i
livet, fordi de, af den ene eller anden grund ikke er blevet døbt som
børn. For eksempel er der oftere
og oftere nogle konfirmander, der
ønsker at blive døbt, så de kan blive konfirmeret.
Det er selvfølgelig helt fint, og det
glæder mig altid, når jeg får lov til
at døbe et spædbarn, et barn, et
ungt menneske eller en sjælden
gang i mellem en voksen. Det glæder mig altid, at få lov til at føre et
hvilket som helst menneske ind i
det forhold til Gud som er kirkens
egentlige kendemærke.
Men det er ikke finere eller rigtigere at blive døbt når man selv kan
sige »ja« til dåben. Fordi dåben
handler i sidste ende om, at det er
Gud der siger »ja« til os. Og der er
en stor forskel, for hvis det er vo-

Vi er her
på jorden for at leve
vore liv, ikke bare i
forsagelse, men mere
end noget andet
i kærlighed

”
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Det sker
res »ja«, der er vigtigt, så bliver det at komme
ind under Guds herredømme pludselig en
beslutning vi tager. Så kan vi pludselig tvinge
Gud til at tage imod os. Og samtidig lægger
det ansvaret for vore fejltrin helt på vore egne skuldre.
Som jeg forstår dåben er en del af dens funktion, at Gud tager ansvaret for os og vore fejltrin. Ikke som at han gør os uden ansvar i
vore liv, men at han giver os fri til at leve så
godt som vi kan, uden altid at skulle overveje
vore egne motiver og handlinger.

søndag den 15. april kl. 10.00
i Branderup

Dåben er lige fin om vi blev døbte som spæde
eller som gamle, om vi selv svarede ja, eller
det var den, der bar os, der gjorde det for os.
Det vigtige er, at vi er døbte.

Det er igen i år muligt, at aflevere telegrammer og hilsener i konfirmandstuen i den
gamle præstegård, hvor der vil være opsyn
hele dagen.

Det store problem med at vi ikke selv kan huske at vi blev døbt er, at den nemt kommer til
at træde i baggrunden. Det bliver andre ting
der bliver større for os. Og det er helt OK. Vi
er her på jorden for at leve vore liv, ikke bare
i forsagelse, men mere end noget andet i
kærlighed. Men Guds kærlighed i vores dåb
ligger forud for al vores egen kærlighed.
Guds fred
Caspar Gregers Jensen

Konfirmation

Årets konfirmander er:
• Emil Nissen Mathiesen
• Emma Nissen Mathiesen
• Freja Christensen
• Lærke Petersen

Konfirmation
st. bededag, fredag den 27. april
i Agerskov
Det er som altid muligt, at aflevere telegrammer og andet i den lille sal i sognehuset.
Følgende skal i år konfirmeres i Agerskov kirke:
• Anders Mørk Hansen
• Anna Sofie Valbjørn
• Christian Juhl
• Jonas Hygum Sørensen
• Jonas Lohman Olesen
• Kathrine Voigt Andresen
• Magnus Hoff
• Malene Petersen Lasota
• Marco Bang Herrmannsen
• Markus Werenberg Bergholdt
• Simon Tronhjem Martinsen
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FÆLLES ARRANGEMENTER
Fælles sogneaften

Udflugt til Esbjergevangeliet
Onsdag den 7. marts
Udflugt til Esbjerg for at
se esbjergevangeliet.
Flemming Rendbo fortæller
om det spændende værk.
Flemming
Rendsbo

Bussen kører fra
Agerskov Kirke kl. 17.30
Toftlund Kirke kl. 17.40
Arrild Kirke kl. 17.50

Esbjerg Evangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri,
der fortolker bibelen i billeder og tekst i et moderne sprog.

Flemming Rendsbo fremviser
Esbjerg evangeliet for
hendes majestæt dronningen.

Det unikke kunstværk er udført af kunstneren Erik Hagens.
Værket er malet i perioden fra 2003 til 2006 og bygger på 150 citater fra Bibelen. Situationerne har
Erik Hagens omsat til billeder fra dagens Danmark. Værket fremstår som en stor collage med billeder og citater, der på enestående vis får Bibelens fortællinger bragt ind i en nutidig sammenhæng.
Billedkunstner Flemming Rendbo fortæller og guider besøgende gennem det store billede på UCSyd.
Pris 100 kr. incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 1. marts til Connie Wittenkamp tlf. 42 76 43 05; wittenkamp@c.dk
eller Grethe Madsen tlf. 61 78 21 76; grethe@cetg.dk
Sogneaftenen er arrangeret af sognene i den tidligere Nørre Rangstrup Kommune.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag – mandag den 21. maj kl. 14.00
i præstegårdshaven, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund
Marianne Holm Zeuthen prædiker.
Messingkvintet, violinist og organister medvirker.
Det er muligt at købe kaffe og kage.
Medbring gerne tæpper og stole – og evt. en paraply.
Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab af Branderup-, Agerskov-, Arrild,- Tirslund,- og Toftlund Sogne.
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Billeder fra sidste års
pinsegudstjeneste

Agerskov
Sangaften

– to generationer spiller ud
onsdag den 11. april kl. 19.30
Igen i år holder vi sangaften, hvor 2 generationer præsenterer os for nogle af deres foretrukne sange. I år er det Erik Sørensen og Per Gruelund Sørensen der starter med at vælge.
Der synges fra Salmebogen og Højskolesangbogen.

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?
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

Tirsdagscafé

&

i Sognehuset kl. 10-12
6. marts

Peter Langberg synger, spiller
og fortæller om sit musikerliv

20. marts Påskepynt v/ Tine Kruse,
Tag en skål og saks med
3. april

Asta Flyholm Kjær spiller
og fortæller

17. april

Lokalhistorisk forening,
fortæller og viser billeder
fra Agerskov i gamle dage

1. maj

Foredrag: Karla Osborg, Ribe
»Oplevelser på landevejen«

15. maj

Film »Arvingen«

29. maj

Foredrag: Thomas Kristensen
»Det store i det små«

12. juni

Foredrag: Gerda Jessen
»Jeg vil have lov til at fejle«

26. juni

Foredrag: Bent Oluf Dam
»Duer i Bibelen og i præstens have«
Vi slutter med en let frokost

Der serveres kaffe og te alle gange, og der er
også tid til en god snak.

Fra tirsdagscafeen 12. dec. 2017
hvor der blev lavet juledekorationer
under Tine Kruses kyndige ledelse.
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Konfirmandikoner

De færdige
resultater

Konfirmandikoner
Den 19. januar, var de fleste af årets konfirmander fra Agerskov
og Branderup samlet i sognehuset i Agerskov for at lave ikoner
over deres konfirmandord, sammen med kunstner Helle Noer.
De fine resultater udstilles i kirkerne frem til konfirmationerne.
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Det sker
Det skete

Dåb i Agerskov

26. nov. 2017: Ane Brink Christiansen
20. januar:
Emma Christensen Osmanovic
Patricia Belinda Sotelo Heima
Anne Maria Sotelo Heima
Marlie Bergljot Sotelo Heima
Sean Mateo Sotelo Heima
Selina Eleonora Molyneux-Child
Isabeau Beinta Sotelo Heima
28. januar:
Signe Kyhnau

Dåb i Branderup
17. dec. 2017: Cecilie Marie
Petersen

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.

Booking af
Sognehuset
Indre Mission i Agerskov
Onsdag d. 7. marts kl. 19:30
Højskole aften
De Unges Hjem, Toftlund
EMNE: Mit liv og forhold til døden
v/ Kirkegårdsleder
Jørgen B. Hansen, Gram

Onsdag d. 2. maj kl. 19:30
Kredsmøde - Bibelkursus
Gram Menighedshus
v/ Pens. Missionær Christen P.
Olesen Guds skabermagt
og vort selvforståelse.

Torsdag d. 15. marts kl. 19:30
Agerskov Indre Mission

Torsdag d. 3. maj kl. 19:30
Emne: Vi tror på Helligånden

Torsdag d. 5. april kl. 19:30
Agerskov Indre Mission
v/ Missionær Mette Hornstrup,
Hjordkær

Onsdag til søndag
d. 23. til 27. maj
Teltmøder
(Særskilt teltmødeprogram)
Sted: Kirkeskoven, Hjordkær

Tirsdag d. 24. april kl. 19:30
Sømandsmissionens
storkredsstævne Bredebro
(særskilt program)

Rita Jessen,
tlf. 23 42 41 34,
sognehuset@hotmail.com
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Gudstjenester
Dag
4. mar.

Kirkeåret
3. s. i fasten

Agerskov

Branderup

Tid

Andet

Tid

Kirkekaffe. Kofoeds Skole

10.30
10.30

9.00

Andet

11. mar.

Midfaste
søndag

14.00

Folkekirkens nødhjælps
landsindsamling

18. mar.

Mariæ bebud.

19.00

Lysgudstjeneste
v. Marianne Holm Zeuthen

25. mar.

Palmesøndag

10.30

Menighedsplejen

29. mar.

Skærtorsdag

17.00

Efterflg. fællesspisning
Menighedsplejen

10.30

30. mar.

Langfredag

9.00

Menighedsplejen

10.30

1. apr.

Påskedag

10.30

Agerskov Kirkes kor
medvirker. Kirkekaffe.
KFUM og KFUK i Danmark

9.00

2. apr.

2. påskedag

9.00

KFUM og KFUK i Danmark

10.30

8. apr.

1. s. e. påske

10.30

KFUM og KFUK i Danmark

9.00

15. apr.

2. s. e. påske

14.00

KFUM og KFUK i Danmark

10.00 Konfirmation

22. apr.

3. s. e. påske

9.00

Danske Sømandsog udlandskirker

10.30

27. apr.

Store bededag

10.00

Konfirmation.
Menighedsplejen

29. apr.

4. s. e. påske

6. maj

5. s. e. påske

9.00

14.00 v. Peter Boyschau
9.00

Kirkekaffe. Danske
Sømands- og udlandskirker

10.30

10. maj

Kr. himmelfart 10.30

Danske Sømandsog udlandskirker

9.00

13. maj

6. s. e. påske

9.00

Danske Sømandsog udlandskirker

10.30

20. maj

Pinsedag

10.30

Danske Sømandsog udlandskirker

9.00

21. maj

2. pinsedag

14.00

Fælles gudstjeneste i Arrild præstegårdshave

27. maj

Trinitatis s.

10.30

Sankt Lukas stiftelsen

19.30

3. juni

1. s. e. trin.

9.00

Sankt Lukas stiftelsen

10.30

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.

