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Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være 
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011. 

Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er 
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling 
mandat til at finde èn mere til besty-
relsen og det lykkedes.
 
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blå-
bærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i 
Varde.
 
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørne-
allè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i 
Kolding.
 
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen, 
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør 
virksomhed.

Ny fejemaskine
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste 
vinter kørte vi med Kommunens 
fejemaskine, som de havde stillet til 
rådighed. Dette var ikke muligt i år 
så på grund af den hårde vinter var 
vi nødt til at købe en mere, så vi nu 
kører med to for at nå rundt i god tid. 
Vi har stadigvæk de kommunale om-
råder der skal fejes. Den nye maskine 
er betalt, så vi står godt rustet til de 
kommende år.
 

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første 
velkomstpakke som erhversforenin-
gen og øvrige foreninger i byen har 
bidraget til. Pakken er blevet godt 
modtaget. I skrivende stund er vi 
på vej ud med to mere. Dette er en 

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte 
til byen. Til glæde for både de hand-
lende og foreningslivet i byen.
 

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophæng-
ningen og nedtagningen af julebe-
lysningen rigtig godt. Folk mødte 
talstærk op. 
Det er altid en fornøjelse , når så 
mange frivillige møder op. Uden dem 
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til Agerbæk 
El Service fordi de lægger lokaler til, 
så vi dèr kan starte med morgenkaf-
fen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma 
for lån af Truck, Karsten Iversen for 
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af 

Agerbæk Kirke

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk

Nr. 2 Juni, juli og august 2018

Salmesang

Man siger, at vi i Danmark har en salmesangsgudstjeneste. 
En gudstjeneste, hvor det at synge danner rammen om alle 
de andre elementer. At det er sådan skyldes Martin Luther. 
Han elskede sang og var selv ekstremt musikalsk. Og så 
mente han også, at sangen og musikken havde et pædago-
gisksigte. Når vi synger, husker vi bedre. De fleste kan uden 
problemer synge omkvædene fra de mest populære sange, 
der bliver spillet i radioen ligenu og sådan er det også med 
mange af de mest elskede salmer. 

På den måde minder salmerne og popsangene meget om 
hinanden. De kommunikerer et budskab, som det er menin-
gen, at dem der hører det kan genkende og selv synge med 
på. Alligevel er der nok mange, der vil sige, at salmer, det 
er noget kedeligt og gammeldags noget. Men det er faktisk 
ikke helt rigtigt. Selvom salmebogen har mange salmer som 
også er gamle, er der også mange nye, som efterhånden er 
blevet elsket. Det bedste eksempel er nok Du som har tændt 
millioner af stjerner. Det er en salme, som i dag bliver sunget 
både til dåb, bryllupper og begravelser og rigtig mange har 
taget netop denne salme til sig. Den er også et glimrende 
eksempel på, hvordan en salme kan kombinerer kristendom-
men og samtidig tale ind i et moderne menneskeliv på en 
vedkommende måde.

Men faktisk befinder vi os i en gylden tid for salmedigtnin-
gen. Der er aldrig blevet skrevet så mange nye salmer, som 
der bliver ligenu, og det vil vi i Agerbæk Kirke gerne marke-
rer. Heldigvis er gudstjenesten og kirken ikke noget der står 
stille. Derfor har vi besluttet, at vi henover sommeren vil have 
en månedens nye-salme. Det bliver en salme som stammer 
fra salmebogstillægget 100 nye salmer som udkom sidste 
år. Forhåbentlig vil det betyde, at vi i menigheden bliver be-
kendte med række nye salmer inden Iben Krogsdal, som selv 
har skrevet flere salmer i tillægget besøger kirken til oktober 
og fortæller om hendes arbejde med salmerne og den mo-
derne salme.

Søren Pedersen

Sognepræst
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Agerbæk Kirke

GUDSTJENESTELISTE
Dato Agerbæk Vester Starup  Tekst

20. maj 9.00 10.30 Pinsedag

21. maj 10.30 9.00 (Andagt) 2. pinsedag**

27. maj 9.00 10.30 Trinitatissøndag

3. juni 9.00 10.30 1. søn. e. trin.

10. juni 10.30 9.00 2. søn. e. trin.

17. juni 9.00 10.30 3. søn. e. trin.

24. juni 9.00* INGEN 4. søn. E. trin.

1.juli INGEN 9.00* 5. søn. E. trin.

8. juli INGEN INGEN 6. søn. E. trin.

15. juli 9.00 10.30 7. søn. E. trin.

22. juli 10.30 9.00 8. søn. E. trin.

29. juli 9.00 10.30 9. søn. E. trin.

5. august 10.30 INGEN 10. søn. e. trin.

12. august INGEN 10.30 11. søn. e. trin.

19. august 10.30 9.00 12. søn. e. trin.

26. august Tambourshave kl. 14.00  13. søn. e. trin.

2. september 10.30 9.00 14. søn. e. trin.

9. september INGEN INGEN 15. søn. e. trin.

Kirkebil kan bestilles på telefon 75 19 55 10.

Foto: Lissi B. Hansen, Studie 9

Vi og vores forældre vil gerne sige tusind tak for opmærksomheden, 
i anledning af vores konfirmation i Agerbæk kirke den 27. april 2018.
Øverst fra venstre: 
Tobias Lauge Jeppesen, Jeppe Kristensen, Jonas Thestrup Møller, 
Marc Thestrup Bertelsen, Jeppe Lund Jensen, Christian Nielsen 
I midten fra venstre :
Lærke Evald Kristensen, Hannah Chia Jensen, Tobias Laursen Boel, 
Mathias Jon Bundgaard, Daniel Kikkenborg Jensen, Mathilde Kjær-
gaard Kristensen, Emma Damgård Reisner.
Siddende fra venstre :
Line Bertelsen, Ingeborg Højvang, Signe Wobeser Nielsen, Clara 
Johanne Nielsen, Kirstine Heinsvig Nielsen

Minikonfirmander foråret 2018.
Allerførst en hjertelig tak til forældrene til 3. klasse for den 
store opbakning. 
Minikonfirmandundervisningen foregik i uge 12.
Vi har hørt bibel-fortællinger, være kreativ, Tirsdag var vi på 
udflugt til Varde.
Fredag tog minikonfirmanderne aktiv del i en lille gudstjeneste 
og viste, forældre, bedsteforældre og søskende hvad de har 
lavet. 
Efter gudstjenesten var der pizza / pølsehorn til alle i konfir-
mandstuen.
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Sogneudflugt den 29. august 2018 
Fra Sognelunden  kl. 08.45
Fra Torvet  kl. 09.00

Friluftsgudstjeneste i  
Tambours Have  
26. august kl. 14.00 

Sognekalender:
Sang og fortælle eftermiddage i efteråret: 3. oktober + 7. no-
vember + 5. december 2018 kl. 14,30 i konfirmandstuen.

Sogneaften  
torsdag den 27. september  
kl. 19,00 i konfirmandstuen.
Lis Moth Nielsen : Mit liv som Hollandsk konsulinde anno 
2018

Fælles Sogneaften  
onsdag den 10. oktober  
kl. 19,30 i V.Starup Sognehus.
Billedforedrag med Mette og Poul Nørup
En cykeltur fra Esbjerg til Rom

Fælles arrangement i Agerbæk – 
V.Starup pastorat.
Agerbæk Kirke 29. oktober 2018.  
kl. 19,30
"100 salmer" et tillæg til den danske salmebog.
Forfatter, salmedigter og ph.d. i religionsvidenskab Iben 
Krogsdal

Sogneaften 29. november 2018  
kl. 19,00 i konfirmandstuen.
”Livet og døden på Hospice”
v/ Ragnhild Rabjerg, Hospicechef, Hospice Sydvestjylland

20 januar 2019 kl. 14,30  
i Agerbæk Kirke
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af 
Louise Adrian.

Årets sogneudflugt starter i Taulov kirke. Vi får en lille bid af 
kirkens historie, som stammer helt tilbage til 1170. Kirken 
har ændret udseende af flere omgange. Ved en omfattende 
istandsættelse og ny udsmykning i 1999 har kunstmaler Arne 
L. Hansen farvesat hele kirkerummet med nye moderne far-
ver.
 
Fra Taulov kirke kører vi til Kryb I Ly kro, hvor de vil servere en 
to retters menu for os. 
 
Efter middagen kører vi over den Gamle Lillebæltsbro til 
Hindsgavl Naturcenter. Her vil vi samle Naturvejleder Rikke 
Vesterlund op. Hun vil guide os rundt på Hindsgavl halvøen, 
området omkring Middelfart samt en tur ind i Middelfart.
 
Turen ender ved CLAY Keramikmuseum (Grimmerhus ). Efter-
middagen sluttes af med at nyde den medbragte kaffe med 
udsigt til skulpturparken, Lillebælt og træerne i Kongebro-
skoven.
 
Hjemkomst forventet kl. 18,00
 
Pris for turen incl. mad kr. 200
 
Tilmelding skal ske senest 12.08.2018 til 
 
Kim tlf. 75196543 eller agerbaekkirke@gmail.com 
eller 
Ruth tlf. 60172710 eller ruthdn12@gmail.com. 
 
Med venlig hilsen
 
Agerbæk Menighedsråd.
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Maj
23  kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder  
  Henning Hansen, Give **
30  kl.19,30 Møde v. Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup **

Juni
1-3  Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping
6  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Menighedens bedste indretning
13  kl.18,00 Møde v. Missionær Frank Boel Fyhn, Grindsted
  Vi begynder med en let anretning
   Tilmelding senest den 6 juni til Jens Peder,  

tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27
27  Tur til Mørkholt. Vi kører i private biler
 kl.17,30 Fælles grill aftensmad
 kl.19,30 Møde v. Kurt Hjemdal, Norge
   Tilmelding senest den 20 juni til Jens Peder,  

tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27

August
15  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: At de alle må være et
22  kl.19,30 Kredsmøde i Agerbæk v Pastor Steen Søvndal, Grindsted
  Eftermiddagsmødet den 29 er aflyst pga. sogneudflugt

September
3 kl.19,30 Kvindemøde hos Else Jensen, Fåborgvej 120 E
  Emne: Ord bliver til liv, side 10-11-12
5 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene

  ** Husk brød og kop til kaffen.

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen Kontaktperson for eftermiddagsmøderne
Tlf. 75 19 63 27 Mobil 51 90 63 27 Hejhne Nielsen. Tlf. 75 19 61 84
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk

Hjemmeside: Agerbæk App

Fælles sogneaften  
torsdag den 24.01.2019  
V.Starup Sognehus,  
Matador i ord og toner
Et koncertforedrag med duoen Toner af Guld

Fælles sogneaften  
gl. Helle kommune i Helle Hallen  
den 07.02.2019 
v/ Elsebeth Gerner Nielsen
” Fra hver-for-sig-fund til sam-fund”.
 Hvordan kommer vi jeg og selvrealiseringsbølgen til livs til 
fordel for bedre fællesskaber. Mere vi?
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