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Det er sommer ... Det er 
sol ... og det er Pinse ...
 
Det er snart sommerferie for de fleste af os. En sommerferie 
som både kan bruges herhjemme i Danmark, men som også 
ofte betyder at vi rejser ud i verden. Man kan rejse til storby-
erne med deres fortravlede og pulserende liv og deres man-
ge seværdigheder. Ja, det er vist den slags ferier, hvor man 
trænger til ferie bagefter. Men man kan også rejse til Græ-
kenland, Tyrkiet eller Spanien og nyde middelhavets varme 
klima og de mange solskinstimer eller endnu mere eksotiske 
steder. Ja, egentlig er det kun fantasien, der sætter grænser 
for hvor vi kan rejse hen på denne jordklode. Hjemme i præ-
stegården rejste vi eksempelvis til Australien sidste år. Det var 
en rejse der for 100 år siden tog månedsvis med sejlskib og 
dampskib, men som i dag kan gøres på 22 timer. 
Afstanden til at møde andre kulturer er blevet meget mindre i 
dag end nogensinde før. 

Men hvad har det med pinsen at gøre? 

Jo, det har det at gøre med pinsen, at pinsen helt fra den 
første pinsedag også handlede om at rejse ud. Om at møde 
og lære andre kultur at kende, som var forskellige fra en selv. 
Jesus sendte pinse dag med disciplene ud i verden med pin-
seunderet som afsæt, så de kunne tale de fremmed sprog 
de mødte på deres vej. Det lyder måske mærkeligt, men jeg 
har altid læst det som, at det betød, at disciplene skulle tale 
ind i de landes kultur de rejste til. Derfor findes kristendom-
men også i mange forskellige afskygninger i dag. Fra vores 
egen folkekirken som vi alle kender godt, til den katolske 
Kirke i Sydeuropa og Sydamerika og de smukt udsmykkede 
ortodokse kirke i øst med deres ikoner og stærke symbolik 
og Megakirkerne i USA der  mest ligner shoppingcentre. 

Ja, kristendommen er heldigvis ikke bare en ting og det er 
noget af det, man virkelig kan opdage når man rejser ud på 
sommerferie. Man kan blive beriget og inspireret og man kan 
se pinsens mission om at udbrede budskabet om Kristus 
være blevet til virkelighed på mange forskellige måder. Derfor 
skal min opfordring også lyde til alle jer der snart skal ud at 
rejse. Besøg landenes kirker, gå til gudstjeneste hvis i har 
tid. Det minder os om hvor rigt. Hvor stort og hvor lille den 
verden vi lever i er.

Søren Lydeking Pedersen

Agerbæk Kirke 90 år
Søndag d.  22. september 2019. Gudstjeneste kl. 10,30, 
Biskop Elof Westergaard prædiker
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til frokost på 
Agerbæk hotel.

Agerbæk kirke er opført 1928-29. og den er indviet 22. sep-
tember 1929. Kirken er bygget efter tegning af Axel Hansen. 
I 1971 udvidedes kirken tårn i vest ved arkitekt Erik Flagstad 
Rasmussen

Samarbejde på tværs 
af sognegrænser
2. pinsedag 10. juni 2019  i V. Starup kirke 10,30 
ved Søren Pedersen.
Efter gudstjenesten er der frokost i Sognehuset.
25. august. 2019 kl. 14,00.
Friluftsgudstjeneste i Tambours Have efter guds-
tjenesten er det muligt at købe kaffe.
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Sogneudflugt 
den 4. september 2019
Fra Sognelunden kl. 08:45
Fra Torvet kl. 09:00

Årets sogneudflugt starter i Baunekirken,   kirke ligger i Tjør-
ring, ved Herning. . Kirkerummet er åbent op til toppen, hvor 
et glastag lukker for bygningen. Det gør, at man automatisk 
kigger op mod himlen.  Set fra luften danner sidefløjene arme 
i det centrale kors. 
Fra Baunekirken kirke kører vi til Westergaards Hotel i Vide-
bæk, hvor de vil servere en to retters menu for os.

Efter middagen kører vi Møltrup Gods hvor vi får en intro-
duktion til stedet, dets formål og historie,   rundvisning på 
Herregården – med respekt for beboernes private områder, 
kaffebord med mulighed for uddybende spørgsmål  samt  et 
besøg i Herregårdens Madbutik 

Hjemkomst forventet kl. 18,00                                     
Pris for turen incl. mad kr. 250,-

Tilmelding skal ske senest 12.08.2019  til 

Kim tlf.  75196543 eller  agerbaekkirke@gmail.com  
eller 
Ruth tlf.  60172710 eller ruthdn12@gmail.com. 

Med venlig hilsen
Agerbæk Menighedsråd.

Sang og fortælle eftermiddag 
kl. 14,30 i konfirmandstuen.
02.10.2019 – 06.11.2019 – 04.12.2019
Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage, hvor vi 
synger sang fra Højskolesangbogen.  Flemming  Skov spiller 
for. Midtvejs fortælles en historie, og vi drikker kaffe. Kage til  
kaffen, skal man huske selv at medbringe. 
___________________________________________________

Fælles sogneaften i Starup. 
”Kaffe med Kurt”
19. oktober 2019
Mød manden bag ”Kaffe med Kurt”. Hør Kurts anekdoter 
- historier - som han beretter om fra sit møde med de spæn-
dende og farverige mennesker, han har mødt på sin journali-
stiske rejse igennem tiden. Kurt drager et væld af fantastiske 
og pudsige oplevelser frem fra sit 50 årige arbejdsliv som 
journalist.

Sogneaften
24. oktober 2019, kl. 19.00 
Sognepræst Torben Bramming, Ribe kommer og fortæller 
om hans seneste bog. – Da vikingerne mødte korset – om 
Ansgar og kristendommens Danmark i 800-tallet

21. november 2019 
Sognepræst Ole Witte Madsen

27. februar 2020
SOGNE- OG ARRESTHUSPRÆST 
Birte Maarup Iversen, Hjørring

5. marts 2020
fælles sognearrangement i Helle Hallen.

21. – 24. maj 2020
(Kristi Himmelfarts dagene) – Grænsen:  
Et  Folkemøde i Ribe i anledning Genforeningsjubilæet
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Gudstjenesteliste
Dato Agerbæk Starup Tekst

26. maj 9.00 10.30 5.s.e påske

30. maj Fåborg Kirke kl. 10.30 Kristi himmelfartsdag

2. juni 10.30 9.00 6.s.e påske

9. juni 9.00 10.30 Pinsedag

10.juni 10.30 2.pinsedag

16. juni 10.30 9.00 Trinitatis søndag

23. juni 9.00 (Fåborg) 10.30 1.s.e.t

30. juni 10.30 9.00 (Årre) 2.s.e.t

7. juli 9.00 10.30 3.s.e.t

14. juli INGEN INGEN 4.s.e.t

21. juli INGEN 9.00* 5.s.e.t

28. juli 9.00* INGEN 6.s.e.t

4. august INGEN INGEN 7.s.e.t

11. august 9.00 10.30 8.s.e.t

18. august 10.30 9.00 9.s.e.t

25. august Tambours Have 10.s.e.t

1.september INGEN INGEN 11.s.e.t

8. september Årre kl. 9.00 10.30 12.s.e.t

15. september 10.30 Fåborg kl. 9.00 13.s.e.t

22. september 10.30 9.00 14.s.e.t

*Michael Bye

Babysalmesang
– er et tilbud til babyer som bor i Agerbæk, 
Vester Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup og 
Rousthøje sogne og deres forældre

Kan babyer synge? Nej, det kan de måske nok ikke, men 
det er heller ikke meningen med babysalmesang. Derimod er 
meningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse 
og selvfølgelig sang kan hjælpe med at få salmer ”sunget” 
ind i et lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet. 

Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få 
genopfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjem-
me, når barnet vågner, eller skal sove. 

Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalme-
sangen og gøre alt, hun kan for at stimulere jeres børn med 
sang og musik. 

Babysalmesang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.00 
til 9.45 i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje 
Kirke (RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), 
Kærbjergvej, Agerbæk: 
Vi sørger for, at der er kaffe og te på kanden både før og efter 
babysalmesang, og der vil udover babysalmesangen også 
være mulighed for en snak med hinanden og os. Det er gratis 
at deltage, men I skal medbringe et tæppe eller et andet form 
for underlag, da gulvet i kirken er koldt. 

Vi skal gøre opmærksom på, at der er begrænsede plad-
ser, så tilmeld jer hurtigst muligt ringe/maile til Charlotte på 
tlf. 75 19 10 90 eller cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03, 
eller sop@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk

Med venlig hilsen, 
Søren Pedersen, Sognepræst Agerbæk/V. Starup
Michael BW Bergerud, Sognepræst Fåborg/Årre
Charlotte Locht, Sognepræst Rousthøje/Grimstrup
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Program for Indre Mission i Agerbæk
Juni
5. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Guds vidunderlige hemmelighed er frelsen i Kristus
12. kl.18,00 Møde v. Fritidsforkynder Svend Erik Petersen, Ringkøbing
  Vi begynder med en let anretning
  Tilmelding senest d. 5. 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 Vi spiser aftensmad sammen i Cafeteriet
 Kl.19,30 Møde v. Kurt E. Larsen.  Emne: Er der et liv efter døden?
  Tilmelding senest d. 20. juni til Jens Peder, Tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27
August
21. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande **
28. kl.19,30 Sangaften **

September
2. kl.19,30 Kvindemøde hos Ruth Nielsen, Fåborgvej 120 H
  Tekst: ”Ord bliver til liv” side 26 – 27 – 28 
4. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Menigheden som et stort legeme
11. kl.18,00 Fødselsdagsfest v. Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande
  Vi begynder med spisning
  Tilmelding senest d. 4. september til Jens Peder, Tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27
15. kl.10,00 Fællesmøde i Varde Missionshus
18. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v, Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande **
 
** Husk brød og kop til kaffen.

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

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen Kontaktperson for efter middagsmøderne:
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
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