
Agerbæk Kirke

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk

Nr. 1  •  Marts – april – Maj  2021

Midt mellem stjernerne
Midt i universet svæver vi på denne lille bitte planet. Uden 
om os, er verdensrummet som er uendeligt og skabt midt 
i evigheden ved et fingerknips. Her går vi os mennesker. Vi 
går på arbejde. Vi går på besøg og vi går til barnedåb og til 
begravelser. Livet starter og det slutter og hvorfor er vi egent-
lig her? 
 
Det ved vi ikke.
 
Hvordan opstod livet? Kan en sten eller et sandkorn eller no-
get som ikke er levende blive levende. Kan det som er dødt 
blive til liv? Til det er svaret ubetinget ja. Der var engang, hvor 
der intet var, og fra det stammer alting. Der var engang, hvor 
der intet levende var, end ikke en eneste celle, men det døde 
og viljeløse blev til os og vi er her nu. Jorden fik ånd og blev 
til dig og mig. 
 
Her sidder vi så i kirken om søndagen, som de eneste væs-
ner der kan erkende alt dette. Der ved, at verdensrummet 
er uendeligt, at universitet består af atomer, at livet opstod 
af stjernestøv og spørg os selv om der overhoved er nogen 
mening med det hele.

Måske er det fantasifuldt at hævde, at det er der, fordi der 
er en Gud. Men er det egentlig mere fantasifuldt og fantastisk 
end det, at vi rent faktisk er her? 

Vi ved, at livet alligevel ikke helt op stod af intet, men at der 
er en Gud, som pustede sin ånde ind og vi ved, at det gentog 
sig, da den døde krop påskemorgen blev levende igen. Om 
man tror på det eller ej, det er helt op til hver enkelt af os. Der 
er ingen beviser, andre end dem at vi er her, på denne plant 
midt i universet og evigheden og vi lever.
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Agerbæk kirke er ramt af Covid-19 restriktioner  
lige som alt andet her i Danmark
I dag med sidste deadline til det første nummer af Kirkebladet 
i 2021, er det svært at se hvilke muligheder foråret vil bringe.
Skærpede retningslinjer. Den 21. december 2020 blev det 
udsendt en pressemeddelelse om skærpede retning, det var 
bare en gentagelse af allerede indførte restriktioner og altså 
intet nyt.  Den 23. december modtog vi så i sognene, kort 
før midnat, en opfordring til at aflyse alle julegudstjenester. 
Det var rigtig ærgerligt at udmeldingerne kom så sent.  De 
seneste restriktioner betyder at gudstjenesten er afkortet til 
30 min. Kirken må stadigvæk kun rumme 25 personer til 
gudstjenester og alle de kirkelige handlinger som foregår i 
kirken. Det er desværre heller ikke tilladt at synge med på 
vore smukke danske salmer. Det er kun kirkesangeren, der 
må synge.

Vi har her i Corona perioden afholdt dåbsgudstjenester, så-
ledes at flest mulige dåbs-gæster kan være tilstede under 
dåben.

I aktivitetskalenderen og på hjemmesiden har vi desværre 
været tvunget til at skrive AFLYST ved Sogneaftner, Fælles-
sang i kirken, Sang- og fortælle eftermiddage. Det er trist 
men desværre nødvendigt, så længe smittetrykket og re-
striktionerne er som de er. Sogneaftens arrangementerne er 
dog blot udsat til det bliver muligt at samles igen.

Konfirmationerne som vi plejer at afholde Bededag, er udsat 
til lørdag d. 14. august 2021.  

Forårskoncerten med konservatoriets pigekor fra Esbjerg er 
aflyst, det forsøges dog prøves gennemføre til efteråret.  Vi 
håber også at det bliver muligt at holde sogneudflugt igen til 
efteråret.

Dette nummer af ”Agerbækken” udkommer tirsdag d.16. 
marts. Det er spændende om vi samme dag får mulighed 
for at gennemføre Sogneaftens arrangementet med ”Præ-
stehistorier – fra Fyn og Sønderjylland” med sognepræst Jo-
hannes Gjersing, et arrangement som vi har glædet os rigtig 
meget til, men som allerede er udsat to gange. Vi har ikke 
sat ny dato på arregement ”Rejsen til Nepal” hvor Birgit og 
Kim vil fortælle og vise billeder fra deres rejse til Nepal. Det 
vil blive annonceret senere, så hold øje med hjemmesiden 
www.agerbaekkirke.dk og/eller annoncer i dagspressen. Li-
gesom Fællessang i kirken også vil blive startet op igen så 
snart det er muligt.

Det næste nummer af ” Agerbækken”  udkommer 18. maj 
2021 til den tid håber vi at have mulighed for afholdelse af 
flere arrangementer.

Det nye menighedsråd som tiltrådte første søndag i advent 
2020 er vi kommer godt i gang. 

Som formand er valgt – Ruth Nielsen. 
Næstformand – Gitte Bechsgård.  
Kirkeværge – Ivan Christiansen. 
Kasserer – Erik Juhl.  
Sekretær – Birthe Marie Jensen. 
Kontaktperson – Erik Juhl.  
Formand for bygningsudvalget – Bohard Rasmussen.  

Menighedsrådet måtte på grund at skærpede restriktioner 
desværre aflyse mødet i januar. Vi er nu kommet god i gang 
med at afholde virtuelt møde.

Til kirkens 90 års fødselsdag 22. september 2019, blev der af 
menigheden givet en pengegave til kirken. Menighedsrådet 
har ved flere møder drøftet hvad beløbet skulle bruges til. 
Det er besluttet at anskaffe en præstetavle til ophængning i 
kirken. En gruppe under bygningsudvalget har i længere tid 
arbejdet med opgaven.  Vi er nu så langt at  præstetavlen er 
anskaffet. Næste skridt er at få navnene på præsterne, som 
har været tilknyttet kirken siden indvielsen i 1929,  på tavlen 
før den kan hænges op i kirken.

Vedrørende byggeprojektet ”Nyt Sognehus” er klagefristen 
vedrørende fredningen nu udløbet og Arkitekten kan arbejde 
videre med projektet. Se skitseforslaget på forsiden.

På kirkegården er der hele tiden små nye projekter i gang. Så 
næste gang du er ude at gå en tur, så slå  lige et lille smut 
forbi og nyd vores dejlige og velholdte kirkegård. Stor ros til 
vort dygtige personale.

Selvom vi er midt i en Corona look down,  så er der mange 
ting at glædes over. Vi går en dejlig tid i møde, der sker så 
meget i naturen, og lyset, dagen er tiltaget med 3 timer og 10 
min.  Foråret venter lige om hjørnet, det bliver dejligt. En ting 
er sikkert, med foråret får vi nye kræfter hver dag. Ligesom 
de små blomster derude i kulden, pibler vi op igen og glæder 
vi os til den lyse tid.  Det handler om håb på en fremtid, og 
når vi ser de små spirer, så dufter vi, at foråret er på vej. 

Indtil vi atter kan mødes på normal vis, skal vi minde om at 
man altid er velkommen til at kontakte  vores præst Søren 
Lydeking Pedersen, menighedsrådet eller personalet.

Venlig hilsen
Agerbæk Menighedsråd

Ruth Nielsen
Formand

14 ∙ AGERBÆKKEN ∙ NR.1 ∙ 2021



Agerbæk Kirke

Program for Indre Mission i Agerbæk
Marts
24. kl.19,30 Møde v. Carsten Ladefoged,
  (Gideonitterne) **
april
7. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Tjen Kristus
15. kl.14,00 Fællesmøde v. Pastor Thomas
  Kristensen, Hvide Sande **
  Emne: Alle skifter – med rutebilen på 
  livsrejse
21. kl.19,30 Møde v. Imedia **
28. kl.19,30 Møde v. Fritidsansat Hans Jørgen 
  Hedegaard, Blåhøj **
Maj
3. kl.19,30 Kvindemøde hos Anne Marie Iversen, 
  Egealle 13
  Tekst: ”Ord bliver til liv ” side 36-37-38
5. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Israels fødsel som folk

19. kl.19,30 Kredsmøde i Stenderup Missionshus, 
  v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, 
  Vejen 
26. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder 
  Arne Nørgaard, Kolding **

Det er med forbehold om møderne kan afholdes på 
grund af corona.

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

** Husk brød og kop til kaffen.

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen
Tlf. 75 19 63 27 . Mobil 51 90 63 27
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk
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Dato agerbæk starup tekst

7. februar 9.00 10.30 Seksagesima 

14. februar 
Henvises til nabokirker

Fastelavnssøndag

21. februar 1. søndag i fasten

28. februar 10.30 9.00 2. søndag i fasten

7. marts 9.00 10.30 3. søndag i fasten

14. marts Henvises til nabokirker Midfaste søndag

21. marts 10.30 9.00 Mariæ Bebudelsedag

28. marts 9.00 10.30 Palmesøndag

1. april 19.00 9.00 Skærtorsdag

2. april 9.00 10.30 Landfredag

4. april 10.30 9.00 Påskedag

5. april Henvises til nabokirker 2. Påskedag

11. april Henvises til nabokirker 1. søndag efter påske

18. april 10.30 9.00 2. søndag efter påske

25. april 10.30 3. søndag efter påske

30. april 10.30 Bededag

2. maj 9.00 10.30 4. søndag efter påske

9. maj 10.30 9.00 5. søndag efter påske

13. maj Henvises til nabokirker Kristi himmelfartsdag

16. maj 9.00 10.30 6. søndag efter påske

23. maj 10.30 9.00 Pinsedag

24. maj 10.30 2. Pinsedag

30. maj 10.30 9.00 Trinitatissøndag

Gudstjenesteliste
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