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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 bestyrelsen og det lykkedes.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Agerbæk Kirke

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 områder 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 erhversforeningen 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 handlende og foreningslivet i byen.

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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September, oktober, november og december 2018

Et år, som gravermedhjælper, på kirkegården
Mit navn er Inge Marie Kristensen, bor i Agerbæk og har været
ansat ved Kirken i 9 1/2 år.
Meget arbejde, som medhjælper, foregår på kirkegården, der
kan sammenlignes med en stor
have/park. Der skal klippes græs
og hække, gøres gravsteder rene
og rives. Derudover skal der slibes og males på alle udvendige
døre på kirken, samt striber på parkeringspladsen friskes
årligt op. Anlægges nye gravsteder, udskiftes planter, rettes
gravsten op. Specielt i efteråret, når det regner meget, er der
gravsteder der har sat sig. De skal rettes op.
En god idé er at planlægge arbejdet ud fra vejrudsigten. En
dag med regn, bruges til at gøre kirken, toiletterne(6 stk.),
graverhus, konfirmandstue og præstekontor rent og klargøre
til weekendens gudstjeneste. I tørvejr nydes arbejdet på kirkegården.

Der kommer en del besøgende på kirkegården. Nogle hilser bare, men andre vil gerne snakke. En sjov episode, var
en dag, jeg var ved at trimme nogle græskanter. Jeg var i
fuld mundering med høreværn og øjenvisir og det hele. Jeg
kunne ane ud af øjenkrogen, at en mand nærmede sig. Jeg
fornemmede, at han ville snakke. Maskinen stoppes, og hele
munderingen tages af. Så siger manden, ”vil du også trimme
mit skæg”. Man er jo ansat i et service fag, så hvis han ville
lægge ansigt til, så værsgo. J
En anden dag, var min kollega Flemming og jeg i gang med
rengøring på gravstederne. Vi havde havetraktorerne og vognen med. Vi kommer begge oprindeligt syd for kongeåen,
så diskussionen gik på hvad ”dornen”, der holder traktor og
vogn sammen, hedder. Den ene kaldte den ”æ put” og den
anden kaldte den ”æ pløk”. Heldigvis kom en landmandskone
tilfældigvis på besøg, så vi kunne få diskussionen afgjort. Den
hedder en ”nagle” sagde hun. Hurra for dialekterne.

En del arbejde er sæson arbejde. I det tidlige forår, skal vinter
dækningen fjernes, gravstedet gøres rent, plantes stedmoder
blomster. Hen over sommeren fjernes stedmoderblomsterne
og skiftes ud med is-begonier eller knoldbegonier. I tørre
sommerperioder skal der vandes, og omkring efterårsferien
og hen mod 1. søndag i advent, skal der vinter-pyntes på
gravstederne. Vi laver også grandækning på fællesarealerne,
en kamel, to klokker og der har været en kirke.
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Dato
28. oktober
4. november
11. november
18. november
Julebelysningen
25. november
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december
1.januar
6. januar
13. januar
20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
3. marts

vitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være

e

maskine. Sidste
mmunens
avde stillet til
ke muligt i år
rde vinter var
mere, så vi nu
rundt i god tid.
ommunale omen nye maskine
dt rustet til de

ed den første
rhversforeninger i byen har
blevet godt
stund er vi
e. Dette er en

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

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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Agerbæk
10.30
16.00
9.00
10.30
INGEN
9.00
10.30
9.00
Vi synger julen ind kl. 10.00 (Fælles)
10.00 & 15.30
9.30
10,30
Henvises til nabokirke
16.00
9.00
Henvises til nabokirke
Henvises til nabokirke
10.30
9.00
10.30
Henvises til nabokirke
10.30
9.00

Vester Starup
9.00
14.30
10.30
9.00
INGEN
10.30
9.00
10.30
INGEN
14.15
11.00
9.00
Henvises til nabokirke
15.00
10.30
Henvises til nabokirke
Henvises til nabokirke
9.00
10.30
9.00
Henvises til nabokirke
9.00
10.30

Tekst
22. søn. E. trin
Alle Helgens dag
24. søn. E. trin
25. søn. E. trin
Sidste søndag i kirkeå.
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
juledag
2. juledag
julesøndag
nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.efter.H.3.K
2.s.efter.H.3.K
3.s.efter.H.3.K
4.s.efter.H.3.K
Sidste efter.H.3.K
septuagesima
Fastelavn
1.s.i fasten

Kirkebil kan bestilles på telefon 75 19 55 10. BUSK Gudstjeneste 28. oktober

Sang og fortælle eftermiddage
05. december 2018, + 9. januar + 6. februar + 6. marts +
3. april 2019, kl. 14,30 i konfirmandstuen.

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. Vi vil til disse eftermiddage
også gerne invitere alle som har lyst til at strikke strømper, tørklæder eller huer til de hjemløse. Du skal selv have strikkepinde
med, vi har indkøbt garn. Dåbsservietterne holder vi en lille pause med, da der stadig er mange på vores lager !

Lørdagsdåb
2. februar (Starup Kirke), 4. maj (Agerbæk Kirke),
3. august (Starup Kirke), 2. november (Agerbæk
Kirke). Alle gudstjenesterne er kl. 10.00
Menighedsrådene i Agerbæk og Starup har i fællesskab
besluttet at der fremover skal være et tilbud om lørdagsdåb
i kvartalet. Dåbens gudstjenesten vil blive afviklet på skift
mellem sogne, men den vil være en fælles gudstjeneste for
begge sogne. Dåbshandlingen skal senest bestilles 5 uger før
dåbsgudstjenesten.
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Sogneaften 29. november 2018 kl. 19,00 i
konfirmandstuen

”Livet og døden på Hospice”
v/ Ragnhild Rabjerg
Hospicechef, Hospice Sydvestjylland. Ragnhild er uddannet
sygeplejerske og har desuden uddannelse i pædagogik og
masteruddannelse i offentlig ledelse. Ragnhild vil holde et
oplæg om Hospice.

Sognekalender

Agerbæk Kirke
Agerbæk Sf

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 derhjemme, når barnet vågner, eller skal sove. Musikpædagog
Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt,
hun kan for at stimulere jeres børn med sang og musik.
Babysalmesang foregår på 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 pladser,
så tilmeld jer hurtigst muligt ved ar 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

Agerbæk borgerforening

Agerbæk kirke

Redaktørerne for Agerbækken

Kom i julestemning:
Torsdag d. 13. december kl. 17.00 er der
koncert samt fællessang i Agerbæk kirke.
Agerbæk Sf
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Både Starup skoles og Agerbæk skoles børnekor danner,
sammen med Øse sangkor, ramme om en julekoncert.
Agerbæk borgerforening
Fyraftenskoncert til hele familien. Fri entré

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.

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

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 områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

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

Matador i ord og toner, et koncertforedrag
med duoen Toner af Guld
Starup Sognehus, torsdag d. 24.01.2019.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Fælles sogneaften i Starup.

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen 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

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

Fælles sogneaften
gl. Helle kommune i Helle Hallen d.
07.03.2019 v/ Elsebeth Gerner Nielsen
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”Fra hver-for-sig-fund til sam-fund”. Hvordan kommer vi jeg
og selvrealiseringsbølgen til livs til fordel for bedre fællesskaber. Mere vi?

Sogneaften 21.03.2019 i konfirmandstuen kl. 19
Barn på Møltrup.
Sogneaften m/ Anne Marie Jacobsen
En fortælling om hvordan min oldefar startede Møltrup og min
opvækst blandt alkoholiker og udsatte , da min far blev forstander på Møltrup og hvilken indflydelse det har haft i mit liv

Fangekoret
20 januar 2019 kl. 14,30 i Agerbæk Kirke
Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen. Korleder
igennem 22 år, Louise Adrian, synger med indsatte i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker....

Sogneaften 21.02.2019 i konfirmandstuen kl. 19.30

Sogneaften med Sognepræst Elise Lind Balslev, Bramming.
Genfortælling af Stygge Krumpen
Thit Jensen, som Kaldes den sidste velkyrie, skrev i 1936 en bog om børglumbispen Stygge Krumpen. Den skal vi høre
genfortalt som levende historiefortælling. Vi følger Stygge fra han er ganske lille og sidder på sin mors skød i Budolfi kirke og
videre gennem opvæksten og lever med i hans dramatiske liv som biskop op til Reformationen. Stygge Krumpen er i denne
fortælling motiveret af stærk tro og en reformvilje, så den katolske kirke kan nå at restaureres for den sump af magtmisbrug
og skørlevnet og ufattelig rigdom, der på det tidspunkt kendetegnede kirken.
Det ville ligne Thit Jensen dårligt, hvis ikke der er nogle fine kvindeportrætter deri, så vi møder priorinde Dorete Due, som bliver
Stygge i mors sted og Elisabeth, som han forelsker sig i. Dette sidste er ikke så klogt af en katolsk biskop…
Stygge Krumpen er ikke en fortælling for sarte sjæle, når magtkampe og skørlevnet skal beskrives. Det er 30 år i Danmarkshistorien med fire konger og megen indre uro. Strålende skønhed og forfald går hånd i hånd i 1500 tallet og danner overgangen
til et opgør med kirken og overgangen til protestantisk tro.
mvh Elise Balslev
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Program for Indre Mission i Agerbæk

vitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
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e muligt i år
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rundt i god tid.
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dt rustet til de

ed den første
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blevet godt
stund er vi
e. Dette er en

November
14 kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop **
21 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren Pedersen, Agerbæk **
Julebelysningen
28 kl.19,30 Adventsfest v. Fritidsansat Johan Schmidt Larsen, Fredericia
Emne: Advent – Solopgangen fra det høje
Bogsalg mm. v. Tina Christensen, Varde

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

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

December
5 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: Kongen der tog skridtet fuldt ud i retning af hedenskab
12 kl.14,00 Julebasar
Taler: Simon Schøler Kristensen, Promissio
19 kl.14,30 Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, Vejen
3

Januar
7–9
7 kl.19,30
8 kl.19,30
9 kl.19,30
15 kl.14,00
16 kl.14,00
17 kl.19,30

Evangelisk Alliance’ Bedeuge
Bedemøde hos Anne Marie og Johannes Iversen, Egealle 13
Bedemøde hos Inga Nielsen, Fåborgvej 130
Bedemøde hos Eva og Viggo Christensen, Egealle 4
Mandsstævne i Stenderup Missionshus v. Henning Hansen, Give
Mandsstævne i Stenderup Missionshus v. Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj
Afslutning for mandsstævnet i Stenderup Missionshus
v. Fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum
23 kl.19,30 Festaften for I.M. v. Journalist Anette Ingemansen, Fredericia
Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
30 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Trine Lydeking Pedersen, Ansager **
Februar
6 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: Kongen der måtte æde løgnens frugt
19 kl.14,00 Kvindetræf i Agerbæk v. Tine Møberg, Århus
20 kl.19,30 Afslutning for kvindetræf i Agerbæk v. Ingrid Markussen, Christiansfeld
27 kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop **
Marts
4 kl.19,30 Kvindemøde hos Anne Marie Iversen, Egealle 13
Tekst: ”Ord bliver til liv” side 20 – 21 – 22 – 23
6 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: ?
13 kl19,30 Soldatervennerfest v. Ester Kofoed, Vejle
Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
20 kl.19,30 Generalforsamling
27 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes Kristensen, Vejrup **
** Husk brød og kop til kaffen.
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk
Kontaktperson: Jens Peder Knudsen
Tlf. 75 19 63 27 Mobil 51 90 63 27
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk
Hjemmeside: Agerbæk App
16

Kontaktperson for eftermiddagsmøderne
Hejhne Nielsen. Tlf. 75 19 61 84

