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DET ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD …
Det er så yndigt at følges ad er en af de helt store bryllupsklassikere. De fleste kender den og den synges til næsten
alle bryllupper i kirken i dag.
Men salmen er egentlig slet ikke skrevet til et bryllup. Den
er skrevet til et sølvbryllup. Hvis man tænker lidt over det,
så giver linjen Det er så yndigt at følges ad, for to som sammen gerne vil være også først mening, når der er gået noget
tid. Helst 25 år, men også gerne 50 år. Det er jo først der
man ved, om det hele også blev så yndigt endda. Om tallerknerne kunne holde og om man selv kunne holde til både
medgang og modgangen.

Hvis man når til og det hele gik, så er det kun naturligt at fejre
det med sølvbryllup- og guldbryllupsfest også i kirken. Kirken
er et rum både for indledningen af ægteskabet, men også
når ægteskabet har vist sig at kunne holde.
Derfor vil jeg også gerne indbyde alle som har lyst til at starte
deres sølvbryllup og guldbryllup med en fejring i kirken til at
kontakte mig. Det er smuk og højtidelig måde at starte fejringen og det knytter bånd helt tilbage til det først ja og det liv
som er levet og som er vær´at fejre.

90-års jubilæum
Tak for den store opbakning i forbindelse med
fejringen af Agerbæk kirkes 90-års jubilæum.
Det blev en rigtig festlig dag.
Der blev indsamlet 3.300,- kr.
– Tak for alle bidragende.
Menighedsrådet vil på mødet i
november tage stilling til hvad
pengene skal bruges til.
Menighedsrådet.
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Gudstjenesteliste

Dato

Agerbæk

Starup

Tekst

3. november

Kl. 16.30

Kl. 15.00

Allehelgen

10. november

Kl. 10.30

Kl. 9.00

21 .s.e.t

17. november

Kl. 9.00

Kl. 10.30

22 .s.e.t

24. november

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Sidste søndag e. trin.

1. december

Kl. 9.00

Kl. 10.30

1.advent

8. december

Kl. 10.30

Kl. 9.00

2. advent

15. december

Kl. 9.00

Kl. 10.30

3. advent

22. december

Kl. 10.30

Kl. 9.00

4. advent

24. december

Kl. 13.00 og kl. 15.30

Kl. 14.15

Juleaften

25. december

Kl. 9.30

Kl. 11.00

Juledag

26. december

Der henvises til nabokirkerne

Der henvises til nabokirkerne

1. juledag

29. december

Der henvises til nabokirkerne

Der henvises til nabokirkerne

Julesøndag

1. januar

Kl. 16.00

Kl. 15.00

Nytårsdag

5. januar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

H3K

12. januar

Der henvises til nabokirkerne

Der henvises til nabokirkerne

1. s.e.H3k

19. januar

Kl. 10.30

HENVISES til NABO

2. s.e.H3k

26. januar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

3 s.e.H3k

1. februar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Sidste søndag

9. februar

Der henvises til nabokirkerne

Der henvises til nabokirkerne

Sseptuagesima

16. februar

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Seksagesima

23. februar

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Fastelavns søndag

1. marts

Kl. 10.30

Kl. 9.00

1. søndag i fasten

* Michael Bye
Sognepræst Søren Lydeking Pedersen har barselsorlov fra den 13. november 2019 til 7. januar 2020.
I den anledning konstitueres stiftspræst Poul Christian Tulinius i Agerbæk Pastorat i perioden
13. november 2019 til 31. december 2020. – Den første uge i januar vil provsten sørge for dækning af pastoratet.

Agerbæk Præstegård
Efter vores præst, for snart 2 år siden, søgte og fik bevilget
fritagelse for bopælspligt i Agerbæk Præstegård, har den
private del stået tom.
Menighedsrådet skulle herefter have fundet en løsning. Hvad
der skulle ske med præstegården fremadrettet? Mange forslag har været drøftet ved næsten alle menighedsrådsmøde
de sidste 2 år. Ja, endda før. Konfirmandstuen er i dens nuværende form, for lille ved mange af de arrangementer, der
afholdes her. Derudover også for lille og utidssvarende til
undervisningsbrug. Køkkenet er også lille og har dermed et
begrænset anvendelses mulighed.
Følgende forslag har menighedsrådet drøftet.
- At lade præstegården stå tom som nu og kun bruge den
offentlige del.
- At leje den private del ud.
- At bygge præstegården om til et sognehus
- At sælge præstegården
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Kan vi lade præstegården stå tom,
og så vente på at vi på et tidspunkt skal finde en ny præst?
Det er middelbart en oplagt løsning. Men da vi heldigvis har
en ung, dygtig præst, som vi gerne vil beholde i mange år,
ses denne løsning på sigt til at blive en dyr løsning. Huset
”spiser brød” hver dag og har bedst af at blive brugt. Det er
jo ikke kun selve huset der skal vedligeholdes, der er også en
grund på ca. 3.000 m2, der skal passes. Så denne løsning
så menighedsrådet ikke som en oplagt mulighed.
Kan vi leje præstegårdens private del ud?
Ved et lejemål vil vi få en indtægt, som langt hen af vejen vil
kunne opveje de fleste udgifter på huset. Men stadig er der
en stor grund at passe. Skal menighedsrådet til at drive udlejning, med, hvad det indebære af udfordringer, med måske
hyppige udskiftning af lejere? Hvem får vi lejet ud til? Kan
huset i hele taget lejes ud? osv. Så heller ikke den løsning så
vi i menighedsrådet som den oplagte mulighed.

Agerbæk Kirke
21. november 2019 kl. 19,00
Sogneaften i konfirmandstuen
Sognepræst Ole Witte Madsen fra
Vilslev vil i dette foredrag fortælle om
sin rejse til Færøerne i sommeren 2019,
men foredraget er mere end en rejseberetning da han vil belyse en særlig
side af de nordatlantiske øer:
den kristne tro – fra Sigmundur til frikirker.

23. januar 2020 kl. 19,00
i konfirmandstuen.
Præst ved Sct Jacobi kirke i Varde,
Morten Thaysen, kommer og
fortæller om Lykke-Per.
Kan vi bygge præstegården om til et sognehus?
Det er der kikket meget på, der er tegnet, drøftet og beregnet. Huset kan sagtens bygges om, men det blive omfattende, da nye energi regler m.m. gør at bl.a, skal alle gulve
og bund overholde de nye regler. Skal vi have et møde-/undervisningslokale der er tidssvarende, skal der også ændres
i tagkonstruktionen. Alt i alt et dyrt omfattende projekt og
stadig ville en del af huset stå tomt. Også ved denne løsning
her, er der stadig en stor grund at vedligeholde.
Kan vi sælge præstegården
og så bygge et nyt sognehus?
Det er så den sidste mulighed vi også har brugt en del tid på.
Vi har jo en grund, der kan bruges til et nyt byggeri (grunden
bag parkeringspladsen). Ved denne løsning kan vi få et Sognehus, tilpasset vores behov for fremtiden og ikke mindst
slippe for nogen omkostninger, både på et stort hus og stor
grund.
Efter mange drøftelser besluttede menighedsrådet, at sælge
præstegården. Det betyder ikke, at når vi engang skal have
en ny præst, at vedkomne ikke kommer til at bo i sognet. Vi
har stadig bopælspligt for en ny præst i sognet. Vedkomne
vil bare ikke komme til at bo i en præstegård, men en præstebolig, som vi kender det fra bl.a, Øse sogn. Det betyder, at
når det bliver aktuelt engang i fremtiden, så skal menighedsrådet enten leje/købe et hus til præstebolig.
Vi søgte så Provstiudvalget om lov til at sælge præstegården,
som vi fik bevilliget. Forinden havde vi undersøgt muligheden
med at bygge på den påtænkte grund både hos kommunen
og Stiftet, hvilket der ikke skulle være nogen hindring for.
I skrivende stund (21. oktober) er præstegården meget tæt
på at være solgt. Der mangler lige de sidste underskrifter og
så en endelig godkendelse i provstiet, som forhåbentlig sker
i starten af november måned. Får vi godkendelsen sker overtagelsen pr. 1.12.2019.
Samtidig har menighedsrådet lavet en leje aftale omkring den
offentlige del (konfirmandstue m.m.) som vi lejer indtil vi er
klar til indflytning i et nyt sognehus.
Med venlig hilsen
Erik Juhl
Formand for præstegårdsudvalget
Agerbæk Menighesråd

27. februar 2020. Sogneaften.
Sogne- og arresthuspræst
Birte Maarup Iversen, Hjørring

26. marts 2020. – NY DATO
fælles sognearrangement
i Helle Hallen.
Preben K. Mogensen, fra DUSK, vil
fortælle om genforeningen og 1. verdens-krig set fra sønderjydens/hans
egen families perspektiv....

21. - 24. maj 2020.

(Kristi Himmelfarts dagene)

Grænsen: Et Folkemøde i Ribe
i anledning Genforeningsjubilæet
Flere aftaler er allerede på plads, når der i Kristi Himmelfartsferien i år 2020 afvikles et folkemøde i Ribe for at fejre 100
året for Sønderjyllands genforening med Danmark.
Udover gengagere som Per Vers og Sigurd Barrett fra seneste folkemøde håber arrangørerne på deltagelse af repræsentanter fra regentfamilien.

Sang og fortælle eftermiddag
kl. 14,30 i konfirmandstuen.

06.11.2019 – 04.12.2019 – 08.01.2020
05.02.2020 – 04.03.2020 – 01.04.2020
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.
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Babysalmesang
– 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: ¨Alle pladser er optaget i efteråret 2019,
men vi starter ny hold 2020 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

Program for Indre Mission i Agerbæk
November
13. kl.19,30 Møde v. Sognepræst Per Damgaard
Pedersen, Kolding **
20. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren
Pedersen, Agerbæk **
27. kl.19,30 Adventsfest v. Fritidsforkynder Knud
Dideriksen, Vejle
		
Bogsalg mm.
December
4. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
		
Emne: David blev udvalgt til konge
11. kl.14,00 Julebasar v. Frede Ruby Østergård,
Promissio
		
Vi slutter af med suppe kl. 17,00
18. kl.14,30 Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik
Hansen, Vejen
Januar
8. kl.19,30 Evangelisk Alliance’ Bedeuge v.
Johannes Kristensen, Vejrup**
15. kl.14,00 Mandsstævne i Starup Missionshus v.
Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop
16. kl.19,30 Afslutning for mandsstævnet i Starup
Missionshus. v. Fritidsforkynder Arne
Olesen, Fredericia
22. kl.19,30 Festaften for I. M. v. Fritidsforkynder
Peter Wind, Nr. Farup. – Lotteri: Gaver til
lotteriet modtages med tak
29. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder
Ejnar Lindbjerg, Videbæk**
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne
på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk.
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Februar
5. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
		
Emne: Davids gode og dårlige valg
18. kl.14,00 Kvindetræf i Stenderup Missionshus,
v. Gitte Rasmussen, Ølgod
19. kl.19,30 Afslutning for Kvindetræf i Stenderup
Missionshus
		
v. Pastor Karl Lund, Skjern
26. kl.19,30 Møde v. Sognepræst Poul Erik
Kammersgaard, Jerne**
Marts
2. kl.19,30 Kvindemøde hos Doris Knudsen,
Debelvej 26
		
Tekst: ”Ord bliver til liv” side 32 - 33
4. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
		
Emne: Davids liv som konge med sejre
og nederlag
11. kl.19,30 Soldatervennerfest v. Bjarke Friis,
Esbjerg. – Lotteri: Gaver til lotteriet
modtages med tak
18. kl.19,30 Generalforsamling
25. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes
Kristensen, Vejrup**
** 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
Kontaktperson for efter middagsmøderne:
Hejhne Nielsen. Tlf. 75 19 61 84
		
Hjemmeside: Agerbæk App

