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Hjemmeskole, Skype, Facebook, Netflix
– en personlig beretning midt i en coronatid
Nogle har måske tænkt på, hvordan en dag i præstehjemmet
har set ud under coronaen. Den har nok lignet så mange andres til forveksling. Mange af dagene startede med hjemmeskolen. Som den moderne forældre jeg prøver på at være,
satte jeg mig selvfølgelig ned hver dag kl. 8.00 med min søn,
som går i 1.klasse. Men der begyndte dagens første udfordring også. Som det moderne barn min søn er, ville han langt
hellere spille Minecraft og PlayStation. Jeg kan ikke bebrejde
ham, jeg er ikke en særlig god lærer. Men der var opgaver,
der skulle sendes inden kl. 12.00, og så kom dagens anden
udfordring. Ikke nok med at Johannes var sur og tvær over
at skulle lave skoleopgaver, så skulle vi også nå at logge ind
før alle andre, men det lykkes ikke hver dag. Tænk sig, så
sidder man der i kø for at lave danskopgaver, normalt sidder
vi kun i digitalkø hjemme hos os, når vi skal se, hvor meget
vi skal have tilbage i skat eller når vi skal købe billetter til
Cirkus Summarum. Efter et par timers kamp med de digitale
opgaver, en dreng der heller ville spille og en snert af dårlig
samvittighed over, om han nu fik lært nok, kunne han endelig
få lov til at spille PlayStation igen. EN lettelse for os begge to.
Hjemmeskolen var overstået.
Så var det tid til at tjekke, om der skete lidt på Facebook….
inden dagens tredje digitale udfordring – at optage andagter
i kirken.
Her kan man tale om at komme ud af ens comfortzone. Heldigvis var jeg i kompetente hænder hos Jesper, som også
laver Agerbæk Podcasten. Stor tak til ham for det fine resultatet, som stadigvæk kan ses på facebook. Selvom man

siger, at kameraet lægger 5 kilo til, så skjulte præstekjolen fint
de 6 kilo, som jeg rent faktisk har taget på herunder coronakrisen. Det er en af fordelene ved en præstekjole, man kan
sagtens tage 20-30 kg på uden det strammer.
Og så var det igen tid til at tjekke, Facebook…. Inden mødet
på Skype.
Hallo…. Kan du høre mig? …. Hallo virker min mikrofon…
Hallo.. Nu faldt Per af, skal vi prøve at ringe op til ham på
hans mobil.. Hallo… Jeg kan ikke komme på, jeg bruger Linux.. Pyhhh nu er mødet ovre. Endnu et kryds.
og så var det tid til at tjekke Facebook….
Endelig blev det aften. Det er tid til at gå over til pizzariet.
Vi skal støtte op om de lokale. Ja egentlig har jeg slet ikke
lyst(Jo! Jeg kan spise det hver dag) til at spise pizza for tredje
gang den uge, men hvis man siger til hinanden, at det er for
fællesskabets skyld, så hjælper det lidt. Og så er det endelig
tid til at sætte sig ind på sofaen og se Netflix. Hvor er det
dejligt, at se serien som Tiger King om Joy Exotics der lever
det vilde liv med tiger, countrymusik, lækkert Bundesligahår
der kæmper med både tigrene og dyreværnsaktivister, der
ikke bare vil lukke hans dyrepark. Sådan kan ens coronaliv
blive sat i perspektiv. Jeg har trods alt kun tre børn, der har
været hjemsendte og ikke 150 tigre, der skal have mad, inden dagen slutter af med, at tjekke Facebook en sidste gang
og sige godnat. Godt det snart er sommer.

9. juni 2020, Offentligt orienteringsmøde kl. 19,00
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende
opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Menighedsrådet følger myndighedernes anbefalinger for at
forebygge smittespredning med coronavirus. Vejledningerne,
der er lavet af biskopperne og fra Kirkeministeriet bliver løbende opdateret. På nuværende tidspunkt ved ingen, hvordan situationen med spredning af coronavirus ser ud om blot
en måned.
Det betyder blandt andet, at vi har valgt at aflyse Sogneudflugten som var annonceret til 2. sept. 2020. Vi håber at
kunne gennemføre turen i 2021.
Friluftsgudstjeneste i Tambours have søndag d. 30. august
2020, er uklart om det bliver afholdt, det vil blive annonceret
i dagspressen.
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na
P.g.a. Coro
flyttet fra
12.05.2020

Minikonfirmander er flyttet til efteråret, men med det forbehold, at vi ikke ved hvornår og hvordan kirkerne bliver åbnet.
Ny sognehus, Kærbjergvej, 6753 Agerbæk.
Menighedsrådet / byggeudvalget har været på studietur flere
forskellige steder rundt i landet. Bygningsudvalget har nu udarbejdet et skitseforslag som netop er afsendt til Provstiet til
videre godkendelse.
Udgangspunktet for projektet er, at det skal opfylde menighedsrådets behov og Provstiets krav:
1. Det skal tilpasses kirken og bygningerne, som huser graverfaciliteterne.
2. Det skal tilpasses grunden, med en placering over for kirken.
3. Der er et behov for flere parkeringspladsen.
4. Forsamlingslokalet skal kunne rumme aktiviteter med
større forsamlinger og deles til konfirmandundervisning.
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Hvem gør hvad
i menighedsrådet?
Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet
af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der
automatisk indgår i rådet. Menighedsrådsarbejdet handler
om at skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse eller
sagt med andre ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.
kekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke
et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Når man bliver valgt, sidder man oftest i
menighedsrådet i fire år ad gangen.

Hvem kan stille op
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan fol-

Gudstjenesteliste
Dato

Agerbæk

Starup

Tekst

10. maj

Kl.9.00

10.30

4.s.e.påske

17. maj

Kl. 10.30

Kl. 9.00

5.s.e.påske

21. maj

Henvises til Ribe Domkirke

24. maj

Kl. 9.00

Kl. 10.30

6.s.e.påske

31. maj

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Pinsedag

1. juni

Kl..10.30

7. juni

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Trinitatis søndag

14. juni

Kl. 10.30

Henvises til Agerbæk

1.s.e.trinitatis

21. juni

Henvises til nabokirker

28. juni

Henvises til Starup

Kl. 10.30

3.s.e.trinitatis

5. juli

Kl. 10.30

Kl. 9.00

4.s.e.trinitatis

12. juli

Henvises til nabokirker

19. juli

Kl. 9.00

-

6.s.e.trinitatis

26. juli

-

Kl. 9.00

7.s.e.trinitatis

2. august

Kl. 9.00

Kl. 10.30

8.s.e.trinitatis

9. august

Kl. 10.30

Kl. 9.00

9.s.e.trinitatis

15. august

-

Kl. 10.00

Konfirmation

16. august

Kl. 10.00

-

Konfirmation

23. august

Henvises til nabokirker

11.s.e.trinitatis

27. august

Aftensgudstjenste i Agerbæk kl. 19.00

12.s.e.trinitatis

30. august

Tambourshave kl. 14.00

12.s.e.trinitatis

6. september

Kl. 9.00

Kristi himmelfart

2.pinsedag

2.s.e.trinitatis

5.s.e.trinitatis

Kl. 10.30

Det er med forbehold for at kirken kan genåbnes på grund af corona.
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Program for Indre Mission i Agerbæk
Maj
27. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj**
Juni
3. kl.19,30
		
6.-7.
10. kl.18,00
		
		
24.		
		

Bibelkreds i hjemmene
Emne: David syndede, men fik tilgivelse
Årsmødefestival bliver i år sendt online
Møde v. Sognepræst Bjarke Nørholm
Pihl, Skarrild
Vi begynder med en let anretning
Tilmelding senest d.3. juni til Jens Peder,
tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27
Tur til Mørkholt. Vi kører i private biler
Tilmelding senest d.17. juni til Jens
Peder, tlf. 51 90 63 27 eller 75 19 63 27

August
19. kl.19,30 Møde v. Missionær Bjarne Hvidberg,
Tistrup**
26. kl.19,30 Sangaften eller imedia**
September
2. kl.19,30
		
7. kl.19,30
		
		

Bibelkreds i hjemmene
Emne: David var et forbillede på Jesus
Kvindemøde Hos Elin Nielsen,
Grønnegade 7
Tekst: ”Ord bliver til liv” side 34 - 35

Forårsbillede fra kirkegården.
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September – Fortsat
9. kl.18,00 Fødselsdagsfest v. Fritidsforkynder
		
Ruth Worm, Silkeborg
		
Vi begynder med spisning
		
Tilmelding senest d. 2 september til Jens
		
Peder, tlf. 51 89 63 27 eller 75 19 63 27
13. kl.9,30 Fællesmøde i Varde Missionshus
17. kl.19,30 Kredsmøde i Starup Missionshus
		
v. Vicegeneralsekretær Peter Nord
		
Hansen, Fredericia
23. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren
		
Pedersen, Agerbæk**
** Husk brød og kop til kaffen.
Det er med forbehold om møderne kan afholdes
på grund af corona.
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
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på
Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk.

