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Kirkegården
Her er en havelåge som knirker
Ved en af vore gamle kirker.
Her er ingen travle biler
kun de kære som her hviler.
Her er fugle som kvidre
men jeg må hastig videre.
Her er sorg, her er glæde
på kirkens hårde sæde.
Ih du milde, hvis træerne ku´ snak
tar´ min cykel og siger farvel og tak.
En kirkegård er et mærkeligt sted
her har folk fået fred
Her er tanker og tid
og en kirke så hvid.
De faldne fik en søjle,
ku’ det være livets nøgle.
Hvor er her dog smukt
hvor mange ta` sig en lur.
Jeg vil bare sige tak
for en dejlig tur.
Graver Kim Schmidt

En god oplevelse
på kirkegården
En dag mødte jeg en besøgende på kirkegården. Hun var
der for at besøge sin families gravsted, hvad hun jævnligt
er. Vi faldt i snak om vind og vejr og i snakken fortalte kvinden om, hvor meget vand en afskåret buket tulipaner kan
suge. Imens vi stod og snakkede om dette fik kvinden øje
på et gravsted, hvor der stod en buket tulipaner i en vase
og manglede vand, hvortil kvinden sagde ”dem skal jeg lige
huske” Tænk hvor fint. Denne kvinde hentede en kande vand
for at vande blomsterne på sin families gravsted og så fik alle
de gravsteder med tørstende blomster på hendes vej også
lige lidt vand, og som hun sagde; ”Det plejer jeg da”
Skrevet af Graver Kim Schmidt
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Præstens klumme
Årets konfirmandforløb er ved at nå sin afslutning. Det har
været et forløb, der ligesom alt andet i vores samfund har
været påvirket af coronaen. Undervisningen er foregået med
to meters afstand i kirken. Den har været afbrudt af hjemsendelse og nedlukning. Den har været digital og de sidste par
gange måtte den foregå udendørs. Det har ikke været det
forløb, jeg som præst havde drømt om, da vi startede året.
Jeg tror vi alle havde håbet på, at nu ville dette skoleår være
mere normalt end sidste år, sådan gik det ikke og konfirmationerne måtte også flyttes til efter sommerferien.

Gravstedsudløb
Hvert år er der gravsteder der udløber. I den forbindelse, vil
vi fra kirkegården meget gerne i kontakt med familie, venner
eller bekendte til de afdøde. Det kan være en stor opgave at
finde frem til nogen, der har relation dertil efter 20-30 år.
Vi opsætter et lille skilt på gravstedet, hvor vi beder om hjælp
til at finde frem til nogle pårørende. (pt. har vi to gravsteder på
kirkegården, hvor vi efterlyser pårørende)
Hvis vi ikke finder pårørende fjernes diverse planter mm. fra
gravstedet og efter et år flyttes gravstenen i depot i et år,
hvorefter stenen bortskaffes.
Alle udløbne gravsteder affotograferes inden de slettes. Disse
billeder gemmes på kirkegårdskontoret og en kopi afleveres
til Agerbæk Lokal Histories Arkiv.
Skrevet af Graver Kim Schmidt

Nyhed på kirkegården
Vi har, som noget helt nyt,
valgt at tilplante et areal
midt på kirkegården med
stauder og etårige sommerblomster. Det er tanken, når planterne forhåbentlig er kommet godt i
vækst, at tilbyde besøgende på kirkegården, at man
må plukke en lille buket og
tage med til det gravsted
man ønsker at besøge.
Skrevet af
Graver Kim Schmidt
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Konfirmanderne blev også ramt af, at der efter jul blev indført
restriktioner, der gjorde det umuligt, at de alle sammen kunne
deltage i gudstjenesten om søndagen, men som en af mine
kolleger vittigt skrev, nu må myten om, at kirken står tom om
søndagen været skudt ned, når vi nu ligefrem må indfører
plads begrænsninger i kirken og afviser folk ved døren.
I ugerne efter påske blev det muligt for konfirmanderne, at
kunne mødes udenfor. Her byggede vi fuglekasser og grillede pølser og bagte snobrød. Vi byggede fuglekasser, fordi
Jesus et sted siger, at vi skal kigge på himlens fugle og på
hvordan, Gud sørger for dem, og fordi vi skal passe på Guds
skaberværk og natur. Vi bagte snobrød og grillede pølser,
fordi det også gerne må være hyggeligt og sjovt.
Heldigvis er det ved at være forår og det bliver sommer lige
om lidt. Genåbningen er på vej også i kirken. Fra den 21. april
må vi igen være mange flere i kirken til gudstjeneste. Vi må
synge salmer og vi må igen mødes til sogneeftermiddage og
menighedsrådsmøder. Det bliver dejligt.
Søren Lydeking Pedersen
Præst

Agerbæk Kirke

Årets konfirmander

Lørdag den 14. august i Agerbæk Kirke
Annesofie Dall Møberg Nielsen
Kasper Mikkelsen
Mille Egelund
Julius Baun Christensen
Hjalte Tovgaard Kristensen
Julian Post Fornitz
Matilde Oxholm Mathiasen
Laurids Dahl Lundgård Nielsen
Christian Kruse Paulsen
Dan Rossau Adsersen
Sanny Fyhn Jakobsen
Elisa Helene Jeppesen
Lærke Juhl
Mads Smith Hansen
Andrea Amalie Munke Lehmann
Laura Oline Munke Lehmann
Jasmin Lindbjerg Toft
Liv Blankholm Pedersen
Jonas Barnholt Pedersen
Cilja Pedersen

Aktiviteter:
Under forudsætning af at Corona restriktionerne tillader det,
vil der i forbindelse med opstart på byggeriet af nyt sognehus, samt løbende under byggeriet blive afholdt ”kaffemøder”
hvor menighedsrådet vil orientere omkring byggeriet. Datoerne vil blive lagt på hjemmesiden når vi kender tidsplanen.

Fællessang i kirken

26. august – 23. september 2021

Rejsen til Nepal m/Birgit og Kim

udsat til 30. september 2021

Præstehistorier

v/ sognepræst Johannes Gjersing

– 14. oktober 2021

Sang og fortælle eftermiddage starter igen

6. oktober – 3. november – 1. december 2021

Folkemøde i Ribe

– 14.-17. oktober 2021

Program for Indre Mission i Agerbæk
Maj
19. kl. 19,30
		
		
26. kl. 14,30
		
Juni
2. kl. 19,30
		
9. kl. 18,00
		
		
		
24. kl. 12,00
		
		
August
18. kl. 19,30
		
25. kl. 14,30
September
1. kl. 19,30
		
6. kl. 19,30
		
		
8. kl. 19,30
		

Kredsmøde i Stenderup Missionshus
v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen,
Vejen
Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder
Arne Nørgaard, Kolding **
Bibelkreds i hjemmene
Emne: Forhærdelse og frelse
Møde v. Heri Elttør, Aulum
Vi Begynder med en let anretning
Tilmelding til Jens Peder, tlf. 51 90 63 27
ell. 75 19 63 27 senest d. 2. juni
Hyggedag i Tambours Have
Vi tager selv madpakken med og hygger
os med hinanden
Møde v. Fritidsforkynder Jens Erik
Hansen, Vejen **
Eftermiddagsmøde v. Imedia **
Bibelkreds i hjemmene
Emne: Sand og Sinaj
Kvindemøde hos Inga Nielsen,
Fåborgvej 130
Tekst: ”Ord bliver til liv ” side 39-40-41-42
Møde v. Fritidsforkynder Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing **

15. kl. 18,00
		
		
		
		
19. kl. 9,30
		
		
kl. 14,00
		
		
		
		
22. kl. 19,30
		
29. kl. 14,30
		

Fødselsdagsfest v. Vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen, Fredericia
Vi begynder med spisning
Tilmelding til Jens Peder, tlf. 51 90 63 27
ell. 75 19 63 27 senest d. 8. september
Fællesmøde i Varde Missionshus
v. Carsten Hjorth Pedersen, Hillerød
Tema: Åndsfrihed
Gudstjeneste i Østerlund Kirkesal
v. Sognepræst Henrik Vejlgaard
Kristensen, Varde
Tilmelding til Jens Peder, tlf. 51 90 63 27
ell. 75 19 63 27 senest d. 10. september
Kredsmøde i Agerbæk, v. Fritidsforkynder
Anette Ingemansen, Fredericia
Eftermiddagsmøde v, Sognepræst Søren
Pedersen, Agerbæk **

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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Gudstjenesteliste
Dato

Agerbæk

Starup

Tekst

16. maj

9.00

10.30

6. søndag efter påske

23. maj

10.30

9.00

pinsedag

24. maj

Ingen

Kl. 10.30

2. pinsedag

30. maj

10.30

9.00

trinitatissøndag

6. juni

9.00

10.30

1.s.e.trinitatis

13. juni

10.30

9.00

2.s.e.trinitatis

20. juni

INGEN

10.30

3.s.e.trinitatis

27. juni

10.30

INGEN

4.s.e.trinitatis

4. juli

9.00

10.30

5.s.e.trinitatis

11. juli

9.00*

INGEN

6.s.e.trinitatis

18. juli

10.30

9.00

7.s.e.trinitatis

25. juli

9.00*

INGEN

8.s.e.trinitatis

1. august

10.30*

INGEN

9.s.e.trinitatis

8. august

INGEN

10.30*

10.s.e.trinitatis

14. august

9.30 og 11.00

15. august

Konfirmationer
9.30 og 11.00

Konfirmationer
12.s.e.trinitatis

22. august

10.30

INGEN

29. august

Kl. 14.00

Tambours Have

*Michael Bye Walus Bergerud
Vikar: Sognepræst Søren Lydeking Pedersen har forældreorlov i perioden 3. maj - 21. juni 2021.
Vikar i perioden er sognepræst Linda Roslyng.
Sognepræst Søren Lydeking Pedersen holder sommerferie 5. - 11. juli og 27. juli - 8. august. 2021
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