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Præstens klumme: 

Førsteskoledag 
Mandag den 9. august begyndte min søn August i 0. klasse. 
Det er altid en stor oplevelse, både for forældrene og selv-
følgelig for barnet. Det er en af de helt store mærkedag, der 
er fyldt med spænding, nervøsitet og glæde. Efter at være 
blevet taget godt imod af skolens 5. klasse og der var blevet 
sunget og klippet og klistret og spist is sluttede vi dagen af 
med McDonalds. 

Dagen efter om tirsdagen havde jeg på en måde også min 
første skoledag igen. Her mødte jeg op på kasernen i Oksbøl 
ved 1. artilleriafdeling som jeg nu er feltpræst hos. Jeg har 
aldrig været soldat. Jeg kan faktisk slet ikke lide friluftsliv el-
ler at blive våd og kold, så man kunne tænke, hvorfor vil han 
egentlig være feltpræst? Han er da også lidt kvabset. 

Det har jeg også tænkt meget over. Det vil jeg, fordi man 
nogle gange skal gøre ting, som egentlig ikke er oplagt og 
når man gør det, så kan spændende ting opstår. Jeg håber 
på, at min tjeneste ved kasernen vil være med til at gøre mig 
til en bedre præst. At jeg kan få nye perspektiver på kristen-
dommen til glæde både for jer i sognet og de soldater, som 
jeg nu også skal være præst for.  

Og på Kasernen følte jeg mig virkelig som den nye dreng i 
klassen. Ligesom August næsten ikke kunne bære sin sko-
letaske hjem med de nye bøger han havde fået, så har jeg 
fået en fuld militærudrustning og derudover har jeg fået præ-
steudstyr, som en rygsæk der indeholder alt det udstyr, som 
vi kender fra kirken af. Det var en dejlig påmindelse om, at 
selvom jeg er utrolig glad for vores kirkerum, så skal der ikke 
altid så meget til. 

Alt i alt blev jeg taget godt imod og jeg glæder mig til at 
fortæller mere.

Første spadestik 
– til et nyt sognehus 
ved Agerbæk kirke
I uge 34 tog menighedsrådet det første spadestik til et nyt 
sognehus ved Agerbæk kirke. Menighedsrådet glæder sig 
over, at projektet nu er nået til denne vigtige milepæl. Når 
vi nu har taget første spadestik, markerer vi derfor både 
startskuddet til nyt hus, men også bedre arbejdsforhold for 
kirkens personale og mulighed for afholdelse af større sog-
nearrangementer. Menighedsrådet glæder sig også over, at 
projektet nu for alvor går i gang, og at visionerne og ambitio-
nerne bliver virkeliggjort i byggeriet.
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Babysalmesang 
– er et tilbud til babyer som bor i Agerbæk, Vester Sta-
rup, Fåborg, Årre, Grimstrup og Rousthøje sogne og 
deres forældre
Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalme-
sangen og gøre alt, hun kan for at stimulere jeres børn med 
sang og musik.
Babysalmesang foregår på følgende 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: 

25. aug (RK)
1. sep (RK) 
8. sep (RK)
15. sep (AK)
22. sep (AK)
29. sep (AK)
6. okt (ÅK)
13. okt(ÅK)

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. 

Husk at melde tilbage –, så tilmeld jer hurtigst muligt ved at 
udfylde nedenstående talon eller 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
___________________________________________________

Minikonfirmand 2021
Først i maj, kom vi i gang med minikonfirmandforberedel-
serne år 2021. Corona havde forhindret os i opstart til tiden, 
men nu skulle det løbe af stablen. Mange af 4 klasses ele-
ver havde tilmeldt sig og en del frivillige havde sagt ja, til at 
hjælpe til under forløbet.

Minikonfirmandforberedelsen skulle strække sig over 4 efter-
middage efter skoletid. Vi var meget spændte på opgaven, 
da det var første gang for mange af os hjælper og det blev til 
nogle lange dage for eleverne.

Eleverne blev afhentet på skolen efter skoletiden. Der skulle 
ved ankomsten til konfirmandstuen, ledes efter og findes en 
lille kuffert, hvilket indeholdt dagen emne. Derefter blev der 
serveret boller og saft/ vand og lidt frugt. 

Undervisningen blev foretaget af præsten Linda Roslyng (Sø-
ren Pedersens afløser). Bedemand Hans Peter Nielsen, graver 
Kim Schmidt og organisten Flemming Skov. Undervisningen 
omhandlede især kirkelige handlinger ved dåb og ved begra-
velser/ urne nedsætning samt andre kirkelige traditioner. Vi 
var en tur i kirketårnet, i kapellet, i kirken og på kirkegården.

Derudover var der valgt et emne omkring Noa`s Ark, hvor 
der blev malet en stor planche af skibet, himlen og havet. 
Dertil blev der malet pap dyr af forskellig art. Bohart Rasmus-
sen havde lavet en træ terning til hver, hvor eleverne kunne 
udfylde siderne, med tegning eller ord omkring de tanker der 
var kommet til dem i ugens løb.

Hver dag blev der leget, sunget, danset, grinet og ikke mindst 
snakket og hygget. Det var et fantastisk forløb, hvor alle gav 
udtryk for at de nød at deltage.

Som afslutning på forløbet blev forældre, søskende og bed-
steforældre inviteret til hyggeligt samvær og optræden af bør-
nene. Der blev fremvist skuespil omkring Noa`s Ark, sunget og 
danset. Derefter spist pizza, pølsehorn og drukket sodavand. 

Børnene har under hele forløbet været meget arrangeret og 
nysgerrig i alt, hvad der blev forelagt dem. Alle deltog med 
stor iver og interesse.

Efterfølgende har vi talt om, at det var en rigtig god og 
positiv oplevelse for os alle. Vi glæder os til næste årgang. 
Nu ved vi at ved fælles indsats, kan vi få nogle gode lærerige 
oplevelser sammen. 

Mvh.
Birthe Marie Jensen (Sys)
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Aktiviteter: 
Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om Corona afstand 
betyder at, arealkravet er ophævet fra d. 14. august 2021. 
Det er utrolig dejligt og vi glæder os til efterårets aktiviteter 
som nu igen kan afholdes i konfirmandstuen. 
___________________________________________________

Torsdag d. 23. september 
kl 19:00 i Agerbæk Kirke
Sensommerkoncert med 
ensemblet Noer 
___________________________________________________

Sogneaften
Torsdag d. 30. September. 
Kl. 19,00 i konfirmandstuen.
Birgit og Kim kommer og fortæller og 
viser billeder fra deres rejse til Nepal.

___________________________________________________

Sogneaften 
Torsdag d. 14. oktober kl. 19,00

Præstehistorier fra Fyn og 
Sønderjylland – og nogen 
af dem er ikke engang løwn 

Johannes Gjesing er sognepræst og har levet sit præsteliv i 
Sønderjylland begyndende med Halk mod øst og nu Gram og 
Fole i vest. Han vil med humor fortælle om mennesker han har 
mødt og deres betydning for hans møde med Sønderjylland. 

Gjesing er en meget brugt foredragsholder. Han er des-
uden fast skribent i Jyske Vestkysten, klummeskriver i for-
skellige aviser, kulturvejleder på P1. Mange vil også kende 
ham fra hans historier i P4 syd og fra Radio Globus. I decem-
ber har mange fulgt ham, da har gav asyl til et juletræ, der 
var for grimt til at stå på gågaden i Haderslev, hvilket blev en 
større historie i medierne, hvor han bl.a. optrådte i Go’Aften 
Danmark live.

Ud over præsteembedet er han brandmand, formand for 
byfesten Pins’Mærken og sidder i mange bestyrelser – har 
en hund, der hedder Brorson – er professionel julemand og 
har alt for mange børn.
___________________________________________________

Sang og fortælle eftermiddage starter igen:
 
Sang og fortælle eftermiddag 
06.10.2021 – 03.11.2021 – 01.12.2021
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. –  Vi sørger for at der 
er kaffe/te på kanden, husk  brød til kaffen.
___________________________________________________

Folkemøde i Ribe.
14.-17. oktober.

Koncert i
Agerbæk & Vester Starup Kirker
med Agerbæk & Starup Skolers

Børnekor
 

Torsdag d. 18. november 
eftermiddagen. Først i Starup kirke 

og senere i Agerbæk kirke.
Tidspunkt offentliggøres senere.

Julekoncert
i

Agerbæk kirke
 

Øse Sangkor
 

Mandag d. 6. december
kl. 19.30 bliver der sunget julesange og 
salmer både i kor, og som fællessang.
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Dato Agerbæk Starup Tekst

12. september  10.30 9.00 15.s.e.trinitatis

19. september  9.00 10.30 16.s.e.trinitatis

26. september 10.30 9.00 17.s.e.trinitatis

3. oktober 9.00 10.30 18.s.e.trinitatis

10.oktober 10.30 9.00 19.s.e.trinitatis

17. oktober 9.00** INGEN 20.s.e.trinitatis

24. oktober 9.00* INGEN 21.s.e.trinitatis

31. oktober 9.00 10.30 22.s.e.trinitatis

7. november 16.00 14.30 Alle Helgens dag

14. november 10.30 9.00 24. s.e.trinitatis

*Michael Bye Walus Bergerud

**Charlotte Locht 

***Der er mulighed for dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden.  

Der afholdes desuden gudstjeneste på sognelunden den 3. onsdag i måneden kl. 15.00.

Gudstjenesteliste

Program for Indre Mission i Agerbæk
September
15.  kl.18,00 Fødselsdagsfest v. Vicegeneralsekretær  

Peter Nord Hansen, Fredericia
  Vi begynder med spisning
  Tilmelding til Jens Peder tlf. 51 90 63 27 

/ 75 19 63 27 Senest d. 8. september
19. kl.  9,30 Fællesmøde i Varde Missionshus v. 

Carsten Hjort Pedersen, Hillerød
  Tema: Åndsfrihed
 kl.14,00 Gudstjeneste i Østerlund Kirkesal
  V. Sognepræst Henrik Vejlgaard 

Kristensen, Varde
  Tilmelding til Jens Peder tlf. 51 90 63 27 

/ 75 19 63 27 Senest d. 10. september
22. kl.19,30 Kredsmøde i Agerbæk v. Fritidsforkynder 

Anette Ingemansen, Fredericia
29. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren 

Pedersen, Agerbæk **

Oktober
6. kl.19,30 Sømandsmisionen **
  Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
12. kl.19,30 Missionsuge v. Fritidsforkynder Christen 

Peter Olesen, Ejstrupholm **
13. kl.19,30 Missionsuge v. Frimenighedspræst Peter 

Nissen, Bramming **
  Musik v. Helene Søndergaard mfl. 

27. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Margit Skov 
Pedersen, Gårslev **

November
3. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Bud og beskrivelser
10. kl.19,30 Møde v. Missionær Frank Boel Fyhn, 

Grindsted **
17. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes 

Kristensen, Vejrup **
24. kl.19,30 Adventsfest v. Missionær Bjarne 

Hvidberg, Tistrup
29. kl.19,30 Kvindemøde hos Anna Poulsen, 

Hovborgvej 2F Tofterup
  Tekst: ” Ord bliver til liv ” side 43-44-45

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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