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At gøre det som er svært
I Januar måned var jeg knap 4 uger inde ved forsvaret. Her 
påbegyndte jeg min uddannelse til feltpræst, ved at gennem-
gå forsvarets basisuddannelse der bestod af førstehjælp, pi-
stolskydning og feltøvelse. Det var alt sammen meget ander-
ledes end det daglige præstearbejde, men netop derfor var 
det også utrolig spændende og udfordrende.

Jeg var ikke særlig god til det meste. Det vidste jeg godt, at 
jeg ikke ville være. Når man er blevet 37 år, far til 4 og vægten 
bare er gået stille og rolig op, så er det lidt op ad bakke. Men 
der noget befriende i at gøre det alligevel. At hoppe ud i no-
get, som man umiddelbart ved, at man ikke er god til, og alli-
gevel gøre det er en fantastisk følelse, når det alligevel lykkes.

Nu venter der forhåbentlig mange spændende år ved for-
svaret og erfaringer som også kommer sognet til gavn.

Søren Lydeking Pedersen, Præst

Konfirmander i Agerbæk kirke
Store Bededag den 13. maj, kl. 10.00

Cecilia Rask Andersen, Vrenderupvej 42, 6753 Agerbæk
Bine Marie Søndergaard Risager, Kærbjergvej 27, Agerbæk
Freja Teglgaard Mathiesen, Brombærvej 12, 6753 Agerbæk
Ida Dagmar Hjort-Gersvang, Egealle 2 6753 Agerbæk
Thea Smith Hansen, Vrenderupvej 39
Emilie Nielsen, Bolhedevej 3, 6753 Agerbæk
 
Daniel Lund Andreasen, Fåborgvej 100, 6753 Agerbæk
Frederik Vistisen Skærlund, Allegade 23, 6753 Agerbæk
Jakob Pedersen, Bøgealle 6, 6753 Agerbæk
Magnus Sand Simonsen, Ålundevej 10, 6753 Agerbæk
Julius Hoffmann Sørensen, Hellevej 10, 6753 Agerbæk 
Sebastian Ebbe Evans, Plantagevej 2, Klelund, 6682 Hovborg
Marcus Elbæk, Tranebærvej 22, 6753 Agerbæk 
Viktor Andreas Voets Sørensen, Østerlundvej 8, 6818 Årre
Ludwig Gustav Mølgaard, Bredgade 30, 6753 Agerbæk 
Lenny Fyhn Jacobsen, Fåborgvej 16, 6752 Glejbjerg
Simon Jensen, Lochmannsvej 14, 6753 Agerbæk 
 
Telegrammer kan afleveres i Agerbæk kirke 
den 11. og 12. maj fra kl. 7-16.00.
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En Landsbygravers tanker omkring  
”Kirkegården i går, i dag og i morgen.”
Hvordan har kirkegården og behovet udviklet sig over de sid-
ste 10/20/30 år?
Hvordan er kirkegårdene lige nu? 
Hvad er der af ønsker og behov til kirkegårde i dag?
Hvordan skal kirkegården se ud om 10/20/50 år?

Hvis vi ser 20 år eller måske 30 år tilbage på kirkegården, 
er antallet af nedlæggelser af gravsteder og antallet af nye 
gravsteder, der er taget i brug i perioden, et ret godt billede 
af, i hvilken retning udviklingen går.

På mange kirkegårde findes et stort udbud af ledige kiste-
gravsteder og noget mindre udbud af urnegravsteder. 
Ca. 80 % af alle døde i Danmark kremeres. (I Agerbæk er 
det næsten 50%). Dermed har vi en opgave med at tilpasse 
kirkegården til nutidens behov.

Der findes kirkegårde, hvor man har svært ved at erkende, 
at så mange gravsteder kommer til at henlægge tomme. Ja, 
kirkegården virker tom og forladt. Derfor fristes man af, at 
lade gravmonomenterne blive stående. 
På andre kirkegårde har man (menighedsrådet) valgt at anlæg-
ge et lapidarium/mindelund, hvor de gamle gravsten opstilles. 
Måske kan man kalde det kirkegården på kirkegården.

Visioner på kirkegården
At kirkegården hele tiden følger med i sognets udvikling og 
folks ønsker og behov.
At der gives en faglig og personlig betjening til alle besø-
gende i kirken og på kirkegården.
At betjeningen har tid, så besøgende altid føler sig velkommen.
At kirken og kirkegården er en aktiv del af lokalsamfundet
At der på kirkegården bliver værnet om kultur og lokalhistorie. 
At være en kirkegård, der er slægternes mindelund, men 
også for de levende.

Fremtiden
Vi står overfor spændende opgaver i fremtiden på kirkegår-
den. Ja vi befinder os i en tid, hvor vi vil og har muligheder for 
at bidrage til, hvordan kirkegården kan se ud mange år frem.  
Vi bliver udfordret fagligt med tilpasninger på kirkegården. 
Som ansatte på kirkegården har vi fået og får også i fremti-
den nye og andre opgaver. 
Som graver og kirkegårdsleder har vi også fået en del flere 
administrations opgaver.
Det er en berigelse med de store forskelligheder på de dan-
ske kirkegårde. Men ens for alle opgaver, er at finde balance 
mellem nutidens og fremtidens behov. 

Skrevet af Graver Kim Schmidt
Agerbæk kirke

 

Kære borgere i Agerbæk
Som i nok alle har set, er der godt gang i byggeriet af byens 
nye ”Sognehus”, på Kærbjergvej ved Agerbæk kirke.
Huset er tænkt som værende et sted til byens borgere, med 
det formål, at det kan bruges til aktiviteter mm, dog med 
kirkeligt formål.

Hvad skal det ny hus så hedde????
Vi i menighedsrådet har besluttet, at det bør være byens bor-
gere der må være medbestemmende omkring, hvad vi skal 
kalde det nye hus.
Så derfor – Kom med jeres bud og menighedsrådet vil ud fra 
indkommende forslag finde det rette navn.

I kan sende jeres bud til bechs@hmnet.dk eller på 3023 6795 
(Gitte Bechsgård), senest den 01.04. 2022.
___________________________________________________
 

Indvielse af det nye hus
Alle byens borgere inviteres til indvielse
Søndag den 8. maj 2022.

Der er gudstjeneste kl. 14.00, 
og indvielsen vil blive afholdt derefter.

Menighedsrådet vil være vært med kaffebord.
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Sang og fortælleeftermiddag 
– kl. 14,00 i konfirmandstuen 6. april 2022.
Kom og vær med til denne hyggelige eftermiddag, hvor vi 
synger fra Højskolesangbogen. Flemming Skov spiller for. 
Midtvejs fortælles en historie.
 
Vi sørger for at der er kaffe på kanden, husk brød til kaffen.
___________________________________________________
 

Påskemåltid i Agerbæk Kirke
Skærtorsdag den 14. april kl. 18.00
Agerbæk Kirke inviterer til et traditionelt påskemåltid i kon-
firmandstuen i præstegården. Der er gudstjeneste efterføl-
gende. Pris 100 kr. tilmelding til Sognepræst Søren Lydeking 
Pedersen på 3032 3648
___________________________________________________
 

Sogneaften
28. april kl. 19,00 
– i konfirmandstuen med sognepræst Trine Lydeking

Martha og Maria – Søstre på godt og ondt!

I biblen møder vi de tre søskende Maria, Martha og Lazarus. 
Mens Lazarus i biblen får sin helt egen fortælling, er det mere 
sparsomt hvad vi hører om Martha og Maria. 

De to søstre er dog alligevel spændende personer, da de 
hver er ganske forskellige i deres reaktionsmønstre, - både i 
deres måde at håndtere krise på, men også i den måde de 
møder Jesus på.

Mens Martha påtager sig den praktiske og ydmyge rolle i 
baggrunden, portrætteres Maria ofte som den impulsive sø-
ster, som gerne forlader de huslige pligter for at følge med 
Jesus.

Men hvem af dem handler egentlig mest rigtigt?  

Hvilken af de to kvinder skal vi holde med? Og hvorfor? 

Foredraget handler om både Martha og Maria – men også 
om det problematiske søskendeforhold. 
___________________________________________________
 

Kom og syng med!

Alsangsstævne
Lørdag den 30. april 2022 
– er alle indbudt til et stort Alsangsstævne i Tambours Have, 
Bredmosevej 21, Øse, hvor vi synger fra Højskolesangbogen 
fra kl. 10.00 til klokken 18.00.

Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere og 
musikken står et udvalg af provstiets dygtige organister for.

Undervejs vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og 
noget at spise. Man er velkommen til at medbringe noget at 
sidde på
___________________________________________________
 

Kirkegårdsvandring  
og Menighedsmøde
Onsdag den 11. maj ’22 
Afholdes der Kirkegårdvandring kl. 19.00, med efterfølgende 
kaffe i det nye ”Sognehus”.
Aftenen afsluttes med orienteringsmøde omkring menig-
hedsrådets arbejde og det kommende menighedsrådsvalg 
efteråret 2022.

Menighedsrådet
___________________________________________________
 

Sogneudflugt
Den 6. september 2022 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den årlige Sogneud-
flugt. – Vi kører fra Agerbæk kl. 9.00 - ? 

Turen i år går til Gråsten Slotskirke, 
hvor en guide vil fortælle om Kirken.
Der vil være middag på Den Gamle Kro.

Dagen sluttes af med en guidet tur, i Dronningens nye an-
lagte køkkenhave.

Hold øje med nærmere information i Agerbækken.

Agerbæk Menighedsråd 
___________________________________________________
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Dato Agerbæk Starup Tekst

27. februar 10.30 9.00 Fastelavn

6. marts 9.00 10.30 1.s.i.fasten

13. marts 10.30 9.00 2.s.i.fasten

20. marts 9.00 10.30 3.s.i.fasten

27. marts 10.30 9.00 midfaste

3. april 9.00 INGEN Maria bebudelsesdag

10. april 9.00 10.30 Palmesøndag

14. april 19.00 10.30 skærtorsdag

15. april 9.00 10.30 langfredag

17. april 10.30 9.00 påskedag

18. april Henvisning til Rousthøje kirke kl 10.30 2. påskedag

24. april 9.00 10.30 Første søndag efter påske

1. maj 10.30 9.00 Anden søndag efter påske

8. maj 14.00 10.00** Tredje søndag efter påske

13. maj 10.00** INGEN bededag

15. maj 9.00 10.30 4. søndag efter påske

22. maj 10.30 9.00 5. søndag efter påske

26. maj Henvisning til Årre kirke kl 10.30 Kristi himmelfartsdag

29. maj 14.00* INGEN 6. søndag efter påske

5. juni 9.00 10.30 pinsedag

6. juni 10.30 INGEN 2.pinsedag

*Michael Bye Walus Bergerud – **Konfirmantion

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

Marts
23. kl. 19,30   Møde v. Fritidsforkynder Peter Wind,  
  Nr. Farup **
30. kl. 14,30   Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder  
  Arne Nørgaard, Kolding **

April
6. kl. 19,30   Bibelkreds i hjemmene 
  Emne: Jesus i alle skrifterne
21. kl. 14,00   Fællesmøde i Fristedet v. Pastor Thomas  
  Kristensen, Hvide Sande **
                      Emne: Alle skifter - med rutebilen på  
  livsrejse
27. kl. 19,30   Møde v. Børge Jørgensen, Grindsted   
  (Åbne døre) **

Maj
4. kl. 19,30   Bibelkreds i hjemmene
                      Emne: Opstået med kød og knogler
18. kl. 19,30   Kredsmøde i Stenderup Missionshus
        v. Pastor Jørgen Johansen, Hejnsvig

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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