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Kalenderen viser efterår, dagene er blevet kortere og vinteren 
står lige for døren, det er den mørke tid.

Vejret er tro mod årstiden med regn, blæst og kulde. Det er 
på mange måder en mørk og usikker tid,  Krigen i Ukraine 
har nu varet mere end et halvt år, og vi er begyndt at mærke  
konsekvenserne af den, også her i Danmark.

Økonomien er påvirket med stigende inflation. Priserne på el 
og gas har himmelflugt, og det kan for mange blive svært at 
betale regningen. Det er også  ved denne  tid af året hvor vi 
nyder at trække indenfor  og tænde stearinlys, hygge os med 
vores kære. I år bliver mange ting nok anderledes, julebelys-
ningen har rundt omkring været i fare for ikke at blive tændt. 
– så det er virkelig en kold tid vi nærmer os.  Kim Larsens 
sang, Det er en kold tid, som vi lever i, alle går rundt og fryser, 
men forhåbentlig bliver det ikke helt så slemt. 

Covid 19 har også været en modspiller de seneste år. Kon-
sekvensen har bla, været mistrivsel for vore børn og unge. 
Jeg har for nylig set en undersøgelse om ensomhed i Dan-
mark, det er blevet et  markant større problem end inden 
corona pandamiens start. Angsten for at gå ud, har for nogle, 
både unge og ældre gjort det til en vane at blive hjemme.  Vi 
mennesker er ikke skabt til isolation, men har behov for fæl-
lesskab, venskab, varme, nærhed. Så godt hjulpet på vej af 
vores erfaringer fra corona tiden, har vi lært, at vi har brug 

for at styrke, ikke afvikle, vores gudstjenester. Vi både kan 
og må forsamle os. Det er, uanset alt andet, en stor glæde 
at mødes til gudstjeneste, vi er   taknemlige for at kunne for-
samles i kirkens hus. 

Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent. Til-
lykke med valget og held og lykke med arbejdet. Vi glæder 
os til at starte det nye kirkeår med Advents/julekoncert med 
Ølgod sangkor samt fejre julen med julegudstjenester juleaf-
ten og i juledagene og ikke mindst byde 2023 velkommen, 
nytårsdag med nytårsgudstjeneste, hvor vi traditionen tro 
efter gudstjenesten vil byde på et stykke kransekage og et 
glas bobler.

Ruth Dall Nielsen
Agerbæk menighedsråd.

Valgt til menighedsrådet 2022-24:

Erik Juhl

Ivan Christiansen

Bohard Rasmussen

Ellen Reisenhus

Gitte Dammark Hvelplund

Britta Juncker

Stedfortrædere:

Jytte Brok

Ruth Dall Nielsen

Menighedsrådet konstitueres på et møde  
d. 23. november 2022.
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Dato Agerbæk Starup Tekst

6. november 16.00 14.30 Alle helgen

13. november Der henvises til nabokirker Tjek web 22.s.e.trinitatis

20. november 14.00** INGEN Sidste søndag i kirkeåret

27. november 9.00 10.30 1. søndag i advent

4. december 10.30 9.00 2. søndag i advent

11. december 9.00 10.30 3. søndag i advent

18. december 10.30 9.00 4. søndag i advent

24. december 10.00 + 15.00 14.00 juleaften

25. december 11.00 9.30 Juledag

26. december 10.30 9.00 2. juledag

1. januar 16.00*** 14.30 nytårsdag

8. januar 10.30 9.00 1.s.e.H.3.K

15. januar 9.00 10.30 2.s.e.H.3.K

22. januar 10.30 9.00 2.s.e.H.3.K

29. januar 9.00 10.30 sidste.s.e.H.3.K

5. februar INGEN 9.00* septuagesima

12. februar INGEN INGEN seksagesima

19. februar 9.00* INGEN Fastelavns søndag

26. februar 9.00 10.30 1. s.i.fasten

*Michael Bye Bergerud 
*** Nytårsgudstjeneste, afsluttes med et stykke kransekage og et glas bobler

Gudstjenesteplan

Kalenderåret begynder som bekendt den 1. januar, men den 
kristne kirke har sin egen kalender, det såkaldte kirkeår.
Kirkeåret begynder med 1. søndag i advent, som altid er den 
fjerde søndag før juledag.
I løbet af kirkeåret er der cirka 60 søndage og helligdage. På 
hver af de dage holdes der gudstjenester med hver sin tekst 
fra Det Nye Testamente.
Idéen med kirkeåret er således at fortælle hele Jesu historie 
fra advent til advent. Når året er gået, er historien om Jesus 
fortalt færdig.

Samtidig afspejler kirkeårets faser også årstidernes gang. 
Kirkeårets centrale fester er påskefesten og julefesten. Så-
dan har det været lige fra oldkirkens dage.
Påskefesten var den ældste og den mest centrale fest. Det 
er festen for Jesu lidelse, død og opstandelse. Senere kom 
julefesten, festen for Jesu fødsel. Og det er altså omkring 
disse to fester, at hele kirkeåret er bygget op.

Advent Jul Påske Pinse
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Advents/jule koncert med Ølgod kirkekor
Torsdag d. 29. november 19.00 i kirken.

Efter koncerten er der kaffe og samvær i sognehuset.

___________________________________________________

Sang og fortælleeftermiddag 
Kl. 14,00 i konfirmandstuen:

4. januar 2023 

1. februar 2023

1. marts 2023

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.

___________________________________________________

Sogneaften: Kvindeliv i Saudi Arabien.
Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 19,00. 

Kom og hør om hvordan 
kvinde livet er under frem-
mede himmelstrøg i Saudi 
Arabien.
Syddansk Universitet 
har igennem en længere 
årrække undervist unge 
kvinder i Saudi Arabien i
Folkesundhedsvidenskab. 
Denne aften vil Pernille 
Tanggaard Andersen 
(Professor &AMP; Forsk-
ningsleder) fortælle om 
dette arbejde og give et unikt indblik via ord og billede i et 
kvindeliv som vi sjældent får adgang til.   
Kom til en spændende sogneaften.

___________________________________________________

Sogneaften i samarbejde 
med Lokalhistorisk arkiv
Torsdag d.  9. februar 2023 kl. 19,00.
i Sognehuset Kærbjergvej

Agerbæks historie før jernbanen 
De fleste kender sikkert historien om hvorledes Bramming- 
Grindstedjernbanen skabte liv og udvikling i Agerbæk. Men 
hvordan var forholdene før jernbanens anlæggelse? 

Museumsinspektør ved 
Vardemuseerne Holger 
Grumme Nielsen vil med 
udgangspunkt i udgrav-
ningsrapporter og ældre 
kort fortælle om områdets 
historie fra stenalderen og 
frem til omkring år 1900.

___________________________________________________

Fællesmøde i Helle Hallen
Onsdag d. 2. marts 2023 kl. 19,00.

Menighedsrådene i tidligere Helle Kommune inviterer til fælles 
sogneaften i Helle Hallen. 

At starte en Specialefterskole 
– HÆSBLÆSENDE OG LIVGIVENDE

Forstander Lars Lærkesen Holm fra Kvie Sø Efterskole 
vil fortælle om hele processen med at starte en efterskole for 
udviklingshæmmede.

Fakta: Kvie Sø Efterskole i 
Ansager har 66 elever der 
alle har brug for særlige 
læringsforudsætninger og 
rammer. Skolen er den 
eneste af sin slags i Jylland 
og er startet på af lokale 
initiativtagere.  
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Program for Indre Mission i Agerbæk
November
23. kl.19,30 Adventsfest v. Missionær Simon Nielsen, 

Hvide Sande ( Bogsalg )

December
7. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Troen på Guds løfter
19. kl.14,30 Julefest v. Jens Erik Hansen, Vejen

Januar
11. kl.19,30 Bedemøde **
17. kl.14,00 Mandsstævne i Stenderup Missionshus
  v. Pensioneret missionær Arne Nørgaard, 

Kolding
18. kl.19,30 Afslutning for mandsstævnet i Stenderup 

Missionshus
  v. Frimenighedspræst Peter Nissen, 

Bramming
25. kl.19,30 Festaften for I.M. v. Regionsleder Bjarne 

Taulborg, Haderslev

Februar
1. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: En ny bekræftelse
8. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Pastor Lene Bruun 

Kristensen, Øse **
21. kl.14,00 Kvindetræf i Agerbæk v. Gitte Rasmussen, 

Ølgod

22. kl.19,30 Afslutning for kvindetræf
  v. Pensioneret missionær Hans Jørgen 

Hedegaard, Herning

Marts
1. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Skødesynder
8. kl.19,30 Soldatervennefest
  v. Generalsekretær Per Møller Henriksen, 

Fredericia
  Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
15. kl.19,30 Generalforsamling **
22. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Pastor Karl Lund, 

Skjern **
  Emne: Fra fattigdom til berømmelse - Lidt 

om Martin Luther

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, 
Jernbanegade 3, Agerbæk
Fra d. 1/1 2023 afholdes møderne i Sognehuset 
Kærbjergvej 8 A, 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

Årets grandækning
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