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Årstidernes skiften
Som jeg skriver dette er det som-
mer, og så vidt jeg kan se på min 
kalender burde I alle modtage det 
i starten af efteråret.

Årstiderne flyver afsted.  Når man 
er heldig, går de over når man er 
træt af dem, når man er uheldig 
slutter de når man først lige skulle 
til at nyde dem. 

Men hver årstid har sin plage: 
Sommerens hede og insekter, ef-
terårets regne og rusk, vinterens 
kulde og mørke, og forårets pol-
len, og at man stadig skal vente 
til det bliver sommer. 

Hver årstid har også sin charme. 
Sommerens sol der kan lade bat-
terierne op, og som lægger en ro 
over alle ting. Efterårets smukke 
farver, vinterens klare lys og var-
me fester, og foråret hvor lyset 
kommer igen og vækker hjertet 
af sit vinterskjul. 

Jeg ville ikke kunne vælge. 

Men det skal jeg jo heller ikke, 
det kan jeg jo heller ikke. Selv 
årstidernes skiften, vejrets usta-
dighed, alle disse ting minder os 
om, at det ikke er alle ting i ver-
den, som i livet, vi kan bestemme 
over. Det er godt at minde sig 
selv om, at selv om menneskets 
teknologi kan så uendeligt man-
ge ting, så er der ting vi ikke be-
stemmer over. 

Men vi har andre fordele. I for-
hold til vore forfædre har vi me-
get nemmere ved at afbøde årsti-
dernes ulemper og ubehagelighe-
der end de havde, så vi bedre kan 
nyde deres glæder. 

Der er mange ting i livet at være 
taknemmelige for. Og ja, selv om 
det er en floskel, så er årstidernes 
skiften, og det at vi lever i et land 
hvor der er årstider, en af dem for 
mig. 

Menighedsrådsvalg

Som det nok fremgår ret tydeligt, 
er der menighedsrådsvalg i den 
periode der dækkes af dette kir-
keblad. 

Menighedsrådet er jo den gruppe 
af sognebørn der melder sig til el-
ler vældes til at sørge for at kir-
ken i sognet kører som den skal. 
De sørger for ansættelser af per-
sonale, og virker som arbejdsgi-
vere for alle andre end præsten. 
De sørger for økonomien, og der-
med er det også dem der sørger 
for aktiviteterne i sognet. 

Derfor kan jeg kun opfordre alle 
til at støtte op om menighedsrå-
denes arbejde, og eventuelt over-
veje, om det er noget man selv 
kan finde tid til at deltage i. Me-
nighedsrådene er grundlaget for 
den måde folkekirken fungerer 
på i dag. 

Der er flere oplysninger senere i 
bladet. 

Jeg vil også gerne på denne plads 
rette en stor tak til alle dem der i 
den forgangne valgperiode (si-
den 2016) har siddet i menig-
hedsrådene i Agerskov og Bran-
derup. Tak for jeres virkelyst og 
for det gode samarbejde. 

Guds fred. 
 Sognepræsten

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers 
Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov
Mobil 21 14 31 05
cgj@km.dk
Bemærk: Mandag er fridag

Organist
Rikke Gudnason, tlf. 22 85 10 31
rikkegudnason@gmail.com

Agerskov Kirkegårdskontor:
Kirkevej 2, 6534 Agerskov
Tlf. 74 83 35 23
agerskovkirkegaard@mail.dk

Ansatte på kirkegården
Jens Erik Sommerlund (graver)
Rita Jessen (gravermedhjælper)
Ulla Pedersen (gravermedhjælper)

Agerskov Menighedsråd
Bente Brodersen (fmd.)
Inger Petersen
Wolfgang Eggert
Hans Oskar Lorenzen
Per Gruelund Sørensen
Connie Wittenkamp

Branderup Kirkegård
Graver: Heidi Jacobsen,
tlf. 74 83 50 02 · 20 43 50 02

Branderup Menighedsråd
Jens Erik Skøde Thomsen (fmd.)
Frank Iversen
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Martin Christian Muus

Kirkebil  (bestilles dagen før)
Agerskov Taxi  · 74 83 36 40 

www.agerskov-kirke.dk
Facebook:  Agerskov Kirke
 Branderup Kirke
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Babysalmesang
Der holdes babysalmesang i Agerskov Kirke, med hyggeligt samvær, 
hvor man synger, danser, klapper og vugger med børnene. 
Der starter nyt hold op hver gang, der er interesserede nok.
Kontakt organist Rikke Gudnason, hvis du har lyst til at være med:  
Tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

Kor
Agerskov-Branderup kirkekor er et kor for alle, der har lyst til at 
synge med. Erfaring eller mangel på samme er ingen hindring  
– det eneste der kræves er lysten til at synge sammen med andre. 
Vi synger mange forskellige slags sange og medvirker jævnligt 
ved gudstjenester og begivenheder i begge pastoratets kirker. 
Vi øver tirsdage i ulige uger kl. 19.00  
i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 45, 6534 Agerskov). 
Kontakt organist Rikke Gudnason,  
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

Endnu et coronakirkeblad
Vi er stadig, i skrivende stund, underlagt adskillige begræns-
ninger på grund af pandemien. Begrænsningerne på deltager-
antal er baseret på menighedsrådets forståelse af hvordan de 
generelle retningslinier forholder sig til netop vore kirker. 

Det er naturligvis ikke af lyst vi har foretaget disse indskrænk-
ninger, men alene ønsket om at overholde reglerne og, i særde-
leshed, beskytte vores menighed og vore brugere. 

Vi har endnu en gang skrevet vores kirkeblad ud fra den for-
håbning om, at mange ting måske kan normalisere sig. Men det 
kan meget vel være at dette ikke kommer til at ske. Vi ved det 
ganske enkelt ikke, man vi håber at kunne lukke op for at flere 
kan komme til at deltage i kirkelige handlinger af alle slags. 

Vi prøver naturligvis at holde jer informeret gennem de kana-
ler vi har, ellers skal man endelig ikke holde sig tilbage fra at 
ringe til sognepræsten. 
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& Det sker Branderup
Konfirmander

Årets konfirmationer er: 5. sep-
tember i Agerskov og 6 sep-
tember i Branderup, begge de-
le er tjenesten sat til kl. 10.00, 
men hvis der ikke er blødt op for 
antallet af deltagere i kirken 
(specielt i Branderup), kan det 

være at vi bliver nødt til at 
holde flere konfirmati-

onstjenester. Dato-

en ligger dog fast, og vi vil sørge 
for, at alle er konfirmerede inden 
kl. 12.00 på de givne dage! 

Begge steder er der mulighed for 
at indlevere konfirmationshilse-
ner og -telegrammer i henholds-
vis konfirmandstuen i den gamle 
præstegård i Branderup og i sog-
nehuset i Agerskov. 

Konfirmander 2021
Der er allerede nu mulighed for, 
via borger.dk, at tilmelde elever 
der efter sommerferien starter i 
7. klasse til konfirmandundervis-
ning. 
Som altid skal konfirmanderne 
konfirmeres i deres egne kirker. 
18. april i Branderup og 30. april 
i Agerskov. Begge steder kl. 10.00 
Undervisningen foregår sådan at 
elever fra STUK og Branderup 
Friskole får undervisning onsdag 
morgener i konfirmandstuen i 
den gamle præstegård i Brande-
rup (der vil være taxa fra Ager-
skov til Branderup og videre til 
STUK) 
Elever fra Toftlund skole modta-
ger undervisning på udvalgte fre-
dage.
Der kommer formodentlig også 
til at være en udflugt og fællesun-
dervisning. 
Alt dette er selvfølgelig under be-
tingelse af, at samfundet er åbnet 
nok til at det kan lade sig gøre. 

Menighedsrådsvalg
Som mange nok har opdaget afholdes der også menighedsrådsvalg her i 2020. Man har besluttet, at i 
stedet for den tidligere valgform med listeopstilling og brevafstemning, skal valget i stedet holdes ved 
en valgforsamling – et valgmøde som man kender det fra mange andre typer foreninger. 
På den aften vil alle medlemmer af sognemenigheden kunne komme, stille op til valg til menighedsrå-
det og der vil blive afholdt valg. Alle medlemmer af sognemenigheden er valgbare og har stemmeret. 
I vore to sogne holdes valgforsamlingerne:
•  15. september kl. 19.00 i Branderup  

i konfirmandstuen i den gamle præstegård. 
• 17. september kl. 19.00 i Agerskov i sognehuset. 

Husk at sætte kryds  
i kalenderen på en af 

disse to dage

ÅRETS KONFIRMANDER 
Branderup
• Andrea Lindgaard Zeuthen
• Benjamin Bjørnfort Raun
• Lasse Carstensen
• Marcus Freundlich
• Maria Friborg Schultz
• Mathilde Aakjær Jørgensen
• Nyah Nehrkorn Brodersen
• Sebastian Bruhn Petersen
• Secilie Bruhn Petersen

Agerskov
• Karsten Tiedemann Hansen
• Lucas Kvistgaard Mathiesen
• Mads Dyhrberg Waje
• Martin Winum Sørensen
• Morten Mørk Juhl
•  Oliver Zdzislaw Nowak 

Frederiksen
• Victor Haakon Ø. Rosenkilde
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Branderup

En tak fra kirketjeneren
En svær og underlig tid vi har været igennem – og stadig er midt i.
Jeg blev hjemsendt, heldigvis kun i en uge, men kirken har været lukket helt ned i en lang periode.
Nu må vi igen komme ind i Guds hus - dog med visse restriktioner.
Jeg har stået ved begravelse/ bisættelse og måtte afvise folk. Mennesker i sorg, mennesker der vil vise 
afdøde den sidste respekt. Det har været svært at sige »Der er desværre ikke plads til dig« vel vidende at 
det var de regler der var, så har det ramt mig.  
Enkelte har jeg måtte bede om at flytte fra deres sædvanlige pladser, da de ellers sad for tæt på »ikke 
samboende«. Nogen blev mindet om at »spritte hænder«.
Men ikke en af jer har været afvisende, haft sure miner eller klaget over min henstilling. I har været gode 
til at holde afstand i både kirken og på kirkegården når I er kommet forbi.
Det vil jeg bare sige jer tak for – I har gjort det nemmere for mig. Graver Heidi

Ny medhjælper
Når I kommer på Branderup Kir-
kegård, primært tirsdag og ons-
dag, vil I kunne møde Tony Han-
sen.
Tony har tidligere været ved Hel-
singe Kirke, og da han er vendt 
tilbage til området, fik vi mulig-
hed for at ansætte ham som med-
hjælper.  
Vi har nogen gange været udfor-
dret på områder hvor arbejdstil-
synet kræver der skal være to 
mand. Ligeledes har perioder 
hvor Heidi holder ferie, været en 
udfordring.
Tony er flexjobber og er her de ti-
mer hvor vi synes vi mangler en 
ekstra hånd.
Han er her til første december 
hvor vi sender ham på vinterferie 
indtil april.
Tag godt imod ham.  
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&Agerskov
Høstgudstjeneste

søndag den 27. september
Høstgudstjeneste!? Eller hvad har 
kirken med høsten at gøre?
Alle, som har med landbrug at 
gøre, håber på, at høsten bliver 
god. Sådan er det hvert år, men 
hvad med os andre? Hvad betyder 
høst for os, og hvad har høst med 
kirken at gøre? 
Dengang samfundet var helt af-
hængigt af høstens udkomme, 
blev det fejret i kirken med en tak-
kegudstjeneste. Når det at blive 
mæt ikke er en selvfølge, så kalder 
det på taknemmelighed, at høsten 
kommer i hus.
I dag er de færreste af os land-
mænd, og de fleste af os bliver 
mere end mætte hver dag. Ikke 
desto mindre er der stadig grund 
til at sige tak til Gud for maden og 
for livet – for uanset, hvor dygtige 
vi er til at klare os selv, så er det 
stadig Guds gaver til os.

Derfor: Når kirken er smykket 
med aks og frugt, så er det ikke 
bare pynt – det er en påmindelse 
om alt det, Gud giver os, så lad os 
mødes i kirken og sige: Tak!
Høstoffer - en måde at give udtryk 
for sin taknemmelighed
Når vi samles til høstgudstjeneste 
samler vi penge ind, til dem der er 
mindre privilegerede, end vi selv 
er. Det kaldes et høstoffer. Høstof-
feret er et synligt udtryk for vores 
taknemmelighed og et ønske om 
at give af sit overskud. Det vi har 
fået, skylder vi at dele med andre.
I Agerskov Kirke går vi op bag alte-
ret og lægger høstofferet i en lille 
kurv.
Udover dette høstoffer har menig-
hedsrådet i år besluttet, at vi laver 
en lille salgsbod i våbenhuset, 
hvor man efter gudstjenesten kan 
købe af de opsatte høstgaver.

Vi opfordrer derfor menigheden 
til at komme med deres bidrag i 
form af frugt, grønt, blomster, 
brød og hjemmelavede marmela-
der, saft, og hvad man ellers har 
høstet i år.
Vi beder jer prismærke afgrøderne 
med et lille skilt eller klistermær-
ke, så der er mulighed for at få lidt 
æbler, pærer, kål eller hvad man 
nu kunne tænke sig med hjem.
Gaverne bedes afleveret ved gra-
verhuset senest fredag formiddag 
den 25. september, så menigheds-
rådet kan få boden opsat til sønda-
gens gudstjeneste.
Menighedsrådet fordeler på det 
første møde efter gudstjenesten, 
hvad pengene både fra indsamling 
og salg skal gå til.
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Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, 
tlf. 23 42 41 34, 

sognehuset@hotmail.com

Læse-
kredsen

Læsekredsen mødes en 
gang om måneden og dis-
kuterer den bog, vi har 
læst. Det er meget hygge-
ligt og spændende at høre, 
hvad vi hver især får ud af 
en bog. Læselisten inde-
holder meget forskelligt 
og laves ved en afstem-
ning hvert år, inden sæso-
nen begynder. 

Kontakt evt. Connie Wit-
tenkamp (42 76 43 05) el-
ler Caspar Gregers Jensen 
(21 14 31 05), hvis du har 
lyst til at være med. 

Vi mødes onsdage  
kl. 19.00.

Præcise datoer  
findes på Agerskov  
Kirkes hjemmeside.

KFUM og KFUK
Sangaften i sognehuset torsdag den 8. oktober kl. 19.30.

Alle er velkomne.

Nærmere program senere.

Tirsdagscafé i Agerskov
i Sognehuset kl. 10.00-12.00

Hver anden tirsdag er der tirsdagscafé i Agerskov sognehus  
med hyggeligt samvær og spændende foredrag og aktiviteter. 

Alle er velkomne. Der serveres altid kaffe og te.  

Halloweengudstjeneste
torsdag den 29. oktober kl. 17.00

Igen i år fejrer vi en familievenlig Halloween med andagt i kir-
ken og efterfølgende græskarsuppe i sognehuset. 
Der bliver også mulighed for at gå på kirkegården med et lys 
efter vi har spist. 
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 Gudstjenester
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Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 5. sept. 10.00 Konfirmation 

 6. sept. 13. s. e. trin. 14.00 Folkekirkens Nødhjælp 10.00 Konfirmation

13. sept. 14. s. e. trin. 15.00 Peter Boyschau

20. sept. 15. s. e. trin.  9.00 Folkekirkens Nødhjælp 10.30

27. sept. 16. s. e. trin. 10.30 Høstgudstjeneste 19.30 Høstgudstjeneste

 4. okt. 17. s. e. trin.  9.00 KFUM’s Soldatermission 10.30

11. okt. 18. s. e. trin. 15.00 Peter Boyschau
KFUM’s Soldatermission

18. okt. 19. s. e. trin. 10.30 Indenlandsk Sømandsmission  9.00

25. okt. 20. s. e. trin. 19.00 Marianne Zeuthen
Indenlandsk Sømandsmission

29. okt. 17.00 Halloweengudstjeneste

 1. nov. Allehelgen 19.30 10.30

 8. nov. 22. s. e. trin. 10.30  9.00

15. nov. 23. s. e. trin. 14.00 Marianne Zeuthen

22. nov. S. s. i kirkeåret 10.30  9.00

29. nov. 1. s. i advent 10.30 19.30

 6. dec. 2. s. i advent  9.00 Peter Boyschau

10. dec. 14.00 Seniorgudstjeneste  
med luciaoptog

13. dec. 3. s. i advent  9.00 10.30

Under Agerskov er der noteret, hvilken organisation der samles ind til den givne uge. 
Hvis der ikke står noget, samles der ind til menighedsplejen i Agerskov sogn. 

Det er som altid, når der ikke er gudstjeneste i den ene af pastoratets kirker, muligt at tage kirkebilen 
til den anden kirke. Kirkebilen kan bestilles hos Agerskov Taxi på tlf. 74 83 36 40.




