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Krig i Europa
I de seneste mange år, ja siden 
1945, har vi levet i en – historisk 
lang – periode hvor ingen lande i 
Europa har invaderet eller er ble-
vet invaderet. I en del af de år var 
der »den kolde krig«, en periode, 
som nok ikke i Europa var præget 
af aktiv krig, men stadig for man-
ge indebar en vis utryghed, hvis 
ikke angst. 

Men efter 1989, da muren faldt, 
trådte vi virkelig ind i en ny ver-
den, en verden som i større grad, 
i hvert fald her i Europa, var præ-
get af fred og fordragelighed. 

Jeg vil ikke sige, at alt det slutte-
de da Vladimir Putins Rusland 
gik ind i Ukraine, men der blev i 
hvert fald rokket ved den tro vi 
havde på dette fredelige Europa, 
og nyhederne fortæller mig, at 
mange mennesker igen er bange, 
bange for om fremtiden bringer 

en spredning af krig og vold, også 
ind i Europa. Ja måske krig der 
også, på den ene eller anden må-
de rammer os

Det tror og håber jeg nu ikke, selv 
om jeg godt kan følge angsten, 
tror jeg, vi er godt beskyttede. 

Men hvordan ser vi egentlig på 
vold og krig som kristne menne-
sker? 

I det nye testamente lærer vi jo, 
at vi skal vende den anden kind 
til. Et budskab som på alle måder 
er imod vold, imod gengældelse. 
Det er et budskab som mange 
kristne har tumlet med gennem 
historien, for så enkelt er det vel 
ikke? Skulle Ukrainerne bare 
»lægge sig ned« og lade Rusland 
indtage deres land. 

Det skal man ikke, for også dette 
er underlagt kravet om næste-
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kærlighed: Man må gerne kæm-
pe, ikke for at beskytte sig selv, 
men for at beskytte det andet 
menneske, det menneske der har 
brug for din beskyttelse. 
For de fleste af os betyder det ik-
ke, at vi skal drage til Ukraine for 
at kæmpe for ukrainernes land, 
men det betyder, at de ukrainere 
der kommer til Danmark for at 
flygte fra krigen, skal vi tage godt 
imod, hjælpe dem så godt vi kan 
og give dem 

Jesus befaler os også, at vi ikke 
skal nøjes med at elske vores næ-
ste, vore nabo, den der er som os 
selv. Vi skal også elske vore fjen-
der! Det er umuligt – det er der 
vist ingen tvivl om. Men det bør 

ikke standse os fra at prøve, og i 
den nuværende konflikt er det 
også særligt vigtigt at huske, at 
mange af de folk af russisk oprin-
delse der lever i Danmark, ikke er 
folk der har noget ønske om krig 
eller vold! Faktisk er nogle af dem 
mennesker der netop har valgt at 
forlade Rusland, fordi de ikke 
kunne forliges med det styre der 
har startet denne krig. 
Ligeså russiske kunstere, forfat-
tere og mange andre. I langt de 
fleste tilfælde er dette er ikke de-
res krig, undtagen nogle enkelte 
der er Putinstøtter. Vi kan stadig 
læse deres værker, lytte til deres 
musik og se deres skuespil. 

Men over alt dette skal vi selvføl-

gelig håbe på, og bede til, at Kri-
gen i Ukraine, Ruslands invasion, 
må få en ende. 

Guds fred, også til Ukraine! 

Sognepræsten

Sommerferie
På grund af ny ferieafløs-
ningsaftale for præsten i 
Agerskov og Branderup, er 
der flere søndage i løbet af 
juli hvor der kun er én 
gudstjeneste i pastoratet. 
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& Aktuelt

Kor
Agerskov-Branderup kirkekor er ikke kun 
for professionelle eller særligt dygtige san-
gere, men et kor for alle der har lyst til at 
synge sammen og vil være med til at op-
træde med sang i kirken. 

Kontakt organist Rikke Gudnason (tlf. 22 
85 10 31, rikkegudnason@gmail.com).

Babysalmesang
Der er stadig mulighed for at gå til babysal-
mesang i Agerskov Kirke, hvor man kan 
tage en tid oppe i kirken med de små og 
synge, danse og lytte. 

Der starter nyt hold op hver gang, der er 
nok, der er interesserede, derfor, ring eller 
skriv til organist Rikke Gudnason (tlf. 22 
85 10 31, rikkegudnason@gmail.com) hvis 
du har lyst til at være med. 

 

Ny graver  
i Agerskov

Agerskovs nye graver, Linda Lassen er ved 
at komme rigtig godt i gang på kirkegården. 

Linda bor i Bedsted, er gift med Hans Jør-
gen og har fire voksne børn der alle er flyt-
tet hjemmefra. 

Hils endelig på, hvis I kommer forbi på kir-
kegården. 

Linda  
Lassen
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Det sker

2. pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste 

i Branderup
Mandag den 6. juni kl. 14.00

Traditionen tro fejrer vi en fælles gudstjeneste anden pinsedag,  
sammen med Arrild – Toftlund – Tirslund. Det sker i år i Branderup. 

Marianne Holm Zeuthen prædiker. 

Sæt kryds i kalenderen.

Grillgudstjeneste
Søndag den 19. juni kl. 16.00 i shelteret i kirkeskoven  

Det er endnu en gang blevet tid til Branderup Kirkes årlige grillgudstjeneste.

Vi starter med Gudstjeneste med guitarakkompagnement.  
Og derefter spiser vi grillpølser og får en hyggelig snak. 

Alle er velkomne til et par hyggelige timer i kirkens skov. 
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&Agerskov
Figurerne i Agerskov Kirke

Hvis man bevæger sig ind i Ager-
skov Kirke vil man se at de tre fi-
gurer der blev omtalt i et tidligere 
nummer af kirkebladet nu, efter 
endt restaurering, har fundet de-
res blivende plads midt på ski-
bets sydmur. 

Nationalmuseet beskriver statu-
erne således: 

Figurerne er fra en anden gotisk 
fløjtavle, fra o. 1425, beslægtet 
med altertavlen i Bevtoft. Alter-
tavlen i Bevtoft er fra Jens Oluf-
sens værksted i Varde, og muligt 
at figurerne er lavet samme sted.

1)  Maria, sikkert fra en himmel-
kroningsgruppe, 51 cm høj, 
siddende med siden til, vist-
nok med fornyede hænder; 
hovedet er let drejet frem mod 

beskueren. På det lange, rille-
de hår, der i tre lokker løber 
ned over ryggen, sidder en 
krone, nu uden takker. Enden 
af en spids sko skimtes under 
kappen.

2)  Johannes døber, 51 cm høj, 
frontal, siddende på en bænk 
iført tøjkappe over fåreskinds-
dragt; hans højre underarm 
mangler, venstre hånd støtter 
lammet, der ligger på en bog 
med spænder. Mellem hans 
nøgne fødder ses hovedet af et 
ulveagtigt dyr med spidse ører.

3)  Apostel, 50 cm høj, stående 
med fremstrakte, nu fornyede 
arme. Håret er skilt i midten 
som Johannes’, men uden 
pandetunge. Næsen er skarp 

og lidt skæv, øjnene små, ha-
geskægget kort og tvedelt. 

Vi glæder os over, at figurerne er 
tilbage i Agerskov Kirke. Og at 
disse nye, gamle figurer igen kan 
smykke vores kirke. 

Våbenhuset
Derudover vil besøgende 
nok bemærke at våbenhu-
set i Agerskov Kirke er ble-
vet malet, og der er sat nye 
lamper op. Det har lysnet 
rummet betragteligt, og 
over den næste tid vil der 
også komme nye møbler og 
ny indretning. 

Figurerne på deres 
plads på kirkens 
sydvæg
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Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, 
tlf. 23 42 41 34, 

sognehuset@hotmail.com

Læsekredsen
Læsekredsen mødes en gang om måneden. Vi 
snakker om den bog, vi har læst, og får udleve-
ret en ny.
Læselisten indeholder meget forskelligt og la-
ves ved afstemning hvert år inden sæsonen 
begynder, så alle har en chance for at sætte de-

res »mærke« på, hvad vi læser. Alle, der har 
lyst til at læse med, er meget velkomne.
Kontakt Connie Wittenkamp (42 76 43 05) 
eller Caspar Gregers Jensen (21 14 31 05), 
hvis du har lyst til at være med. 

Det sker
Tirsdagscaféen

Der er tirsdagscafé hver anden tirsdag kl. 10, hvor vi mødes 
i sognehuset først til kaffe og en snak, og derefter et af de 
mange spændende og hyggelige programpunkter.  

17. maj  Sognepræst Peter Glistrup: »Fra Nørrebro 
i København til Bevtoft«.

31. maj Syng dig glad med Gitte Fries.

14. juni  Finn Bjerregård: »Fra fængselsbetjent til 
børnehaveleder«.

28. juni Vi ser film og får en let frokost.

Der serveres kaffe og te hver gang. 

Programmet for efterårssæsonen kommer i næste num-
mer af kirkebladet eller kan ses på Agerskov Kirkes 
hjemmeside eller Facebook, når det er blevet klart. 
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 Gudstjenester

ID-nr .: 46879

110

Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
22. maj 5. s. e. påske 10.30  9.00

26. maj Kr. himmelfart  9.00 10.30

29. maj 6. s. e. påske 10.30 19.30

5. juni Pinsedag  9.00 10.30

6. juni 2. pinsedag Se Branderup 14.00 Fælles gudstjeneste

12. juni Trinitatis 10.30  9.00

19. juni 1. s. e. Trin. 10.30 16.00 Grillgudstjeneste

26. juni 2. s. e. Trin.  9.00 Ved Andreas Lund 
Melchiorsen

 3. juli 3. s. e. Trin. 14.00 Ved Marianne 
Holm Zeuthen

10. juli 4. s. e. Trin.  9.00 Ved Andreas Lund 
Melchiorsen

17. juli 5. s. e. Trin. 14.00 Ved Andreas Lund 
Melchiorsen

24. juli 6. s. e. Trin. 14.00

31. juli 7. s. e. Trin. 10.30

 7. aug. 8. s. e. Trin. 14.00 10.30

14. aug. 9. s. e. Trin. 10.30  9.00

21. aug. 10. s. e. Trin.  9.00 10.30

28. aug. 11. s. e. Trin. 10.30  9.00

 4. sept. 12. s. e. Trin.  9.00 10.30

11. sept. 13. s. e. Trin. 10.30 14.00

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.

= Kirkekaffe


