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Povl Dissing  Povl Dissing  
og det at syngeog det at synge

Som jeg skriver dette døde Povl 
Dissing for en god uge siden. Og 
hans død fik mig til at tænke. 

Jeg indrømmer gerne, at meget 
af Povl Dissings virke ikke burde 
falde i min smag. Han tilhører en 
tradition som jeg har svært ved 
at elske. Men Povl Dissing er på 
mange måder undtagelsen der 
bekræfter reglen.

Måske fordi Povl Dissing var en 
vigtig del af min barndom, han 
var på mange måder min farmors 
yndlingsmusiker, særligt på grund 
af hans samarbejde med Benny 
Andersen (som også havde skre
vet nogle fantastiske sange: 
»Hymne til forårssolen« udtrykker 
noget der ligger meget dybt i 
mig). Hun fik så også den glæde, 
at hendes ene søn kom til at spil
le sammen med Povl Dissing i en 
årrække, og at de kom og spillede 
til hendes fødselsdag. 

Men en ting der virkelig for mig 
giver Povl Dissing en betydning, 
er hans stemme, og hans udseen
de, for Povl Dissing var ikke no
gen smuk mand, og han sang hel
ler ikke smukt eller havde nogen 
stor stemme. Han var en dygtig 
fortolker af de sange han sang – 
Benny Andersens poesi fik altid 
et ekstra lag når det var Dissing 
der fremførte dem, og hans for
tolkninger/indspilninger af dan
ske salmer sammen med nord
mændene Iver Kleive og Knut 
Reiersrud var og er fremragende. 

Men når man lever i en tid med 

polerede musikstjerner og lige så 
polerede indspilninger er der no
get ufatteligt befriende ved at 
Dissing kunne blive en stjerne, 
med en insisteren på, at det ikke 
er skønsang, det kommer an på, 
eller skønhed som sådan, men at 
sangen og de følelser både musik 
og tekst kan fremkalde er det der 
virkelig er vigtigt. Og det at synge 
sammen selvfølgelig, som er en af 
den danske kirkes grundpiller, 
men som kan virke så fjernt fra 
mange menneskers hverdag. Den 
forbindelse der skabes mellem 
mennesker der synger sammen, 
er helt enestående. Og jeg tror, 
selv om Povl Dissing ikke sang til 
fællessang, det var hans stil for 
fortolkende til, tror jeg afgjort, 
han kendte til også den glæde. 

Problemet er bare, at vi på mange 
måder er kommet ud af vane med 
at synge, også sammen, der er 
færre sange til fester, og mange 
er også bange for at åbne munden 
når de kommer i kirken, for det 
føles så sårbart, særligt når man 
er vant til, at al den musik man 
hører i radioen, er så poleret. 

Men næste gang jeg står ved kir
kedøren og et medlem af menig
heden prøver at undslå sig en sal
mebog, med undskyldningen at 
vedkommende ikke kan synge, så 
vil jeg sige, at når Povl Dissing 
kunne blive en stjerne med sin 
stemme, så kan vi da alle sammen 
roligt åbne munden og synge med. 

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
Rita Jessen (gravermedhjælper)

Agerskov Menighedsråd
Inger Petersen (formand)
Bent Simonsen 
Bent Thomsen
Birthe Thomsen
Connie Wittenkamp
Per Gruelund Sørensen

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

Branderup Menighedsråd
Mie Thomsen (formand)
Kirsten Marie Jakobsen Nielsen
Karen Ingrid Petersen
Lone Andersen 
Verner Bruhn

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

www.agerskov-kirke.dk
Facebook:  Agerskov Kirke
 Branderup Kirke
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Agerskov

Agerskov kirkegård
Det er med stor beklagelse at Ager
skov menighedsråd må meddele, 
at vores ellers nyansatte graver, 
Linda Lassen, ikke længere er an
sat ved Agerskov kirke.
Det kom desværre efter nogen tid 
til at stå klart, at Lindas profil ik
ke passede til Agerskov kirke. In
den da var der nået at komme et 
indlæg om Lindas ansættelse i 
kirkebladet. Vi ønsker Linda alt 
godt fremover.

Per første august har vi også måt
tet sige farvel til vores graver
medhjælper Ulla Pedersen, som 
valgte at gå på efterløn. Vi kom
mer til at savne Ullas gode humør 
på kirkegården, og takker hende 
for hendes arbejde gennem de 
sidste år, og særligt i den sidste 
periode da hun sammen med Rita 
trådte til da de pludselig kun var 
to på kirkegården. 
Indtil videre har Rita Wiborg Jes

sen overtaget mange af opgaver
ne som graver, og vil forsøge at 
holde sammen på enderne på kir
kegården. I en periode får hun 
hjælp af forskellige vikarer, indtil 
vi som dette blad udkommer ger
ne skulle have ansat en ny på kir
kegården, og henover efteråret 
får formaliseret et samarbejde 
med nogle af de omkringliggende 
kirkegårde om personale. 

Agerskov menighedsråd

Præstegården nytækkes
Som det også fremgår af bladets forside, kan man se, hvis man passerer præstegården i Agerskov i de nærme-
ste måneder, at der arbejdes med at få nyt stråtag på, da det gamle ikke kunne holde længere. Særligt rygnin-
gen (den øverste del af taget) var stærkt medtaget og kunne meget vel være røget i en efterårsstorm. 
Vi glæder os til præstegården står klar med nyt tag til efteråret. 
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& Agerskov

Kirkediget
I den nærmeste tid, vil vi også i Agerskov, for
håbentlig,  lige så stille begynde at få omlagt 
dele af diget omkring kirken da de af det er i 
meget dårlig stand. 

Økonomi
Der er måske nogen, der synes, at det er mær
keligt, at man hører om at vi skal spare i vore 
sogne (og vores provsti) og så se alle disse man
ge ting der bliver bygget og gjort i Agerskov 
kirke. Men en vigtig grund til at vi skal spare er, 
at vi også fremover gerne skulle have råd til at 
vedligeholde vore kirker i så god en standard 
som muligt, både de egentligt nødvendige ved
ligeholdelsesopgaver (stråtag, alter og dige for 
eksempel), men også opfriskninger af kirker og 
kirkegårde skulle der gerne være råd til (våben
huset i Agerskov er et eksempel, og både i Ager
skov og Branderup arbejder menighedsrådene 
med planer om omlægninger og fornyelser på 
kirkegårdene). 

Agerskov kirke
Der sker mange ting i Agerskov 
kirke i denne tid, en del af det er 
afsluttet, men andre kommer til. 

Vi er færdige med arbejdet med 
våbenhuset, som nu står klar 
med lysere loft, nye lamper og ny 

indretning, som et lysere og mere 
indbydende rum. 
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Agerskov

Vores alters træbeklædning har jo vist sig, at være 
kraftigt angrebet af borebiller, og beklædningen blev 
derfor taget af i slutningen af juli. Og det resterende 
træværk behandlet af en trækonservator. 
Det murede alterbord under træværket viser sig også 
at være i relativt dårlig stand. I 
hvert fald dele af det, og skal 
derfor istandsættes. Det kom
mer nemt til at tage noget tid, 
da vi nok får brug for natio
nalmuseets hjælp til at finde 
den bedste måde at behandle 
det gamle alter på.
Hvad der skal ske efterføl
gende ved vi ikke endnu. Om 
alteret skal bringes tilbage 
til sin gamle stand, eller der 
skal ske noget andet. Me
nighedsrådet vil diskutere 
det både internt og med de 
forskellige rådgivere vi har 
på området.

Alteret uden stof og træ

Det gamle  
murværk  
i alteret

Borebillerne har været på spil
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Jerusalem – en velsignet forbandelse

Foredrag ved Steffen Jensen – 15. september kl. 19.00 i Agerskov Sognehus
Jerusalem repræsenterer to modpoler – noget vidunderligt og forfærdeligt på sam
me tid. Byen bugner med religiøs fanatisme og hellige stræder, men det er også en 
by, der forsøger at få et normalt moderne samfund. Der hersker dog en stor grad 
uforsonlighed i byen, som er splittet af en politisk og religiøs konflikt. Jerusalem 
kaldes ofte »en korsvej mellem Paradis og en galeanstalt«, hvilket ifølge Steffen Jen
sen beskriver byen meget godt. Tre verdensreligioner opfatter Jerusalem som hel
lig, og to stridende nationer vil hver især have byen som sin hovedstad.

Steffen Jensen giver jer et meget personligt foredrag, om en by, som han har levet i siden 1991, og 
som han hader og elsker på samme tid.

Foredraget er arrangeret af Agerskov, Arrild, Branderup, Toftlund og Tirslund sogne.

Det sker

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. 

Halloweengudstjeneste
Onsdag den 2. november kl. 17.00 i Agerskov Kirke

Halloweengudstjeneste for hele familien i Agerskov. Vi starter i kirken med en kort andagt, hvoref
ter vi går over i sognehuset og spiser græskarsuppe og hygger. Alle er velkomne. Kom og vær med. 
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Booking af 
Sognehuset

Rita Jessen, 
tlf. 23 42 41 34, 

sognehuset@hotmail.com

Læsekredsen
Læsekredsen mødes en gang om 
måneden snakker om den bog vi 
har læst og får udleveret en ny. 
Læselisten indeholder meget for-
skelligt, og laves ved afstemning 
hvert år inden sæsonen begyn-
der, så alle har chance for at sæt-
te deres »mærke« på hvad vi læ-
ser. Alle der har lyst til at læse 
med er meget velkomne.

Kontakt Connie Wittenkamp (tlf. 
42 76 43 05) eller Caspar Gregers 
Jensen (tlf. 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. Det koster 
20 kr. pr. gang.

 9. aug. Johny Schmidt spiller og synger.
23. aug.  Trine L. Pedersen, Ansager, fortæller om 

Amishfolket.
 6. sept.  Flemming Baade spiller og fortæller om 

Bent Fabricius Bjerre.
20. sept. Vi ser film.
 4. okt.  Birthe Søgård »Sommervikar i Grønlænder

nes land«.
18. okt. Vi spiller banko.
 1. nov.  Trine og Allan Ørsted Jensen, musik og 

sang.
15. nov. Lis Mikkelsen fortæller om Helene Hansen.
29. nov.  Judith Gripping, foredrag »Vælger vi selv 

vores veje, eller?«
13. dec.  Julehygge med æbleskiver og gløgg, 

juledekorationer v. Tine Kruse. Tag en skål 
og en saks med.

Sangaften
Torsdag den 13. oktober kl. 19 30 

holder KFUM og KFUK  sangaften i sognehuset.
Alle er hjerteligt velkommen.
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 Gudstjenester
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Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
11. sept. 13. s. e. Trin. 10.30 Høstgudstjeneste 14.00 Høstgudstjeneste

18. sept. 14. s. e. Trin.  9.00 Andreas Lund Melchiorsen

20. sept. 17.30 Fyraftensandagt

25. sept. 15. s. e. Trin.  9.00 10.30

 2. okt. 16. s. e. Trin. 10.30  9.00

 9. okt. 17. s. e. Trin.  9.00 10.30

12. okt. 17.30 Fyraftensandagt

16. okt. 18. s. e. Trin.  9.00 Peter Boyschau

23. okt. 19. s. e. Trin. 10.30  9.00

30. okt. 20. s. e. Trin.  9.00 Peter Boyschau

 2. nov. Halloween
gudstjeneste

17.00 Familiegudstjeneste med 
fællesspisning. 

 6. nov. Allehelgensdag 19.30 10.30

13. nov. 22. s. e. Trin.  9.00 Andreas Lund Melchiorsen

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

27. nov. 1. s. i advent 10.30  9.00

 4. dec. 2. s. i advent  9.00 Andreas Lund Melchiorsen

11. dec. 3. s. i advent 10.30 19.30

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.

= Kirkekaffe


