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Hvis der er en ting vi alle regner 
med, når vi hører ordet »kirke« så 
er det, at det involverer klokker. 
Kirkeklokker har været brugt i 
mange hundreder af år for at sam-
le kirkens troende til Gudstjene-
ste, så det er en mærkelig gudstje-
neste der ikke indledes med klok-
keslag. 

Stort set alle gudstjenster i Dan-
mark starter da også med klokker-
nes klang, enten den almindelige 
ringning, eller, ved særligt festlige 
lejligheder så som påskemorgen 
eller juledag med kimning, som er 
kontinuerlig ringen på en klokke. 

Sjæleringning ved dødsfald

Vi bruger også stadig klokkerne til 
at sende beskeder. Vi ringer solen 
op og ned (vel principielt så folk 
har noget at stille deres ure efter. 
Ved kongelige dødsfald bliver der 
ringet med klokkerne i hele lan-
det, og i visse kirker med de særli-
ge »stormklokker«, klokker der 
alene bruges til dette formål. Man-
ge steder, for eksempel i Agerskov 
og Branderup, bruger vi også klok-
kerne til lokale dødsfald, en halv 
times sjæleringning fra halv tolv 
til tolv, når beskeden om dødsfal-
det er kommet til kirkens perso-
nale. Såfremt familien ønsker det 
naturligvis. 

Bedeslag

Klokkeringning afsluttes som re-
gel med bedeslagene: tre gange tre 
slag på kirkens største klokke. tre 
gange for hver af de tre personer i 
Treenigheden, Fader, Søn og Hel-
ligånd. til en Gudstjeneste er det 
tegn på at Gudstjenesten er be-
gyndt, og, for nogen, en mulighed 
for at bede en egen bøn inden 
gudstjenesten går i gang (et for-

slag til sådan en bøn findes som 
nummer 104 i Salmebogens bøn-
ne bog, på side 944). Ved begravel-
ser og bisættelser slås tit bedeslag 
efter jordpåkastelsen eller når 
man står ved rustvognen, for at 
give en chance for at være sam-
men uden alle ordene. 

Messeklokker i Agerskov

I Agerskovs kirketårn hænger der 
to klokker, begge støbt i Bochu-
mer Verein Gussfabrik i 1873 til 
erstatning for to ældre klokker. De 
to klokker vejer, ifølge Danmarks 
Kirker henholdsvis 597 og 375 kg. 

Men der hænger også to andre 
klokker i Agerskov kirke. To min-
dre klokker der hænger i korets 
nordside på et lille ophæng, og de 
to klokker bliver der ofte spurgt til 
når der er gæster eller andre der 
bliver vist rundt i kirken. Det er to 
senmiddelalderlige messeklokker 
der blev fundet på kirkegården. 

Vin og brød

Klokkerne har oprindeligt haft de-
res brug i den katolske tid, hvor 
man, ved messens højdepunkt, når 
præsten løftede brødet og vinen 
mod himlen ringede med de små 
klokker for at lade menigheden 
vide, at nu skete underet hvor brø-
det og vinen forvandledes til Jesu 
legeme og blod, selv om det be-
holdt sin skikkelse af brød og vin. 
Denne transsubstantiationslære 
som det hedder forsvandt ud af 
den danske kirke ved reformatio-
nen. Nok mener vi stadig, at vinen 
og brødet virkelig er Jesu blod og 
legeme, men vi mener at forvand-
lingen først sker når brødet og vi-
nen modtages af den der knæler 
for at modtage nadveren, og ikke 
ved nogen særlig handling fra 

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
Tlf. 74 83 31 05 - 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



Agerskovs klokker

3

præstens side. Derfor bliver der i 
dag ikke ringet med klokker under 
altergangen, for der er ikke noget 
særligt tidspunkt det ville give 
mening. Nok sker der en forvand-

ling i nadveren, både af brødet og 
vinen og af de mennesker der de-
ler nadveren, men vi ved ikke 
hvornår eller hvordan det sker. Vi 
ved kun hvad Jesus har lovet, 

nemlig at når vi modtager nadve-
ren, modtager vi ham, og går dy-
bere ind i det fællesskab vi har 
med ham fra vores dåbsdag. 
Guds fred! Sognepræsten

En af Agerskov kirkes  
to store klokker



Branderup

Grillgudstjeneste
Søndag d. 17. juni kl. 16.00 i shelteret i kirkeskoven

Traditionen tro flytter vi en af sommerens gudstjenester  
ud af kirken og ned i shelteret i kirkeskoven. 

Som altid starter vi med at fejre gudstjeneste, ved sogne- 
præst Caspar Gregers Jensen, og med musikalsk akkom- 
pagnement af organist Rikke Gudnassons mand,  
Vincenzo Lillo, der spiller på guitar for os. 

Efter gudstjenesten tænder vi op i grillen  
og spiser og hygger. 

Alle er velkomne til en hyggelig  
eftermiddag i skoven. 
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Guldkonfirmander
Den 8. april til gudstjenesten kl. 9.00 havde Bran-
derup kirke besøg af en gruppe guldkonfirmander, 
som deltog i gudstjenesten sammen med en af de-
res gamle skolelærere, Birthe Petersen, som jo sta-

dig bor i Branderup. Efter gudstjenesten var de ne-
de og se på konfirmandstuen, hvorefter de tog ned 
for at besøge skolen. 

&

Guldkonfirmanderne sammen  
med Birthe Petersen og sognepræst 

Caspar Gregers Jensen
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Vil du med i koret?
Kunne du tænke dig at starte til kor, hvor der 
vil blive sunget forskellige sange, og hvor der 
er plads til alle, så kom og vær med i Agerskov 
Kirkes kor. Dette kor er for alle, der har lyst til 
at synge!
Lyder ovenstående som noget for dig, så øver 
vi tirsdage kl. 19.00 i Sognehuset i Ager-
skov (Hovedgaden 45, 6534 Agerskov). 
Kontakt organist Rikke Gudnason,  
tlf. 22 85 10 31, rikkegudnason@gmail.com 

 Fyraftens- 
gudstjenester

Hen over den kommende tid, vil vi i Ager-
skov forsøge med et nyt initiativ, nemlig fyr-
aftensgudstjenester. 

Fyraftensgudstjenesterne bliver korte an-
dagter, hvor vi mødes i koret til sang, musik 
og læsninger, men uden prædiken. 

Den første fyraftensgudstjeneste er 
planlagt til d. 12. juni kl. 17.00.

Tirsdagscafé
i Sognehuset kl. 10-12

29. maj  Foredrag: Thomas Kristensen  
»Det store i det små«.

12. juni Foredrag: Gerda Jessen  
 »Jeg vil have lov til at fejle«.

26. juni       Foredrag: Bent Oluf Dam  
  »Duer i Bibelen og i præstens 

have«.
 Vi slutter med en let frokost.

7. aug.   Oplæsning og fortælling  
v. Henry Raabjerg.

21. aug.  Viggo Simonsen, ønskekoncert  
fra Højskolesangbogen.

4. sept.    Foredrag: Lisbeth Kok 
 »Vær god ved din krop«.

Der serveres altid kaffe og te. 

 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 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.  
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Koncert med Trine Gadeberg
Søndag d. 5. august kl. 19.30

Trine Gadeberg med duo – Danmarks mest alsidige kvindelige kunstner

Trine Gadebergs liv har altid været fuld af musik, 
og siden gennembruddet som Maria i »The Sound 
of Music« i det store friluftsspil i Varde i 1992 
har der været fuld fart på, og hun har næsten 
ikke været af scenen siden. Om det er medvirken 
i store musicals, som solist med landets symfoni-
orkestre, som revy skuespiller, som kviknissen 
Pyt i DR1 Julekalender »Nissernes Ø« eller som 
kvindelig fjerdedel i Linie 3’s Juleshow 2017 – 
Trine Gadeberg mestrer det hele!

En helt særlig plads i Trine Gadebergs hjerte er 
de smukke koncerter i landets kirker, hvor Trine 
Gadeberg igennem mange år selv har haft og gi-
vet publikum store musikalske oplevelser i en 

varm og stemningsfuld atmosfære. Med akkom-
pagnement af Carl-Aage Eliasson (klaver og or-
gel) og Jørgen Heick (trompet, trommer og key-
board) leveres en koncert med en enorm spænd-
vidde i både repertoire og musikalske arrange-
menter. 
Her er klassikere som Andrew Lloyd Webbers 
»Pie Jesu« og »Amazing Grace« blandet med års-
tidens danske salmer og sange. 

Trine Gadeberg brillerer også i nyere hits som 
»You Raise Me Up« og »Time To Say Goodbye« og 
for at fuldende den musikalske alsidighed, leve-
rer trioen et par gospel-numre i trestemmig 
acappella sang.

Billetter  

koster 75 kr. og kan 

købes i Spar
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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 vi er alle med til at væl-
ge bøgerne. 

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. 

Torsdag d. 7. juni kl. 19.30 
Agerskov Indre Mission v. pens. missionær Arne Nørgaard, Kolding.

Onsdag d. 13. juni kl. 19.30 
Kredsmøde – sommermøde, konfirmandstuen, Rødding
v. vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Emne: Tro og tillid.

Torsdag d. 23. august kl. 19.30 
Agerskov Indre Mission møde v. administrator, Afrika InTouch,  
Finn Andersen, Børkop.

  Indre Mission i Agerskov

Konfirmandindskrivning
Årets konfirmandindskrivningsgudstjenester bliver 22. august 
kl. 19.30 i Agerskov og 29. august kl. 19.30 i Branderup. 

Dåb i Agerskov
18. februar Aviaya Leonora Sterup
24. februar Liva Emmalia Jensen Christensen
25. februar  Anne Lene Thongvongsa Underbjerg Hansen
04. marts  Signe Bonde Holm
23. marts Deniel Kovalenko
25. marts  Jalte Melander  
 Warncke Klingenberg

Det skete
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 Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 3. juni 1. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe

Sankt Lukas Stiftelsen
10.30

10. juni 2. s. e. trin. 10.30 Sankt Lukas Stiftelsen  9.00

12. juni 17.00 Fyraftensandagt    

17. juni 3. s. e. trin. 10.30 Sankt Lukas Stiftelsen 16.00 Grillgudstjeneste

24. juni 4. s. e. trin. 10.30 Døvemenighederne 19.30

 1. juli 5. s. e. trin. Ingen gudstjeneste  9.00 v. Marianne Holm Zeuthen

 8. juli 6. s. e. trin. 10.30 Døvemenighederne  9.00

15. juli 7. s. e. trin. 14.00 v. Peter Boyschau
Diakonissestiftelsen

Ingen gudstjeneste

22. juli 8. s. e. trin. 14.00 v. Peter Boyschau
Diakonissestiftelsen

Ingen gudstjeneste

29. juli 9. s. e. trin. Ingen gudstjeneste  9.00 v. Peter Boyschau

 5. aug. 10. s. e. trin.  9.00 Tværkulturelt Center
Kirkekaffe

10.30

 9. aug. 21.30 Andagt – Agerskov by night

12. aug. 11. s. e. trin. 10.30  9.00

19. aug. 12. s. e. trin.  9.00 10.30

22. aug. 19.30 Konfirmandindskrivnings-
gudstjeneste

26. aug. 13. s. e. trin. 10.30 19.30

29. aug. 19.30 Konfirmandindskrivnings-
gudstjeneste

 2. sept. 14. s. e. trin.  9.00 Kirkekaffe – Danmission 10.30

 9. sept. 15. s. e. trin. 10.30 Danmission  9.00

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. 

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.
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