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Guldkonfirmander  
på besøg i Agerskov  
kirke 13. april 2019



Deadline for næste kirke- 
blad er 8. juli (pga. ferie)
Materiale til kirkebladet 
sendes til Caspar Gregers 
Jensen på cgj@km.dk
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Arvesynd er måske ikke lige den 
ting man har lyst til at starte et 
sommernummer af kirkebladet 
med, men her i foråret var der en 
smule debat om dåben, og med 
den fulgte også arvesynden. Og 
det er egentlig både spændende 
og væsentligt. 

Arvesynden som begreb blev op-
fundet af kirkefaderen Augustin 
af Hippo (354-430), formodentlig 
en af de vigtigste teologer i kri-
stendommens historie,  
Tanken var, at syndefaldet, da 
Adam og Eva spiste af frugten i 
paradisets have, havde »såret« ik-
ke bare dem selv, men hele den 
menneskehed der fulgte efter 
dem, med en synd der blev nedar-
vet gennem menneskeslægten, 
særligt gennem seksualiteten. 

Nu er det jo ikke nogen hemme-
lighed, at jeg ikke tror på beret-
ningen om Edens have som en hi-
storisk beretning. Jeg mener, at 
det er en vigtig beretning, som 

fortæller os om hvordan menne-
sker er, og jeg mener, det er en be-
retning som på mange måder ta-
ger den måde verden ser ud på al-
vorligt. 

Og det mener jeg på sin vis også 
ideen om arvesynden gør. Jeg me-
ner at dens forsøg på at forklare er 
problematisk, men at dens kon-
klusion er korrekt: 

For mig er hovedtanken i dogmet 
om arvesynden, at vi mennesker 
ikke altid er gode, at vi ikke altid 
gør det gode, men ofte ender med 
at gøre det onde, det problemati-
ske og det forkerte, om vi så gør 
det af dovenskab, af grådighed, af 
magelighed eller uvidenhed. Ikke 
sådan at forstå, at mennesket er 
grundlæggende ondt, slet ikke, 
ondskab er i virkeligheden et be-
sværligt begreb, når man tænker 
på, at mange af de ting der er sket 
gennem historien som vi vil kalde 
onde i dag blev gjort med de bed-
ste intentioner.

Vejviser
Sognepræst
Caspar Gregers Jensen
Præstegårdsvej 20
6534 Agerskov - cgj@km.dk
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

Begrebet arvesynden udspringer af syndefaldet, da Adam og Eva spiste af 
frugten i paradisets have og derved »sårede« hele menneskeslægten.
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Nogen gode intentioner er bare 
onde i sig selv, fordi de inkluderer 
skade på andre mennesker. Jeg 
skriver dette få dage efter påske-
dag og de skrækkelige angreb på 
kirker og hoteller på Sri Lanka. 
Jeg tror gerne at i gerningsmæn-
denes syge sind var det de gjorde 
ret og retfærdigt, men fra alle 
vinkler jeg kan se de var det gan-
ske enkel ondskab. En ting er, at 
man af hensyn til andre – uskyl-
dige – kan være nødt til at gøre 
skade på andre, for at beskytte og 
så videre. Men at rette sine våben 
mod uskyldige for at straffe eller 
hævne, det er altid forkert. 

Men ikke desto mindre må jeg 
indrømme, at der er ondt i men-
nesker, alle mennesker, også i mig 
selv og i mennesker jeg holder af.

Nogle mennesker vil måske sige, 
at de aldrig har gjort noget ondt, 
og det kan da også godt være, at 
de ikke har gjort det, men selv hos 
dem ligger der muligheden for at 
komme til at gøre noget ondt, 
uden at vide det, uden at ville det. 

Og det er, for mig summen af ide-
en om arvesynd: At alle menne-
sker har ondskab i sig i en hvis 
omfang. Selv børn, som ellers kan 
synes så gode og uskyldige, kan 

såre hinanden i tankeløshed, eller 
nu og da med overlæg. 

Og derfor har vi brug for Guds 
hjælp. For kristendommens ho-
vedbudskab er for mig, at nok gør 
jeg fejl, nok er jeg fejlbarlig, og no-
gen gange gør jeg, med mere eller 
mindre overlæg ting jeg virkelig 
ikke burde gøre. Men Gud accep-
terer mine fejl, ja mere end det, 
han tager dem på sig selv og tilgi-
ver mig for den skyld jeg har over-
for ham. Så jeg kan prøve at gøre 
det bedre i morgen. 

Glædelig sommer og Guds fred!

Sognepræsten

Branderup
Grillgudstjeneste 

Søndag den 16. juni kl. 16.00 i shelteret i Kirkeskoven

Igen i år holder vi Grillgudstjeneste i shelteret i kirkeskoven. Vi starter med gudstjeneste,  
og efter gudstjenesten er der fællesspisning af grillmad. 

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag. 
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&Fælles arrangement
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Mandag den 10. juni på Sportspladsen i Tirslund

Kl. 13.30  Maja og Halvor Bogh  
spiller og synger.

Kl. 14.00  Gudstjeneste.  
Sognepræst Caspar Gregers 
Jensen, Agerskov, prædiker.

Det er muligt at købe kaffe og kage.

Medbring gerne tæpper og stole og evt.  
en paraply.

Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab 
af Branderup-, Agerskov-, Arrild-,  
Tirslund og Toftlund Sogne. 

Maja og Halvor Bogh

Gejstligheden tager et hvil  
ved en tidligere pinsegudstjeneste
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Sommerkoncert med Zenobia
Søndag den 4. august kl. 19.00 i Agerskov kirke

Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske 
sang-, salme- og visetradition. De tre kvinder, alle 
oprindeligt fra området nær Egtved i Jylland, dan-
nede trioen Zenobia i 2007. Anledningen var en ek-
samenskoncert på musikkonservatoriets folkemu-
siklinje, hvor gruppens harmonikaspiller Mette 
Kathrine Jensen Stærk afsluttede sin uddannelse. 

De tre kvinder har fra starten suppleret hinandens 
musikalske særkender, og har over det forgangne 
årti skabt en fælles tilgang til musikken og ordene, 
der har været med på deres rejse fra ung til voksen.

Musikken rummer sange fra den danske højskole-
tradition, fra vores fælles folkemusikarv og fra vores 
salmebøger, men har også alle haft nykomponeret 
musik i den tradition.

Trioens jubilæumsår, 2017, blev rundet af med at 
sangerinden Louise Støjberg i marts 2018 modtog 
en Danish Music Award som ‘Årets Folk Sanger 
2017’, for sit arbejde med Zenobia og ‘en særlig fin 
kontakt til publikum og sin evne til både at være po-
etisk ... og rå, når det skal være’.

Publikum kan glæde sig til en engagerende fortæl-

ling om tre musikere, der er rundet af den danske 
sangs ord og toner, og som nu selv væver deres liv og 
musik ind og ud af traditionen. Trioen er forrygende 
til at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv 
og publikum, og de formår at gøre deres optrædener 
både nærværende og underholdende.

Sangerinden Louise Støjberg er uddannet på det 
Rytmiske Musikkonservatorium i København. Hun 
underviser i sang på MGKsyd i Kolding, og optræder 
udover med Zenobia, også med bl.a. duoen Louise 
Støjberg/Martin Rauff.

Harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen Stærk 
er uddannet på folkemusiklinjen på Det Fynske Mu-
sikkonservatorium, rigsspillemand og en erfaren 
foredragsholder. Ud over Zenobia, spiller Mette 
med duoen ‘Jensen og Bugge’, der fra tid til anden 
udvides med Morten Alfred Høirup eller amerikan-
ske Dwight Lamb.

Pianist Charlotte Støjberg er cand. mag i musikvi-
denskab fra Aalborg Universitet. Udover sit virke i 
Zenobia er hun organist ved Rødding Frimenighed 
og er akkompagnatør ved diverse korworkshops.

Zenobia fortolker 
den danske   

sang - og salmeskat

Koncerten 

er gratis
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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 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. 

Vil du med i koret?
Hvis du kunne tænke dig at starte til kor et 
sted, hvor der bliver sunget mange forskellige 
sange, og hvor der er plads til alle, så kom 
med i Agerskov kirkes kor. Et kor for alle, der 
har lyst til at synge! 

Vi øver i Sognehuset i Agerskov (Hovedgaden 
45, 6534 Agerskov) hver anden tirsdag kl. 
19.00. 

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

Den 5. december  
var koret VisVocal på  

besøg i Branderup  
kirke, hvor de holdt  

julekoncert.
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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. 

Læsekredssæsonen 18/19: 
13. marts 
3. april  
29. maj  
Alle dage kl. 19. 

Tors. d. 6. juni kl. 19.30 
Agerskov Indre Mission v. fritidsforkynder Brian Thisgaard,  
Christiansfeld.

Onsdag d. 12. til søndag d. 16. juni 
Teltmøder i Kirkeskoven, Hjordkær (Særskilt teltmødeprogram).

Onsdag d. 12. juni kl. 19.30 
Kredsmøde – Sommermøde – i konfirmandstuen, Rødding. 
v. generalsekretær Jens Medom Madsen. Emne: Forvalteransvar.

Torsdag d. 22. august kl. 19.30 
Agerskov Indre Mission – møde.

  Indre Mission i Agerskov

Tirsdagscafé i Agerskov
i Sognehuset kl. 10-12

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

11. juni Film: »Sønnen fra Amerika«

25. juni    Foredrag v. Claus Helsbøl:  
»Om at være fængselspræst  
i Renbæk«. 
Vi slutter med en  
let frokost.

Alle er velkomne
Der serveres altid kaffe og te 
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 Gudstjenester
Agerskov Branderup

Dag Kirkeåret Tid Andet Tid Andet
 2. juni 6. s. e. påske 10.30 Kirkekaffe  9.00

 9. juni Pinsedag  9.00 10.30

10. juni 2. pinsedag 14.00 Fællesgudstjeneste 
i Tirslund

14.00 Fællesgudstjeneste 
i Tirslund

16. juni Trinitatis 10.30 Skt. Lukas Stiftelsen 16.00 Grillgudstjeneste

23. juni 1. s. e. trin.  9.00 Skt. Lukas Stiftelsen 10.30

30. juni 2. s. e. trin. 10.30 Skt. Lukas Stiftelsen 19.30

 7. juli 3. s. e. trin.  9.00 Skt. Lukas Stiftelsen
Kirkekaffe

10.30

14. juli 4. s. e. trin. 14.00 Peter Boyschau
Døvemenighederne

Ingen gudstjeneste

21. juli 5. s. e. trin. 14.00 Marianne Holm Zeuthen
Døvemenighederne

Ingen gudstjeneste

28. juli 6. s. e. trin. Ingen gudstjeneste  9.00 Marianne Holm Zeuthen

 4. aug. 7. s. e. trin. 14.00 Marianne Holm Zeuthen
Diakonissestiftelsen
Kirkekaffe

Ingen gudstjeneste

11. aug. 8. s. e. trin. 10.30 Diakonissestiftelsen  9.00

18. aug. 9. s. e. trin.  9.00 Danmission 10.30

25. aug. 10. s. e. trin. 10.30 Danmission 19.30

 1. sept. 11. s. e. trin.  9.00 Folkekirkens Nødhjælp
Kirkekaffe

10.30

 8. sept. 12. s. e. trin. 10.30 Folkekirkens Nødhjælp  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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