
3

Agerbæk Sf Agerbæk borgerforening Agerbæk kirke

Agerbæk Sf 
Randi Damgaard, Hybenvej 5, 
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

borgerforeningen: 
Flemming Olesen, Fåborgvej 72,
Agerbæk, tlf.: 75196509
mail: bofo4b@hotmail.com

kirkebladet: 
Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703 
mgo@km.dk
Sine Andersen
Debelvej 34 · agerbæk
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk

Redaktørerne for Agerbækken

Udgivelser 2011:
16: marts · 25. maj

14. september samt 23. november

Oplag 900 stk. 
som udsendes 

i postdistrikt 6753

Næste udgave:
14. september 2011

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være 
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011. 

Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er 
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling 
mandat til at finde èn mere til besty-
relsen og det lykkedes.
 
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blå-
bærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i 
Varde.
 
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørne-
allè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i 
Kolding.
 
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen, 
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør 
virksomhed.

Ny fejemaskine
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste 
vinter kørte vi med Kommunens 
fejemaskine, som de havde stillet til 
rådighed. Dette var ikke muligt i år 
så på grund af den hårde vinter var 
vi nødt til at købe en mere, så vi nu 
kører med to for at nå rundt i god tid. 
Vi har stadigvæk de kommunale om-
råder der skal fejes. Den nye maskine 
er betalt, så vi står godt rustet til de 
kommende år.
 

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første 
velkomstpakke som erhversforenin-
gen og øvrige foreninger i byen har 
bidraget til. Pakken er blevet godt 
modtaget. I skrivende stund er vi 
på vej ud med to mere. Dette er en 

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte 
til byen. Til glæde for både de hand-
lende og foreningslivet i byen.
 

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophæng-
ningen og nedtagningen af julebe-
lysningen rigtig godt. Folk mødte 
talstærk op. 
Det er altid en fornøjelse , når så 
mange frivillige møder op. Uden dem 
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til Agerbæk 
El Service fordi de lægger lokaler til, 
så vi dèr kan starte med morgenkaf-
fen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma 
for lån af Truck, Karsten Iversen for 
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af 

Agerbæk Kirke

Marts, april og maj – Nu er det igen forår med fuglesang, 
blomster og lysere dage. Og med foråret følger også kristen-
dommens største højtid:  Påsken, hvor vi gennemlever Jesu 
pine, død og opstandelse.                                             
 Påskens historie er som et drama i flere akter, hvor man 
ledes igennem hele følelsesregisteret

I Agerbæk Kirke fejrer vi igen i år Skærtorsdag d. 13.04.17 
med afholdelse af påskemåltid i konfirmandstuen kl. 18.00. 
Gudstjeneste kl. 19.30.
Tilmelding kan ske på  SMS 3032 3648 eller på e-mail sop@
km.dk pris 100,- kr.

Pinsevandring
2. pinsedag, mandag d. 6. juni. 2017 i Agerbæk og Vester 
Starup kirker 
– en dag med Pilgrimsvandring fra Agerbæk kirke 

Efter en kort andagt kl. 9.00 gåtur til V.Starup kirke, hvor der 
er højmesse kl. 10.30 ved Søren Pedersen. 
Der er frokost efter gudstjenesten.

Påskemåltid

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk

Nr. 1 Marts, april og maj 2017

15



3

Agerbæk Sf Agerbæk borgerforening Agerbæk kirke

Agerbæk Sf 
Randi Damgaard, Hybenvej 5, 
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

borgerforeningen: 
Flemming Olesen, Fåborgvej 72,
Agerbæk, tlf.: 75196509
mail: bofo4b@hotmail.com

kirkebladet: 
Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703 
mgo@km.dk
Sine Andersen
Debelvej 34 · agerbæk
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk

Redaktørerne for Agerbækken

Udgivelser 2011:
16: marts · 25. maj

14. september samt 23. november

Oplag 900 stk. 
som udsendes 

i postdistrikt 6753

Næste udgave:
14. september 2011

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være 
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011. 

Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er 
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling 
mandat til at finde èn mere til besty-
relsen og det lykkedes.
 
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blå-
bærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i 
Varde.
 
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørne-
allè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i 
Kolding.
 
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen, 
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør 
virksomhed.

Ny fejemaskine
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste 
vinter kørte vi med Kommunens 
fejemaskine, som de havde stillet til 
rådighed. Dette var ikke muligt i år 
så på grund af den hårde vinter var 
vi nødt til at købe en mere, så vi nu 
kører med to for at nå rundt i god tid. 
Vi har stadigvæk de kommunale om-
råder der skal fejes. Den nye maskine 
er betalt, så vi står godt rustet til de 
kommende år.
 

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første 
velkomstpakke som erhversforenin-
gen og øvrige foreninger i byen har 
bidraget til. Pakken er blevet godt 
modtaget. I skrivende stund er vi 
på vej ud med to mere. Dette er en 

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte 
til byen. Til glæde for både de hand-
lende og foreningslivet i byen.
 

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophæng-
ningen og nedtagningen af julebe-
lysningen rigtig godt. Folk mødte 
talstærk op. 
Det er altid en fornøjelse , når så 
mange frivillige møder op. Uden dem 
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak til Agerbæk 
El Service fordi de lægger lokaler til, 
så vi dèr kan starte med morgenkaf-
fen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma 
for lån af Truck, Karsten Iversen for 
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af 

Agerbæk Kirke

GUDSTJENESTELISTE
Dato Dag i kirkeåret Agerbæk Vester Starup

19. marts 3. søndag i fasten 10.30 9.00

26. marts Midfaste søndag 9.00 10.30

2. april Mariæ bebudelses dag INGEN INGEN

9. april Palmesøndag INGEN INGEN

13. april Skærtorsdag 19.30** 10.30**

14. april Langfredag 10.30 9.00

16. april Påskedag 9.00 10.30

17. april Anden påskedag FÆLLES i Rousthøj kl. 10.30

23. april 1. søndag efter påske 10.30 9.00

30. april 2. søndag efter påske 9.00 10.30

7. maj 3. søndag efter påske  10.00 Konfirmantion

12. maj Bededag Kl. 10.00 Konfirmation 

14. maj 4. søndag Kl. 10.30 9.00

21. maj 5. søndag 9.00 Kl. 10.30

25. maj Kristi  himmelfartsdag  

28. maj 6. søndag Kl. 10.30 9.00

Søndag d. 27. august 2017  kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Man må meget gerne tage kirkebil til gudstjeneste. Den bestilles på tlf. 75 19 55 10.

Jutlandia Saxofonkvartet
Giver koncert i Agerbæk Kirke tirsdag den 30. maj kl. 19.30

Jutlandia Saxofonkvartet skriver:

Saxofonen er fortsat lidt en outsider i den klassiske verden, 
men i 1996 var det at spille ‚klassisk saxofon‘, om muligt, 
mere bizart end det er tilfældet i dag. At fire unge saxofonister 
dengang skulle mødes i miljøet omkring Det Jyske Musikkon-
servatorium i Århus trodsede enhver statistisk sandsynlighed. 
„Tegnet“ var ikke til at tage fejl af og vi dannede Jutlandia 
Saxofonkvartet, der skulle gå hen at blive vores professionelle 
base lige siden. Kvartetten udviklede sig hurtigt et travlt en-
semble og er det den dag i dag. Profilen har alle dage været 
bred (for vi er ikke ret gode til at begrænse os) og rummer 
både det traditionelle repertoire for besætningen, såvel som 
bearbejdelser af klassiske og moderne værker, samt helt ny 
musik, der ofte er skrevet specielt til os.

Ja, det der skrives her fra Jutlandia Saxofonkvartettens hjemmeside, beskriver meget godt det, vi kan vente os denne 
majaften, hvor de vil gæste Agerbæks bedste koncertsal. Et bredt program med ny-skrevet, klassisk samt moderne 
musik, udført af professionelle musikere. 
På menighedsrådets vegne, vil jeg byde alle velkommen til en sjælden og uforglemmelig aften i Agerbæk kirke.
Gratis entré  Flemming Skov, Organist
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Sogneudflugt til Ribe Domkirke og  
Det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted

Tirsdag d. 29. august 2017  indbyder  Agerbæk menighedsråd til sogneudflugt.
Turen går i anledning af Reformations jubilæet til Ribe. 

Vi  får en rundvisning i byens imponerende vartegn Ribe Domkirke. Med Carl Henning Peder-
sens moderne udsmykning samt  eventuelt nyd udsigten fra Borgertårnet.  Den ny domkirke-
pladsen  og Kannikegårdens Ruinen vil også være på programmet.
Middagen nydes i Ribe inden turen går til det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted.     
På turen hjem nyder vi den medbragte kaffe og kage.

Tilmelding senest d. 6. august 2017 til:
Ruth tlf. 6017 2710 - ruthdn12@gmail.com eller 
Kim tlf. 7519 6543 - agerbaekkirke@mail.com

Reformationsfejring i Ribe den 12.-15. oktober 2017
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at den katolske munk Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som 
får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for det  europæisk kirke og samfundsliv. 
Luther beskyldte pavekirken for at narre penge af folk ved at sælge afladsbreve. Pengene skulle 
i virkeligheden være med til at  finansiere Peterskirken som var under opførelse i Rom.  Luther 
mente,   at det er menneskets tro på Gud, der frelser, og at gerningerne ikke er afgørende. Denne 
tanke er kendt som læren om retfærdiggørelse ved tro. Luther sagde engang: »Gud har ikke noget 
at bruge dine gode gerninger til, det har din fattige næste derimod.«

I anledningen af det kommende reformationsjubilæum har et udvalg under Ribe Stiftsråd overvejet, 
hvorledes man kunne foretage en markering i Ribe Stift.

Fejringen bliver et folkemøde:  ”500 Års Reformation. Et folkemøde i Ribe” 

Folkemødet finde sted i dagene 12.-15. oktober 2017. 
Et folkemøde kan selvsagt ikke bygge på akademiske forelæsninger alene. Folkemødet vil derfor 
være sammensat af en bred palet af arrangementer: koncerter, teaterforestillinger, en filmfestival, 
diverse workshops, byvandringer, andagter, salmesang, korsang, cafédebatter, udstillinger, fest-
ligt samvær med reformations øl og mad, og sikkert mere, som jeg ikke har nævnt. Hvis blot I vil 
komme og tage naboen med, er jeg sikker på, at Ribe By vil gøre alt for at leve op til værtsskabets 
forpligtende rolle. Men udover dette mere eventprægede forfølger vi med folkemødet også – i form 
af konferencer og seminarer – forskellige tematiske spor inden for Reformationens samfundsmæs-
sige virkningshistorie. 

Fælles gudstjenester på ”små helligdage”
Menighedsrådene i Gl. Helle kommune vil igen i år festliggøre og give de 4 små helligdage (2. Påskedag, 2. Pinsedag, Bede-
dag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag) ekstra opmærksomhed. Vi samler kræfterne og hver pastorat får 1 helligdag, som 
de festliggør til glæde for alle. Gudstjenesten er fælles for alle sogne. 

2. påskedag Fælles gudstjeneste i Rousthøje kl. 10.30 ved Charlotte Loch.   
Pulpiturlærkerne medvirker! Kirkekaffe efter gudstjenesten.

Bededag i Øse kirke kl. 10.00 ved Marianne Lesner. 

Kristi Himmelfartsdag i Fåborg kirke  kl. 10.30 ved Michael Bergerud.

2. pinsedag i Agerbæk og Vester Starup Kirker. Pinsevandring (se omtale andet sted)
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Program for Agerbæk Missionshus

Marts

22 kl. 14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande

30 kl. 19,30 Møde v. Fritidsforkynder Christen Peter Olesen, Ejstrupholm

April

6   kl. 19,30 Bibelkreds i hjemmene. Emne: Frie børn. ( Galaterbrevet kapitel 4 )

20 kl. 14,00 Fællesmøde i Fristedet v. Gudrun Nielsen, Hammel

 Emne: Fyrtårne på min vej

26 kl. 14,30 Eftermiddagsmøde v. Sten Nielsen, Sommersted

Maj

4   kl. 19,30 Bibelkreds i hjemmene. Emne: Kærlige børn. ( Galaterbrevet kapitel 5 )

9   kl. 19,30 Ydre Missions aften v. Børge Jørgensen, Varde. Emne: Åbne døre

17 kl. 19,30 Kredsmøde i Stenderup Missionshus 

 v. Fritidsforkynder Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj

31 kl. 14,30 Eftermiddagsmøde v. Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande

 Emne: Folkeliv og kirkeliv på klitten

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen Kontaktperson for eftermiddagsmøderne
Tlf. 75 19 63 27 Mobil 51 90 63 27                   Hejhne Nielsen
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk Tlf. 75 19 61 84

Hjemmeside: http://bricksite.com/imagerbaek

Aftenudflugt til krematoriet i Kolding
Tirsdag d. 23. maj kl 17.30, indbyder Starup og Agerbæk 
menighedsråd til en fælles aftentur.

Aftenen starter med sandwich i konfirmandstuen i Agerbæk, 
Kærbjergvej 7.

Vi har fået fat på Claus Madsen, der vil fortælle om dødsfald, 
og give et spændende indblik i bedemandens arbejde.
Advokat Bodil Ravn, Vejen, vil fortælle om skifteret og 
dødsbo.

Kl. 19.15 kører vi med bus til KREM i Kolding, hvor Kjeld 
vil fortælle om modtagelse på krematoriet, kremering og ur-
nehåndtering.

På turen hjem nyder vi den medbragte kaffe og kage.

Tilmelding senest d. 15. maj
til Hanne tlf. 3022 2276 eller til Kim tlf. 7519 6543
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