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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

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk

Nr. 3 September, oktober, november og december 2018

Jeg hedder Gitte Bechsgård og ja det er mig der synger i 
Agerbæk kirke. Jeg skriver dette, for har ofte oplevet, at hvis 
folk ( mest den lidt ældre generation) ikke lige ved hvem jeg 
er, siger jeg bare at det er mig som er kirkesanger i Agerbæk 
kirke, så har de styr på det. Jeg har været kirkesanger i Ager-
bæk siden 1. januar 1996 og der er sket meget i de 22 et 
halvt år der er gået. Der har været mange forskellige præster, 
der er kommet en ny salmebog, kirken er blevet  renoveret 
og vores præstegård står tom.

Hvorfor blev jeg kirkesanger, er der 
måske nogen som spørger
Jeg er opvokset i et godt hjem, hvor vi blev oplært i den 
kristne tro, og som jeg husker det, var vi stort set i kirke hver 
søndag (sådan kan huske at jeg følte det). Jeg tror måske for 
mig dengang, var det ikke noget jeg gik så meget op i, men 
jeg ved mine forældre har gjort det i deres bedste mening. 
Det jeg  blandt andet  har taget med mig er sangen. Sang 
gør mig glad og jeg tror også at jo ældre jeg er blevet jo mere 
oplever jeg en indre ro, ved at gå i kirke. 

Når jeg synger i kirken, har jeg valgt at stå oppe foran, for 
jeg kan rigtig godt lide at have kontakten til menigheden. At 
give dem et lille smil under sangen og se at de også fyldes af 
glæde ved at synge. Når forældre bærer deres små børn til 
dåben, giver mig  en glæde ved at være der, og jeg har så-
mænd været med til at døbe nogle af de børn jeg har passet 
som dagplejer i mit eget hjem.

Gitte Bechsgård - Kirkesanger og medlem af 
 Menighedsrådet ved Agerbæk kirke

1 Jeg er træt og går til ro,
lukker mine øjne to;

Fader, se med kærlighed
til mit ringe leje ned!

2 Har i dag jeg, kære Gud,
syndet imod dine bud,

vær mig nådig, vær mig god,
slet det ud for Jesu blod!

3 Se, oh Herre, til os ind,
os, som har det samme sind,

sæt, o Gud din englehær
om al verden, fjern og nær!

4 Stå de syge hjerter bi,
luk de trætte øjne i,
giv os alle fred og ro
i vor Herres Jesu tro!

(godnat sangen, som mine 
forældre sang for mig, og som 

har printet sig fast)

fortsættes næste side
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Agerbæk Kirke

GUDSTJENESTELISTE
Dato Agerbæk Vester Starup  Tekst

26. august Tambourshave kl. 14.00  13. søn. e. trin.

2. september 10.30 9.00 14. søn. e. trin.

9. september INGEN INGEN 15. søn. e. trin.

16. september 9.00 10.30 16. søn. E. trin

23. september 10.30 9.00 17. søn. E. trin

30. september 9.00 10.30 18. søn. E. trin

7. oktober 10.30 9.00 19. søn. E. trin

14. oktober INGEN INGEN 20. søn. E. trin

21. oktober INGEN INGEN 21. søn. E. trin

28. oktober 10.30 9.00 22. søn. E. trin

4. november 16.00 14.30 Alle Helgens dag

11. november 9.00 10.30 24. søn. E. trin

18. november 10.30 9.00 25. søn. E. trin

25. november INGEN INGEN Sidste søndag i kirkeå.

2. december 9.00 10.30 1. søndag i advent

9. december 10.30 9.00 2. søndag i advent

16. december 9.00 10.30 3. søndag i advent

23. december Vi synger julen ind kl. 10.00 (Fælles)INGEN 4. søndag i advent

24. december 10.00 & 15.30 14.15 Juleaften

25. december 9.30 11.00 juledag

26. december 10,30 9.00 2. juledag

30. december Henvises til nabokirke Henvises til nabokirke julesøndag

Kirkebil kan bestilles på telefon 75 19 55 10. BUSK Gudstjeneste 28. oktober

At se de unge smukke 7. klasses elver fra når de starter med 
at komme i kirke til den dag de skal konfirmeres. Den foran-
dring der sker med dem, at se deres glæde på den store dag. 
Det gør også at jeg bliver glad indeni. 

At se bruden komme med sin far under armen på sin store 
dag. At åbne døren ind til kirken, hvor brudgommen står og 
beundre sin kommende hustru, det er da noget helt specielt.

At være der når nogen skal sige farvel til sin kære, at vise 
medfølelse og være med til at give dem sangen med på deres 
sidste rejse. Det er også en del af at være kirkesanger.

Ja - så kan jeg jo bare rigtig godt lide at være en del af vores 
team i kirken, vi har et super godt fællesskab både i arbejdet, 
men også i det private. Det sætter jeg stor pris på. 
November 2016 blev jeg medlem af Agerbæk Menighedsråd, 
og ja det havde jeg så aldrig selv troet at jeg nogensinde 
skulle blive blandet ind i. Men ind kom jeg og jeg må sige det 

er spændende at se det hele fra en anden side - og nej jeg 
kan ikke selv bestemme min løn.

Jeg har aldrig tænkt at der er så mange ting et Menighedsråd 
skal tage stilling til som det nu engang skal. Som jeg skrev 
tidligere står vores præstegård tom og det er jo ikke bare 
sådan lige at bestemme hvad vi så gør med det. Alt det som 
skal drages ind omkring og tiden der går inden det endelige 
resultat finder sted. Ja det er ikke sådan som man måske 
udefra bare tænker, at det skal da bare sælges eller hvorfor 
lejer man det ikke bare ud. Der er så meget mere i det.

Det er spændende at være med i de forskellige processer 
og ja der er mange ting man skal sættes ind i, men vi har et 
godt Menighedsråd her i Agerbæk, som gør et virkelig godt 
stykke arbejde. 

Gitte Bechsgård

fortsat fra side 13
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Sang og fortælle eftermiddage
3. oktober + 7. november og 5. december 
2018 kl. 14.30 i konfirmandstuen
Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage, hvor vi 
synger sang fra Højskolesangbogen.  Flemming  Skov spiller 
for. Midtvejs fortælles en historie, og vi drikker kaffe. Kage til  
kaffen, skal man huske selv at medbringe.
Vi vil til disse eftermiddage  også gerne invitere strikkeglade 
kvinder, som har lyst til at strikke  strømper, tørklæder og huer 
til de hjemløse.
Dåbsservietterne holder vi en lille pause med, da der stadig 
er mange på vores lager!

Sogneaften
Torsdag d. 27. september. kl. 19,00 i 
 konfirmandstuen i Agerbæk.

Mit liv som Hollandsk  
konsulinde anno 2018
Vi får  i dette foredrag et spændende indblik 
i Lis Moth Nielsen og hendes mand Ernst 
Moth Nielsens  liv som konsul for Holland i 
Danmark.

Fælles sogneaften i Starup
Billedforedrag med Mette og Poul Nørup 
10. oktober 2018 kl. 19,30 i Sognehuset i 
Starup.

En langsom tur fra Esbjerg til Rom
Cykelturen begynder i Esbjerg og går via Bremen langs We-
ser-Radweg til Hann. Münden ved Kassel. Herefter med den 
smukke Romantische Strasse til Donauwörth, der var Romerri-
gets nordlige grænse. Nu følger vi den gamle hærvej, Via Clau-

dia Augusta, over Alperne. Vejen blev anlagt til militære formål 
af Kejser Claudius 46-47 e. Kr. Efter ”klatreturen” over Alperne 
cykler vi på Po-Sletten gennem Toscana til Trasimenersøen 
i Umbrien, hvor Hannibal med sine krigselefanter (217 f. Kr.) 
lokkede romerne i et baghold under den 2. Puniske Krig. De 
sidste ca. 200 km følger vi en vej, der fører os direkte til Vati-
kanstaten og Peterspladsen, hvor cykelturen slutter. 

Fælles arrangement i Agerbæk 
V. Starup pastorat. Agerbæk Kirke  
29. oktober 2018. kl. 19.30

»100 salmer« et tillæg til  
den danske salmebog
Forfatter, salmedigter og ph.d. i religi ons - 
videnskab Iben Krogsdal. Som salme-
digter er Iben Krogsdal repræsen-
teret i en række salmebøger, bl.a. 
salmebogstillægget »100 salmer« (2016), 

og hun har udgivet salmesamlingerne ”Vi som er sø-
gende” (2010), »Fuldmagt« (2013), »Vild Opstandelse« 
(2015) og »Vor Gud, du mærker vores sorg« (2016). 
Som skønlitterær forfatter har Iben senest skrevet novel-
lesamlingen ”Terapi og dyr i baghaven” (2011) børnebilled-
fortællingen »De tre træer« (2012) og novellerne »Stenen i 
skoen« (2017). 

Undervejs vil der være en pause hvor vi serverer en kop kaffe 
og kage.

Sogneaften 
29. november 2018 kl. 19,00 i 
 konfirmandstuen

” Livet og døden på Hospice” v/ 
Ragnhild Rabjerg, Hospicechef, Ho-
spice Sydvestjylland
Ragnhild er uddannet sygeplejerske og har 
desuden uddannelse i pædagogik og ma-

steruddannelse i offentlig ledelse. Ragnhild vil holde et oplæg 
om Hospice.

Kom i julestemning
Torsdag d. 13. december kl. 17.00 er der 
koncert samt fællessang i Agerbæk kirke
Både Starup skoles og Agerbæk skoles børnekor danner, 
sammen med Øse sangkor, ramme om en julekoncert. Fyr-
aftenskoncert til hele familien. Fri entré

Sognekalender

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

Korleder igennem 22 år, Louise Adrian, synger med indsatte 
i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker.... 

Louise Adrian har for mere end 22 år siden startet Fangeko-
ret. Et kor, hvor hun har spillet, sunget og skabt musik med 
nogle af landets hårdeste kriminelle i Vridsløselille Statsfæng-
sel. Koret tæller både nuværende indsatte og ex-indsatte. 
Ydermere har hun også startet Café Exit, som er en organi-
sation der tager sig af indsatte og ex-indsatte og prøver at 
hjælpe dem til en kriminalitetsfri hverdag og som i dag har 
afdelinger i både København, Århus og Odense. Efter Vrids-
løselille Statsfængsel lukkede i 2015 har hun flere gange om 
ugen kørt til både åbne og lukkede fængsler i hele landet for 
stadig at kunne synge og spille med de indsatte. Derudover 
er hun også rundt i rigtig mange kirker med Fangekoret, for 

at give både de indsatte og publikum en unik oplevelse. San-
gene der bliver optrådt med, er tekster af de indsatte om 
deres hverdag i fængsel, fejltrin og reflektioner over deres 
liv. Næsten al musik er lavet af Louise. Det er blevet til mere 
end 500 kirkekoncerter i de sidste 12 år og der er pt. 2 års 
ventetid på at få besøg af Fangekoret. Alt dette er i sig selv en 
bedrift, men læg dertil så et hjerte som brænder for at hjælpe 
de svage og udsatte, et gå på mod og en ukuelig optimisme 
på at der findes noget godt i alle mennesker. Den betydning 
hun har haft for alle der har været i hendes nærhed, er uvur-
derlig, og gør os alle til lidt bedre mennesker. Hun formår at 
skabe relationer til en gruppe mennesker som resten af sam-
fundet helst så gemt og glemt og har derigennem fået skabt 
et frirum hvor der er plads til selvransagelse, at finde tilgivelse 
og forståelse og ikke mindst håb for fremtiden. 

Fangekoret
20. januar 2019 kl. 14.30 i Agerbæk Kirke

Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen.
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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

Matador i ord og toner opføres i Sognehuset. Hvad får man, 
når man blander forkærligheden for Matador med passionen 
for musik og interessen for historie? Man får følgende cock-
tail: ”Matador i ord og toner – et koncertforedrag.”

Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket om-
råde, som Toner af Guld med stor entusiasme har kastet 
sig over. Tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, 
Lulu Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af 

glæde, vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes 
bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder samt 
indslag på Postgaarden af finkulturel karakter. Toner af Guld 
guider publikum på en musikalsk tidsrejse fra 1929-1947, 
hvor genrerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til 
revyviser og jazz. Numrene bindes sammen af små fortællin-
ger om TV-succesen, musikken og perioden, og de integre-
rede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms 
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.

Fælles sogneaften i Starup - Matador i ord og toner
Et koncertforedrag med duoen Toner af Guld 
Starup Sognehus, torsdag d. 24.01.2019.

Koncertforedrag: Toner af Guld

Den midtyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær Foto: PR
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talstærk op. 
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Fælles sogneaften
Gl. Helle kommune i Helle Hallen d. 07.02.2019 
”Fra hver-for-sig-fund til samfund”.

Hvordan kommer vi jeg og selvrealiseringsbølgen 
til livs  til fordel for bedre fællesskaber. Mere vi?
v/ Elsebeth Gerner Nielsen

 
 
 

Min mission: At bidrage til et samfund med menneskelig 
og økonomisk vækst. Et samfund, som er præget af udsyn 
og hensyn til fremtidens generationer. Et samfund, hvor alle 
mennesker får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. 
Som rektor for Designskolen Kolding ser jeg det som min 
vigtigste opgave at synliggøre vore mange styrker. Samtidig 
skal vi udvikle og forbedre uddannelsen, således at vore kan-
didater er på forkant med udviklingen i det øvrige samfund.

Med venlig hilsen, 

Søren Pedersen Michael BW Bergerud Charlotte Locht.
Sognepræst Agerbæk/V. Starup Sognepræst Fåborg/Årre Sognepræst Rousthøje/Grimstrup

Babysalmesang 
Et tilbud til babyer som bor i Agerbæk, Vester Starup, Fåborg, Årre,  
Grimstrup og Rousthøje sogne og deres forældre
Kan babyer synge? Nej, det kan de måske nok ikke, men 
det er heller ikke meningen med babysalmesang. Derimod er 
meningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse 
og selvfølgelig sang kan hjælpe med at få salmer ”sunget” ind 
i et lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet. Baby-
salmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få gen-
opfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, 
når barnet vågner, eller skal sove. Musikpædagog Kathrine 
Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt, hun kan 
for at stimulere jeres børn med sang og musik. Babysalme-
sang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.00 til 9.45 i enten 
Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje Kirke (RK), Kir-
kevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), Kærbjergvej, 

Agerbæk: 
22. aug (RK), 29. aug (RK), 5. sep (RK), 12. sep (AK), 19. sep 
(AK), 26. sep (AK), 3. okt (ÅK), 10.okt(ÅK).

Vi sørger for, at der er kaffe og te på kanden både før og efter 
babysalmesang, og der vil udover babysalmesangen også 
være mulighed for en snak med hinanden og os. Det er gratis 
at deltage, men I skal medbringe et tæppe eller et andet form 
for underlag, da gulvet i kirken er koldt. Vi skal gøre opmærk-
som på, at der er begrænsede pladser, så tilmeld jer hurtigst 
muligt ved ar  ringe/maile til Charlotte på tlf. 75 19 10 90 eller 
cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03, eller sop@km.dk, 
Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk
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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

FDF Agerbæk
Hos FDF Agerbæk står frivillige ledere klar til at  
byde dit barn velkommen til sjove aktiviteter hver uge

Vi bygger huler og forhindringsbaner, går på opdagelse i na-
turen, løser gåder og mysterier, rister skumfiduser over bål, 
tager på ture og lejre, klæder os ud, hører historier, holder 
filmaftener og meget mere.

Hos FDF Agerbæk elsker vi at lege og vi er gode til det! Gen-
nem leg, fantasi og opfinderi skaber vi rammerne for godt 
kammeratskab og en oplevelsesrig barndom. Hos os bliver 
dit barn en del af et stærkt fællesskab og får venner for livet.

Vores engagerede ledere er altid klar til at lytte og tale med dit 
barn. Skal dit barn være med? Så kom forbi og få en gratis 
prøvetime.

Vi mødes hver torsdag på Knudepunktet kl. 17:30 – 19:00.

Aktivitetsplan frem til jul 2018:
06. september Opstarts møde
13. september Knive & Økser
20. september Snitte & Ild
04. oktober Skovtur
11. oktober Løb i byen
18. oktober Aflyst (efterårsferie)
28. oktober Busk gudstjeneste
01. november Suppe, Steg og Is
08. november Kuglebaner
15. november Svømmehal
22. november Juleafslutning

Julemarked på Knudepunktet
Som  noget nyt vil vi i år prøve at sælge adventskranse direkte fra Knudepunktet. Dette sker den 24. november. FDF 
Agerbæk har i mange år solgt adventskranse ved forskellige julemarkeder. Nu gør vi det direkte fra Knudepunktet. Vi 
åbner op for bestilling inden dagen, der er mulighed for at komme ned og sammensætte sig egen krans og købe de 
færdig pyntede kranse. Vi håber på en hyggelig dag med gløg, æbleskiver, snak og smukke kranse. I løbet af november 
vil der komme mere information ud i byen om arrangementet.

Familie FDF
Familie FDF er et tilbud til alle familier, der har lyst til at få en god oplevelse sammen i naturen. Aktiviteterne er målrettet 
2- 6 årige med voksne ved siden, men ældre søskende er også meget velkomne. Når vi mødes til Familie FDF skal vi 
synge, høre historier og lege. Hver gang er der også en fast aktivitet – det kan være vi tager på et sjovt løb eller laver 
bål. Møderne afsluttes med aftensmad. 
Vi mødes den sidste torsdag i måneden fra kl. 17:00 - 18:30.
Første møde er den 30. august 2018

Mødedage – aktiviteterne vil bliver planlagt fra gang til gang:
27. september
25. oktober
29. november

Du kan finde flere informationer på facebook siden ”FDF Agerbæk” eller kontakte kredsledelsen på mail 
kredsledelse@fdfagerbaek.dk

Har du lyst til at være en del af ledergruppen, så er der altid plads til flere hænder. Du kan kontakte Susanne Harder Lorenzen 
på mail: kredsledelse@fdfagerbaek.dk<mailto:kredsledelse@fdfagerbaek.dk> eller mobil 40964663
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Foreningskalender
Program for Indre Mission i Agerbæk

September
05  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
 Emne: Menigheden er Guds redskab til mission
12  kl.18,00 Fødselsdagsfest for I.M. v. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
 Vi begynder med spisning
19  kl.14,30 Eftermiddagsmøde v, Fritidsforkynder Oda Mølgaard Hansen, Ølgod **
26  kl.19,30 Sangaften og Johannes Iversen viser lysbilleder **

Oktober
01  kl.19,30 Kvindemøde hos Inga Nielsen, Fåborgvej 130
 Tekst: ”Ord bliver til liv” side 13 - 14 - 15 - 16
03  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
 Emne: Kirken set fra Guds perspektiv
10  kl.19,30 Sømandsmissionen v. Sømandsmissionær Finn Løvlund, Esbjerg **
 Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
22  kl.19,30 Missionsuge v. Missionær Brian Madsen, Vejle **
 Musik v. Helene Søndergaard mfl.
23  kl.19,30 Missionsuge v. Regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev **
24  kl.19,30 Missionsuge v. Pastor Orla Villekjær, Sdr. Felding **
31  kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder Ejnar Lindbjerg, Videbæk **

November
05  kl.19,30 Kvindemøde hos Elin Nielsen, Grønnegade 7
 Tekst: ”Ord bliver til liv” side 17 - 18 - 19 
07  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
 Emne: Kongen der blev den store folkeforfører
14  kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop **
21  kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren Pedersen, Agerbæk **
28  kl.19,30 Adventsfest v. Fritidsansat Johan Schmidt Larsen, Fredericia
 Emne: Advent – Solopgangen fra det høje

 ** Husk brød og kop til kaffen.

Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk

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

Hjemmeside: Agerbæk App
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