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Ødselhed for fremtiden
 
Når man besøger København og går rundt i byens gader eller 
parker, så støder man på mange berømte bygninger. Blandt 
andet Rundetårn som ligger tæt ved strøget. Børsen, som 
er placeret smukt nede ved havnen og Rosenborg som står 
midt i Kongens have. Bygningerne er så berømte, at meget 
lidt er nødvendigt at sige om dem før man har dannet sig et 
indre billede af dem. Det gælder også den konge, som fik 
dem opført. Det var Christian den 4. som regerede Danmark 
længere end nogen anden konge eller Dronning. Da han blev 
konge arvede han et velstående rige der strakte sig fra isha-
vet i nord til langt ned i Tyskland. Det gav ham muligheder for 
at udfolde sine ambitioner både som bygherre og krigsherre. 
Begge dele gik ikke lige godt, men de medført direkte og 
indirekte at da Christian døde 60 år efter han overtog kronen 
var landet tæt på bankerot. Det husker vi imidlertid ikke i dag. 
Det er Christians storslåede bygningsværker som står tilbage 
og sådan vi husker ham. Vi husker ikke, hvordan han tabte 
de krige han førte, men blot hvordan han stod såret midt på 
dækket på et af sine orlogsskibe i slaget på Kolberger Heide, 
som Christian der stod ved højen mast. Det er branding på 
højplan. Christian havde en plan om at blive udødeliggjorde i 
de aftryk han satte omkring sig. Christian byggede sine slotte 
for at vise hvor mægtig en fyrste han var, men også for at vi 
skulle huske ham. Han havde hele tiden for øje hvad gene-
rationer mange århundrede frem ville tænke om ham og det 
fik ham og i øvrigt mange fyrster i hans samtid til at bygge 
ekstraordinære ting. Der var en ødselhed for fremtiden, men 
også et håb om, at der var en fremtid, som man kunne være 
ødsel overfor. Et håb som det nogle gange kan være svært 
at få øje på i dag.

Søren Lydeking Pedersen
 

”De små helligdage” 
Menighedsrådene i det gamle Helle-område vil gerne være 
med til at festliggøre forårets fire små helligdage ved at give 
dem ekstra opmærksomhed. Vi samler kræfterne, og hvert 
pastorat får èn helligdag, som det festliggør til glæde for alle.
Gudstjenesterne på den enkelte helligdag vil dermed være 
fælles for alle sognene. Det blev til fire rigtig gode gudstje-
nester sidste år, og vi håber på, at det også går sådan i år.

2. påskedag (22/4) i Rousthøje kirke kl. 10,30 ved Char-
lotte Locht.

Bededag (17/5) i Øse kirke kl. 9,30 ved Marianne Lesner.
Efter gudstjenesten serveres hveder og kaffe, og vi synger 
efter højskolesangbogen.

Kristi Himmelfartsdag (30/5) i Fåborg kirke kl. 10,30 ved 
Michael Bergerud.

2. pinsedag (10/6) i V. Starup kirke 10,30 ved Søren Pe-
dersen. – Efter gudstjenesten er der frokost i Sognehuset.

Husk også Friluftsgudstjeneste i Tambours Have søn-
dag d. 25. august kl. 14,00.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde. 

( N.F.S. Grundvig )

Glædelig 
påsketid ... 
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Gudstjenesteliste
Dato Agerbæk Starup Tekst

17. marts INGEN INGEN 2.s.i fasten

24. marts 9.00 10.30 3.s.i fasten

31. marts 10.30 9.00 Midfaste

7. april 9.00 10.30 Mariæ Bebudelses dag

14. april 10.30 9.00 Palmesøndag

18. april 19.00 10.30 Skærtorsdag

19. april 9.00 10.30 Langfredag

21. april 10.30 9.00 Påskedag

22. april Rousthøje Kirke kl. 10.30 2. påskedag

28. april INGEN INGEN 1.s.e påske

5. maj 9.00 10.30 2.s.e påske

12. maj INGEN 9.00 og 10.30* 3.s.e påske

17. maj 10.00* INGEN Bededag

19. maj INGEN INGEN 4.s.e påske

26. maj 9.00 10.30 5.s.e påske

30. maj Fåborg Kirke kl. 10.30 Kristi himmelfartsdag

2. juni 10.30 9.00 6.s.e påske

9. juni 9.00 10.30 Pinsedag

10. juni 10.30 i Starup Kirke 2. pinsedag

*Konfirmation

Sogneaften d. 21.03.2019 
kl. 19,00

Anne Marie Jacobsen.
Barn på Møltrup.
En fortælling om hvordan min oldefar startede Møltrup 
og min opvækst blandt alkoholiker og udsatte, da min 
far blev forstander på Møltrup og hvilken indflydelse det 
har haft på mit liv.
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03.04.2019
Sang og fortælle eftermiddag 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 ef-
termiddage også gerne invitere strikkeglade kvinder, som har 
lyst til at strikke strømper, tørklæder og huer til de hjemløse.

Skærtorsdag 18.04.19
Påskemåltid i konfirmandstuen 
kl. 18,00.
Gudstjeneste kl. 19,30
Tilmelding til spisning til spisning kan ske på SMS 3032 3648 
eller på sop@km.dk 

26.05.2019 
Kl. Gudstjeneste kl. 9,00 
Efter gudstjenesten kaffe og rundstykker i konfirmandstuen. 
Der vil menighedsrådet aflægge beretning for sidste år samt 
fremlægge budgettet for 2020.

Søndag d. 25.08.19. kl. 14,00 
Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Sogneudflugt 04.09.19.

Sogneudflugt 
4. september 
2019.
Sogneudflugten vil bla. byde 
på et besøg på Optagelses-
hjemmet Møltup.

22. september 2019. 
Agerbæk Kirke 90 år.
Gudstjeneste med efterfølgende frokost.

19. oktober 2019.
Fælles sogneaften i Starup. ”Kaffe med Kurt”

24. oktober 2019. kl. 19.00 
Sogneaften 
Sognepræst Torben Bramming, Ribe kommer og fortæller 
om hans seneste bog.

21. – 24. maj 2020. 
(Kristi Himmelfarts dagene)
Grænsen: Et Folkemøde i Ribe i anledning Genforeningsju-
bilæet.

Samarbejde på tværs 
af sognegrænser
I dette forår samarbejder Fåborg, Årre, Grimstrup, Ro-
usthøje, Øse, Næsbjerg, V. Starup og Agerbæk sog-
nes menighedsråd på tværs af sognegrænserne dels 
har vi haft en fælles sogneaften i Helle Hallen, dels om 
fire fælles gudstjenester på ” de små helligdage”.
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Program for Indre Mission i Agerbæk
Marts
20. kl.19,30 Generalforsamling
27. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes Kristensen, Vejrup **

April
3. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Kongen der fornyede pagten med Gud
10. kl.19,30 Møde v. Fritidsansat Christen Peter Olesen, Ejstrupholm **
25. kl.14,00 Fællesmøde i Fristedet v. Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær **
  Emne: Indien en anden verden

Maj
1. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Det mest fantastiske sted at være er i Kristus
6. kl.19,30 Kvindemøde hos Anna Poulsen, Hovborgvej 2F, Tofterup
  Tekst: ”Ord bliver til liv” side 23 – 24 - 25
8. kl.19,30 Møde v. Fritidsansat Arne Nørgaard, Kolding **
15. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v.” Åbne døre”  Taler: Børge Jørgensen, Varde **
23. kl.19,30 Kredsmøde i Starup Missionshus v. Regionsleder Bjarne Taulborg, Haderslev
 
** Husk brød og kop til kaffen.

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

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen Kontaktperson for efter middagsmøderne:
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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