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MINIKONFIRMAND 
September 2021 

For anden gang i år havde vi en dejlig flok 4. klasses elever til 
Minikonfirmand, så nu er vi med igen efter nedlukningen, og 
kan modtage 3 klasse næste år.

Børnene blev hentet ved skolen, når vi så kom til Kirken fandt 
de en kuffert som indeholdt dagens emne. Inden vi gik rigtig 
i gang fik de boller og saft.

Det var en dejlig uge, med nogle 
meget interesserede elever, som 
hørte om de forskellige ting, der 
tilhører Kirken, lige fra dåben til 
døden. Noa’s Ark var også med 
denne gang, hvor de malede dyr, 
og et meget flot skib på lærred. 
(Spændende om den kommer til 
at hænge i det nye Sognehus.)

Hver dag blev der sunget, og snakket om tanker, der var 
opstået i løbet af dagen, og spørgelysten var stor. Den sid-
ste dag fik de en træterning, hvorpå de tegnede/skrev deres 
tanker og oplevelser gennem ugens forløb.

De fire dage blev afsluttet med Gudstjeneste for forældre, sø-
skende og bedsteforældre. Derefter pizza i konfirmandstuen.

Alle havde nogle dejlige dage, både hjælpere og børn, som 
strålede når de gik hjem.

M.v.h. Minikonfirmand hjælpere
Ulla L. Jensen

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk
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Da juletræet blev lille
Da jeg boede i præstegården i Agerbæk kom juletræet tidligt 
op i december. Der stod det flot i stuen, og det var helt op 
til loftet og fyldte en hel masse. Som det sker med juletræer, 
så mister de lidt deres funktion efter julen er overstået og i 
dette tilfælde, havde jeg været lidt doven og blot sat det ud 
på terrassen. Der stod det så halvvissent og så ikke ud af ret 
meget. Det syntes min søn Johannes heller ikke, for da han 
kiggede ud af vinduet sagde han – se juletræet er blevet lille 
og at juletræet virkelig kan se helt lille og forladt ud efter må-
neders julefejring, havde han jo fuldstændig ret i. Julepynten 
er allerede her i oktober kommet op i Varde by og juleslikket 
kan købes. Spørgsmålet man kan stille sig selv er, om der 
går noget af julen.  Bliver julens budskab i sidste ende mindre 
vigtigt og kommer til at se lille ud, fordi der er så meget om-
kring julen der bliver pustet op og glimter og glitrer?
Sidste år prøvede mange af os, hvad det betød, da julen i 
rent fysisk forstand blev lille. Coronaen kastede sine skygger 
over os, og den 23. december fik vi i kirken at vide, at der 
slet ikke måtte afholdes julegudstjeneste. Julefejringen blev 
på den måde skåret helt ind til benet, hvor det man normalt 
gjorde, kunne man ikke gøre og værre endnu, vi kunne ikke 
være sammen med de mennesker vi savnede og holder af. 
Jeg tror, der var mange der sad den 24. december og følte, 
at denne jul var blevet lille. Ikke fordi vi ikke kunne få vores 
gaver og god mad, men fordi der var tomme pladser ved 
bordet og rundt om træet.
Men at Julen er lille er også en positiv ting. Det startede trods 
alt med et lille barn, der blev født i Betlehem. Et lille bitte barn, 
som stadigvæk fylder, selvom kristendommen måske godt 
kan se ud til at have en lille plads mange steder, så er det i 
det lille og sårbare at Jesus blev født også udgangspunktet.
Tag nu vores egen jul. Under coronaen mærkede vi, at alt det 
som normalt fylder og gør julen stor ikke betød så meget, da 
vi ikke kunne være sammen med hinanden.

Søren Lydeking Pedersen, Præst
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Kirkens historie
1929: Agerbæk Kirke blev opført og indviet den 22.9. 1929.
 Agerbæk kirke blev opført som en filialkirke i Fåborg 

sogn. Ønsket om en kirke blev fremsat allerede i 1911 
og i 1926 blev grunden købt for indsamlede midler. 
Kirken er tegnet af arkitekt Axel Hansen

1954: Ved kirkens 25 års jubilæum blev et altertæppe ind-
viet, broderet af en kreds af distriktets kvinder. Møn-
steret var et kors og i midten „IHS”

1964: Et maleri af S. Trier blev ophængt på kirkens nordvæg. 
Billedet var en gave fra en kirkegænger; motivet er den 
fortabte søns hjemkomst.

1971: Tårnet blev bygget til kirken. Det er vestvendt og teg-
net af arkitekt Erik Flagstad Rasmussen.

1994: Fra begyndelsen var Agerbæk et kirkedistrikt under 
Fåborg sogn. I 1994 var befolkningen vokset så me-
get (- til godt 1600), at det blev besluttet at gøre Ager-
bæk til et selvstændigt sogn med egen præst. I den 
forbindelse blev præstegården med konfirmandstue 
på Kærbjergvej 6 opført.

2002: Der blev aftalt en udviklingsplan for kirkegården, hvor 
der i løbet af 8-10 år skulle udskiftes gravstedshække 
på hele kirkegården og ny bøgehæk omkring hele kir-
kegården. I 2003 blev der også anlagt en ny urnebue 
i det nordvestlige hjørne af kirkegården.

2003: Kirken fik monteret automatisk ringeanlæg, og to 
messing lysekroner blev hængt op i koret. Begge dele 
er skænket af Christian Poulsen, Agerbæk.

2004: I september 2004 blev kirkens 75 års jubilæum fejret. 
Biskop, Elisabeth Dons Christensen, prædikede. FDF’s 
og Agerbæk Sportsforenings faner var i kirken, og efter 
gudstjenesten var der samvær på Agerbæk Hotel.

 I 2004 besluttede menighedsrådet ved Agerbæk kirke, 
at udvide buen mellem kirkens skib og kor for at for-
bedre udsynet. I forbindelse med dette arbejde, som 
blev påbegyndt den 3. januar 2005, stødte håndvær-
kerne på en bly cylinder, som var muret ind i kirkens 
sydside. I cylinderen fandt man aviser fra 1928,tegning 
over byggeriet og mønter. Desuden var der håndskrev-
ne breve, som fortalte om, hvordan man havde arbej-
det på at skaffe midler til at opføre kirken. Indholdet 
sammen med nye breve blev muret ind i buen igen.

2005 og 2006: Agerbæk kirke blev renoveret. Hele kirkerum-
met inklusiv alterpartiet, prædikestol, bænke m.m. 
blev renoveret. Som kunstnerisk konsulent blev Ivan 
Hagner fra Brædstrup valgt, mens malermester Ger-
hard Jacobsen stod for selve malerarbejdet. Da man 
kom til altertavlen, opdagede man at motivet var malet 
på bomuldslærred, og var fuldstændig mørnet. Derfor 
blev det besluttet, at kirken skulle have en ny alter-
tavle. – Den 26. marts 2006 blev den ny renoverede 
kirke taget i brug. 

2009: Der blev bygget nyt graverhus, værksted og kapel lige 
vest for kirken.

2015: Der blev blandt sognets beboere lavet en undersøgelse 
om ønsker og behov for gravsteder og gravstedstyper 
på kirkegården. Dette førte til en ny udviklingsplan for 
kirkegården. Denne udviklingsplan skal revideres i 2025.

 Der anlægges lidt flere gravsteder end der nedlæg-
ges. Men gravstederne bliver mindre end tidligere.

 I tiden omkring 2015-2020 sker der ca. 17-18 ned-
sættelser på kirkegården pr. år.

 2/3 dele af nedsættelserne er kistebegravelser
 1/3 del er unenedsættelser 
2019: Præstegården blev solgt, for i stedet at få opført et 

sognehus lige syd kirken og p-pladsen.
2021: Byggeriet af et nyt sognehus blev påbegyndt august 

2021 og forventes færdig i april 2022

Præster ved Agerbæk kirke:
1929-1949: Sognepræst G. Schmidt
1950-1987: Sognepræst Jacob Holdt
 (tillige provst for Skads provsti fra 1971)
1978-1984: Hjælpepræst Ingelise Wenzel Larsen
1984-1987: Hjælpepræst Eva Sø
1988-1995: Sognepræst Eva Sø
1995-2006: Sognepræst Bente K. Rosenkrants
2006-2012: Sognepræst Marie Ginnerup Vestergård
2012-2014: Vikar præster
2014-        : Sognepræst Søren Pedersen
 
Gravere ved Agerbæk kirke:
1929-1943: Marinus Pedersen
1943-1956: Ingvard Bertelsen
1956-1976: Kristian Bertelsen
1976-2000: Verner Knudsen
2000-        : Kim Schmidt

Skrevet af Kim Schmidt
___________________________________________________
 

Babysalmesang er et tilbud til babyer 
som bor i Agerbæk, Vester Starup, Fåborg, 
Årre, Grimstrup og Rousthøje sogne 
og deres forældre
Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalme-
sangen og gøre alt, hun kan for at stimulere jeres børn med 
sang og musik. 
Babysalmesang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.00 
til 9.45 i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje 
Kirke (RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), 
Kærbjergvej, Agerbæk: 
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. 
Husk at melde tilbage – så tilmeld jer hurtigst muligt ved at 
udfylde nedenstående talon eller 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

Nyt Sognehus:
I forbindelse med byggeriet af det nye sognehus er det be-
sluttet at indmurer et metalrør i hulmuren. I dette rør ligger 
der en lille beskrivelse af Agerbæk Sogn, Agerbæk Kirke og 
kirkegården.
– Nedenstående ligger blandt andet i røret.
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Aktiviteter: 
Torsdag d. 18. november 
– Koncert
i V. Starup Kirker kl. 17 og 
Agerbæk kirke kl. 18,45
med Agerbæk & Starup Skolers Børnekor
___________________________________________________
 
Julekoncert i Agerbæk kirke
Mandag d. 6. december kl. 19.30, bliver der sunget jule-
sange og salmer både i kor, og som fællessang.

___________________________________________________
 
3. februar 2022 kl. 19,00 i konfirmandstuen
”Hjem til gården” med Peter Præst (Provst)
Hvorfor skal man have en 
præst med, når man skal 
på ”Herrens mark”? Hvor-
dan var det at spise ”grønt-
sagssmat” og grovvalset 
byggrød seks uger i træk? 
Er ”simple living” vejen til et 
bedre og lykkeligt liv? Hvor 
slemt kan troldefødder lugte, 
når de ikke har været vasket 
i fire uger? Hvorfor ser vi så 
meget reality-tv i vores tid? 
Kom og vær med når Peter Præst fortæller om et liv som 
mønsterbryder og om sine oplevelser i forbindelse med op-
tagelserne til TV2-programmet ”Hjem til gården”.
___________________________________________________

Sang og fortælle eftermiddage starter igen:
 
Sang og fortælle eftermiddag, kl. 14,30 
I konfirmandstuen. 01.12.2021 
+ 05.01. – 02.02. – 02.03. – 06.04.2022
- Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage, hvor vi 
synger sang fra Højskolesangbogen.  Flemming  Skov spiller 
for. Midtvejs fortælles en historie. 
Vi sørger for at der er kaffe/te på kanden, husk  brød til kaffen
___________________________________________________
 
Torsdag d. 27. januar og d. 24. februar 2022
Syng samme aften i kirken kl. 19,00 
Flemming og Søren, værterne til Fællessang i kirken har valgt 
7-8 sange fra Højskole sangbogen, som vi samles om at 
synge. Når de er sunget, er det deltagernes tur til at foreslå, 
hvad der skal synges. 
___________________________________________________

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19,00 i Helle Hallen

LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED
Om  kunsten at være en glædesspreder
Ved Erik Lindsø,  forfatter og foredragsholder

Livsglæden er det,  
der gør livet levende. 
Livsmod er det, som man 
løbende får sat ind på sin 
glædeskonto.  
Foredraget sætter ind på 
fælleskontoen!

”Jeg har samlet på historier 
om glædesspredere og skre-
vet en hel bog om dem. Det 
var derfor, jeg begyndte at gå 
med hat, så jeg kan tage den af, når jeg møder dem,” lyder 
det fra Erik Lindsø.
Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går – andre 
når de går. Det er de sidste, der har behov for, at en glædes-
spreder kigger forbi.”
Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende fore-
drag, et mentalt kurbad. Om glæden spændt ud mellem livs-
kraften og købekraften – om forskellen på lykken og glæden.
Erik Lindsø har gjort den erfaring, at glæden bedst forklares 
af dem, der har prøvet at miste den. 
”Sorg er en glæde, man ikke kan komme af med. Hvis vi ikke 
kendte glæden, kendte vi ikke sorgen. Det er i sorgen, jeg for-
står, hvor stor glæden var til den, jeg mistede.” forklarer han.
Erik Lindsø citerer teologen K.E. Løgstrup: „Vi tror, det er så 
nemt at være glad – men der ikke noget, der er nemmere at 
lade være med.” Og Erik Lindsø forklarer: „Glæden kommer 
ikke af sig selv. Den kræve opsøgende virksomhed. Hvis der 
ikke er noget at glæde sig over, er der noget at glæde sig til. 
Man må bøvle for glæden, og uden bøvl ingen begejstring.”
”Livsmod består af det, vi løbende får sat ind på vores glæ-
deskonto. Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske 
livet forklares det. Vi må gerne græde over livet, men ikke 

begræde det. Det handler mit foredrag om,” 
siger Erik Lindsø.

Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af 
landets mest efterspurgte foredragsholdere og 
fortællere, der med muntre historier og humorens 
bid sætter tilværelsen under lup. Han har været 

højskoleforstander på Rønshoved Højskole, pro-
grammedarbejder i Danmarks Radio og redaktør 

for Højskolebladet og Magasinet Grænsen. Han er i 
dag tilknyttet Rødding Højskole, hvor han i 2019 udgav ju-
bilæumsbogen „Viljen til Rødding”. Erik Lindsø har desuden 
udgivet bøgerne ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder 
andre steder” og ”Livet er i det mindste en historie værd”. 
Han er på vej med en bog om humor.
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Dato Agerbæk Starup Tekst
28. november 9.00 10.30 1. søndag i advent
5. december 10.30 9.00 2. søndag i advent
12. december 9.00* INGEN 3. søndag i advent
19. december 9.00 10.30 4. søndag i advent
24. december 10.00 + 15.30 14.00 Juleaften
25. december 9.30 11.00 Juldag
26. december 10.30 INGEN 2. juledag
1. januar 16.00 14.30 nytårsdag
2. januar 9.00 10.30 Hellig trekonger
9. januar 10.30 9.00 1.s.e.H.3.K
16. januar 9.00 10.30 2.s.e.H.3.K
23. januar 9.00*** INGEN 3.s.e.H.3.K
30. januar 10.30 9.00 4.s.e.H.3.K
6. februar 9.00 10.30 S.s.e.H.3.K
13. februar 9.00* INGEN septuagesima
20. februar 9.00* INGEN seksagesima
27. februar 10.30 9.00 Fastelavn
6. marts 9.00 10.30 1.s.i.fasten
13. marts 10.30 9.00 2.s.i.fasten
20. marts 9.00 10.30 3.s.i.fasten
27. marts 10.30 9.00 midfaste

*Michael Bye Walus Bergerud  -  **Charlotte Locht  -  ***Lene Bruun-Kristensen
Der er mulighed for dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden.  
Der afholdes desuden gudstjeneste på sognelunden den 3. onsdag i måneden kl. 15.00. 

Gudstjenesteliste

Program for Indre Mission i Agerbæk
November
24. kl.19,30 Adventsfest v. Missionær Bjarne  
 Hvidberg, Tistrup ( Bogsalg )
29. kl.19,30 Kvindemøde hos Anna Poulsen,  
 Hovborgvej 2F Tofterup
 Tekst: ”Ord bliver til liv” side 43 – 44 – 45
December
1.  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
 Emne: Telt og præster
8.  kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Arne Olesen,  
 Fredericia **
15. kl.14,30 Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik  
 Hansen, Vejen
Januar
12. kl.19,30 Bedeuge **
18. kl.14,00 Mandsstævne i Agerbæk v. Fritids- 
 forkynder Henning Hansen, Give
19. kl.19,30 Afslutning for mandsstævnet v. Fritids- 
 forkynder Henning Hollesen, Aulum
26. kl.19,30 Festaften for I.M. v. Fritidsforkynder Hans 
 Jørgen Hedegaard, Herning
Februar
2.  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene. Emne: Jesus  
 havde forudsagt sin død og opstandelse
9.  kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Pastor Karl Lund,  
 Skjern **. Emne: Fra fattigdom til berøm- 
 melse – Lidt om Martin Luther 

23. kl.14,00 Kvindetræf i Starup Missionshus v. Fritids- 
 forkynder Margit Skov Pedersen, Børkop
24. kl.19,30 Afslutning for kvindetræf i Starup  
 Missionshus
 v. Missionær Frank Boel Fyhn, Grindsted
Marts
2.  kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
 Emne: Tungnemme til at tro
9.  kl.19,30 Soldatervennerfest v. Finn Juhl Nielsen,  
 Skjern. Lotteri: Gaver til lotteriet modtages 
 med tak
16. kl.19,30 Generalforsamling
23. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Peter Wind,  
 Nr. Farup **
30. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder Arne  
 Nørgaard, Kolding **

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

** Husk brød og kop til kaffen.

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen
Tlf. 75 19 63 27 . Mobil 51 90 63 27
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk
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