
Agerbæk Kirke

Vi har ventet længe, og nu er vi her.

Det er 8 år siden at menighedsrådet første gang nævnte or-
det ”ny sognehus” i referatet og i dag står vi her så.

Det er et flot multifunktionelt sognehus, som i dag indvies.  
Et hus der består af to parallelle længer, som er samlet med 
en flot mellembygning. Huset er tegnet af arkitekt Ole Sand 
Kristensen fra Arkitektfirmaet Sand & Lundgaard. Jeg syntes 
det er lykkedes menighedsrådet, arkitekt og håndværkere, 
at skabe et sognehus, hvor bygningens udtryk og valg af 
materialer er tilpasset og rigtig flot matcher Agerbæk Kirke, 
samt kapel, værksteds- og mandskabsbygningerne. Flottere 
placering og sammenhæng kunne vi ikke ønske os

Her i den østlige længe er der mødesal med plads til 90 per-
soner eller delt på midten med foldedøren, undervisningslo-
kale til to konfirmandhold. Mellembygningen rummer foyer 
samt anretter køkken. Den vestlige længe rummer kontorer 
og mødelokaler

Det er Menighedsrådet ved Agerbæk Kirke der er bygherre 
ved projektet, og vi glæder os til at tage det nye hus i brug,

Lokalerne i den gamle præstegård var blevet alt for trange. 
Ved salget af præstegården fik menighedsrådet så mulighed 
for at bygge dette nye hus. Her er der nu plads til at un-
dervise konfirmanderne, større sognearrangementer, eller et 
fælles kaffebord efter en gudstjeneste.

Selve byggeriet er forløbet planmæssigt og uden de store 
problemer. Den største udfordring var nok at få ophævet 
den Exner fredning, der var på grunden, som Sognehuset 
nu er bygget på.  Men det er ikke bare at bygge. Det kræver 
tålmodighed at være bygherre, når det drejer sig bygninger 
tilhørende kirken. Ud over lokalplanen, så skal både provsti 
og stift involveres. 

Nu står det nye hus her og menighedsrådet glæder over at 
både personalet ved kirken og sognets  kirkegængerne har 
fået mere  moderne og funktionelle faciliteter.

Indvielse af SOGNEHUSET søndag den 8. maj 2022
Tale af menighedsrådet formand Ruth Dall Nielsen

Menighedsrådet opfordre til, at der nu bliver dannet et kraft-
center på det kirkelige- og kulturelle område. Vi håber, at 
Sognehuset vil blive samlingssted også for en masse nye 
aktiviteter,

Tak til provstiudvalget fordi I gjorde det muligt for os at bygge 
huset her.

Jeg vil også gerne takke håndværkerne, Arkitekten, menig-
hedsrådet. Og især  byggeudvalg, stor indsats i hele bygge-
perioden. Jeg skylder  nok også en tak til formand for byg-
geudvalget, Bohart Rasmussen.

Du har flere gange i forløbet sagt Ruth, du kan godt glemme 
det,  du lovede da jeg gik ind i menighedsrådsarbejdet at  
det var højest 5-8 møder om året. Det har vi ikke kunnet 
overholde det seneste halve år, hvor vi har haft byggemøde 
stort set hver uge. 

Nu er byggeriet færdigt, der er installeret inventar og huset er 
blevet møbleret. Så  nu er der et års eftersyn om et år og 5 
års eftersyn og fem år.

Agerbæk Kirke
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Der skal også lyde en stor tak til vores graver Kim Schmidt 
som under hele processen også har været med i byggeud-
valget. Tak til gravermedhjælpere Inge Marie Kristensen og 
Flemming Skov I har måttet leve med rod og udfordringer. 
Tak for jeres indsats.

Tak til kirkegængeren for jeres tålmodighed, I har det seneste 
halve år har måttet leve med byggerodet på parkeringsplad-
sen.

Der skal også lyde en stor tak til sognepræst Søren Peder-
sen, du har været hjemløs, den sidste lange tid. Nu er dit 
kontor flyttet på plads og jeg håber du må finde dig til rette. 
Du får i hvert fald den flotteste udsigt lige over til kirken.

Tak til alle de borgere som har fulgt byggeprocessen og for 
alle kommentarer og tilkendegivelser. Det har været så dej-
ligt at mærke den store interesse der har været under hele 
processen.

Tak til de borgere som sendte forslag til hvad huset skulle 
hedde, valget er som I nok kan høre Agerbæk sognehus, i 
daglig tale: SOGNEHUSET.

Tak til Lida og Oskar Nielsens fond for 15.000,- kr til nye Høj-
skolesangbøger, som vi vil gøre flittig brug af.

Tak til Hotel Nyborg strand, hvorfra vi har hentet stolene, som 
vi er glade for indtil vi har samlet penge sammen til nye.

Tak til Danish Agro for skriveborde til to kontorer

Tak til Varde kommune for møbler til møderummet.

Menighedsrådet glæder sig nu  til at vise bygningen frem og 
tage den i brug. 

Her til slut vil jeg gerne ønske alle tillykke med det nye Sog-
nehus.

Jeg håber og tror, at rigtig mange vil få stor glæde af dette 
skønne sted vi har fået skabt her. 

Med de ord vil erklære bygningen for indviet.

Tak!
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Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk
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Pinsen
Pinse kommer af græsk πεντηκοστή pentēkostḗ, der betyder 
„halvtredsindstyvende” (50.) (dag efter påske) og er en kristen 
højtid, der holdes årligt til minde om Helligåndens komme 

Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid, og 
pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. 
Det betyder, at den tidligst kan falde den 10. maj og senest 
den 13. juni. Såvel pinsedag som den følgende dag, anden 
pinsedag er i Danmark helligdage.  I pinsen er der tradition 
for pinsefrokost. 

En gammel tradition foreskriver, at man pinsemorgen skulle 
gå ud af sit hus og feje ind mod døren, da man så ville samle 
lykke til huset resten af året. 

I 2022 faldt pinsedag den 5. juni.  
Ifølge beretningen i Apostlenes Gerninger kapitel 2 skete det 
ti dage efter Kristi himmelfart, at apostlene var samlet for at 
fejre den jødiske højtid Shavuot, da der pludselig kom „en lyd 
som af et kraftigt vindstød” og tunger som af ild kom til syne 
og sætter sig på hver af dem. De blev derefter fyldt af Hel-
ligånden og begyndte at „tale på andre tungemål”, hvorved 
de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra 
mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem – denne 
episode kaldes normalt „pinseunderet”. Pinsen regnes såle-
des traditionelt for den kristne kirkes fødsel. 

Kirkens fødselsdag
Pinsen er således helt centralt for den kristne kirkes begyn-
delse, for da Helligånden kom til disciplene, blev de sendt ud 
i verden for at dele deres tro på Jesus med alle.

Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud igen var til 
stede i verden. Ligesom Gud før var til stede i sin søn, Jesus, 
er Gud det nu gennem sin ånd. Det fællesskab, der opstod 
omkring Jesus, da n levede på jorden, døde og opstod, skul-
le nu udbredes til hele verden.

Pinsens symboler
Helligånden er Guds usynlige nærvær. Derfor taler vi ofte om 
den i billedsprog og symboler. De tre mest almindelige sym-
boler på Helligånden er duen, ilden og vinden.

Duen symboliserer fred, håb og ånd
I Bibelen møder vi duen allerede i fortællingen om Noas ark. 
Noa sender en due ud for at undersøge, om vandet er for-
svundet fra jordens overflade. Da duen vender tilbage med et 
frisk olivenblad i næbbet, ved Noa, at der er håb.
I Det Ny Testamente optræder duen i beretningen om Jesus´ 
dåb. Da Johannes Døberen har døbt Jesus, åbner himlen 
sig, og Helligånden daler ned over ham i skikkelse af en due. 
Samtidig lyder Guds røst fra himlen: „Du er min elskede søn, 
i dig har jeg fundet velbehag.” I mange kirker hænger der en 
due over prædikestolen for at symbolisere, at Gud er tilstede 
i sin ånd, når evangeliet forkyndes.
 
Ilden varmer, oplyser og forvandler
Bibelen fortæller om pinseunderet, at folk oplevede Helligån-
den som ild: Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte 
sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt 
af Helligånden og begyndte at tale på andre tungemål. Ilden 
opvarmer og oplyser. Helligånden beskrives som et nærvær 
af Gud, der gør hjertet levende og varmt. Helligånden forstås 
også som den, der skaber og oplyser troen i mennesket.

Vinden blæser, hvorhen den vil
I en samtale med Nikodemus sammenligner Jesus ånden 
med vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du hører den suse, 
men du ved ikke, hvor den kommer fra eller hvor den farer 
hen. Man ser og mærker altså virkningen af ånden. Men ån-
den selv kan man ikke se eller holde fast. Biblens pinsefor-
tælling beskriver også Helligåndens komme som en susen: 
Og med et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vind-
stød, og den fyldte hele huset. – Glædelig pinse
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Der er noget naturligt i, at vi mennesker gerne vil huskes ef-
ter vores død. Faraoerne byggede pyramiderne og i mange 
danske kirker er der epitafier som efterladte vidnesbyrd om 
mennesker der engang havde stor betydning.

I Vester Starup kirke er der ingen flotte gravminder, selvom 
kirken i snart 1000 år har været placeret på en bakketop i 
Holmeådalen. Mennesker har levet deres liv i sognet. De har 
slidt med at få udbytte af den sandede hede jord og få er 
blevet rige eller mægtige nok til, at de er blevet husket efter 
deres død. At man har været sparsommelige vidner kirkens 
indretning om, som stadigvæk står storset uberørt som før 
reformationen.  

Der er dog en undtagelse. Prædikestolen er ny og efter refor-
mationen blev den med den centrale og ophøjede placering 
i kirkerummet centrummet for gudstjenesten.   Og der står 
navnet Jens Pedersen midt på prædikestolen. I 1639 var det 
ham som betalte for at Starup kirke kunne få en ny prædike-
stol. Men det var åbenbart ikke nok, at hans navn stod der, 
så alle kunne læse det, hvor meget den havde kostet skulle 
også med. Derfor står der også på prædikestolen, at den 
kostede ham 20 rigsdal. 

 
I Dag er det en sjov fortælling, at der en gang var en mand 
i sognet der ville have i al fremtid, skulle vi vide hvad han 
havde betalt for prædikestolen. Men det er også et vidnes-
byrd om, at man ikke behøver at være hverken en farao eller 
en adelsmand for at forsøge at undgå glemslen. 

Af Søren Lydeking Pedersen, 
Sognepræst i Agerbæk og Vester Starup

___________________________________________________

Søndag d. 28. august kl. 14,00
Frilugtsgudstjeneste i Tambours Have.

Dato Agerbæk Starup Tekst

22. maj 10.30 9.00 5. søndag efter påske

26. maj Henvisning til Årre kirke kl 10.30 Kristi himmelfartsdag

29. maj 14.00* INGEN 6. søndag efter påske

5. juni 9.00 10.30 pinsedag

6. juni 10.30 INGEN 2.pinsedag

12. juni 9.00 10.30 trinitatissøndag

19. juni 10.30 INGEN 1.s.e.trinitatis

26. juni INGEN 10.30 2.s.e.trinitatis

3. juli 10.30 9.00 3.s.e.trinitatis

10. juli 09.00 10.30 4.s.e.trinitatis

17. juli INGEN 9.00* 5.s.e.trinitatis

24. juli 9.00* INGEN 6.s.e.trinitatis

31. juli INGEN 9.00* 7.s.e.trinitatis

7. august 10.30* INGEN 8.s.e.trinitatis

14. august INGEN 10.30 9.s.e.trinitatis

21. august 10.30 INGEN 10.s.e.trinitatis

28. august Tambourshave kl. 14.00 11.s.e.trinitatis

*Michael Bye Walus Bergerud – **Konfirmantion

Der er mulighed for dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden.  
Der afholdes desuden gudstjeneste på sognelunden den 3. onsdag i måneden kl. 15.00. 

Der er naturligt
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Sogneudflugt:

Tirsdag, den 6. september 2022
Afgang: Sognelunden kl. 08,45
 Torvet kl. 09,00

Turen går i år til Gråsten. 
Vi starter med et besøg i Gråsten Slotskirke, her får vi en 
guidet fortælling om Slotskirken.

Kl. 12,00 – Skal vi nyde middagen på Den Gamle Kro.

Efter middagen spadserer/kører (700 m) vi tilbage til Gråsten 
slot hvor vi skal opleve den guidet rundvisning i Den konge-
lige Køkkenhave. 

Pris kr. 300,-

Forventet hjemkomst kl. 18,00

Tilmelding skal ske senest 20. august 2022
SMS til Kim tlf. 7519 6543 eller agerbaekkirke@gmail.com
Husk Ved tilmelding at oplyse om diabetiker elle andre for-
behold.

Husk at medbringe kørestol eller rollator til rundvisningen i 
Den Kongelige køkkenhave. 

___________________________________________________

Brug din stemme
Onsdag den 21. september kl. 19,00 er der valg til dit 
lokale menighedsråd i Agerbæk sogn.

Og her kan du bruge din stemme.
På dagen kan du både stille op og være med til at forme det 
nye menighedsråd.
Der skal vælges 6 nye medlemmer.
Mød op den 21. september kl. 19,00 i Agerbæk sognehus 
og deltag i fællesskabet.

Mød op og brug din stemme.

___________________________________________________

Sogneaften Torsdag d. 29. september, vi synge 
fra den nye Højskolesangbog.
Til at hjælpe med dette får vi besøg af Marianne Søgaard. 
Mød op til en fantastisk sangoplevelse

Marianne Søgaard er en dansk sang- og salmedigter og kom-
ponist med et enkelt, melodisk og iørefaldende tonesprog, 
der samler folk på tværs af generationer i fællessang. Hun 
er højskolelærer til daglig, og fællessang er kernen i hendes 
virke som sanger, komponist, tekstforfatter, foredragsholder 
og underviser. Hun er repræsenteret med syv melodier og en 
tekst i Højskolesangbogens 19. udgave og med tre melodier 
og to tekster i Kirkesangbogen, der udkom i 2017. I 2018 
vandt hun DR P2’s konkurrence om at skrive Danmarks nye 
fødselsdagssang for voksne med titlen ’Fantastiske fødselar’. 

Foto: Suste Bonnén
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Program for Indre Mission i Agerbæk

Juni
1. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Velsignet til at missionere
8. kl.14,30    Eftermiddagsmøde v. Sognepræst  

Trine Lydeking Pedersen, Ansager**
 kl.10-12 Årsmødefestival på Mørkholt Strand 

Camping
15. kl.18,00 Møde v. Sognepræst Poul Erik 

Kammersgaard, Jerne
  Vi begynder med en let anretning
  Tilmelding senest d. 8 juni til Jens Peder, 

tlf. 51 90 63 27
22. kl.11,00 Tur ud i det blå. – Vi kører til Endrup, hvor 

vi spiser vores medbragte madpakke.
  Derefter kører vi til Holsted Skovpavillon 

og nyder eftermiddagskaffen
  Tilmelding senest d. 15. juni til Jens Peder, 

tlf. 51 90 63 27  

August
17. kl.19,30 Møde v. Missionær Frank Boel Fyhn, 

Grindsted **
24. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes 

Kristensen, Vejrup **
31. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Jens Erik 

Hansen, Vejen **

September
7. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
  Emne: Abraham - en aktuel person

14. kl.18,00 Fødselsdagsfest v. Fritidsforkynder 
Carsten Mikkelsen, Kolding

  Vi begynder med spisning
  Tilmelding senest d. 7. september til Jens 

Peder tlf. 51 90 63 27
18. kl. 9,00 Fællesmøde i Varde
  Vi begynder med Gudstjeneste  

i Sct. Jacobi Kirke, Varde 
  v. Sognepræst Henrik Vejlgaard 

Kristensen, Varde
  Derefter i Varde Missionshus. Taler Egil 

Kildeholm Jensen
  Tilmelding senest d. 9 september til Jens 

Peder, tlf. 51 90 63 27
22. kl. 19,30 Kredsmøde i Starup Missionshus
  v. Missionær Frank Boel Fyhn, Grindsted
28. kl.14,30  Eftermiddagsmøde 
  v. Sognepræst Søren Lydeking Pedersen, 

Agerbæk **

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

Søndag den 25. september 
2022 kan FDF i Agerbæk 
fejre 75 års Jubilæum. 

Dagen markeres  
fra spejderhuset  
på Fåborgvej. 
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2. juni kl. 14.00 Banko på Fristedet, Agerbæk DS

8. juni – 11. juni Agerbæk Byfest ASF

8. juni kl. 16.30 Børnedag ASF

8. juni kl. 18.00 Padelturnering ASF

9. juni     kl. 12.30  Præmiewhist på Fristedet, Agerbæk DS

9. juni kl. 16.30 Agerbæk Løbet ASF

10. juni kl. 12.00 Seniordag ASF

10. juni kl. 17.00 Familiebanko ASF

11. juni kl. 09.00 Familiedag på stadion ASF

16. juni    kl. 08.00 Udflugt DS

11. august kl. 14.00  Banko på Fristedet, Agerbæk DS

18. august   kl. 13.00 Præmiewhist på Fristedet, Agerbæk DS

25. august   kl. 14.00  Thyge Nielsen, Årre – ’Det giver buler at være i front’ DS

28. august kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have AK

1. september    kl. 14.00   Banko på Fristedet, Agerbæk DS

6. september Sogneudflugt til Gråsten AK

8. september    kl. 13.00   Præmiewhist på Fristedet, Agerbæk DS

15. september kl. 14.00 Banko på Fristedet, Agerbæk DS

21. september Valg til Agerbæk Menighedsråd AK

22. september kl. 13.00 Præmiewhist på Fristedet, Agerbæk DS

25. september FDF 75 års Jubilæum AK

29. september kl. 19.00 Sogneaften, Højskolesangbogen AK

12. oktober Sogneaften AK

AB = Agerbæk Borgerforening DS = Danske Seniorer Fåborg Agerbæk
ASF = Agerbæk SF AK = Agerbæk Kirke 

Hver onsdag i Helle Hallen: Idræt om dagen. Kl. 9.00 – Kl. 12.00
Læs programmet på: www.idraet-om-dagen-i-helle.dk
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