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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 bestyrelsen og det lykkedes.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Agerbæk Kirke

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 områder 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 erhversforeningen 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 handlende og foreningslivet i byen.

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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Blåmandag og religion i det offentligerum
I Espergærde må konfirmanderne ikke komme på blåmandag, sådan lød det fra den lokal skoleleder. Blåmandag, som
traditionelt er blevet fejret efter konfirmation manglende ifølge
skolelederen fagligt indhold, og desuden havde det noget
med elevernes tro at gøre, og tro er en privatsag, der skal
holdes ude af skolen.

en privatsag, betyder jo ikke, at det skal være usynligt i det
offentligrum. Det er også en privatsag, hvilket seksualitet man
har eller hvad man stemmer til folketinget, men det betyder jo
ikke, at hvis man har lyst, så må man ikke signalerer det i det
offentlige rum og det betyder slet ikke, at man skal lade være
fordi der er nogle som kan føle sig krænket af det.

Det er ikke et synspunkt, som skolelederen står alene med.
I det forgående år er der blevet diskuteret tørklæder, der er
blevet diskuteret bederum og religionens plads i det offentligrum. Her er det blevet udlagt sådan, at fordi religion er en
privatsag, så må det religiøse overhoved ikke kunne ses, eller
sagt på en anden måde, religionsfriheden bliver i dag tolket
således, at det er friheden fra religion.

På samme måde gør det sig gældende med religion i det
offentligrum. Selvfølgelig skal man kunne bære et kors rundt
om halsen på et sygehus eller et tørklæde. Hvis vi ikke kan
rumme mangfoldigheden, men vil gøre alt det, som gør os
forskellige til en privatsag som vi kun må dyrke der hjemme,
så bliver det et fattigt og farveløst samfund.
Søren Pedersen

Det er en mærkelig omvendt måde at anskue tingene på, for
selvfølgelig skal religion være en privatsag, men at noget er

Pinsevandring
2. pinsedag, mandag d. 5. 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.
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Agerbæk

Vester Starup

25. maj

Kristi Himmelfart		

28. maj

6. s. e. påske

Kl. 10.30

09.00

04. juni

Pinsedag

10.30

09.00

05. juni

2. pinsedag

09.00

10.30

11. juni

Trinitatis

10.30

09.00

18. juni

1.søn. e. trin.

09.00

10.30

25. juni

2.søn. e. trin.

Ingen

Ingen

3.søn. e. trin.

Ingen

09.00*

4.søn. e. trin.

09.00*

Ingen

16. juli

5.søn. e. trin.

Ingen

Ingen

23. juli

6.søn. e. trin.

10.30

09.00

30. juli

7.søn. e. trin.

09.00

10.30

6. august

8.søn. e. trin.

10.30

09.00

13. august

9.søn. e. trin.

09.00

10.30

20. august

10.søn. e. trin.

10.30

09.00

27. august

11.søn. e. trin.

14.00

14.00

3. september

12.søn. e. trin.

09.00

10.30

10. september

13.søn. e. trin.

10.30

INGEN

17. september

14.søn. e. trin.

09.00

10.30

24. september

15.søn. e. trin.

10.30

09.00

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

Julebelysningen

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

2. juli

9. juli
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* Michael Bye Walus Bergerud
Kristi Himmelfart 25.05.2017 - Fåborg kirke kl. 10.30 Michael Bye Walus Bergerud

Fælles sogneaften i Helle Hallen 1. marts 2018 kl. 19.00.
Provst Anders Bonde -, Præst, provst og bonde: Humor som sjælesorg.
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
Gratis entré
Flemming Skov, Organist
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Tirsdag d. 29. august 2017 indbyder Agerbæk menighedsråd til sogneudflugt.
Agerbæk borgerforening
Turen går i anledning af Reformations jubilæet til Ribe.
Nyt fra borgerforeningen

fejemaskine
Vi får en rundvisning i byens imponerende vartegn Ribe Domkirke. MedNy Carl
Henning Pedersens moderne udsmykning samt eventuelt nyd udsigten fra Borgertårnet. Den ny domkirkeJulebelysningen
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.
Nye borgere
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

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

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

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 områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen 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 handlende og foreningslivet i byen.

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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Reformationen Helle rundt
Menighedsrådene i den tidligere Helle kommune har arrangeret en dag, hvor vi kommer rundt i kommunen og besøger hinanden et sted i hvert pastorat.
Det bliver søndag, den 27. august, og vi slutter med fælles friluftsgudstjeneste i Tambours Have.
Man kan være med hele dagen, eller man kan springe til og fra, helt som man har lyst, tid og kræfter til. Man kører i egne biler.
Mangler du transport, så kontakt sognepræsten eller et menighedsrådsmedlem, så finder vi ud af det.
Programmet:
Kl. 9.30 i Grimstrup kirke. Reformationsfortællinger i Grimstrup Kirke fra Grimstrup og Rousthøje sogne ved Charlotte Locht.
Her kan man blive klogere på, hvordan sognene så ud på reformationstiden. Man kan også høre om oprørske
Rousthøje- og Grimstrupborgere, der nægtede at byde de lutherske præster velkommen, så selveste kongen til
sidst måtte skride ind, så også reformationen nåede til Grimstrup og Rousthøje. Det kommer også til at handle om
hekseforfølgelser, der fortsatte efter reformationen, og som bl.a. fik konsekvenser for en kvinde, født i Grimstrup,
ved navn Maren Spliid.
Der synges morgensang, inden vi begynder, og der serveres en kop kaffe i våbenhuset, inden turen går videre til
næste reformationsfortælling i Fåborg og Årre sogne.
Kl. 10.30 på Fåborg Kro. Kroens historie, ved Kis Andersen, som oplyser: I Fåborg vil vi fortælle om kroens historie, idet den
var anneksgård til præstegården i Ravnsø, da Fåborg Sogn havde præst fælles med Vester Nykirke.
Her serveres kaffe og rundstykker, og der er tilmelding til Kis Andersen, tlf. 3066 0197.
Kl. 11.30 i Starup Kirke. Søren Pedersen fortæller om den katolske påvirkning, der stadig ses i kirken. Søren oplyser: Martin
Luther mente, at reformationen var en proces, som den almindelige bonde og borger skulle vænne sig til. Derfor
skulle kirkerummene heller ikke ændres, før den lokale befolkning var klar til det. Om det er den eneste årsag til, at
kirkerummet i Starup Kirke 500 år efter reformation stadigvæk ikke er blevet forandret, er et godt spørgsmål. Kirkerummet indeholder mange elementer, som i mange andre kirke er forsvundet. På denne rundvisning, vil vi se på de
særlige symboler og figurer, som har overlevet reformationen i Starup Kirke, og i dag gør kirken til noget helt særligt.
Kl. 12.30 i Øse kirke. Krig og pest, fred og sundhed i 1600-tallet, fortælling ved Marianne Lesner. Tiden efter reformationen va
r ikke ligefrem en fredelig tid i Europa, og krigene trak deres spor helt herop til vores egn med en af de allerstørste
pestepidemier til følge. Vi ser i kirken også spor af en anden slags, nemlig efter præsten Mads Mortensen Morsing,
som blev præst i Øse og Næsbjerg efter pestens tid. Hans familie, hustru og barn, har fået fremtrædende pladser
i kirkerummet – et vidnesbyrd om det præstegårdsliv og præstefamilieliv, der kom efter reformationen.
Tilmelding til sandwich til Jane Jensen, tlf. 3032 3572, kenja@c.dk
Kl. 14.00 i Tambours Have, friluftsgudstjeneste.
NB – ingen tilmelding til en kop kirkekaffe i Grimstrup, men tilmelding til to forskellige, dels til rundstykker på Fåborg Kro og
dels til sandwich i Øse kirke. Årsagen er, at det jo er muligt at springe til og fra undervejs, så der er ikke samlet tilmelding.
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Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år
søndag den 27. august kl. 14.00 som den festlige finale på
arrangementet ”Reformationen Helle Rundt”.
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Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse,
Næsbjerg, V. Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje,
Agerbæk, Thorstrup og Horne. Vanen tro vil præsterne fordele gudstjenestens dele imellem sig.

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

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen 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 morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe og
andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den
smukke have.
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Alle er velkomne!

Foreningskalender
Program for Agerbæk Missionshus
Maj
31 kl. 14,30

Eftermiddagsmøde v. Pastor Thomas Kristensen, Hvide Sande. Emne: Folkeliv og kirkeliv på klitten

Juni
8 kl. 19,30

Bibelkreds i hjemmene. Emne: Stolte og støttende børn

9 – 10
15 kl. 18,00

Årsmøde i Skjern
Møde v. Metha Sørensen, Vejle. Vi begynder med en let anretning
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Tur til Mørkholt. Vi kører i private biler
Fælles grill aftensmad
Møde v. Missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
Tilmelding til Jens Peder Knudsen tlf. 75196327 eller 51906327 senest torsdag d.15 juni

kl. 17,30
kl. 19,30

August
17 kl. 19,30

Bibelkreds i hjemmene. Emne: Der er et Gud >> men << i enhver tid

24 kl. 19,30

Møde v. Fritidsforkynder Ejnar Lindberg, Videbæk

31 kl. 19,30

Møde v. Fritidsforkynder Peter Wind, Nr. Farup

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

