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

Agerbæk Kirke

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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September, oktober og november 2017

Kom lad os brokke os....
Sådan synger TV2 i en af deres sange fra 1996. De fortsætter: ”Det er nok det vi har det bedst med.”
Har de ret i det ? Vi dyrker nok alle lidt hyggebrokken, når
vi er sammen med andre. Vi brokker os over ting, vi ikke har
indflydelse på. Vi elsker at brokke os – især over vejret. Når
sommeren er for varm, brokker vi over, at det ikke er til at
holde ud. Regner det og er koldt, så lyder det : Øv sikke et
vejr. Hvorfor ikke i stedet glæde sig over at vi lever i et land,
hvor vi har de fire årstider og hvor vejret skifter? Tænk hvis
det var sommer hele året – eller for den sags skyld vinter.
Ville vi mon være mere tilfredse? Jeg tror det ikke. Vi er nu i
september, en dejlig måned med dens milde stemme, den
høje blå himmel og de raslende visnede blade melder efterårets komme, og naturen viser os snart de smukkeste varme
glødende farver. Efteråret er skøn, hvor vi kan sidde inde og
hygge os med en god bog eller vi kan gå en tur i naturen og
nyde synet af bær, frugter og dens farver. Rundt omkring
er sommerens frugter og afgrøder høstet og bragt i hus og
lader, markerne er pløjet, og de fleste er tilsået igen til næste
års høst. I kunsten symboliseres efteråret med høst, mens
det for andre er symbolet på alderdommen. Vi siger, han eller
hun lever i deres livs efterår. Vi får rynker, fordi cellerne ikke
kan optage så meget vand mere. Huden får pigmentpletter – nogle kalder det gammelmandspletter, men hvad gør

det egentlig ? Er det ikke vigtigere, at vi har det godt, at vi
trives sammen med vores familie og de mennesker vi holder
allermest af?
September er ensbetydende med at vi igen starter forskellige
aktiviteter op i kirken . Baby salmesang startede i august.
Konfirmandundervisningen er også startet med nye hold.
Sang og fortælle eftermiddage er startet d. 6. september i
konfirmandstuen. Som noget nyt i år vil vi til disse eftermiddage, også gerne invitere strikkeglade kvinder, som har lyst
til at strikke dåbsklude. (se andet sted i bladet. )
Det er efterår og vi behøver at hygge os, men vi behøver ikke
at hyggebrokke os. Hvis vi omskriver TV2´s sang til: ”Kom lad
os ikke brokke os – det tror jeg, at vi har det bedst med. …
Vi har trods alt kun det ene liv ……..”
Rigtig mange ansatte og frivillige rundt i vore sogne gør et
rigtig godt stykke arbejde. Husk at rose dem for det. Selvom
man er en stærk person og gør det bedste man kan, har
man i ny og næ brug for en person, der tager ens hånd og
siger: Du gør det godt !
Vi glæder os til at se jer alle i den ene eller anden sammenhæng. Rigtig godt efterår.
På menighedsrådets vegne.
Ruth Dall Nielsen

Busk gudstjeneste den 29. oktober 2017 kl. 10.30
Igen i år samarbejder Kirken og FDF Agerbæk om at lave BUSK gudstjeneste. I år har FDF Agerbæk 70 års jubilæum og det
bliver fejret efter gudstjenesten. Kirken bliver pyntet med fine ting lavet af FDF’erne og der vil efter gudstjenesten være lagkage
og et tilbageblik på Knudepunktet.
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Dato

Dag i kirkeåret

Agerbæk

Vester Starup

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

01.oktober

16.søn. e. trin.

09.00

10.30

08. oktober

17.søn. e. trin.

10.30

09.00

15. oktober

18.søn. e. trin.

Fælles m.

Starup kl. 19.00

22. oktober

19.søn. e. trin.

10.30

09.00

29. oktober

20.søn. e. trin.*

10.30*

09.00

05. november

Alle Helgens dag

16.00

14.30

12. november

22.søn. e. trin

Henvisning til nabokirker

19. november

23.søn. e. trin

09.00

10.30

26. november

Sidste søndag i kirkeåret

10.30

09.00

03. december

1.søn. i Advent

09.00

10.30**

vitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
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maskine. Sidste
mmunens
avde stillet til
ke muligt i år
rde vinter var
mere, så vi nu
rundt i god tid.
ommunale omen nye maskine
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ed den første
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blevet godt
stund er vi
e. 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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*BUSK gudstjeneste i Agerbæk

**Familiegudstjeneste i V.Starup m. deltagelse af spejdere.

Man må meget gerne tage kirkebil til gudstjeneste. Den bestilles på tlf. 75 19 55 10.

Sang og fortælle-eftermiddag
Dato		
06. september

Sang og fortælleeftermiddag. Kl. 14.30

04. oktober

Sang og fortælleeftermiddag. Kl. 14.30

08. november

Sang og fortælleeftermiddag. Kl. 14.30

06. december

Sang og fortælleeftermiddag. Kl. 14.30

03. januar 2018

Sang og fortælleeftermiddag. Kl. 14.30

Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage hvor vi
synger sange fra højskolesangbogen. Flemming Skov spiller
for. Midtvejs fortælles en historie, og vi drikker kaffe. Kage til
kaffen skal man huske selv at medbringe.
Som noget nyt vil vi til disse eftermiddage også gerne invitere
strikkeglade kvinder, som har lyst til at strikke dåbsklude.
VI har mønstre, opskrifter og garn - DU skal selv medbringe strikkepinde størrelse 2,5 eller 3,0.

Dåbskluden, en gave fra kirken til dåbsbarnet
Masker med mening: ”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Når præsten under dåben har øst
vand på dåbsbarnets hoved tre gange, bliver vandet
de fleste steder tørret af med en papirserviet. Men i
flere og flere sogne bliver papirservietten erstattet af
noget mere vedvarende: Håndstrikkede dåbsklude
med kristne symboler. Dåbskluden er en gave til
dåbsbarnet, og bliver strikket af frivillige.
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Babysalmesang er 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
Agerbæk borgerforening
lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet.
Nyt fra borgerforeningen
Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få genopfrisket og lært nogle salmer
som kan
bruges derhjemme,
Ny fejemaskine
når barnet vågner, eller skal sove.
Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt hun kan for at stimulere jeres børn medJulebelysningen
sang og
musik.
Babysalmesang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.00 til 9.45 i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje Kirke
Nye borgere
(RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), Kærbjergvej, Agerbæk:
Udgivelser 2011:
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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.

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.

Dato

Kirke

Tid

16. august

Agerbæk

9.00 til 9.45

23. august

Agerbæk

9.00 til 9.45

30. august

Rousthøje

9.00 til 9.45

06. september

Rousthøje

9.00 til 9.45

13. september

Rousthøje

9.00 til 9.45

20. september

Årre

9.00 til 9.45

27. september

Årre

9.00 til 9.45

04. oktober

Årre

9.00 til 9.45

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

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 opmærksom på, at der er begrænsede pladser,
så tilmeld jer hurtigst muligt til Charlotte på tlf. 75 19 10 90
eller cloc@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk

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 naturen, 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! Gennem 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. Vi giver plads til tro og samtale om alt mellem himmel og jord.
Dit barn vil opleve medbestemmelse fra dag ét. Gennem demokrati og medansvar inspirerer vi dit barn til at tage aktiv del i
det samfund, vi lever i.
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 2017:
07. september: Reb & Rafter
14. september: Bål
21. september: Udflugt
05. oktober:
Skovtur

12. oktober:
19. oktober:
29. oktober:
02. november:

Løb
Aflyst (efterårsferie)
Busk gudstjeneste
Kreative værksteder

09. november:
16. november:
30. november:

Bål og ild
Kirkebesøg
Juleafslutning

Har du lyst til at være en del af ledergruppen, så er der altid plads til flere hænder. Du kan kontaket Susanne Harder Lorenzen på mail: kredsledelse@fdfagerbaek.dk eller mobil 40964663
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 andre 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 31. august 2017
Mødedage – aktiviteterne vil bliver planlagt fra gang til gang: 28. september, 26. oktober, 23. november
Du kan finde flere informationer på facebook siden ”FDF Agerbæk” eller kontakte kredsledelsen på mailkredsledelse@fdfagerbaek.dk
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Sogneaften d. 1. november kl. 19.30 i Starup Sognehus
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Fotograf Jette Seidenschnur, Grindsted - Emnet er: At træde ud af Jehova.
Tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune vil fortælle om sid tidligere liv som Jehovas Vidne, og hvordan hun kom ud i friheden.
Jette Seidenschnur var i 33 år en del af Jehovas Vidner og brugte meget tid og energi på, at leve som en rettroende vidne. Hun
var bundet af et utal af forbud og regler, og efterhånden voksede drømmen om frihed. Bruddet havde store familiemæssige
omkostninger, men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf og nyder tilværelsen.
Lyt til et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv.
Næste udgave:
14. september 2011
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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

Familiekoncert
Rørkjærkoret kommer tirsdag den 5. december kl. 19.30 til
Agerbæk kirke.
Der vil være Lucia-sang, advents-sang, julesang, ja måske endda lidt
engle-sang, når fællessang og pigekor-sang vil fylde kirkerummet.
Gå ikke glip af en skøn familiekoncertaften for børn og voksne i alle
aldre.
Fri entré
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Foreningskalender
Program for Agerbæk Missionshus
September
04. kl.19.30
07. kl.19.30
13. kl.17.00
20. kl.14.30
27. kl.19.30
28. kl.19.30

Kvindemøde hos Anne Marie Iversen, Egealle 13. Tekst: Fadervor. Led os ikke ind i fristelse
Bibelkreds i hjemmene. Emne: Kristi himmelfart var gavnlig
Missionshusets 100 års jubilæumsfest. Talere: Vagn Andersen og Kristian Nørholm
Tilmelding til spisning på tlf. 75 19 63 27 / 51 90 63 27 senest d. 6 September
Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren Pedersen, Agerbæk
Kredsmøde i Stenderup Missionshus
Kredsmøde i Starup Missionshus

Oktober
02. kl.19.30
04. kl.19.30
11. kl.19.30
23. kl.19.30
24. kl.19.30
25. kl.19.30

Kvindemøde hos Inger Sørensen, Fåborgvej 120 C. Tekst: Fri os fra det onde
Bibelkreds i hjemmene. Emne: Frelsens mur er et værn mod fjenderne
Sømandsmissionen v. Fritidsansat Thue Thomsen, Hvide Sande
Missionsuge v. Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup
Missionsuge v. Sognepræst Poul Erik Kammersgaard, Jerne. Musik v. Helene Søndergaard mfl.
Missionsuge v. Fritidsansat Jørn Steengaard, Videbæk

November
01. kl.19.30
06. kl.19.30
08. kl.14.30
15. kl.19.30
22. kl.19.30
29. kl.19.30

Bibelkreds i hjemmene
Kvindemøde hos Ruth Nielsen, Fåborgvej 120 H
Tekst: Lovprisningen. For dit er Riget
Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Bodil Raakjær Jensen, Grindsted
Møde v. Missionær Arne Nørgaard, Kolding
Møde v. Lisbeth Lysholm Christensen, Agerbæk
Adventsmøde v. Fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Sang v. Ølgod Mandskor

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

Kontaktperson for eftermiddagsmøderne
Hejhne Nielsen
Tlf. 75 19 61 84

Hjemmeside: Agerbæk App
Fra d. 20 September afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3
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