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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 besty-
relsen og det lykkedes.
 
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blå-
bærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i 
Varde.
 
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørne-
allè, 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.

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 om-
råder 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 erhversforenin-
gen 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 hand-
lende og foreningslivet i byen.
 

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophæng-
ningen og nedtagningen af julebe-
lysningen 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 morgenkaf-
fen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma 
for lån af Truck, Karsten Iversen for 
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af 

Agerbæk Kirke

Alting har en tid 
Alting har en tid
Tid der er gået, tid der kommer igen. 
Tid der er for lidt af - og tid som alle mangler.
Tid der kan virke hurtig overstået 
Tiden er jo knap  - men tid kan virke for meget. 

Tiden skal udnyttes og skal undersøges noget nærmere. 
Tid skal ikke være en byrde 
men tid kræver tid og rigtig god planlægning. 
Tid fylder hverdagene med deadlines og aftaler. 
Adskillige samtaler og hvert ord 
bærer sit eget tid og sit eget moment. 
Tiderne skifter. 

Vejret ændres og nu er der koldt. 
Efteråret er begyndt og tiden er anderledes. 
Der bliver hurtig mørkt. 
Den mørke tid indrammer os i dens vold 
og vi sidder alene tilbage 
med et lille lys om at tiden skifter. 

Tiderne fortæller os, 
at livet er kort og skal udnyttes. 
Livet skal leves fuldt ud 
og nydes ved hvert minut, hvert sekund 
– hver eneste øjeblik skal huskes 
og tiden er alt, hvad vi har at læne os op af, 
stole på og regne med – 

Tiden kan ikke lyve eller narrer os. 
Tiden er pålidelig og trofast. 
Tiden er alt hvad vi har i verden 
bortset, når tiden bliver stjålet fra os.

Livet er så kort 
og jo længere man kommer op i alderen 
jo, hurtige går tiden.
Tiden er stadig vigtig. 
Det vigtigste vi kan gøre, 
er at huske at sætte pris på hinanden 
og huske, at fortælle det.

Vi skal huske på at tiden er knap, 
og vi skal være lykkelige, 
når vi kan nå at fortælle dem, 
vi holder af, at vi elsker dem. 
Værdsætter dem og at de betyder alverden for én.

Graver Kim Schmidt

Tag ud og gem!Kirkenyt

Agerbæk Kirke
www.agerbaekkirke.dk

Nr. 4 December 2017 - januar, februar og marts 2018

Sogneudflugt 2017 
til Ribe og Vadehavscentret
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GUDSTJENESTELISTE
Dato Agerbæk Vester Starup  Tekst

05. november 16.00 14.30 Alle Helgen

12. november Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker 

19. november 09.00 10.30 23. søn. e. trin.

26. november 10.30  Sidste s. i kirkeåret

03. december 09.00 10.30 ** 1. søndag i advent

10. december 10.30 09.00 2. søndag i advent

17. december Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker 3. søndag i advent

24. december 10.30 14.15 Juleaften
 15.30  Juleaften

25. december 11.00 9.30 juledag

26. december 09.00 10.30 2. juledag

31. december Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker Julesøndag

1. januar  16.00 14.30 Nytårsdag

7. januar 10.30 09.00 1. søndag efter helligtrekonger

14. januar 09.00 10.30 2. søndag efter helligtrekonger

21. januar 10.30 09.00 Sidste. søndag efter helligtrekonger

28. januar 09.00 10.30 septuagesima

4. februar Henvisning til nabokirker Henvisning til nabokirker seksagesima

11. februar 09.00*** Henvisning til nabokirker Fastelavns søndag

18. februar Henvisning til nabokirker 09.00*** 1. søndag i fasten

25. februar 10.30 09.00 2. søndag i fasten

4. marts 09.00 10.30 3. søndag i fasten

 ** Familiegudstjeneste i V. Starup kirke med deltagelse af spejderne    *** Pastor Michael Bye Walus Bergerud
Man må meget gerne tage kirkebil til gudstjeneste. Den bestilles på tlf. 75 19 55 10.

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

I Agerbæk Kirke fejrer vi igen i 2018 Skærtorsdag d. 29.04.18  med afholdelse af påskemåltid i konfirmandstuen kl. 18.00. 
Gudstjeneste kl. 19.30. Tilmelding til spisning kan ske på SMS 3032 3648 eller på e-mail sop@ km.dk.

Pinsevandring 2. pinsedag, mandag d. 21. maj 2018 i Agerbæk og Vester Starup kirker – en dag med Pilgrimsvandring fra 
V.Starup kirke. Efter en kort andagt kl. 9.00 gå/cykle tur til Agerbæk kirke, hvor der er højmesse kl. 10.30 ved Søren Pedersen. 
Der er frokost efter gudstjenesten i konfirmandstuen i Agerbæk

Sang og fortælle-eftermiddage
Dato:
6. december 2017 Sang og fortælleeftermiddag kl. 14.30
3. januar 2018  Sang og fortælleeftermiddag kl. 14.30
7. februar 2018 Sang og fortælleeftermiddag kl. 14.30
7. marts 2018 Sang og fortælleeftermiddag kl. 14.30
4. april 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. Vi vil til disse efter-
middage også gerne invitere strikkeglade kvinder, som har 
lyst til at strikker dåbsklude.
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lysningen 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 
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Agerbæk Kirke

Sogneaften Torsdag d. 18.01.2018  kl. 19.30 i konfirmandstuen i Agerbæk
Bliv klogere på et stykke vestjysk lokalhistorie, når Charlotte 
Locht, sognepræst i Grimstrup og Rousthøje, torsdag 18. 
januar 2018, tager jer med tilbage til 1600 tallets barske år 
og fortæller om sognepræsten Anders Hansen Roest , der 
dengang var præst for Grimstrup, Årre og Rousthøje.

Tag med tilbage til 1600 tallets sogne i Grimstrup, Årre og 
Rousthøje og bliv klogere på livet, som det var dengang – 
ikke mindst de kolossale udfordringer, som folkene i sognene 

levede med. Det kommer blandt 
andet til at handle om 200 Joa-
chimsdalere som præsten pludse-
lig modtager i gave, om præstens 
heste, der bliver stjålet udenfor 
kirkediget i Årre, om maleri af kra-
nium og et timeglas og om en pest 
epidemi, som var skjult i ualminde-
lig mange år.

Torsdag d. 08.02.2018  kl. 19.00 
Sogneaften  i konfirmandstuen
Ingrid og Henry Puggaard, Inga og Søren G. Nielsen kommer 
og fortæller og viser billeder fra deres rejse til Kenya

Torsdag d. 01.03.2018 kl. 19.00
”Humor som sjælesorg” 
med Provst Anders Bonde, Favrskov
Menighedsrådene i tidligere  Helle kommune inviterer 
til Fællesmøde i Hellehallen

Det lune glimt i øjet og den humør-
fyldte historie virker ofte opmun-
trende på et tynget sind. Humor, 
kalder vi det, og ordentlig humor er 
sjældent kun for sjov. Det er fore-
dragsholderes påstand, at humor 
for alvor også er sjælesorg. Emnet 
belyses med afsæt i det kristne 
menneskesyn og med udblik til 
hverdagens humor. Meget naturligt 
holdes foredraget i causeriets form, 
hvor netop humoren tjener eftertanken.

Anders Bonde er sognepræst, bonde og provst

Babysalmesang
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 me-
ningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse og selvfølgelig sang kan hjælpe med at få salmer ”sunget” ind i et 
lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet.
Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få genopfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, 
når barnet vågner, eller skal sove.
Musikpædagog Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt hun kan for at stimulere jeres børn med sang og 
musik.
Babysalmesang foregår på følgende Onsdage fra kl. 9.15 til 10.00 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.

10. jan (RK) 17. jan (RK) 24. jan (RK) 31. jan (AK)

7. feb (AK) 21. feb (AK) 28. feb. (ÅK)

7. marts (ÅK)

Husk at melde tilbage – senest den 5. januar – 2018 - og vi skal gøre opmærksom på, at der er begrænsede pladser, 
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
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Program for Indre Mission i Agerbæk
November
15. kl.19.30 Møde v. Missionær Arne Nørgaard, Kolding
22. kl.19.30 Møde v. Lisbeth Lysholm, Agerbæk
29. kl.19.30 Adventsmøde v. Fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. Sang v. Ølgod Mandskor. Bogsalg m.m.

December
  6. kl.19.30 Bibelkreds i hjemmene. Emne: Gud har stadig herredømmet
13. kl.14.30 Julebasar. Taler: Kristiane Hummelmose, Herning
27. kl.14.30 Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, Vejen

Januar
  8. kl.19.30 Bedeuge i private hjem
  9. kl.19.30 Bedeuge i private hjem
10. kl.19.30 Bedeuge i private hjem
15. kl.14.00 Mandsstævne i Agerbæk v. Fritidsforkynder Arne Olesen, Fredericia
16. kl.14.00 Mandsstævne i Agerbæk v. Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande
17. kl.19.30  Afslutningsfest for mandsstævnet v. Missionær Heri Elttør, Aulum
24. kl.19.30 Festaften for Indre Mission v. Pastor Holger Haldrup, Kolding. Amk. Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
31. kl.14.30 Eftermiddagsmøde v. Johannes Kristensen, Vejrup

Februar
  5. kl.19.30  Kvindemøde Hos Marie Christensen, Brombærvej 1. Tekst: Ef. 1. 1-7
  7. kl.19.30 Bibelkreds i hjemmene
20. kl.14.00 Kvindetræf i Starup Missionshus v. Fritidsforkynder Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
21. kl.14,00 Kvindetræf i Starup Missionshus v. Tove Søgaard, Århus
22. kl.19.30 Afslutningsfest for kvindetræf i Starup Missionshus. Taler: Sten Mortensen, Sydvestjyllands Efterskole, Bramming
28. kl.19.30 Møde v. Henrik Bak Jepsen, Grindsted

Marts
  5. kl.19.30 Kvindemøde hos Doris Knudsen, Debelvej 26. Tekst: Mark. 6.30-33 Mat. 11.28
  7. kl.19.30 Bibelkreds i hjemmene
14. kl.19.30 Soldatermissionen
21. kl.19.30 Generalforsamling

Hvor intet andet er nævnt, afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk. Vi medbringer selv kage til kaffen.

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

Hjemmeside: Agerbæk App

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 i kirken
Efter en kort andagt i kirken går vi over i konfirmandstuen, 
hvor der vil være foredrag med sognepræst Trine Lydeking 
Taylor og efterfølgende kaffebord.
 
Trine Lydeking Taylor fortæller
I 24 af de amerikanske stater findes en protestantisk kristen 
gruppe kaldet Amish. De er bedst kendt for, at medlemmerne 
giver afkald på ”moderne” teknologi så som biler, telefon og 
elektricitet i hjemmene. Amish-folket lever ikke meget ander-
ledes end man gjorde i 1600-tallet.
Amish-folket nedstammer fra europæiske indvandrere, der i 
det 18. og 19. århundrede flyttede til USA og bosatte sig i det 
østlige Pennsylvania kaldet Lancaster County.
Amish-folket dyrker en streng form for kristendom, der vægter 
hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af Bi-

belen – såvel som en fredelig grund-
holdning. De lever isoleret fra det 
”moderne” amerikanske liv, i mindre 
”sogne”, hvor naboskab, men i sær-
deleshed familien, har høj prioritet.
Foredraget vil tage udgangspunkt 
i den historiske del af grundlæg-
gelsen af folket, udvandringen fra 
Europa, og deres anderledes, men 
beundringsværdige livsførelse.

Ligeledes vil deres livsstil og livsholdninger, samt den sam-
fundsmæssige betydning af folket blive belyst med egne er-
faringer, som nabo til folk fra en anden tid.

Sognepræst Trine Lydeking Taylor
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