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April har jaget vint´ren bort.
Snart regner det, snart har vi sol.
Men over hele Danmarks kort
Nu blomstre smukt den bly viol.
Se forårssolen titter frem
Og trænger regn og gråvejr væk.
Den lyser op i hus og hjem
Og på den hvide tjørnehæk.
Snart nærmer os påsketid.
Familien samles nu til fest,
Hvor bordet pyntes gult med flid.
En hyggestund for vært og gæst.
De lysegrønne bøgetræer
Gir varme på vor travetur.
Vi nyder dette forårsvejr
Med skovbundsblomsterne på lur.
15

Agerbæk Kirke
Foredrag 26. marts
i Helle Hallen kl. 19.00
Menighedsrådene i den tidligere Helle
kommune har i anledning af 100 året for
genforeningen i 1920, inviteret Præst i
Sydslesvig Preben K. Mogensen til at
holde foredraget: ”Genforeningen set
af en sønderjyde”.
Preben K. Mogensen, der er født i Bevtoft, fortæller: ”Genforeningen er en af de store begivenheder i Danmarkshistorien. Sådan blev den allerede oplevet af samtiden, som
et sagn fra gamle dage, og et nærmere blik på, hvordan
og hvorfor har langt mere end museal interesse. For en
sønderjyde med bedstemoderens fortællinger fra dengang
i levende erindring er det en personlig sag. Det får så sin
særlige vinkling, når det danske mindretal i Sydslesvig er
levet dagligdag.”

er: Martha Marie Noer Kjærulf Knudsen (datter af Grethe og
Harald), hendes 2 sønner Jonathan Nicolas Noer Schmidt
og Sebastian Sixten Kjærulf Schmidt, samt hendes niece
Anna-Karina Noer Bennedbæk Knudsen, (datter af Martha
Maries søster Viola Noer Knudsen) Strygeinstrumenterne der
spilles på er: Violin, Barok violin, Viola, Cello, Barok cello,
som alle bygget af Martha Marie´s bror Robert Kjærulf Knudsen. Robert er udlært af hans far (Harald Knudsen) på hans
værksted, som lå på Debelvej 27 i Agerbæk. Ensemblet spiller musik spændende fra Barok over Wiener klassik frem til
ny-komponeret og arrangeret musik. Jonathan og Sebastian
komponerer og arrangerer musik som en del af deres musiker karriere. Aftenens koncert vil blive afvekslende med Solo
værker, Duetter, Trioer og Kvartetter i forskellige instrument
grupperinger, og der fortælles lidt om instrumenterne og musikken undervejs.

Pris for kaffe: 60 kr, som betales ved indgangen.
Med venlig hilsen menighedsrådene i e
Øse, Næsbjerg, Fåborg, Årre, Agerbæk, Vester Starup,
Grimstrup og Rousthøje.
___________________________________________________

Skærtorsdag 9. april 2020

Påskemåltid i konfirmandstuen kl. 17,30
Gudstjeneste kl. 19,00
Tilmelding til spisning til spisning kan ske på SMS 3032 3648
eller sop@km.dk
___________________________________________________

Kom og syng med!
Alsangsstævne i anledning af 75-året
for Danmarks befrielse
Lørdag den 25. april 2020 inviterer menighedsrådene i Varde provsti til et stort Alsangsstævne i Tambours Have, på
Bredmosevej ved Øse, hvor vi synger fra Højskolesangbogen
fra kl. 10.00 til klokken 18.00.
Sangene vil blive introduceret af forskellige oplægsholdere
og musikken står et udvalg af menighedsrådenes dygtige
organister for.
Undervejs vil der være mulighed for at købe en kop kaffe og
noget at spise.
___________________________________________________

Forårskoncert

i Agerbæk Kirke med Noerlys Barok
Torsdag den 30. april kl. 19.30
Lidt om ensemblet Noerlys Barok Fløjtenist: Jonathan Schmidt Violinist, Barok violinist og Bratchist: Sebastian Schmidt
og Martha Marie Knudsen Cellist og Barok cellist: Anna-Karina Knudsen Noerlys Barok er et familie ensemble. Musikerne er alle efterkommere af Margrethe Noer Knudsen og
Harald Kjærulf Knudsen fra Agerbæk. Noerlys medlemmerne
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___________________________________________________

4. maj 2020 – Markering af 75 års dagen
for Danmarks befrielse.
Den 4. maj er det 75 år siden, at budskabet lød, om at de
tyske tropper i Danmark havde overgivet sig, og at ”Danmark
var frit”. Det vil blive markeret medforskellige arrangementer
landet over både d. 4. maj om aftenen og d. 5. maj.
4. Maj vil vi gerne markere begivenheden med gudstjeneste i Agerbæk kirke kl. 19,00 -- efterfølgende kaffe i
konfirmandstuen hvor ”Lokalhistorisk arkiv” er med til
at markere befrielsesjubilæet.
___________________________________________________

Husk
Menighedsrådsvalg 2020
D. 12. maj 2020 er der offentligt orienteringsmøde kl.
19,00 i konfirmandstuen om det kommende menighedsrådsvalg i sognet. På mødet orienterer menighedsrådet bl.a.
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen samt antallet af
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet d. 15. september 2020.
Mødet er offentligt tilgængeligt, og vi opfordrer alle interesserede til at deltage i mødet.
Menighedsrådet vil offentliggøre tidspunkt for afholdelse senest tre uger før, i forbindelse med gudstjenester samt på
vores hjemmeside.

Agerbæk Kirke
___________________________________________________

21. - 24. maj 2020.

(Kristi Himmelfarts dagene)

Grænsen: Et Folkemøde i Ribe
i anledning Genforeningsjubilæet
Flere aftaler er allerede på plads, når der i Kristi Himmelfartsferien i år 2020 afvikles et folkemøde i Ribe for at fejre 100
året for Sønderjyllands genforening med Danmark.
Udover gengagere som Per Vers og Sigurd Barrett fra seneste folkemøde håber arrangørerne på deltagelse af repræsentanter fra regentfamilien.
___________________________________________________

Efter middagen spadserer/kører (750 m) vi tilbage og får en
rundvisning i Gråsten Slotshave.
Pris kr. 300,___________________________________________________

Sogneaften 29.09.2020.

Birgit og Kim vil fortælle og vise billeder
fra deres rejse til Nepal.
___________________________________________________

Sang og fortælle eftermiddag
04.03 + 01.04.20
kl. 14,30 i konfirmandstuen.

Sogneudflugt – Onsdag d. 2. september 2020
Turen går til Gråsten.
Vi starter med en guidet fortælling i Gråsten Slotskirke.
Middagen skal vi nyde på Den Gamle Kro.

Kom og vær med til disse hyggelige
eftermiddage, hvor vi synger sang fra
Højskolesangbogen.
Flemming Skov spiller for. Midtvejs fortælles
en historie, og vi drikker kaffe. Kage til kaffen,
skal man huske selv at medbringe.

Gudstjenesteliste
Dato

Agerbæk

Starup

Tekst

1. marts

Kl. 10.30

Kl. 9.00

1. søndag i fasten

8. marts

Kl. 9.00

Kl. 10.30

2. s.i.fasten

15. marts

Henvises til nabokirker

22. marts

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Midfaste søndag

29. marts

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Maria bebudelsesdag

5. april

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Palmesøndag

9. april

Kl. 19.00

10.30

Skærtorsdag

10. april

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Langfredag

12. april

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Påskedag

13. april

Henvises til i Grimstrup Kirke kl. 10.30

2. påskedag

19. april

10.30

1. s.e. påske

26. april

Henvises til nabokirke

3. maj

--

Kl.10.00

Konfirmation

4. maj

Kl. 19.00

--

75 året for befrielsen

8. maj

Kl. 10.00

--

Konfirmation

10. maj

Kl. 9.00

Kl. 10.30

4. s.e.påske

17. maj

Kl. 10.30

Kl. 9.00

5. s.e.påske

21. maj

Henvises til Ribe Domkirke

24. maj

Kl. 9.00

Kl. 10.30

6. s.e.påske

31. maj

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Pinsedag

1. juni

Kl. 10.30

7. juni

Kl. 9.00

Kl. 10.30

Trinitatis søndag

14. juni

Kl. 10.30

Henvises til Agerbæk

1. s.e.trinitatis

21. juni

Henvises til nabokirker

28. juni

Henvises til Starup

3. s.i.fasten

Kl. 9.00

2. s.e.påske

Kristi himmelfart

2. pinsedag

2. s.e.trinitatis
Kl. 10.30

3. s.e.trinitatis
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Babysalmesang
– 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 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 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: ¨Alle pladser er optaget i efteråret 2019,
men vi starter ny hold 2020 så tilmeld jer hurtigst muligt 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
Med venlig hilsen,
Søren Pedersen, Sognepræst Agerbæk/V. Starup
Michael BW Bergerud, Sognepræst Fåborg/Årre
Charlotte Locht, Sognepræst Rousthøje/Grimstrup

Program for Indre Mission i Agerbæk
Marts
18. kl.19,30 Generalforsamling
25. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes
Kristensen, Vejrup**
April
1. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
		
Emne: David syndede, men fik tilgivelse
15. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Christen Peter
Olesen, Ejstrupholm**
22. kl.19,30 Sangaften i Varde Missionshus v. Anders
Østerby, Frøstruphave Efterskole
23. kl.14,00 Fællesmøde i Fristedet v. Pastor Thomas
Kristensen, Hvide Sande**
		
Emne: Alle skifter - med rutebilen på
livsrejse
29. kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Fritidsforkynder
Arne Nørgaard, Kolding**
Maj
4. kl.19,30 Kvindemøde hos Elin Nielsen,
Grønnegade 7
		
Tekst: ”Ord bliver til liv” side 34 - 35
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Maj - fortsat
6. kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
		
Emne: David var et forbillede på Jesus
13. kl.19,30 Kredsmøde i Agerbæk v. fritidsforkynder
Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
27. kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj**
** 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
Kontaktperson for efter middagsmøderne:
Hejhne Nielsen. Tlf. 75 19 61 84
		
Hjemmeside: Agerbæk App
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på
Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk.

