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NY GAMMEL DØR I VOER KIRKE

Farvel til Voer og Agersted kirkers
kirkesanger
Efter at have været kirkesanger ved Voer og
Agersted kirker i mere end 23 år har Bodil
valgt at gå på pension.
Bodil har igennem alle årene været kirkerne en solid støtte, ikke kun ved salmesang,
men også ved mange andre af kirkernes
opgaver. Bodil har været den, der har sørget for afløsere både ved salmesang og orgelspil, sådan at tingene altid fungerede på
en meget tilfredsstillende måde. I de sidste
år, har hun også hjulpet med minikonfirmander.
Børnene har været meget glade for hende.
Med hendes venlige og rolige væremåde
har hun taget godt imod alle kirkernes
gæster. Samt taget godt imod hver ny
medarbejder gennem årene og venligt og
kompetent hjulpet alle med at falde til i
arbejdet.
Vi vil sige Bodil tak for et godt samarbejde

Døren mellem våbenhus og kirkeskibet i
Voer har gennem de sidste år givet en del
problemer.
Døren har gennem årene sat sig og hænger
nu så meget, at den kun med besvær kan
lukkes. Der er gentagende gange høvlet af
fodtrinet samt af bunden af døren. Hvilket
kun har afhjulpet problemet kortvarigt.
Voer Menighedsråd har nu fået Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektørs
tilladelse til at udskifte dele af døren. De
midterste fyldninger med udskæringerne,
stammer fra en renæssancedør, muligvis
fra Voergård Slot. Denne del af døren skal
genanvendes og sættes i en ny ramme af
egetræ, et dørblad. Det nye dørblad vil
blive lavet med ekstra kraftige samlinger,

så samme problem ikke opstår igen. For
at den nye dør kan passe ind i den eksisterende dørkarm, bliver den gamle dør
afmonteret og der tegnes en skabelon af
dørhullet.
Arbejdet med at fremstille en ny dør forventes at tage 6-7 uger. I mellemtiden
monteres der en midlertidig dør af kraftig
krydsfiner.
Da dette er en midlertidig løsning, bedes
folk bære over med udseendet. Det er
snedkerfirmaet Madsen Vinduer og Døre,
med speciale i ældre og bevaringsværdige vinduer og døre, der skal lave den nye
gamle dør til vores gamle kirke. De har lovet, at når døren er monteret igen, vil den
ligne den gamle til forveksling.

igennem alle årene, vi vil savne hende.
Men ønsker hende alt godt fremover.
Voer og Agersted Menighedsråd.

Voer Kirke? Er der de arrangementer vi ønsker? Hvad skal der være mere af og hvad
skal der være mindre af? Alt dette vil vi diskutere til et menighedsmøde på Jyske Ås
Kulturhus, torsdag d. 6. september 2018 kl.
18.00. Mød op og giv din mening til kende.
Vi begynder med at spise sammen. Menuen er stegt flæsk med kartofler og persillesovs. Når vi synes vi har diskuteret tilstrækkeligt er der kaffe og småkager. Derefter vil der blive orienteret om det forestående valg til menighedsrådet. Se »Valg i
Voer« andetsteds i kirkebladet.

Menighedsmøde/suppeaften
Onsdag den 5. september kl. 18.00 inviterer Agersted menighedsråd til menighedsmøde og suppeaften i Rosendalcentret.
Vi begynder aftenen med at spise suppe
sammen. Herefter synger vi fra salmebog
og højskolesangbogen. Vi skal også lytte til
voksenkorets dejlige sange.
I løbet af aftenen vil menighedsrådet fortælle om de forskellige aktiviteter der foregår i kirken.
Vel mødt til en hyggelig aften.
Arr. Agersted menighedsråd.
Mad og meninger
Menighedsmøde i Flauenskjold
Hvad mener du om folkekirken? Hvad
mener du om de ting der sker i og omkring

Valg i Voer
Til efteråret skal folkekirkemedlemmerne i
Flauenskjold og omegn til valg. Ved valget
for to år siden fik Voer Menighedsråd bevilget toårig valgperiode, som det eneste
sted i Brønderslev Kommune. To år er en
overskuelig periode at binde sig for. Men
stadig tid nok til at blive fortrolig med arbejdet i et menighedsråd.
Til november skal der igen afholdes valg til
Voer Menighedsråd. Som sidste gang skal
der også i år vælges mindst to nye medlemmer. Så har du eller kender du nogen
der har lyst til at deltage i menighedsrådsarbejdet så mød op til menighedsmødet
»mad og Meninger« d. 6. september. Der
vil nemlig blive arrangeret et valgorienteringsmøde umiddelbart efter menighedsmødet. Hvis det ønskes kan der laves en
opstillingsliste til menighedsrådsvalget
denne aften.
Tolkede gudstjenester
Det er nu muligt at komme til gudstjenester i Dronninglund og Dorf kirker som
bliver tolket til Farsi.
Dette sker søndag d. 9. september kl. 10.00
i Dronninglund kirke og d. 30 september
i Dorf kirke kl. 14.00 til høstgudstjeneste.
Høstgudstjeneste
– Fyld Danmarks kirker
Søndag den 30. september i Agersted kl.
9.30. I Voer kl. 11.00.
Alle opfordres til at komme med blomster,
frugt og grønt, som børnene bærer ind i
kirken i begyndelsen af gudstjenesten.
Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp
og til Kirkens Korshær. I Agersted desuden til FDF.
Efter gudstjenesten serveres der i Agersted
kaffe/the og rundstykker, i Voer serveres
der vin/sodavand og sandwich.
Tag naboen med og vær med til at fylde
vores kirker og fejre høsten.

Sogneaften i Voer præstegård
onsdag den 10. oktober kl. 19.00
Foredrag »Det Danmark, vore forfædre
skabte – hvor er det på vej hen?« ved
Flemming Jansen – fhv lektor v. Aalborg
Handelsgymnasium og tidl. borgmester i
Pandrup kommune. Arbejder nu som freelance journalist.
Foredraget er en kort gennemgang af
samfundsudviklingen fra bondesamfund
over industrisamfund til informationssamfund. Hvad har det betydet for vores
kultur, vores måde at tænke og leve på og
for vores muligheder for at overleve som
nationalstat og som folk. Hvordan finder
vi os selv som en del af et forpligtende
fællesskab med fælles værdier i en verden

præget af globalisering, værdiopløsning
og parallelsamfund?
Mød op til en spændende aften.
Kirkebilen kan bestilles.
Arr. Voer og Agersted menighedsråd.
BUSK-gudstjeneste
Søndag d. 28. oktober holder vi BUSK
gudstjeneste i Voer kirke kl. 10.30 og i
Agersted kirke kl. 16.00.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke
og er overskriften på en anderledes gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi ikke følger
den normale gudstjenestes led.
I Voer kirke deltager børnekoret og i Agersted spiser vi sammen i Rosendalscenteret
umiddelbart efter gudstjenesten.

EFTERÅRSKONCERT I VOER KIRKE
MED DEN UNIKKE TRIO
Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik
Thrane.
Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00, besøger
Den Unikke Trio Voer Kirke med deres
stemningsfulde og glade efterårsrepertoire.

Trioen består af Tina Siel, som er kendt
for sin fløjelsbløde stemme og skønne
fortolkninger af salmer og sange. Tine
Lilholt er kendt fra sine mange år i Lars
Lilholt band. Pigerne vil blive professionelt understøttet af pianist Knud-Erik
Thrane, som vil fuldende trioens ramme
for en hyggelig og stemningsfyldt efterårskoncert.
Koncerten varer ca. 70 minutter og indeholder både danske, svenske, norske
og engelske sange og salmer. Koncerten
indeholder også instrumentale solopræstationer, og der vil desuden blive lagt
op til fællessang med nogle af efterårets
bedste sange og salmer.

Indsamling 2018 i Agersted kirke
Her kan du danne dig et overblik over
hvad de penge der bliver lagt i indsamlingsbøsserne går til samt MobilePay
nummeret.
Januar - februar: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler - 30504054.
Marts - maj: Folkekirkens Nødhjælp 50602040.
Høstofferet: Deles mellem Folkekirkens
Nødhjælp - 50602040, Kirkens Korshær –
4242 og FDF i Agersted.
Oktober – 4. s. i advent: Agersted sogns julehjælp.

Alle Helgens dag
Alle helgen markeres igen i år med to
stemningsfyldte musikgudstjenester i
Voer Kirke kl. 14.30 og i Agersted Kirke kl.
16.00.
Traditionen tro bliver navnene læst op på
alle dem, som er gået bort i sognet og der
bliver spillet musik til eftertanke og erindring om de kære, som ikke længere er
hos os.
Pia Munch på saxofon medvirker.
Pia er uddannet klassisk saxofonist og er
meget aktiv i diverse kammermusikalske
sammenhænge, derudover bliver hun
flittigt brugt som kirkemusiker. Udover
koncertvirksomhed underviser hun i kulturskolen.
Sogneaften i Rosendalcentret
Torsdag den 8. november kl. 19.00 er der
sogneaften i Rosendalcentret i Agersted.
Foredrag ved Biskop Henning Toft Bro. Biskoppen vil fortælle om sin baggrund for
at blive biskop og om arbejdet som biskop.

Vi har bedt om at han tager sin guitar
med, sådan at aftenen også bliver fyldt
med sang og musik.
Mød op til en spændende aften.
Kirkebilen kan bestilles.
Arr. Voer og Agersted menighedsråd.
Musikalsk legestue i Agersted Kirke
Musikalsk legestue er for børn fra ca. 1-3
år sammen med deres dagplejer/mor/far/
bedstefar/bedstemor.
Vi synger, danser, spiller og leger med
musikken. Vi hygger os og oplever sammen glæden ved sang og musik og spiller på rasleæg, bruger faldskærm, synger
sanglege og meget mere.
Undervisningen tager udgangspunkt i aldersgruppen, så børnenes sprog, sanser
og motorik stimuleres og udvikles.
Musikalsk legestue er et gratis tilbud og
afholdes på onsdage i ulige uger kl. 10-11
i Agersted Kirke. Første gang er onsdag
den 29. august.
For mere information kontakt:
Organist Shalika Lalani Pedersen, tlf.
40240777, mail: agerstedvoer@outlook.dk

Børnekor ved Voer Kirke
Børnekoret ved Voer Kirke starter igen efter sommerferien. Børnekoret er for alle
sangglade børn fra 2.-5. klasse. I børnekoret synger vi først og fremmest en masse
dejlige sange – alt fra popsange til sjove
børnesange og salmer. Derudover leger
vi sanglege, øver rytmik, noder og meget
andet.
Børnekoret optræder til gudstjenester i
Voer Kirke flere gange årligt – f.eks. til
BUSK, Kyndelmisse og Lucia-optog. Derudover opføres der en påskemusical palmesøndag. Koristerne er aflønnet med 50
kr. for hvert arrangement, som der medvirkes til i kirken. Derudover 10 kr. pr.
øvegang.
Vi øver hver torsdag fra kl. 14.45-15.45 i
musiklokalet på Flauenskjold Skole.
For tilmelding, spørgsmål o.a. Kontakt
organist Shalika Lalani Pedersen, tlf.
40240777, mail: agerstedvoer@outlook.dk

Nyttige oplysninger

Konfirmation –
hvor og hvornår?

Sutter og salmer
– Nyt hold i babysalmesang
Nu tilbydes der igen babysalmesang ved
Voer og Agersted Kirker - torsdage fra kl.
10-11.
Babysalmesang er et gratis musikalsk,
kreativt tilbud for babyer fra 2-10
måneder sammen med enten mor eller
far. Babysalmesang er intenst samvær
med musik, sang, bevægelse og rytmik.
Vi synger, nynner, puster sæbebobler og
meget mere.
Babysalmesang forløber sig over 8 gange.
En lektion varer ca. 35-40 minutter og
efterfølgende får en kop kaffe/the og en
snak. Du skal medbringe et tæppe som
babyen kan ligge på. Så sørger vi for
resten! Holdet oprettes ved minimum tre
tilmeldte babyer. Babysalmesang er gratis
og alle er velkommen. Deltagere fra andre
sogne er også meget velkommen.
Kontakt
organisten
for
startdato,
tilmelding og spørgsmål.
Shalika Lalani Pedersen. Tlf. 40 24 07 77.
Email: agerstedvoer@outlook.d

Agersted:
Lige år: St. bededag
Ulige år: Søndagen efter St. Bededag
Voer:
Lige år: Søndagen efter St. Bededag
Ulige år: St. Bededag

Når livet gør ondt
- en mulighed for
anonym samtale
Hver aften mellem
20.00-02.00

Besøgstjenesten
Ønsker du at få besøg, eller er du
interesseret i at blive besøgsven, kan du
henvende dig til: Karen Merete Nielsen på
tlf. 26 44 29 75.

Tlf. 70 120 110

Besøg
Har du lyst til at jeg kommer og besøger dig?
Det er altid muligt at kontakte mig og bede
om et besøg. Jeg kommer gerne og ser forbi.
Jeg holder også gerne hjemmealtergang for
alle, der måtte ønske det.
Kathrine Buus
Agersted FDF
Puslinge: Torsdage kl. 16.30-18.00
Tumlinge/pilte/væbner:
Torsdage kl. 18.30 -20.00
Ved spørgsmål kontakt Agnete Dam
Christensen tlf. 28 71 70 55.
KFUM spejderne i Dybvad/Hørby
Vi mødes hver uge undtaget i skolernes
ferier.
Bævere:
Mandage kl. 17.00-18.15
Hørby Spejderhus
Ulve:
Tirsdage kl. 18.00-19.30
Dybvad Spejderhus
Juniore
Tirsdage kl. 18.00-19.30
Dybvad Spejderhus
Storspejdere:
Mandage kl. 17.00-18.30
Hørby Spejderhus
Ved spørgsmål kontakt Børge Nedergaard
tlf. 21 21 19 53 eller Anne Marie Jensen tlf.
29 93 78 71.

Praktiske oplysninger
Kirkebogsføringen sker på kirkekontoret i
Dronninglund. Det betyder, at i forbindelse med
udskrivning af attester skal man i hovedregelen
henvende sig til kordegnen i Dronninglund.
Hun er også behjælpelig med rådgivning om

navnesager og modtager prøvelsesattester.
Før i tiden skulle man udfylde diverse blanketter
i forbindelse med fødsel, vielse, dødsfald og
navneændring. Det er nu ændret til at man
bruger sit NemId på Borger.dk. Er der spørgsmål

til personregistrering, så kontakt kordegnen på
9884 4243.
Kirkekontoret i Dronninglund
har følgende adresse:
Slotsgade 8d, 9330 Dronninglund

GUDSTJENESTER

ADRESSELISTE
VOER

Søndag d. 2. september
14. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag d. 9. september
15. s. e. trinitatis
Søndag d. 16.
september
16. s. e. trinitatis
Søndag d. 23.
september
17. s. e. trinitatis
Søndag d. 30.
september
18. s. e. trinitatis

AGERSTED
9.00 (K)

Sognepræst
Kathrine Buus Christensen
Voergårdsvej 26, Voer,
9330 Dronninglund.
Tlf. 98 86 70 14 og email kbch@km.dk
www.voer-agersted.dk

10.30 (K)

Kirkesanger - vakant
Tlf. 98 85 41 49

9.00 (K) Pernille Gilbak Jensen

Organist
Organist Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

VOER

10.30 (K)

9.00 (K)

11.00 (K) Høstgudstjeneste

9.30 (K) Høstgudstjeneste

Menighedsrådets formand
Kirsten Sejlund Jensen, tlf. 29 60 98 86
kirsten.sejlund@privat.dk

Søndag d. 7. oktober
19. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Kirkeværge
Charlotte Jensen, tlf. 61 75 57 50

Søndag d. 14. oktober
20. s. e. trinitatis

9.00 (K) Pernille Gilbak Jensen

Graver Susanne Andersen
Tlf. 20 25 47 25 · voer.kirke@mail.dk

Kasserer
Bente Christensen, tlf. 98 86 73 70

AGERSTED
Søndag d. 21. oktober
21. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag d. 28. oktober
22. s. e. trinitatis

10.30 (K) BUSK-gudstjeneste

16.00 (K) BUSK-gudstjeneste

Søndag d. 4. november
Alle Helgens dag

14.30 (K) Musikgudstjeneste

16.00 (K) Musikgudstjeneste

Graver
Majbritt Sørensen, tlf. 20 31 45 15
agerstedkirke@mail.dk

Søndag d. 11. november
24. s. e. trinitatis

9.00 (K) Pernille Gilbak Jensen

Søndag d. 18. november
25. s. e. trinitatis

9.30 (K) Rosendalcenteret

Søndag d. 25. november
Sidste søndag i
10.30 (K)
kirkeåret
Søndag d. 2. december
1. s. i advent

10.30 (K)

Menighedsrådets formand
Kamma Søndergård, tlf. 98 85 41 58
Kirkeværge
Jens Jacob Jacobsen
Tlf. 98 85 41 35, mobil 21 78 35 95
Kasserer
Irene Kildedal Nielsen, tlf. 98 85 41 87
Obs: Kirkebetjeningen holder fri mandag,
hvorfor kirkelige handlinger henvises til
ugens øvrige hverdage.
Stof til næste kirkeblad (dec.-jan.-feb.)
bedes afleveret til sognepræsten senest
den 1. november.
Udgivet af menighedsrådene
i Voer og Agersted.

15.00 (K)

K) betyder, at kirkebilen kører. Voer kirkebil afhenter på bopælen, hvis man dagen forinden senest kl. 18.00 ringer på 98 86 42 14 (Dybvad Taxi)
Agersted kirkebil afhenter på bopælen, hvis man ringer 98 84 24 66 (Lynges Taxa), senest kl. 18.00 dagen forinden gudstjenesten.

Redaktionsudvalg
Kirsten Sejlund Jensen, Karin Kirk og
Kathrine Buus Christensen (ansh.)
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund

