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JULEHJÆLP

Agersted
Agersted sogns julehjælp har til formål at hjælpe familier i sognet med økonomiske
trængsler til at få en god jul. Hjælpen består konkret i at der laves en købmandskurv med
nogle af de varer som hører julen til. Desuden gives der gavekort til julegaver til hjemmeboende børn under 18 år. Det er muligt at søge julehjælp ved at henvende sig direkte
til sognepræst Kathrine Buus på kbch@km.dk eller tlf. 98 86 70 14 senest d. 18. december
kl. 12.00.
Voer
Vor sogn er med i den fælles julekurvs-ordning, som administreres af kommunen. Ansøgning hos Lone Søndergaard på kommunens Borgerservice, tlf. 99 45 52 01.
FAMILIEGUDSTJENESTER
1. søndag i advent
Den 2. december kl. 10.30 mødes vi til familiegudstjeneste i Voer kirke.
Her synger børnekortet og voksenkoret
nogle af julens dejlige sange/salmer for os.
Velmødt til en gudstjeneste i børnehøjde.
1. søndag i advent
Den 2. december kl. 15.00 mødes vi til familiegudstjeneste i Agersted kirke.
Her synger bl. andet Voksenkoret nogle af
julens mange dejlige salmer og sange og
der er afslutning for minikonfirmander.
Efter gudstjenesten går/kører vi til det store juletræ ved Rosendalcenteret, hvor lysene tændes. Herefter serveres der i centret
gløgg, kaffe, the, saftevand og æbleskiver.
Borgerforeningen har købt godter til børnene.
Det er en eftermiddag som alle byens foreninger er sammen om. Så vi glæder os til
et stort fremmøde.
Arr. Borgerforeningen, Gymnastikforeningen,
Netcafeen, Agersted Friskole, FDF og
Menighedsrådet.
Julemusikaften i Voer Kirke
Onsdag den 12. december kl. 18.30 er der
julemusikaften i Voer Kirke. Voer Kirkes
børnekor går Lucia og vil synge dejlige

julesange. Derudover medvirker voksenkoret ved Voer og Agersted Kirke samt
trioen Mijomazz. Trioen består af Michael
Götzsche Dougherty på bas, Mads Kirkegaard Kristensen på saxofon samt Jonas
Skov Thomsen (tidligere Klokkeholm) på
klaver.

Det hele bliver krydret med fællessang af
de kendte julesange – og salmer.
Afslutningsvis serverer menighedsrådet
æbleskiver og kaffe/saft. Til børnene vil der
også være en slikpose.
Kom i julestemning og mød op til en skøn
og stemningsfuld aften med masser af
sang og musik.
Kirkebilen kan bestilles.
Arr. Voer menighedsråd

Julegudstjeneste for
dagplejebørn og børnehavebørn i Flauenskjold
Torsdag d. 6. december
kl. 9.30 er der gudstjeneste for dagplejebørnene i
skolens musiklokale.
Tirsdag d. 18. december
kl. 10.00 er der gudstjeneste for børnehavebørnene i Voer kirke.
Alle med små børn er velkomme til at deltage.
Julegudstjeneste for dagplejebørn og
børnehavebørn i Agersted
Torsdag den 13. december kl. 9.45 er der
gudstjeneste for dagplejebørn og de yngste børnehavebørn i Agersted kirke. Samme dag kl. 11.00 er der gudstjeneste for de
ældste børnehavebørn.
Alle med små børn er velkomme til at deltage.
Juletræ i Flauenskjoldhallen
3. søndag i advent, d. 16. december, er der
juletræsfest i hallen i Flauenskjold. Lysene i
det store juletræ tændes kl. 14. Voer Kirkes
børnekor har sammen med organist Shalika øvet sig på nogle rigtig gode jule- og
nisse sange, som de gerne vil synge, inden
dansen omkring juletræet begynder. Måske får vi også besøg af julemanden.

Pris: Kr. 125,- pr. voksen (børn gratis).
Tilmelding, betaling, og evt. ønske om
transport fra julegudstjenesten på Skolegade Skole (for dem, der ikke kan køre
selv) - samt evt. hjemtransport senest
mandag den 17. december til kirkekontoret, tlf. 98 82 07 13.
Der er saft og æbleskiver samt en slikpose til alle børn. Voksne kan købe kaffe/
te, gløgg og æbleskiver i hallens cafeteria.
Gratis Entre.
Flauenskjold Idrætsforening
og Voer Menighedsråd
Søndag d. 23. december kl. 10.30 i
Agersted kirke
4. søndag i advent falder i år d. 23. december. Da den er så tæt på juleaften, som den
overhovedet kan komme, så har vi besluttet at gøre tingene lidt anderledes denne
dag. Det er nemlig dig, der er med til at
bestemme salmerne! Mød op i god tid og
ønsk den advents- eller julesalme, som
du allerhelst vil synge. Så bliver din salme
måske 1 af dem, der bliver sat op på nummertavlen.
Håber mange vil tage imod tilbuddet, så
vel mødt til gudstjeneste lillejuleaftensdag.
Indbydelse til juleaften
på kirkekontoret, Håndværkervej 4
i Brønderslev
Menighedsrådet indbyder alle interesserede til at fejre juleaften på kirkekontoret
på Håndværkervej 4 i Brønderslev.
Vi har gjort alt for, at det skal blive en hyggelig juleaften med julemad, juletræ, julegaver, julesange og -salmer - ja alt, hvad
der hører til en god dansk juleaften.
Der er juleaftensgudstjeneste kl. 15.30 på
Skolegade Skole. Der serveres kaffe fra kl.
16.00, og kl. 17.30 er der julemiddag på
Håndværkervej 4.
Aftenen slutter kl. ca. 21.00.

Præsentation af vores
nye kirkesanger
Den nye kirkesanger
Mai Skytte er uddannet
fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2017
i hovedfagene sang og
børnemusik.
Udover at være kirkesanger i Voer og Agersted spiller hun i weekenderne i forskellige bands både til firmafester, bryllupper,
fødselsdage og begravelser. I hverdagene
arbejder hun som artist og topliner i det
nordjyske pladeselskab SoundSeduction
som blandt andet holder til i Flauenskjold.
Mai bor pt i rækkehus i Aalborg med sin
kæreste og deres søn Bertram på 2 år.
Musikalsk legestue
Musikalsk legestue er for børn i alderen 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 onsdage i lige uger, kl. 10-11 i
Agersted Kirke og onsdage i ulige uger kl.
9.30-10.30 i musiklokalet på Flauenskjold
Skole.
For mere information og tilmelding kontakt organist Shalika Lalani Pedersen tlf.
40 24 07 77, mail: agerstedvoer@outlook.dk

Sogneaften i Voer
Præstegård
Torsdag den 31. januar
2019 kl. 19.00.
Erik Scavenius, menneske og politiker. Dette
er emnet for Birgithe
Kosovic´s roman »Den
inderste fare« som hun kommer og fortæller om i konfirmandstuen.
Erik Scavenius, leder af regeringen under
besættelsen, er i manges øjne danmarkshistoriens største landsforræder. Men i romanen møder vi ham som menneske og
ægtemand i en udmarvende ægteskabskamp, da hans ja til at lede samarbejdet

JULEMUSIKAFTEN
I AGERSTED KIRKE

Tirsdag den 11. december kl. 19.00
afholdes den årlige julemusikaften
i Agersted kirke. Agersted Friskoles
børnekor går Luciaoptog, Voksenkoret synger og Agersted Brassband
under ledelse af Kurt Bærentsen
medvirker med dejlig julemusik. Det
hele bliver krydret med fællessang af
de kendte julesalmer -og sange.
Vel mødt til en hyggelig aften med
masser af sang og musik.
Ved behov for transport, ring til menighedsrådet.
Arr. Agersted menighedsråd.

med tyskerne vækker gamle konflikter
med hans kone, til live. Krigens spørgsmål bliver således også hans egne: Hvor
meget af sin frihed skal man opgive for
freden? Og hvor meget af sin fred skal
man ofre for friheden? Hvad er integritet
og hvad er underkastelse?
Romanen handler om at kæmpe for sin
menneskelighed og den handler om et
Danmark, der bevæger sig fra enevælde til
demokrati. Om dannelse og om det fælleskab der skal samle os.
Birgithe Kosovic vil forsøge at trække tråde fra Erik Scavenius tid og frem til i dag.
Mød op til en spændende aften.
Kirkebilen kan bestilles.
Voer og Agersted Menighedsråd
Kyndelmisse i Voer kirke,
tirsdag den 5. februar kl. 17.00
Traditionen tro fejrer vi i Voer kirke kyndelmisse med en familiegudstjeneste, hvor vi
sammen tænder for lysgloben. Børnekoret
og voksenkoret kommer og synger. Efter
gudstjenesten serveres der pandekager til
alle i Ingerborg Skeels kapel. Velmødt til
en hyggelig aften.

Kyndelmisse i Agersted kirke,
torsdag den 7. februar kl 17.00
Velkommen til en stemningsfyldt gudstjeneste.
Lysgloben tændes, og gudstjenesten er i
børnehøjde. Voksenkoret deltager.
Efter gudstjenesten er der fakkeltog til
FDF-huset, hvor vi spiser pandekager.
Et arrangement med masser af traditioner
for hele familien
Arrangører: FDF + menighedsrådet.
Nyt menighedsråd i Voer
Det nye menighedsråd i Voer Sogn er nu
fundet. I den næste 2-årige periode skal
menighedsrådet bestå af 5 personer samt
sognepræsten. Det nye råd består af Kirsten Sejlund Jensen, Bente Christensen,
Peter Christensen, Lars Hans Pedersen
og Johannes Vestmark Christensen. Lars
Hans Pedersen og Johannes Vestmark
Christensen har før været med i menighedsrådet.
Tre medlemmer har valgt ikke at stille op
igen. Dette er Charlotte Jensen, Ann Maria Nielsen og Knud Kæhlershøj. De to
første efter 2 år og Knud efter 8 år i Voer
Menighedsråd. De skal have stor tak for
deres indsats.
Konstitueringen af det nye menighedsråd
vil blive bekendtgjort i lokalaviserne. Menighedsrådet begynder sit arbejde d. første søndag i advent.
På Voer Menighedsråds vegne
Kirsten Sejlund Jensen

Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 14.00 er der Familiegudstjeneste i Agersted kirke. Herefter
slår vi katten af tønden i Rosendalcenteret, hvor der serveres fastelavnsboller
m.m. Arrangementet er gratis for børn, 10
kr. for voksne. Vi glæder os til at se alle udklædte børn sammen med deres familie.
Arr; Agersted Gymnastikforeningen,
Agersted FDF, Borgerforeningen,
Agersted Friskole og Menighedsrådet.
Indsamling 2019 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.
Angående kørsel med kirkebil i
Agersted
Det er sådan, at der ikke mere findes en
taxa i Dronninglund, derfor kan vi ikke
som tidligere henvise til Lynges Taxa angående kørsel. I stedet må de der har brug
for en Taxa til kirkelige arrangementer,
ringe til menighedsrådet, vi vil da være
behjælpelig med kørsel. Tlf. 40412957
/98854158 ring gerne inden kl. 18.00 aftenen før evt. kørsel til gudstjeneste.

Nyttige oplysninger

Konfirmation –
hvor og hvornår?

Voksenkor
Øver hver onsdag kl. 16.45-17.45,
tilmelding til vores organist Shalika på tlf.
40 24 07 77.

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

Børnekor
Voer: Øver hver onsdag kl. 13.30-14.15 i
musiklokalet på Flauenskjold Skole for 2.5. klasse.
For spørgsmål, tilmelding og andet
kontakt organist og korleder ved Voer og
Agersted Kirker
Shalika Lalani Pedersen
Mail: agerstedvoer@outlook.dk
Mobil: 40 24 07 77

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

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
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

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
VOER
Søndag d. 2. december
1. s. i advent

10.30 (K)
Familiegudstjeneste

Torsdag d. 6. december

9.30 Dagplejejul i skolens
musiklokale

Søndag d. 9. december
2. s. i advent

9.00 (K)
Pernille Gilbak Jensen
9.45 Dagpleje- og børnehavejul
11.00 Børnehavejul

Torsdag d. 13. december
Søndag d. 16. december
3. s. i advent

10.30 (K)

Tirsdag d. 18. december

10.00 Børnehavejul

Torsdag d. 20. december

10.15 Skolejul

Søndag d. 23. december
4. s. i advent
Mandag d. 24. december
Juleaften
Tirsdag d. 25. december
Juledag
Onsdag d. 26. december
2. juledag
Søndag d. 30. december
Julesøndag
Tirsdag d. 1. januar
Nytårsdag
Søndag d. 6. januar
Helligtrekongers søndag
Søndag d. 13. januar
1. s. e. h. 3 k.
Søndag d. 20. januar
2. s. e. h. 3 k.
Søndag d. 27. januar
3. s. e. h. 3 k.
Søndag d. 3. februar
4. s. e. h. 3 k.
Tirsdag d. 5. februar

AGERSTED
15.00 (K)
Familiegudstjeneste med
minikonfirmandafslutning.

Sognepræst
Kathrine Buus Christensen
Voergårdsvej 26, Voer,
9330 Dronninglund.
Tlf. 98 86 70 14 og email kbch@km.dk
www.voer-agersted.dk
Kirkesanger Mai Skytte
Tlf. 27 47 40 57
Organist
Organist Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

VOER
9.00 Skolejul
10.30 (K)

14.00 (K)

ADRESSELISTE

15.30 (K)

Graver Susanne Andersen
Tlf. 20 25 47 25 · voer.kirke@mail.dk
Menighedsrådets formand
Kirsten Sejlund Jensen, tlf. 29 60 98 86
kirsten.sejlund@privat.dk
Kirkeværge
Charlotte Jensen, tlf. 61 75 57 50

10.30 (K)
10.30 (K)

Kasserer
Bente Christensen, tlf. 98 86 73 70

10.30 (K)
14.30 (K)
9.00 (K)
Pernille Gilbak Jensen
10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)

9.00 (K)

17.00 Kyndelmisse

Torsdag d. 7. februar

17.00 Kyndelmisse

Søndag d. 10. februar
Sidste s. e. h. 3 k.
Søndag d. 17. februar
Septuagesima
Søndag d. 24. februar
Seksagesima
Søndag d. 3. marts
Fastelavn

9.30 (K)
Rosendalscenteret
9.00 (K)
Pernille Gilbak Jensen
10.30 (K)
14.00 (K)
Familiegudstjeneste

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: ring til menighedsrådet, som vil være behjælpelig med kørsel, Tlf. 40 41 29 57 / 98 85 41 58 senest kl. 18.00 dagen forinden.

AGERSTED
Graver
Majbritt Sørensen, tlf. 20 31 45 15
agerstedkirke@mail.dk
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 (marts-aprilmaj) bedes afleveret til sognepræsten
senest den 1. februar.
Udgivet af menighedsrådene
i Voer og Agersted.
Redaktionsudvalg
Kirsten Sejlund Jensen, Karin Kirk og
Kathrine Buus Christensen (ansh.)
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund

