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KONFIRMATIONS
TALEN 2019
Kære konfirmander, kære familier,
I har fået brev! Ikke sms, ikke en besked på
facebook, eller mail. Men brev!
Ja, faktisk så var brevet ikke i første omgang til jer. Det var til menigheden i Korinth og blev skrevet af apostlen Paulus.
Faktisk ikke så længe efter at Jesus var død
og opstanden. I første omgang brød Paulus sig overhovedet ikke om Jesus. Faktisk
brød han sig så lidt om ham, at han forfulgte dem, der var kommet til at tro på
at Jesus var Kristus, Guds søn. Og Paulus
gjorde alt for at få de kristne angivet til
myndighederne, så de kunne blive straffet. Sådan gik det lige til den dag Paulus fik
en åbenbaring, hvor han hørte Jesus tale til
sig. Og fra det øjeblik blev han klar over
at Jesus var Kristus, Guds søn, livets Herre,
og rejste rundt og grundlagde menigheder
i hele det område, vi nu kalder Tyrkiet.
Og hvad kommer det så os ved på sådan
en dejlig konfirmationsdag, kunne man
spørge. Jo, det kommer os ved, for hvis det
ikke var for Paulus, så sad vi slet ikke her i
dag. Så var der slet ikke nogen konfirmationsfest, for så ville fortællingen om Guds
kærlighed i Jesus Kristus aldrig været nået
helt her op til os.
Så I har altså fået brev. For selvom man
normalt ikke læser andre folks breve, så

er det brev, der oprindelig blev skrevet til
menigheden i Korinth for længe, længe siden, det er også et brev til jer. Det er ikke et
hvilket som helst brev.
Det er et kærlighedsbrev. Og kærlighed er
lige så vigtig for os her i dag, som det altid
har været. For lige meget hvor meget man
ejer, eller hvor meget man kan, eller hvor
stærkt man tror og håber, så er det hele
ikke noget værd, hvis ikke man har kærlighed.
Og her handler det ikke bare om kærlighed
mellem to mennesker, der er forelskede eller kærester, her handler det om kærligheden ikke bare med stort K men med helt
store bogstaver. Kærligheden mellem Gud
og mennesker og mellem alle os mennesker. Den kærlighed, der er fuldstændig
lige glad med om vi kan lide hinanden eller ej. Det er ikke nødvendigt at kunne lide
hinanden, vi skal bare ELSKE hinanden.
Kristendommens inderste kerne er en
kærlighed, der er tålmodig og mild, en
kærlighed der ikke er misundelig, en kærlighed, der ikke praler eller bilder sig noget
ind, eller gør noget den ikke kan stå ved.
En kærlighed, der tror alt, håber alt og udholde alt. En kærlighed, der endda beder
for sine fjender og for dem, der forfølger
én. Det er den kærlighed I har fået brev
om! Men I har ikke bare fået brev fra Paulus, I får nu også et brev fra mig og det må
I gerne åbne. Nede i brevet fra mig ligger
der er en ting, der har noget at gøre med
brevet fra Paulus. Et lille spejl. Paulus siger

til jer – ja til os alle sammen, at selvom vi
måske er begyndt at fatte bare en lille smule af hvad kærlighed er, så kan vi endnu
ikke se hele billedet. Vi ser som i et spejl
i en gåde.Jeg er sikker på at I har set jer
selv i spejlet denne morgen, der har været
hår, der skulle sættes og tøj, der skulle rettes på. Ja, der har måske lige frem været
kamp om spejlet på badeværelset eller i
soveværelset, fordi også mor og far og søskende skulle være fine til den store dag.
Men hvad er det egentlig I ser, når I kigger
jer i spejlet.
I ser et menneskeansigt, jeres ansigt. Et
ansigt, der er skabt i Guds billede, elsket
og set og kendt af Gud. At have tillid til
at man er skabt af Gud, det betyder noget
både for, hvordan man ser på sig selv og
hvordan man ser på andre. For hvis I nu
holder spejlet som et slags bakspejl, så I
også kan få øje på andre end jer selv, så ser
I også kammerater, familie og venner skabt
i Guds billede og elsket af ham. Og den
bevidsthed er simpelthen god at have med
sig ud i livet, for den sætter en standard for
at andre mennesker skal behandles lige så
godt som man selv gerne vil behandles.
For vi har i virkeligheden lånt både os selv
og de andre af Gud og det man har lånt
passer man godt på.
På Paulus’ tid havde man ikke så fine spejle som nu, så da så man sit billede mere
uklart, lidt som når man spejler sig i vand.
Men det at vi nu har spejle, hvor man kan
se sig selv nogenlunde klart, betyder ikke
at vi har set til bunds hverken i os selv eller andre. I konfirmander er lige nu i en
rivende udvikling, I er i gang med at blive
dem I skal være og husk, det gælder om at
blive lige den I skal være. Man kan lige så
godt være sig selv, alt andet er snyd, for de
andre er taget. I er lige nu i en fase hvor
spejlbilledet næsten ændrer sig fra dag til
dag, og det gælder ikke kun det I rent faktisk kan få øje på i spejlet. Det gælder også

alt det I ikke kan se med det blotte øje, alt
det der foregår på de indre linjer og som
ikke altid er lige nemt at få hold på, fordi
vi på mange måder altid også er gådefulde
både for os selv og for andre, selv for vores nærmeste og I er nu på vej ind i en tid
hvor I fjerner jer mere og mere fra jeres
forældre og hvor I forældre og børn bliver
mere og mere gådefulde for hinanden. Og
her skal I huske både forældre og børn, at
I har samme Gud, samme far i Himmelen
I kan gå til også med jeres eventuelle frustrationer over hinanden. For der er ikke
den situation Gud ikke er Gud for, så ham
kan I trygt henvende jer til både med jeres
taknemmelighed over hinanden og med
jeres sorg og vrede, når I ikke kan komme
til forståelse. Men også det finder kærligheden sig i. Den finder sig i ikke at forstå til bunds. Jeres forældre har muligvis
meninger I ikke forstår og for jer gælder
det, at I allerede er på vej ind i huset af
i morgen, som forældre ikke kan besøge
end ikke i deres drømme. På nogen måder tænker og taler I stadig som børn, på
andre områder er I i fuld gang med at aflægge det barnlige.
I et af de andre breve fra Paulus skriver
han: Jeg forstår ikke mig selv! Det gode
som jeg så gerne vil, gør jeg ikke og det
onde som jeg ikke vil, det gør jeg! Og samtidig – også når det er sådan vi har det, vil
Gud have med os at gøre, for han har i dåben antaget os til sine børn og vil styrke og
bevare os i sin kærlighed.
Det er fantastisk at have Gud med sig i livet eller som Grundtvig skriver:
Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske livet.
Så husk på at I er døbt og husk på kærligheden og husk at blive dem I skal være…
Rigtig hjertelig tillykke med jeres konfirmation!

Friluftsgudstjeneste mandag d. 10.
juni kl. 14.00 ved Voergård slot
Kirkerne i den gamle Dronninglund kommune
arrangerer igen i år en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag med Voer og Agersted sogne
som de lokale værter.
Ved gudstjenesten medvirker et kor sammensat af korene fra den gamle kommune.
Denne dag medvirker også Nordklang som
siden 2014 har fungeret som fast band i Gug
Kirke ved Aalborg og medvirket i rytmiske musikgudstjenester i hele Jylland.
I foråret 2018 havde de deres debut på landsdækkende tv, da en af de rytmiske gudstjenester blev optaget og sendt på DR K.
Alle fire musikere er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og har fundet
en fælles interesse i den danske sangskat. Forsangerinde Mai Skytte arbejder desuden som kirkesanger i Voer og Agersted kirke.
Nordklang skaber altid spændende arrangementer med afsæt i den nordiske folkjazz og den specielle stemning, der ofte findes i skandinavisk musik.
Med respekt for den kristne tradition giver de deres personlige bud på, hvordan
de smukke tekster og melodier fra salmerne kan præsenteres i en ny kontekst, der
giver publikum mulighed for at høre dem, som var det første gang.
Nordklang er:
Mai Skytte – vokal
Mads Kirkegaard – saxofon
Nikolaj Svaneborg – klaver
Jonas Kardyb – trommer & percussion

Efter gudstjenesten serveres der kaffe
og kage. Medbring gerne tæppe eller
klapstol. I tilfælde af regnvejr rykker vi
indenfor i Voer kirke.
Velmødt til en festlig pinsetradition,
hvor vi markerer fællesskabet på tværs
af sognegrænserne!

Sommerkoncert med Hjallerup
Gospelkor i Voer Kirke d. 20. juni
kl. 19.00
På bedste gospelmaner vil Hjallerup Gospelkor levere energiske, varierende og
velkendte gospelsange. Der vil bl.a. være
numre indenfor motown og pop-genren
på repertoiret. Kom og syng med og lad os
hylde de lyse tider! Hjallerup gospelkor ledes af Pernille Axelsen og akkompagneres af
pianist Andreas Bek Mortensen.

Musikalsk legestue

Koncert i Voer kirke med
Jutlandia Saxofonkvartet
lørdag d. 3. august kl. 19.30

Syng solen ned
Agersted Kirke, onsdag den 4.
september kl. 19.00
Det er dejligt at synge, og mange har en
yndlingssang - eller salme. Mød op i Agersted Kirke til ”Syng solen ned” så kan du
ønske din favorit fra Højskolesangbogen og
det nye salmebogstillæg ”100 salmer”.
Voksenkoret, som er fælles for Voer og Agersted Kirker, medvirker også med nogle af
deres favoritter.
Aftenen ledes af organist Shalika Lalani Pedersen.
Når flaget efterfølgende er sunget ned, serveres der vin/sodavand og kransekage.
Alle er velkommen.

Jutlandia Saxofonkvartet er et af de
mest veletableret og aktive kammerensembler i Danmark; kvartetten har
gennem de sidste 20 års koncertvirksomhed dækket alt fra seniorhøjskoler til kongehuset. Det er også blevet
til adskillige turnéer bl.a. til Norge,
Sverige, England, Tyskland, Japan og
Holland. I 2018 gik turen såmænd
helt til Argentina, hvor kvartettens
ene medlem oprindeligt er fra.
Kvartetten spiller klassisk musik for
fire saxofoner. Det være sig alt fra
orignale værker for besætningen, til
arrangementer af ældre mesterværker.
Ved koncerten i Voer kirke spiller kvartetten musik af Rossini, Desenclos og
Piazzolla.
Koncerten er en del af dette års Vendsyssel Festival. Billetter kan købes ved
indgangen 1 time før koncerten begynder eller online på www.vendsysselfestival.dk

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 ulige uger, kl. 10-11 i
Agersted Kirke og onsdage i lige uger kl.
9.30-10.30 i Flauenskjold hallens Cafeteria.
For mere information og tilmelding kontakt
Organist Shalika Lalani Pedersen tlf.
40240777
Mail: agerstedvoer@outlook.dk
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.

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
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.
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

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

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

ADRESSELISTE

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. Derudeover leger vi sanglege, øver
rytmik, noder og meget andet.
Børnekoret optræder til gudstjenester i Voer
Kirke flere gange årligt – f.eks. til fastelavn
Lucia-optog. Derudover opføres der påskemusical palmesøndag fælles med børnekoret

ved Agersted Kirke. Koristerne er aflønnet
med 50 kr. for hvert arrangement, som der
medvirkes til i kirken. Derudover 10 kr. pr.
øvegang.
Vi øver 1 gang om ugen i musiklokalet på
Flauenskjold Skole.
For tilmelding, spørgsmål o.a. kontakt organist Shalika Lalani Pedersen, tlf. 40240777,
email: agerstedvoer@outlook.dk

Søndag d. 2. juni

AGERSTED
10.30 (K)

Søndag d. 9. juni
Pinsedag

10.30 (K)

09.00 (K)

Mandag d. 10. juni
2. pinsedag

14.00 (K) – Fælles friluftsguds
tjeneste ved Voergård slot

14.00 (K) –Fælles friluftsgudstjeneste ved
Voergård slot

Søndag d. 16. juni
Trinitatis søndag

10.30 (K)

Søndag d. 23. juni
1. s. e. trin.

9.00 (K) Jeanette Geller

9.00 (K) Jeanette Geller
9.00 (K) Jeanette Geller

Søndag d. 21. juli
5. s. e. trin.

9.00 (K) Jeanette Geller

Søndag d. 28. juli
6. s. e. trin.

10.30 (K)
10.30 (K)

Søndag d. 11. august
8. s. e. trin.

9.00 (K) Marie Kirketerp

Søndag d. 18. august
9. s. e. trin.

10.30 (K)

Søndag d. 25. august
10. s. e. trin.

Menighedsrådets formand
Kirsten Sejlund Jensen, tlf. 29 60 98 86
kirsten.sejlund@privat.dk
Kirkeværge
Lars Hans Pedersen, tlf. 98 85 24 24
Kasserer
Bente Christensen, tlf. 98 86 73 70

AGERSTED
Graver
Majbritt Sørensen, tlf. 20 31 45 15
agerstedkirke@mail.dk
Menighedsrådets formand
Kamma Søndergård, tlf. 98 85 41 58

10.30 (K)

Søndag d. 7. juli
3. s. e. trin.

Søndag d. 4. august
7. s. e. trin.

Organist
Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

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

VOER

Søndag d. 14. juli
4. s. e. trin.

Kirkesanger Mai Skytte
Tlf. 27 47 40 57

VOER

GUDSTJENESTER

Søndag d. 30. juni
2. s. e. trin.

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)

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. 40412957 /98854158 senest kl. 18.00 dagen forinden.

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 (septemberoktober-november) bedes afleveret til
sognepræsten senest den 1. august.
Udgivet af menighedsrådene
i Voer og Agersted.
Redaktionsudvalg
Kirsten Sejlund Jensen, Karin Kirk og
Kathrine Buus Christensen (ansh.)
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund

