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Kirkegårde til
inspiration
Hver sommer er jeg forbi nogle kirker og
kirkegårde, for at se hvordan det ser ud der.
Nogle gange støder jeg så på noget, som
jeg tænker måske kan bruges på vores to
kirkegårde. Så tager jeg billeder af det, så
jeg nemt kan vise andre hvad jeg har set
af løsninger andre steder. Rigtig mange
steder er man i samme situation som os,
nemlig at kirkegården er større end der er
behov for.
Sidste sommer besøgte jeg blandt andet
Ryde kirke i Midtjylland. Her er samme
udfordring, nemlig at kirkegården er større
end behovet. Men graver Karsten Hansen
har en helt anden måde at gribe det an på
end man gør mange andre steder. Han er
af den opfattelse at hvis man har for meget
græs på en kirkegård, så konstaterer folk at
her er græs og dermed ikke noget spændende og så går de hurtigt videre til en
anden afdeling på kirkegården. Derfor er
der ikke ret meget græs på Ryde kirkegård,
men der er noget andet. For Karsten er en
meget kreativ mand, og de tomme gravsteder fylder han med hjemmelavet kunst.
På et gravsted er Noas ark strandet. Arken
er lavet af et træ, der er blevet fældet. Et
andet sted kravler der en overdimensioneret snegl også lavet af et fældet træ. På et
gravsted har han lavet en hængebro mellem to fællede træer. Han har lavet et nåleøje, et kæmpe hjerte af noget rivenet. Jeg
kan kun anbefale at man tager til Ryde for
at se hans værker.
Men det allerbedste værk han har lavet
forstod jeg ikke før han forklarede det for
mig. Gravstedet så sådan her ud:

Ved første øjekast ligner det blot nogle sten
der er sat på en ikke logisk måde. Men
Karsten forklarede mig at de 3 søjler repræsenterer mennesker med deres synder.
Og når vi mennesker ser på hinanden, så
er vi gode til at dømme hinanden. Her er
det jo tydeligt at der er stor forskel på højden af søjler, og dermed også mængden af
synder. Men hvor Herre ser ikke søjlerne
fra siden som vi mennesker, han ser dem
fra oven af, og så kan man ikke længere
se højdeforskellen, og den betyder heller
ikke så meget for Gud, for Han er klar til at
tilgive os alle for alle vores synder. Se, det
var et glædeligt budskab at få med hjem fra
Ryde kirkegård.
Kathrine Buus

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.
Høstgudstjeneste
Fyld Danmarks kirker.
Søndag den 29. sept. i Agersted
kirke kl. 9.30 og i Voer kirke
kl. 11.00
Voksenkoret synger i begge kirker,
i Voer kirke synger børnekoret fra
Flauenskjold også.
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/vand og sandwich.
Tag naboen med og vær med til at
fylde vore kirker og fejre høsten.

Sogneaften i Voer og Agersted
sogne
Tirsdag den 22. oktober kl.19.00
i Jyske Ås Kulturcenter, Flauenskjold
Tidligere landsholdsspiller i håndbold og stifteren af Lykkeliga og
Aalborg håndboldholdet Kidz,
Rikke Nielsen kommer og holder
foredraget ”Sådan blev jeg en rigtig
vinder”
Rikke Nielsen har meget på hjertet og hun kommer med et meget
gribende og meget inspirerende
foredrag om hendes livs store udfordringer, en kræftknude i halsen
og et barn med Downs syndrom.
Efter at have vundet kampen over
kræften, startede Rikke Kidz, som
er et håndboldhold for udviklings
hæmmede børn, som hendes egen
datter. Holdet blev startet op, da
Rikke manglede et fritidstilbud til
datteren. Det viste sig hurtigt, at
også mange andre familier i Aalborg oplevede det samme, og i samarbejde med IH Aalborg og Nøvling
IF startede Rikke Kidz holdet, og nu
spiller der 35-40 børn.
Rikke inspirerer og bevæger i høj
grad sine lyttere med en gribende
livshistorie og sit arbejde for udviklingshæmmede børn.
Hør hvordan Rikke Nielsen har
gjort sine drømme til virkelighed.

Alle Helgen
Alle helgen markeres igen i år med to
stemningsfyldte musikgudstjenester i
Voer Kirke kl. 14.30 og i Agersted Kirke
kl. 16.00, søndag d. 3. november. 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.
Henrik Lützen på flygelhorn medvirker.
Henrik Lützen (f. 1981) er uddannet klas-

sisk trompetist i 2014 fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg. Hans mangeårige musikalske virke med trompeten
som følgesvend tæller erfaringer fra både
små ensembler, brass bands og big bands.
Det har givet ham en musikalsk alsidighed, der spænder fra barok og renæssance
over klassisk og ny kompositionsmusik til
populærmusik og jazz.

Mad og Meninger
Menighedsmøde i Flauenskjold
d. 5. november kl. 18.00.
Voer Kirke afholder også i år menighedsmøde med spisning og diskussion på ”Jyske Ås Kulturhus”. På det godt besøgte
møde sidste år kom der flere gode forslag,
som menighedsrådet har arbejdet videre
med. Kom og hør hvad der er kommet af
nye tiltag. Har du gode ideer eller ønsker
om aktiviteter så kom frem med dem her.
Aftenen starter kl. 18.00 med spisning.

Menuen er stegt flæsk, kartofler og persillesovs. Derefter er der åben diskussion.
Højskolesangbøgerne er med, så ind imellem vil vi synge sammen.

Familiegudstjeneste den 1. søndag i
advent i Agersted kirke
Den 1. december mødes vi til Familiegudstjeneste i Agersted kirke kl. 15.00.
Her synger Voksenkoret nogle af julens
dejlige salmer og sange. 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
at rigtig mange møder op.
Arr. Borgerforeningen, Gymnastikforeningen, Centerrådet, Netcafeen, Agersted Friskole, FDF og Menighedsrådet
Familiegudstjeneste
d. 1. søndag i advent
i Voer kirke
D. 1. december mødes
vi til familiegudstjeneste i Voer kirke kl.
10.30.
Her vil både børnekoret
og voksenkoret synge
nogle af julens dejlige salmer og sange.
Kom og få en rigtig god begyndelse på julemåneden.
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

Tanker om høst
Vi holder hvert år høstgudstjeneste i vores
kirke, og det kan måske føles lidt uvedkommende her i vores tid, hvor kun et lille
mindretal har nogen relation til landbrug
og høst. For høst, høstgudstjeneste og
høstfest er vel mest for bønder!
Og så dog, høsten står stadig som et
stærkt symbol på Det daglige Brød, og
så er vi vel alle indbudt til fest. En fest,
hvor vi i taknemmelighed kan fejre, at vi
bor i et land, hvor det daglige brød skænkes hver dag. Til det daglige brød hører
også TRYGHED og FRIHED. Vi kan finde
mange ting, vi kan brokke os over: Hjemmeplejen, ventetid i sundhedsvæsenet,
bureaukrati og skattetryk, men der findes
nok ikke noget andet land i verden, vi
gerne ville bytte med.
Derfor hører høst og taknemmelighed
over livet sammen.
Stiftspræst, Jette Dahl, har skrevet om
taknemmelighed, og hun formulerer det
sådan:
»Vi må indse, at det i hverdagen ikke er
lykken, der gør os taknemmelige, men
taknemmeligheden der gør os lykkelige!
Det er ikke modgang, der gør mennesker
modløse, det er derimod manglende taknemmelighed, der skaber rum for modløsheden.”
Karin Kirk

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 8 gange før jul fra ca.
august og 8 gange efter jul på torsdage i ulige uger, kl. 10-11 i Agersted
Kirke og torsdage i lige uger kl. 9.3010.30 i Flauenskjold Hallens cafeteria.
For mere information og tilmelding:
Organist Shalika Lalani Pedersen tlf.
40240777
Mail: agerstedvoer@outlook.dk

Minikonfirmander
Så er det igen blevet tid til at have minikonfirmander.
Alle børn i 3. klasse vil modtage en invitation på intra.
Vi mødes 8 tirsdage efter skoletid. Mai, vores kirkesanger og jeg står for sange,
aktiviteter, historier og noget godt til ganen. Første gang bliver sidst i september
og vi bestiller kørsel mellem skole og præstegård.
Der vil være afslutning 1. søndag i advent.
Mai og Kathrine

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 kon
takt 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

KAN DU LIDE AT SYNGE?
HAR DU LYST TIL AT SYNGE I KOR?

– så er her et tilbud til dig!
Efter sommerferien starter børnekoret, som
er for sangglade drenge og piger fra 3.-6.
klasse.
Koret vil optræde jævnligt til arrangementer
i kirken. Fx Lucia-optog, musical til påske
m.m.
Koret er lønnet – koristerne får 10 kroner pr.
øvegang samt 50 kroner pr. arrangement i
kirken.

Børnekoret i Agersted vil øve i musiklokalet på Agersted Friskole torsdage kl. 14.0515.00. Første gang er torsdag den 29. august.
Børnekoret i Voer vil øve i musiklokalet på
Flauenskjold Skole onsdage kl. 13.30-14.25.
Første gang er onsdag den 28. august.

ADRESSELISTE

For tilmelding, spørgsmål o.a. kontakt:
Organist og korleder Shalika Lalani Pedersen tlf. 40240777
Mail: agerstedvoer@outlook.dk

Kirkesanger Mai Skytte
Tlf. 27 47 40 57
Organist
Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

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

GUDSTJENESTER
VOER

AGERSTED

Søndag d. 1. september
11. s. e. trin.

9.00 (K)
Jeanette Geller

Søndag d. 8. september
12. s. e. trin.

9.00 (K)

Søndag d. 15. september
13. 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)

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

10.30 (K)

AGERSTED

9.30 (K)
Høstgudstjeneste

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

Søndag d. 6. oktober
16. s. e. trin.

10.30 (K)

Menighedsrådets formand
Kamma Søndergård, tlf. 98 85 41 58

Søndag d. 13. oktober
17. s. e. trin.

9.00 (K)
Jeanette Geller

Søndag d. 22. september
14. s. e. trin.
Søndag d. 29. september
15. s. e. trin.

Søndag d. 20. oktober
18. s. e. trin.

11.00 (K)
Høstgudstjeneste

10.30 (K)

Søndag d. 27. oktober
19. s. e. trin.
Søndag d. 3. november
Alle Helgen

16.00 (K)
BUSK-gudstjeneste
14.30 (K)
Musikgudstjeneste

Søndag d. 10. november
21. s. e. trin
Søndag d. 17. november
22. s. e. trin.

9.00 (K)
Jeanette Geller
10.30 (K)

Søndag d. 24. november
Sidste s. i kirkeåret
Søndag d. 1. december
1. s. i advent

16.00
Musikgudstjeneste

10.30 (K)
10.30 (K) Familiegudstjeneste
Afslutning for minikonfirmander

15.00 (K) Familiegudstjeneste
Afslutning for minikonfirmander

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

