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Så syng da, Danmark,
lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang.

MENIGHEDS-OG
ORIENTERINGSMØDE
Fra 2020 træder en ny valgform i kraft. Den
nye valgform indebærer at der skal afholdes
offentlig orienteringsmøde/menighedsmøde
i alle sogne i anden uge af maj. Her orienteres om arbejdet i sognet og den nye valglov.
Kom og hør hvad der er kommet af nye tiltag og hvad menighedsrådet har af tanker
for den næste periode. Har du gode ideer
eller ønsker om aktiviteter, så kom frem
med dem her.
Der kan foreslås kandidater til menighedsrådet denne aften, men selve opstillingen/
valget foregår først på et valgforsamlingsmøde tirsdag d. 15. september.
Det vil dog efterfølgende være muligt, at
indlevere en særskilt kandidatliste. Kommer der mere end 1 liste skal der afholdes
afstemningsvalg den 17. november. Mere
om dette senere.
I Voer sogn holdes mødet tirsdag
d. 12. maj kl. 18.00 i ”Jyske Ås
Kulturhus” under overskriften Mad og
Meninger.
Aftenen begynder med spisning. Menuen
er stegt flæsk, kartofler og persillesovs.
Højskolesangbøgerne er med, så vi vil
også synge sammen.

I Voer sogn holdes mødet tirsdag d. 12. maj kl. 18.00 i ”Jyske Ås Kulturhus” under overskriften
Mad og Meninger. Aftenen begynder med spisning. Menuen er stegt flæsk, kartofler og
persillesovs. Højskolesangbøgerne er med, så vi vil også synge sammen.
I Agersted sogn holdes mødet torsdag d. 14. maj kl. 19.00 i Rosendalcenteret.

I Agersted sogn holdes mødet torsdag
d. 14. maj kl. 19.00 i Rosendalcenteret.

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Kom til
orienteringsmøde 12. eller
14. maj

Preview
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk

PÅSKEN 2020

Palmesøndag
Søndag d. 5. april kl. 9.30 i Voer kirke
og kl. 11.00 i Agersted kirke
Vi holder familiegudstjeneste om hele påskens drama fra palmesøndag til påskedag. Voer kirkes børnekor deltager i begge
gudstjenester. Kom og få en god begyndelse på påskeferien sammen med hele
familien i kirken.
Skærtorsdag
Torsdag d. 9. april kl. 17.00 i
Voer kirke
Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning med lammesteg, men det
vil være muligt at bestille en alternativ
menu, hvis man ikke spiser lam.
Hvis man ønsker at spise med er TILMELDING nødvendigt: skriv jer på listen
i kirkens våbenhus eller hos Min Købmand i Flauenskjold mellem d. 22. marts
og d. 5. april, efter først til mølleprincippet. Ønsker I at deltage i gudstjenesten,
men ikke middagen er tillmelding ikke
nødvendig.
Man vil skærtorsdag opleve en aften
hvor kirkerummet bliver fyldt med fantastiske stemninger skabt af Uffe Steens
flotte tone og virtuose guitarspil, Hammondorglets mange facetter leveret af
en af Danmarks markante hammondorganister, Niels Ole Sørensen, blandet med smagfuldt trommespil fra en af
Danmarks absolut bedste groovemaster,
Esben Bach. Programmet vil koncentrere
sig om velkendte salmemelodier, men i
en helt anderledes indpakning end den
sædvanlige ’søndag formiddag-version’.
Uffe Steen, guitar
Uffe er en fænomenal guitarist, hvis virtuose og personlige spil, den ganske guitarverden (og vi andre) lægger os fladt ned

i næsegrus beundring for. Kendt i det ganske land (og udland) og har spillet med alle
de største navne både nationalt og internationalt.
Niels Ole Sørensen, hammondorgel
Årets Nordjyske Jazznavn 2009.
En af de mest markante hammondorganister i Danmark. Udover at være
hammondorganist, er han også formand
for den kendte jazzfestival, Tversted Jazzy
Days og til daglig organist i Bangsbostrand
kirke. Modtog ”P8 Jazz Prisen” 2015.
Esben Bach, trommer
Fantastisk groovemaster. Super swingende
trommeslager, både med stikker men også
med whiskers. Har spillet masser af jobs
med bl.a. DK´s kendte hammondorganist,
Kjeld Lauritsen.

Langfredag
Fredag d. 10. april kl. 10.30
i Agersted kirke
Vi finder den ualmindelige flotte, men
også utrolig sjældne sorte messehagel
frem til en smuk, liturgisk gudstjeneste.

Syng solen ned

Voer kirke, onsdag d. 27. maj
kl. 19.00
Det er dejligt at synge, og mange har en
yndlingssang – eller salme.
Mød op i Voer kirke til ”Syng solen ned”
så kan du ønske din favorit fra Højskolesangbogen og det nye salmebogstillæg
”100 salmer”.

Kom og oplev en anderledes gudstjeneste,
hvor salmer, musik og lidelseshistorien er
i centrum.
Påskedag
Søndag d.12. april kl. 9.00 i Voer
kirke og kl. 10.30 i Agersted kirke
Vi vil fejre Jesu opstandelse påskedag med
to musikgudstjenester. Mai Skytte og Shalika Lalani Pedersen - henholdsvis kirkesanger og organist ved Voer og Agersted
Kirke - vil fremføre skøn musik og sang og
vi skal høre påskeevangeliet.
2. påskedag
Mandag d. 13. april kl. 10.30
i Voer kirke
Opstandelsen er så stor og vigtig en begivenhed, at vi er nødt
til at bruge endnu en
dag til at fejre den.
Kom og syng med
på påskens salmer
og hør om Maria
Magdalenes
møde
med den opstandne.

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

Det er en sjov og utraditionel måde at udvide ens kendskab til salmer og sange »i
børnehøjde« og være med i et fællesskab
med andre børn og forældre. Vi lægger
vægt på, at barnet med sine sanser får en
god og positiv oplevelse af musik, salmesang og kirkens rum i samspil med mor/
far og de øvrige deltagere.
Vi vil synge både salmer og børnesange,
bruge bevægelse og forskellige indtryk m.m.
En lektion varer 35-45 min. Du skal medbringe et tæppe/dyne som babyen kan
ligge på, så sørger vi for resten.
Vi afslutter med en kop te eller kaffe,
mens vi »snakker af«.
Kontakt kirkernes organist
Shalika Lalani Pedersen, tlf. 40 24 07 77
mail: agerstedvoer@outlook.dk
hvis du vil vide mere om babysalmesang.

Babysalmesang
Babysalmesang er for børn i alderen 0-12
måneder, sammen med en af forældrene.

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 torsdage i ulige uger, kl. 10.0011.00 i Agersted Kirke og torsdage 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

KONFIRMATION 2020

Agersted kirke fredag d. 8. maj
kl. 10.00
Mikkel Gøgsig Holstein Johansen
Laura Sten Christensen
Laura Christine Jensen
Kirstine Christensen
Aksel Braathen Porsborg
Nicholas Oscar Nyborg
Zacharias Stokbro-Bach
Valdemar Holm Hassingboe
Claus Søndergård Svenningsen
Freya Lucinda Jensen
Lykke Firring Lillelund Andersen
Pernille Kibsgård Andreasen
Emil Bjanhof
Elias Christian Jensen
Sara Pilgaard Rasmussen
Asger Brændgaard Lunden

Agersted kirke lørdag d. 9. maj
kl. 10.00
Katja Aaen Jacobsen
Voer kirke søndag d. 10. maj
kl. 10.00
Konrad Buus Vie Christensen
Mikkel Gilbak Andersen
Iben Riisborg Olesen
Lea Rosendahl Hald
Sally Marie Knakkegaard Christensen
Helene Borrisholt
Freja Hørbye Fabricius
Anton Vigh Jensen
Tobias Vestergaard Hansen
Mads Vestmark Nielsen
Simon Rishøj Andersen
Alexander Trangeled Larsen
Alle konfirmander med deres familier
ønskes rigtig hjerteligt tillykke.

GUDSTJENESTER
VOER
10.30 (K)

9.00 (K)

Søndag d. 8. marts
2. s. i fasten

10.30 (K)

Søndag d. 15. marts
3. s. i fasten

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 22. marts
Midfaste

10.30 (K)

Søndag d. 29. marts
Mariæ bebudelses dag

9.30 (K)
Rosendalscenteret

Søndag d. 5. april
Palmesøndag

9.30 (K)
Familiegudstjeneste
Børnekoret medvirker

Torsdag d. 9. april
Skærtorsdag

17.00 (K)
Musikgudstjeneste og spisning

Fredag d. 10. april
Langfredag
Søndag d. 12. april
Påskedag

9.00 (K)
Musikgudstjeneste

Mandag d. 13. april
Anden påskedag

10.30 (K)

Søndag d. 19. april
1. s. e. påske
Søndag d. 26. april
2. s. e. påske

ADRESSELISTE
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

11.00 (K)
Familiegudstjeneste
Voer Børnekor medvirker

VOER

10.30 (K)
Liturgisk gudstjeneste

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

10.30 (K)
Musikgudstjeneste

Kirkeværge
Lars Hans Pedersen, Tlf. 98 85 24 24

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller
10.30 (K)

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

Kasserer
Bente Christensen, tlf. 98 86 73 70

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

Søndag d. 3. maj
3. s. e. påske

10.30 (K)

Fredag d. 8. maj
Bededag

10.00
Konfirmation

Menighedsrådets formand
Kamma Søndergård, tlf. 98 85 41 58

Lørdag d. 9. maj

10.00
Konfirmation

Kirkeværge
Jens Jacob Jacobsen
Tlf. 98 85 41 35, mobil 21 78 35 95

Søndag d. 10. maj
4. s. e. påske

10.00
Konfirmation

Søndag d. 17. maj
5. s. e. påske

10.30 (K)

Torsdag d. 21. maj
Kristi himmelfarts dag
Søndag d. 24. maj
6. s. e. påske

10.30 (K)
10.30 (K)

Søndag d. 31. maj
Pinsedag
Mandag d. 1. juni
Anden pinsedag

Kasserer
Irene Kildedal Nielsen, tlf. 98 85 41 87

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller
14.00 (K)
Fælles friluftsgudstjeneste
Asaa

14.00 (K)
Fælles friluftsgudstjeneste
Asaa

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.

Obs: Kirkebetjeningen holder fri mandag,
hvorfor kirkelige handlinger henvises til
ugens øvrige hverdage.
Stof til næste kirkeblad
(juni-juli-august) bedes afleveret til
sognepræsten senest den 1. maj.
Udgivet af menighedsrådene
i Voer og Agersted.
Redaktionsudvalg
Kirsten Sejlund Jensen, Karin Kirk og
Kathrine Buus Christensen (ansh.)
Tryk: Basis-Tryk, Dronninglund

BASIS•TRYK & SKILTE APS 98 84 10 20

Søndag d. 1. marts
1. s. i fasten

AGERSTED

Nyttige oplysninger

Konfirmation –
hvor og hvornår?

Voksenkor
Øver hver onsdag kl. 16.45-17.45,
tilmelding til vores organist Shalika på
tlf.. 4024 0777

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: 4024 0777

Når livet gør ondt

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

- en mulighed for
anonym samtale
Hver aften mellem
20.00-02.00

KFUM spejderne i Dybvad/Hørby
Vi mødes hver uge undtaget i skolernes
ferier i Hørby Spejderhus, Brombærvej 7.
Mandage kl. 16.30 - 17.45
for Bæver- og Ulvespejdere (0. - 3. klasse)
Mandage kl. 18.30 - 20.00
for Junior- og Storspejdere (4. klasse og opefter)
Mere info kan ses på vores facebook-side
Hørby-Dybvad Spejderne

Besøgstjenesten
Ønsker du at få besøg, eller er du interesseret i at blive besøgsven, kan du henvende
dig til:
Karen Merete Nielsen på tlf. 2644 2975.

Tlf. 70 120 110

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

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. 2871 7055

navneændring. Det er nu ændret til at man
bruger sit NemId på Borger.dk. Er der spørgsmål
til personregistrering, så kontakt kordegnen på
tlf. 98 84 42 43.
Kirkekontoret i Dronninglund har
følgende adresse:
Slotsgade 8d, 9330 Dronninglund

Indsamling 2020
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 - tlf.: 3050 4054
Marts - maj: Folkekirkens Nødhjælp
- tlf.: 5060 2040
Høstofferet: Deles mellem Folkekirkens
Nødhjælp - 5060 2040, Kirkens Korshær
– 4242 og FDF i Agersted.
Oktober – 4. s. i advent:
Agersted sogns julehjælp

