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Så slår vi op i March og Lejr,
nu vil vi synge som vi plejer,
alle skal nu synge med.

EFTERLADT – EFTERLEVENDE
Når vi ser kisten køre væk fra os – efter
en højtidelighed – eller når kisten sænkes i jorden, og vi ved, at nu forsvinder
den, vi elskede. Så ved vi, vi er efterladte.
Ladt tilbage. Uden alt det, den døde var
og gav og gjorde for os.

I tomrummet bagefter – mærker vi det
– for alvor. Det er som om, vores øjne
og vores sind kun kan se alt det, vi har
mistet. Savnet tager os! Alt minder pludselig om det, vi ikke har. Et blik mellem
to fremmede på gaden. Uret der tikker i
stuen. En duft i et stykke tøj. En tom stol.
Efterladt – råber det ad os!

stadig har. Når man genvinder håbet om
et godt liv, trods alt. Når man opdager, at
noget af det, man savner fra den afdøde,
ikke er død med ham/hende. At det også
kan findes i andre mennesker, som jeg
nu må lukke mere ind i mit liv. Og at de
kan give mig noget af det, jeg savner, så
jeg kan hele.
Måske er man så heldig, at man er nødt
til at flytte blikket fra det tabte – fordi
nogen kalder så højt og insisterende, at
man er nødt til at komme til dem – her i
livet – og være det for dem, som de har
brug for.

Den smerte er tung at bære. Men vi er
nødt til at bære den. For den, vi savner,
kommer ikke igen. Men vi står nærmest
og kigger fortabt efter det, vi har mistet.
Så længe vores øjne er rettet ind på det,
vi har mistet, vil savnet tage os. Det er
svært bare at stå op om morgenen. At se
det, som er her. For vi ser det ligesom
gennem en dis – af alt det, vi ikke har
mere.

Måske er man så heldig, at man har
Kristus til at hjælpe og bære med på sorgen og håbet – og kærligheden, så man
lettere kan finde det man har brug for
– til at hele.

Det er svært at være der! Og det er svært
at være det lyslevende menneske, som
sidder overfor – og prøver at insistere på
det liv, der er her. Insistere på: Se mig,
der sidder her – og savner ikke kun den
afdøde, men også dig, der er taget af
sorg og savn. Så prøver man, om man
kan få den sørgende til at komme tilbage
til livet. Med sin kærlighed – med ting at
gøre – med fællesskab – eller med?

Efterlevende er man – når man har erfaret, at livet går videre. Når man pludselig ser og mærker, at der stadig i livet
er gode – dejlige ting. At livet – trods alt,
også rummer kærlighed nok – til mig.
At jeg stadig har noget, jeg skal være og
skal gøre – for andre.

Først når man kan flytte sit blik og sit
sind fra alt det, man har mistet – så lykkes det, at gå fra at være efterladt til at
være efterlevende. Det sker, når man
begynder at få øje på det, man trods alt

Måske er man heldig at de mennesker,
der er omkring en – kan hjælpe en tilbage til livet. Kan hjælpe med at flytte ens
øjne fra det tabte – til det, der er her nu.

Man bliver efterlevende ved at tage det
op og begynde at leve det liv, man faktisk har - endnu. At tage imod de mennesker, som er her – endnu! Og ved at
tage del i verden igen.
Kathrine Buus

Lynnedslag i Agersted kirke
Lørdag den 20. juni slog lynet ned i Agersted kirke. Et frygteligt tordenvejr gik over
egnen, og et lyn ramte kirkens tårn.
Det var et frygteligt syn der mødte os, for al
el og teknik i kirken er ødelagt. Da vi åbnede
kirkedøren flød det med kalk og pus, ledninger var revet ud af væggene.
Det var en voldsom oplevelse, lynet har fulgt
alle el-ledninger ned gennem tårnet, ind
på loftet, igennem kirken til teknik skabet
øverst ved koret.
Lydanlægget i kirken er ødelagt, ligeså den
automatiske klokkeringning samt varmeanlægget. Der er blæst vinduer ud i tårnet,
lavet hul i kobbertaget. Det er et helt under,
at der ikke gik ild i kirken.
I maskinhuset var alarmen smadret, og på
kontoret er det gået ud over computeren.
Både menighedsråd og ansatte har efterfølgende haft travlt med at kontakte myndigheder og håndværkere, for at rette op på det
ødelagte. Men nu
skrider arbejdet godt fremad, og i skrivende
stund regner vi med at være færdig til konfirmationen den 22. og 23. august. Det glæder vi os over.
Kamma Søndergaard
Musikgudstjeneste
i Agersted kirke
March og Lejr Gudstjeneste den 9. september kl.
18.30
Tidligere organist ved Voer
og Agersted kirke Jens Nielsen kommer og
spiller sammen med sit band. Vi vil få en
musikalsk oplevelse, som vi længe vil huske.
Vi skal synge sammen, lære nye sange fra
March og lejr og vi skal høre dejlig musik.
Kirkens præst Kathrine og kirkesanger Mai
deltager også i denne pragtfulde aften.
Inden aftenen slutter serveres kage og sodavand.
Arr. FDF og Menighedsrådet

Nu er der snart valg
til menighedsrådet!
Det er nu, der er mulighed for at få indflydelse på vores lokalsamfund.
Hvordan skal kirkegården se ud?
Er der mulighed for korsang?
Hvordan kan vi øge fællesskabet i sognet?
Skal der være aktiviteter for småbørn?
Hvordan kan gudstjenesten fornyes?
Kan kirken støtte lokale aktiviteter for børn
og unge?
Skal vi erstatte kirkebladet med et sogneblad?
Mulighed for interessante foredrag og store
musikalske oplevelser?
Menighedsråd eller Sogneråd
I mange år var betegnelsen «Sogneråd»;
optaget. Men nu er ordet igen ledigt, og
måske burde man tage ordet i brug, som
betegnelse for det råd, der tager sig af sognets anliggender. Mange beslutninger bliver i dag truffet langt fra vores lokalområde. Men i menighedsrådene/ sognerådene
træffer man beslutninger om egne forhold.
Der skal vælges 5 personer til hvert af de
2 råd. Valget er som udgangspunkt for 4 år,
men Voer har 2-årig valgperiode.
For de nuværende rådsmedlemmer gælder
det, at det vil være fantastisk at blive ”væltet
af pinden” af friske, nye kræfter. Over hele
landet afholdes VALGFORSAMLINGEN
den 15. september. Mød op og vær med til
at sammensætte det nye ”sogneråd”.

Det er her, det sker!
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i
Rosendalcentret i Agersted og i Jyske
Ås kulturhus i Flauenskjold.
Valgforsamling, hvor menighedsrådets
medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsentere
sig, og der er mulighed for debat.
Derefter afholdes en skriftlig afstemning
om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der
er valgt til menighedsrådet.
Loven muliggør dog stadig, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg i
sognet, hvis der indleveres endnu en liste
med kandidater og stillere. Så kom og vær
med – det er måske noget for dig?
I Agersted serveres der smørrebrød til kaffen, i Voer serveres der lagkage.
Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september kl. 9.30 i Agersted kirke og kl. 11.00 i Voer kirke.
I Voer kirke opfordres alle til at komme med
blomster, frugt eller grønt, som børnene
bærer ind i procession ved gudstjenestens
start. Der vil være musikalske indslag.
I Agersted sælges kirkens blomsterudsmykning. Der samles ind til Folkekirkens
Nødhjælp og til Kirkens korshær. I Agersted desuden til Agersted 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 fejre høsten.
Fællessang i Voer Kirke
Det er dejligt at synge sammen, og fællessang er blevet meget populært og har vundet stor indpas.
Derfor inviterer vi til fællessang i Voer Kirke
torsdag den 1. oktober kl. 19.00. Her kan du
ønske din favorit fra Højskolesangbogen og
det nye salmebogstillæg 100 salmer. Har du
andre sang - eller salmeønsker, bedes du
meddele dette til organist Shalika Lalani

Pedersen på mail agerstedvoer@outlook.dk
senest mandag den 28/9.
Vi indleder aftenen med fælles stemme
- og kropsopvarmning. Aftenen ledes af
organist Shalika Lalani Pedersen og kirkesanger Mai Skytte Simonsen.

Efterårskoncert i Agersted Kirke
Onsdag den 20. oktober kl. 19.00 er der
koncert med Agersted og Voer Kirkes kirkesanger Mai Skytte Simonsen og organist
Shalika Lalani Pedersen. Repertoiret vil
blandt andet koncentrere sig om efterårets
mange smukke sange, salmer og viser.
Busk-gudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 16.00 holder vi
BUSK gudstjeneste i Agersted kirke.
BUSK står for BØRN,UNGE,SOGN, og
KIRKE og er overskriften på en anderledes
gudstjeneste for børn og unge.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Rosendalcenteret.
Allehelgen
Allehelgen markeres igen i år med to stemningsfulde musikgudstjenester søndag den
1. november kl. 14.00 i Voer Kirke og kl.
15.30 i Agersted Kirke.
Traditionen tro bliver navnene læst op på
alle dem, der er gået bort i sognet. Kirkernes organist og kirkesanger vil spille og
synge smuk og stemningsfuld musik til
eftertanke og erindring om de kære, som
ikke længere er hos os.

Sogneaften i Rosendalcentret
i Agersted
Vi holder sogneaften i Rosendalcentret den
19. november kl. 19.00.
Her kommer Jens Gaardbo og fortæller om
sit liv som journalist og TV vært.
Jens Gaardbo er kendt fra fjernsynet hvor
han både formidler nyheder og laver andre
spændende udsendelser. Han har en underfundig humor og en fantastisk måde at
betragte sine omgivelser på.
Vi glæder os til en dejlig aften.
Arr. Voer og Agersted Menighedsråd.
Juletræ i Flauenskjoldhallen
Lørdag den 28. november kl.14.00 afholdes
den årlige juletræsfest i Flauenskjold
Hallen. Nissemor kommer og vi skal synge
dejlige julesange og lave sanglege omkring
det store flotte juletræ.
Der vil være saft/gløgg/kaffe/te og æbleskiver til alle samt en slikpose til børnene.
Det er gratis at deltage.
Flauenskjold Idrætsforening
og Voer Menighedsråd

Familiegudstjeneste den 1. søndag
i advent i Agersted kirke
Den 29. nov. 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, kakao og æbleskiver. Borgerforeningen har købt godter til børnene.
Det er en eftermiddag som alle byens foreninger står sammen om. Så vi glæder os
til, at rigtig mange møder op.
Arr. Borgerforeningen, Gymnastikforeningen,
Centerrådet, Agersted Friskole,
FDF og Menighedsrådet.
Familiegudstjeneste d. 1. søndag
i advent i Voer kirke
Den 29. november mødes vi til familiegudstjeneste i Voer kirke kl. 10.30. Her synger børnekoret og voksenkoret nogle af julens dejlige sange.Vi holder afslutning med
minikonfirmanderne, som vil modtage en
lille gave og synge en sang for os.
Babysalmesang
Babysalmesang er for børn i alderen 2-12
måneder, sammen med én af forældrene.
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 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 slutter hver gang med en kop
te eller kaffe. Tirsdage i ulige uger kl. 10-11
i Agersted Kirke. Dette tilbud gælder også
hvis du ikke bor i Agersted sogn.
For mere information kontakt:
Organist Shalika Lalani Pedersen
tlf. 40240777 · agerstedvoer@outlook.dk
Musikalsk legestue
i Voer og Agersted
Musikalsk legestue er for børn fra ca. 1-3
år sammen med dagplejer/mor/far/ Vi synger, danser, spiller og leger med musikken.

Musikalsk legestue er et gratis tilbud og
afholdes torsdage i ulige uger kl. 10-11 i
Agersted Kirke og torsdage i lige uger kl.
9.30-10.30 i cafeteriet i Flauenskjold Hallen.
For mere information kontakt:
Organist Shalika Lalani Pedersen
tlf. 40240777 · agerstedvoer@outlook.dk.
Børnekor
KAN DU LIDE AT SYNGE? HAR DU
LYST TIL AT SYNGE I KOR? – så er her et
tilbud til dig!
Børnekorene ved Voer kirke og Agersted
kirke er for sangglade drenge og piger fra
3.-6. klasse og optræder 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 ved Voer Kirke starter op efter sommerferien og øver i musiklokalet
på Flauenskjold Skole onsdage kl. 13.3014.25. Første gang er onsdag den 26.
august.
Børnekoret ved Agersted kirke vil øve i
musiklokalet på Agersted Friskole. Første
gang er torsdag den 27. august.
For tilmelding, spørgsmål o.a. kontakt: Organist og korleder Shalika Lalani Pedersen tlf.
40240777 Mail: agerstedvoer@outlook.dk
Voksenkoret ved
Voer og Agersted Kirke
Voer og Agersted sogn inviterer alle sangglade mennesker til at være en del af vores voksenkor. Koret synger både én - og
flerstemmige sange og salmer, klassisk og
rytmisk, nyt og gammelt. Koret medvirker
flere gange årligt til arrangementer/gudstjenester i begge kirker. Koret øver hver
onsdag fra 16,45 – 17,45. Det er gratis at
deltage.
For mere information kontakt:
Organist Shalika Lalani Pedersen
tlf. 40240777 · agerstedvoer@outlook.dk

Konfirmation – hvor og hvornår?
Agersted: Lige år: St. bededag
Ulige år: Søndagen efter St. Bededag
Voer:

Lige år: Søndagen efter St. Bededag
Ulige år: St. Bededag

Angående COVID-19:
For babysalmesang, musikalsk legestue,
børnekor og voksenkor gælder at vi følger
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og restriktioner angående COVID-19 og forbeholder os retten til ændringer/aflysninger,
såfremt dette er påkrævet.
Følg med i dagspressen samt på kirkernes
Facebook-sider.

Når livet gør ondt
- en mulighed for
anonym samtale
Hver aften fra 20-02

Tlf. 70 120 110

Nyttige oplysninger
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.

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.

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 facebookside
Hørby-Dybvad Spejderne

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 Folke-kirkelige
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

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 tlf. 98 84 42 43.
Kirkekontoret i Dronninglund har følgende adresse:
Slotsgade 8d, 9330 Dronninglund

GUDSTJENESTER

ADRESSELISTE
VOER

10.30 (K)

Søndag d. 13. september
14. s. e. trin.

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 20. september
15. s. e. trin

10.30 (K)

Søndag d. 27. september
16. s. e. trin.
Søndag d. 4. oktober
17. s. e. trin.

11.00 (K)
Høstgudstjeneste

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 1. november
Alle helgens dag

16.00 (K)
BUSK
14.00 (K)
Musikgudstjeneste

15.30 (K)
Musikgudstjeneste

Søndag d. 8. november
22. s. e. trin.

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 15. november
23. s. e. trin.

10.30 (K)

Søndag d. 22. november
Sidste s. i kirkeåret

10.30 (K)

Søndag d. 29. november
1. s. i advent

10.30 (K) Familiegudstjeneste
Afslutning m. minikonfirmander

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

Kirkeværge
Lars Hans Pedersen, tlf. 98 85 24 24
Kasserer
Bente Christensen, tlf. 51 37 17 50

AGERSTED

10.30 (K)

Søndag d. 25. oktober
20. s. e. trin.

Organist
Organist Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

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

9.00 (K)

Søndag d. 11. oktober
18. s. e. trin.
Søndag d. 18. oktober
19. s. e. trin

9.30 (K)
Høstgudstjeneste

Kirkesanger Mai Skytte
Tlf. 27 47 40 57

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 (dec.-jan.-feb.)
bedes afleveret til sognepræsten senest
den 27. oktober.

15.00 (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. 40412957 /98854158 senest kl. 18.00 dagen forinden.

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. 6. september
13. s. e. trin.

AGERSTED

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

