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KONFIRMATIONSTALEN 2020
Kære konfirmander, kære gæster

Nu er vi her så.
Efter udsættelsen i foråret, så er vi endelig
klar til at holde dette års konfirmationer.
Aldrig har konfirmander, præster og gæster været så solbrune som i år.
Meget har skulle falde på plads, men nu er
vi her og vi er parate.
Men hvad med derhjemme, er alting klar
til gæsterne, er talerne og sangene skrevet, alle brikker lagt til det store puslespil
som sådan en fest er?
For det er en stor dag.
Både for de unge, som har glædet sig, men
også for os forældre, bedsteforældre, familie og venner, at vi kan få lov til at fejre
sådan et stort barn eller ungt menneske,
eller hvad man nu skal kalde dem her
midt imellem.
Jeg tror at rigtig mange steder vil konfirmationsfesten indeholde taler, sange og
optrin som fortæller om konfirmanden.
Alle de søde ting de sagde da de var små,
billedet af dengang hun væltede chokoladesovsen i skødet på faster Inger, eller
dengang han rendte rundt med numsen
bar i haven, historien om den brækkede
arm, eller om knus fra den bedstefar som
desværre ikke er mere og derfor savnes
ved festen.
Rundt omkring ved konfirmationsfesterne vil der lægges brik ved brik til af et
puslespil, et billede af det unge menneske
som netop vi fejrer.
Derfor har jeg også i dag lagt en puslespilsbrik under hver jeres stole, kære konfirmander I må meget gerne tage den ud
af kuverten.
Dels fordi puslespillet kan være et fint bil-

lede på i dag, og på det at være en del af et
større billede, men også fordi jeg tænkte
at så havde I en lille dims at sidde og nulre
med, når nu nerverne for nogen af jer sidder udenpå tøjet.
Men når jeg har lagt brikken der er det
mest af alt fordi jeg godt vil bruge den
som udgangspunkt for at sige noget til jer,
ja til alle her i kirken som er rigtig vigtigt.
Nemlig at I et puslespil er det sådan at
hver eneste brik er betydningsfuld.
Det kan være svært at se ud af den enkelte brik hvad det store billede skal blive
til, men ingen brik kan undværes, for så
bliver billedet ikke færdigt.
Det betyder at I hver især har en kæmpe
betydning for det billede som verden og
vores liv sammen udgør.
Først og fremmest betyder det hele verden for jeres familier at netop I er der og
udfylder netop jeres plads.
Det betyder også noget for vennerne om
I er der og har det godt og så betyder det
noget i skolen og på sportsholdet, for
uden jer er der ting der ikke kan fungere.
Men også i det rigtig store billede, i Guds
billede har I hver især betydning.
Martin Andersen Nexø skriver det smukt
og poetisk i romanen »Ditte menneskebarn«:

Det aldrig sete bliver kød og blod.
Intet menneske er en gentagelse af andre.
Intet menneske skal nogen sinde gentages.
Hvert væsen drager sin lysende bane,
mellem to
evigheder af mørke.
Prøv at forestille jer verden som et kæmpestort billede.
Hver eneste lille del har en mening og en
opgave.
Mørket og dybden hører med, ligeså vel
som de lyse farver og bjergenes tinder.
Sådan skabte Gud i tidernes morgen sin
verden, til mening og helhed.
Den mening og helhed ser Han altid for
sig, ja Han er selv den mening og helhed i
en verden som for vores øjne sommetider
ser ud som om den er gået i tusind stykker.
Det er egentlig det tro handler om, det er
at stole på at Gud ser hele billedet, og turde give sig hen til at når vi tør tro og elske,
så ser vi i glimt meningen med livet. Det
var det Jesus, Guds søn levede sit liv for at
gøre helt klart for mennesker, det var det
han døde og opstod for, og det er det, det
altid handler om i kirken, hver gang der
er gudstjeneste, om der er dåb, konfirmation, bryllup eller begravelse.
Apostlen Paulus har sagt det sådan her:

Når et barn fødes, tændes et nyt lys
En stjerne, der måske skal brænde usædvanligt smukt.
En stjerne, der vil vise sit hidtil ukendte
spektrum,
vil vise sit eget lysskær.
Et nyt væsen, som skal strø glæde og
skønhed omkring sig kysser jorden.

Kærligheden hører aldrig op.
Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale,
den skal forstumme; og kundskab, den
skal forgå.
For vi erkender stykkevis, og vi profeterer
stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn,
forstod jeg som et barn, tænkte jeg som
et barn.
Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det
barnlige.
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da
skal vi se ansigt til ansigt.
Nu erkender jeg stykkevis, men da skal
jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er
kendt fuldt ud.
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.
Når man er et lille barn forstår man ikke
altid hvad der sker eller sammenhængen
mellem ting, men efterhånden som man
bliver voksen begynder man at kombinere mere og mere af sin viden, man begynder at forstå tingene i større og større
sammenhæng.
Sådan er det også med vores viden om
hvordan verden virkelig hænger sammen set med Guds øjne, siger Paulus.
Ind til videre ser vi kun brudstykkerne og
nogle underligt forvrængede billeder af
meningen med livet, som når man prøver at se på himlen i et knust spejl.
Men engang skal vi se hele billedet, sådan som Gud ser det.
Og da skal vi se at troen, håbet og kærligheden er det vigtigste af alt.
Det er disse tre der lyser op i billedet,
mest lyser kærligheden.
Jeg håber virkelig at I, kære konfirmander, i jeres livs puslespil vil have flest
brikker i lyse farver, og at der også på de
mørke brikker vil være et genskær af tro,
håb og kærlighed.
For det er klart at ingen af os undgår
mørket i et menneskeliv.

Og det er også klart at nogen har nemmere ved at finde deres plads i det store
billede end andre.
Nogen glider nemt ind, føjer sig efter
kanten og passer perfekt, mens andre
har skarpere kanter, eller bliver bøjet på
midten så det kan synes næsten umuligt
at finde den rigtige plads, at finde et sted
i billedet hvor man kan føles sig hjemme.
Opgiv ikke troen, håbet eller kærligheden, heller ikke selvom I skulle blive
så krøllede at I ikke kan forestille jer at
nogen gider have jer med i billedet, eller
selvom I falder på gulvet og ligger glemt
under tæppet i lang tid.
Gud ved at netop I hører med i billedet
og han opgiver ikke før han har fundet
den sidste brik.
Tillykke med jeres konfirmation.
Amen

JULEAFTEN 2020
Det var ikke en nat som de andre, sådan
begynder en af vores julesalmer. Og i år bliver det heller ikke en jul som de andre.
Corona har lagt en tung hånd over dette års
jul.
Mange ting er aflyst eller bliver gjort på en
anden måde, så vi undgår at få sat gang i alt
for mange nye smittekæder.
Det betyder, at vi i år ikke bare holder 1,
men 2 gudstjenester i både Agersted og
Voer kirke juleaften.
Voer kirke:
Agersted kirke:

kl. 10.30 og kl. 14.00
kl. 12.30 og kl. 15.30

Vigtigt:
På grund af COVID19 er max deltagerantal til hver gudstjeneste 54 personer i Voer
Kirke og 40 personer i Agersted Kirke.
Tilmelding til gudstjenesterne er derfor
nødvendig og foregår fra d. 15. december til
og med d. 18. december.
Tilmelding med angivelse af fulde navn
samt antal personer oplyses til organist
Shalika Lalani Pedersen på tlf. 40240777
mellem kl. 8-18 eller mail: agerstedvoer@
outlook.dk
Så er der valgt menighedsråd.
I år skulle ny lov om valg til menighedsråd
stå sin prøve. Formålet med loven var at
styrke demokratiet ved at sørge for medieomtale og synliggørelse af valget. Men da
dagen for valgforsamlingen kom, var coronasmitten på sit højeste i vores område, og
en del valgte af forsigtighedsgrunde at blive
hjemme.

Alligevel lykkedes det i vore to sogne at få
valgt et fuldtalligt menighedsråd. I Voer
gælder valget for 2 år, og i Agersted er der
en 4-årig valgperiode.
I Voer blev følgende valgt: Kirsten Sejlund
Jensen, Bente Christensen, Jens Abildgaard Jensen, Karsten Mikkelsen og Anna Lis
Christensen
I Agersted valgtes Steen Midjord, Kamma
Søndergaard, Karin Kirk, Birgitte Bentsen
og Jens Jakob Jakobsen
De nye råd tiltræder 1. søndag i advent,
den 29. november 2020.
Vi glæder os til samarbejdet i de enkelte
råd og til samarbejdet mellem de 2 sogne.
Sjælesorg på Nettet
Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens
digitale online-tjeneste til alle, der måtte
ønske en sjælesorgssamtale, som er en
fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den
forstand, at hvis man har sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved
hånden, kan man ved at klikke sig ind på
Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en
præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i
toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra
hospitalet og fra ens hjem.
Man skal ikke bestille tid hos præsten eller møde personligt op men blot logge sig
ind på hjemmesiden sjælesorg.nu for at få
kontakt.

Jeg er verdens lys!
Sådan siger Jesus om sig selv. Et lys som
skal skinne for at vi kan finde vej i vores
liv. Lyset skal være et pejlemærke, så vi bliver ved at bevæge os i den rigtige retning
og ikke farer vild i mørket. Hver søndag,
når der er gudstjeneste, så er det netop
det lys, der bliver prædiket om. Om Jesus
som vores frelser og som ham der viser os,
hvordan vi lever et godt liv både med os
selv og med vores medmennesker. Vi bliver
konkret mindet om det, hver gang vi passerer Voer kirke i den mørke tid. For ca. et
års tid siden blev der sat lamper op, som
kaster deres lys op på kirken, så den kan
ses langt væk til påmindelse om at der altid
er et sted vi kan søge hen, også når mørket
fylder vores liv og vi har svært ved at se lyset. Så er der godt at vide at der altid er en,
der er med os, vi skal bare følge lyset.
Kathrine
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 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. Når vi er
færdig med lektionen, får vi en kop te eller kaffe. Hvis restriktionerne om brugen af
mundbind i det offentlige rum forlænges,
så gælder det at mundbind er påkrævet i
kirken, dog undtaget når vi sidder ned.
Tirsdage i ulige uger kl. 10-11 i Voer Kirke
fra d. 19. januar. Dette tilbud gælder også
hvis du ikke bor i Voer sogn.
For mere information kontakt: Organist
Shalika Lalani Pedersen tlf. 40240777
Email: 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 både Agersted
Kirke og Voer Kirke. F.eks. til sangaftener,
Syng Solen ned arrangement og julekoncerter, når covid-restriktionerne ellers tillader det.
Koret øver hver onsdag fra kl. 16.45-17.45
i de to kirker efter nærmer aftale med sangerne. Nodekendskab er ikke nødvendig,
og det er gratis at deltage.
For spørgsmål og andet. Kontakt organist
Shalika Lalani Pedersen. Tlf. 40240777
Email: agerstedvoer@outlook.dk
Voksenkoret holder pause indtil 2. januar 2021 grundet covid19.

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

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 2021 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

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

Søndag d. 13. december
3. s. i advent

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller
10.30 (K)

Søndag d. 20. december
4. s. i advent

10.30 (K)
Ønsk selv din julesalme

Torsdag d. 24. december
Juleaften

10.30 (K)
14.00 (K)

Fredag d. 25. december
Juledag

10.30 (K)

Lørdag d. 26. december
Anden juledag
Søndag d. 27. december
Julesøndag

10.30 (K)
Ønsk selv din julesalme
14.30 (K)
Kransekage og vin bagefter
10.30 (K)
9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 17. januar
2. s. e. h. 3 k.

10.30 (K)
10.30 (K)

Søndag d. 31. januar
Septuagesima
Søndag d. 7. februar
Seksagesima

10.30 (K)

Menighedsrådets
formand, kirkeværge
og kasserer
I skrivende stund har der endnu ikke
fundet konstituering sted. Der henvises
til hjemmesiden: www.voer-agersted.dk

AGERSTED
Graver
Majbritt Sørensen, tlf. 20 31 45 15
agerstedkirke@mail.dk
Menighedsrådets
formand, kirkeværge
og kasserer
I skrivende stund har der endnu ikke
fundet konstituering sted. Der henvises
til hjemmesiden: www.voer-agersted.dk
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.

10.30 (K)

Søndag d. 14. februar
Fastelavn

14.00 (K)
Familiegudstjeneste

Søndag d. 21. februar
1. s. i fasten

9.00 (K)
Jeanette Nymann Geller

Søndag d. 28. februar
2. s. i fasten

Organist
Organist Shalika Lalani Pedersen
Tlf. 40 24 07 77

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

Søndag d. 10. januar
1. s. e. h. 3 k.

Søndag d. 24. januar
Sidste s. e. h. 3 k.

Kirkesanger Mai Skytte
Tlf. 27 47 40 57

VOER

10.30 (K)

Fredag d. 1. januar
Nytårsdag
Søndag d. 3. januar
Helligtrekongers søndag

12.30 (K)
15.30 (K)

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.

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. december
2. s. i advent

AGERSTED

