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Den nye Persondatalov trådte i kra den
25. maj 2018.
I den forbindelse har frimenigheden udarbejdet den lovpligge privatlivspoli k, som bruges l at oplyse vores
medlemmer om, hvordan frimenigheden håndterer personoplysninger.
Medlemmer af Ågård Frimenighed opfordres l at læse privatlivspoli kken på vores hjemmeside. I vores poli k kan du bl.a.
læse om, hvilke personoplysninger vi har om vores medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne, og hvad dine
re gheder er i den forbindelse.

Bestyrelsen
E er en velbesøgt generalforsamling har bestyrelsen
kons tueret sig som følger:
Formand Per Rasmussen
Næs ormand Grethe Aamand Lund
Sekretær Kirsten Søndergaard Mortensen
Grønne Udvalg U e Holst
Bygningsudvalg Peter Sommer Nielsen
Økonomiudvalg Henrik Teilberg
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Foredrag og koncert

Persondatalov

Tirsdag d. 28. oktoner kl. 19.30
på Ågård E erskole

“

Spændende foredrag med DRjournalist Anders Agger.
Hør Anders Agger fortælle med stor
indlevelse, humor og selvironi om sine unikke oplevelser ved at lave tvreportager. Anders Agger er kendt
for udsendelserne: “Kongehuset indefra”, “Livscyklus”, “Tro, håb og
IKEA”, Sømanden og juristen”, “Drengene fra Herlufsholm” m.m.
Bille er á 150,- kr incl. ka e og kage
bes lles på Ågård E erskole fra d. 1.
oktober på tlf.: 75 55 31 33 eller mail
post@aagaarde erskole.dk.
Et samarbejde mellem Ågård E erskole, Ågård
Forsamlingshus, Din lokale foredragsforening
Fostbroderskabet og Ågård Frimenighed.

Onsdag d. 12. november kl. 19.00
i Frimenighedskirken
Årets kirkekoncert er med folkemusiker Søren Krogh og pianist
Mar n Jønsson.
Søren Krogh modtog i 2013 prisen
ved Danish Music Award som årets
bedste folkemusiker.
Pressen skriver om Søren Krogh:
“Søren Kogh formår at fange publikum med iørefaldende sange og underfundige fortællinger med en herlig jysk humor”
Bille er á 125,- kr kan bes lles hos
Henrik Jensen på tlf: 51269490 eller
via hjemmesiden.
Der er ikke nummererede pladser!

Ågård Frimenighed har fået en ny hjemmeside.
Hjemmesiden er op meret l nu også at kunne læses på
smartphones og tablets.

Frimenighedens hjemmeside har
fået et nyt og mere dssvarende
design. Opbygningen af siden er sket
hen over sommeren.
Det er nu meget le ere at orientere
sig om f.eks. gudstjenesteliste, arrangemenskalender,kontak nformaoner m.m.
Nye undersøgelser viser, at omkring
50% i dag læser en hjemmeside på

deres mobiltelefon eller på de såkaldte tablets. Derfor er vores nye
hjemmeside op meret l, at indholdet vises forskelligt, om man ser
siden på computeren, mobiltelefonen eller tablet.
Den nye hjemmeside har også den
fordel, at den kan samarbejde med
vores Facebook-side.
Gå gerne på opdagelse på siden!
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Ny hjemmeside
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“De andre og os”
- en foredragsrække
Torsdag d. 25. 09 kl. 19.00
Forfa er og dl. chefred.
Erik Meier Carlsen om at
være buddhist i dagens
Danmark

Arrangementer

Varmestyring i kirken.

Vi oplever heldigvis en stor opbakning l vores forskelligartede arrangementer. I de e e erår har vi valgt
at lbyde en foredragsrække med
tre foredrag om andre religiøse samfund.

I e eråret 2013 havde vi besøg af en
energikonsulent. Han gennemgik vores energiforbrug i såvel kirke som
præstebolig. En af de e erfølgende
anbefalinger var, at vi i kirken k installeret et elektronisk styringssystem, der selv regner ud, hvornår
varmeanlægget skal tænde og slukke. De e anlæg er nu installeret, og
kan nu programmeres og styres fra
en computer i præsteboligen.

Til foråret vil vi byde på tre fyra enssange. Denne gang med tre
forfa ere, der har skrevet sange l
Højskolesangbogen. Desuden vil
Henrik l foråret lbyde en studiekreds med tlen “Kirkeskole for
voksne”.

Værksted og carport
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Hen over det sene forår har vi fået
færdiggjort opførelsen af en ny carport l præsteboligen. Sam dig er
den gamle garage lagt sammen med
graverens værksted således, at der
nu er god plads l de maskiner, der
beny es på kirkegården
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Nyt fra bestyrelsen…

Torsdag d. 09.10 kl. 19.00
Lærer Birgit Uth Bahloul om at
være muslim i dagens Danmark.
Birgit Uth Bahloul konverterede
l islam

Udvalg.
E er generalforsamlingen har bestyrelsen nedsat tre faste udvalg:
Arrangementsudvalg:
Grethe, Viggo og Henrik
Kirkegårdsudvalg:
Inger, Birthe og Henrik
Bygningsudvalg:
Mads, Per, Birthe og Henrik

Torsdag d. 27.11 kl. 19.00
Overrabiner Bent Lexner om at
være jøde i dagens Danmark

Ågård Frimenighed har fået en ny hjemmeside.
Hjemmesiden er op meret l nu også at kunne læses på
smartphones og tablets.

Frimenighedens hjemmeside har
fået et nyt og mere dssvarende
design. Opbygningen af siden er sket
hen over sommeren.
Det er nu meget le ere at orientere
sig om f.eks. gudstjenesteliste, arrangemenskalender,kontak nformaoner m.m.
Nye undersøgelser viser, at omkring
50% i dag læser en hjemmeside på

deres mobiltelefon eller på de såkaldte tablets. Derfor er vores nye
hjemmeside op meret l, at indholdet vises forskelligt, om man ser
siden på computeren, mobiltelefonen eller tablet.
Den nye hjemmeside har også den
fordel, at den kan samarbejde med
vores Facebook-side.
Gå gerne på opdagelse på siden!
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Gudstjenesteliste

Brückerstuen
På den a oldte generalforsamling i
marts orienterede bestyrelsen om
planerne for at opføre Brückerstuen.
En lbygning l præsteboligen vest
for denne. Formålet med opførelsen
er at skabe et godt facilitetsmæssigt
udgangspunkt for den videre udvikling af frimenigheden, herunder
at:
• Frem dssikre boligen i t. l
adskillelse af privat og arbejde.
• Etablere bedre toile orhold.
• Bedre forhold for kon rmander.
• Bedre personaleforhold for graver.
• Et nyt og spændende afsæt for
det fortsa e folkeoplysende arbejde.
• Etablere en “stue”, som kan
være l rådighed for hele lokalsamfundet.
Generalforsamlingen gav bestyrelsen
et klart mandat l at arbejde videre

1.s. i advent

med denne idé, og der blev nedsat
en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen
består af Lene Balle, Hans Ludvig
Westh, Kris an Rask Petersen og fra
bestyrelsen Per Rasmussen. Gruppen
har a oldt møder med mulige
rmaer, der kan forestå byggeriet,
møder med lokale interessenter og
kontakt l en professionel fundraiser,
der kan bistå arbejdet med at nde
eksterne midler l projektet.
Vi vil nu gerne orientere resten af
menigheden om, hvor langt vi er i arbejdet, og hvordan vi ser mulighederne for at realisere projektet.
Derfor indbydes alle l en informa onsa en:
Torsdag d. 28.08 kl. 19.00 i kirken.
E erfølgende byder vi på et lille glas
og tapas i præsteboligen.
Der er ingen lmelding, men vi håber på stort fremmøde!

