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Persondatalov
Den	nye	Persondatalov	trådte	i	kra2	den	
25.	maj	2018.	
	
I	 den	 forbindelse	 har	 frimenigheden	 udarbejdet	 den	 lovplig-
Cge	 privatlivspoliCk,	 som	 bruges	 Cl	 at	 oplyse	 vores	
medlemmer	 om,	 hvordan	 frimenigheden	 håndterer	 person-
oplysninger.	
	
Medlemmer	af	Ågård	Frimenighed	opfordres	Cl	at	læse	privat-
livspoliCkken	på	vores	hjemmeside.	I	vores	poliCk	kan	du	bl.a.	
læse	 om,	 hvilke	 personoplysninger	 vi	 har	 om	 vores	 med-
lemmer,	 hvordan	 vi	 håndterer	 oplysningerne,	 og	 hvad	 dine	
reIgheder	er	i	den	forbindelse.

www.aagaardfrimenighed.dk

Foredrag og koncert

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

Spændende	 foredrag	 med	 DR-
journalist	Anders	Agger.	
Hør	Anders	Agger	 fortælle	med	 stor	
indlevelse,	humor	og	selvironi	om	si-
ne	 unikke	 oplevelser	 ved	 at	 lave	 tv-
reportager.	 Anders	 Agger	 er	 kendt	
for	 udsendelserne:	 “Kongehuset	 in-
defra”,	 “Livscyklus”,	 “Tro,	 håb	 og	
IKEA”,	Sømanden	og	juristen”,	“Dren-
gene	fra	Herlufsholm”	m.m.	

BilleXer	á	150,-	kr	incl.	kaffe	og	kage	
besClles	på	Ågård	E2erskole	fra	d.	1.	
oktober	på	tlf.:	75	55	31	33	eller	mail	
post@aagaarde2erskole.dk.	

Et	samarbejde	mellem	Ågård	E2erskole,	Ågård	
Forsamlingshus,	 Din	 lokale	 foredragsforening		
Fostbroderskabet	og	Ågård	Frimenighed.	

Onsdag	d.	12.	november	kl.	19.00	
i	Frimenighedskirken	

Årets	 kirkekoncert	 er	 med	 folke-
musiker	 Søren	 Krogh	 og	 pianist	
MarCn	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	 publi-
kum	med	 iørefaldende	 sange	og	un-
derfundige	 fortællinger	med	 en	 her-
lig	jysk	humor”	

BilleXer	 á	 125,-	 kr	 kan	 besClles	 hos	
Henrik	 Jensen	på	 tlf:	51269490	eller	
via	hjemmesiden.	

Der	er	ikke	nummererede	pladser!	

Bestyrelsen
E2er	 en	 velbesøgt	 generalforsamling	 har	 bestyrelsen	
konsCtueret	sig	som	følger:	
	
Formand	Per	Rasmussen	
Næseormand	Grethe	Aamand	Lund	
Sekretær	Kirsten	Søndergaard	Mortensen	
Grønne	Udvalg	Uffe	Holst	
Bygningsudvalg	Peter	Sommer	Nielsen	
Økonomiudvalg	Henrik	Teilberg



Ny hjemmeside
Ågård	Frimenighed	har	fået	en	ny	hjemmeside.	
Hjemmesiden	 er	 opCmeret	 Cl	 nu	 også	 at	 kunne	 læses	 på	
smartphones	og	tablets.

Frimenighedens	 hjemmeside	 har	
fået	 et	 nyt	 og	 mere	 Cdssvarende	
design.	Opbygningen	af	siden	er	sket	
hen	over	sommeren.		

Det	er	nu	meget	leXere	at	orientere	
sig	 om	 f.eks.	 gudstjenesteliste,	 ar-
rangemenskalender,kontakCnforma-
Coner	m.m.	

Nye	undersøgelser	viser,	at	omkring	
50%	 i	 dag	 læser	 en	 hjemmeside	 på	

deres	 mobiltelefon	 eller	 på	 de	 så-
kaldte	 tablets.	 Derfor	 er	 vores	 nye	
hjemmeside	 opCmeret	 Cl,	 at	 ind-
holdet	 vises	 forskelligt,	 om	man	 ser	
siden	 på	 computeren,	 mobiltele-
fonen	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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Torsdag	d.	25.	09	kl.	19.00	

ForfaXer	og	Cdl.	chefred.	
Erik	Meier	Carlsen	om	at	
være	buddhist	i	dagens	
Danmark

Torsdag	d.	09.10	kl.	19.00	

Lærer	Birgit	Uth	Bahloul	om	at	
være	muslim	i	dagens	Danmark.	
Birgit	Uth	Bahloul	konverterede	
Cl	islam

Torsdag	d.	27.11	kl.	19.00	

Overrabiner	Bent	Lexner	om	at	
være	jøde	i	dagens	Danmark

“De andre og os” 
- en foredragsrække

Nyt fra bestyrelsen…

Arrangementer	
Vi	 oplever	 heldigvis	 en	 stor	 opbak-
ning	Cl	 vores	 forskelligartede	 arran-
gementer.	I	deXe	e2erår	har	vi	valgt	
at	 Clbyde	 en	 foredragsrække	 med	
tre	foredrag	om	andre	religiøse	sam-
fund.	

Til	 foråret	 vil	 vi	 byde	 på	 tre	 fyr-
a2enssange.	 Denne	 gang	 med	 tre	
forfaXere,	 der	 har	 skrevet	 sange	 Cl	
Højskolesangbogen.	 Desuden	 vil	
Henrik	 Cl	 foråret	 Clbyde	 en	 studie-
kreds	 med	 Ctlen	 “Kirkeskole	 for	
voksne”.	

Værksted	og	carport	
Hen	 over	 det	 sene	 forår	 har	 vi	 fået	
færdiggjort	opførelsen	af	 en	ny	 car-
port	 Cl	 præsteboligen.	 SamCdig	 er	
den	gamle	garage	lagt	sammen	med	
graverens	 værksted	 således,	 at	 der	
nu	er	god	plads	Cl	de	maskiner,	der	
benyXes	på	kirkegården	

Varmestyring	i	kirken.	
I	e2eråret	2013	havde	vi	besøg	af	en	
energikonsulent.	Han	gennemgik	vo-
res	 energiforbrug	 i	 såvel	 kirke	 som	
præstebolig.	 En	 af	 de	 e2erfølgende	
anbefalinger	var,	at	vi	 i	kirken	fik	in-
stalleret	 et	 elektronisk	 styringssy-
stem,	 der	 selv	 regner	 ud,	 hvornår	
varmeanlægget	 skal	 tænde	 og	 sluk-
ke.	DeXe	anlæg	er	nu	installeret,	og	
kan	 nu	 programmeres	 og	 styres	 fra	
en	computer	i	præsteboligen.	

Udvalg.	
E2er	generalforsamlingen	har	besty-
relsen	nedsat	tre	faste	udvalg:	
Arrangementsudvalg:	
Grethe,	Viggo	og	Henrik	

Kirkegårdsudvalg:	
Inger,	Birthe	og	Henrik	

Bygningsudvalg:	
Mads,	Per,	Birthe	og	Henrik	
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På	 den	 aooldte	 generalforsamling	 i	
marts	 orienterede	 bestyrelsen	 om	
planerne	for	at	opføre	Brückerstuen.	
En	 Clbygning	 Cl	 præsteboligen	 vest	
for	denne.	Formålet	med	opførelsen	
er	at	 skabe	et	godt	 facilitetsmæssigt	
udgangspunkt	 for	 den	 videre	 ud-
vikling	 af	 frimenigheden,	 herunder	
at:	
• FremCdssikre	 boligen	 iot.	 Cl	

adskillelse	af	privat	og	arbejde.	
• Etablere	bedre	toileeorhold.	
• Bedre	forhold	for	konfirmander.	
• Bedre	 personaleforhold	 for	 gra-

ver.	
• Et	 nyt	 og	 spændende	 afsæt	 for	

det	 fortsaXe	 folkeoplysende	 ar-
bejde.	

• Etablere	 en	 “stue”,	 som	 kan	
være	Cl	 rådighed	 for	 hele	 lokal-
samfundet.	

Generalforsamlingen	gav	bestyrelsen	
et	 klart	mandat	Cl	 at	 arbejde	videre	

med	 denne	 idé,	 og	 der	 blev	 nedsat	
en	 arbejdsgruppe.	 Arbejdsgruppen	
består	 af	 Lene	 Balle,	 Hans	 Ludvig	
Westh,	KrisCan	Rask	Petersen	og	 fra	
bestyrelsen	Per	Rasmussen.	Gruppen	
har	 aooldt	 møder	 med	 mulige	
firmaer,	 der	 kan	 forestå	 byggeriet,	
møder	 med	 lokale	 interessenter	 og	
kontakt	Cl	en	professionel	fundraiser,	
der	 kan	 bistå	 arbejdet	med	 at	 finde	
eksterne	midler	Cl	projektet.	

Vi	 vil	 nu	 gerne	 orientere	 resten	 af	
menigheden	om,	hvor	langt	vi	er	i	ar-
bejdet,	 og	 hvordan	 vi	 ser	 mulig-
hederne	 for	 at	 realisere	 projektet.	
Derfor	 indbydes	 alle	 Cl	 en	 infor-
maConsa2en:	
Torsdag	d.	28.08	kl.	19.00	i	kirken.	

E2erfølgende	byder	vi	på	et	lille	glas	
og	tapas	i	præsteboligen.	
Der	er	ingen	Clmelding,	men	vi	håb-
er	på	stort	fremmøde!	

August

17.08 kl.	19.30 9.s.e.trin	-	konfirmandindskrivning

24.08 kl.	10.00 10.s.e.trin

31.08 kl.	19.30 11.s.e.trin	-	kirkekaffe

September

07.09 kl.	10.00 12.s.e.trin

14.09 ingen

21.09 kl.	11.00 14.s.e.trin	Lille	Årsmøde

28.09 kl.	19.30 15.s.e.trin	-	kirkekaffe

Oktober

05.10 kl.	10.00 16.s.e.trin

12.10 ingen E2erårsferie

09.09 ingen E2erårsferie

98 kl.	10.00 19.s.e.trin	-	sommerCd	sluXer	-

osjPjef

02.11 kl.	19.30 Alle	Helgen.	Kaffe	i	præstegård	e2er

09.11 kl.	10.00 21.s.e.trin

16.11 kl.	19.30 22.s.e.trin

23.11 ingen

30.11 kl.	10.00 1.s.	i	advent

Gudstjenesteliste

Brückerstuen


