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lone@rosagerregnskab.dk 
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JeOe Kanstrup Kjær 
 
Organister: 
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Lene Balle 
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Næs>ormand: 
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Tlf: 52 37 80 18 
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Kirsten Mortensen 
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kirstensm@yahoo.dk 

Grønt Udvalg: 
Uffe Holst 
Tlf.: 23 23 95 75 
uffe_holst@privat.dk 

Bygningsudvalg: 
Peter Sommer Nielsen 
Tlf.: 30 45 43 49 
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Økonomiudvalg: 
Henrik Teilberg 
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Forside: 
Alter i naturen ved Høstgudstjenesten i engen i 
samarbejde med Ågård Naturlaug.



NYT FRA BESTYRELSEN

Konfirma4on. 
Søndag d. 12. maj havde vi en stor og flot 
konfirmabon af 12 unge fra menigheden. 
Som alle andre år en stor festdag, hvor 
konfirmandernes forældre havde pyntet 
kirken meget smukt. 
EVer den store renovering af præsteboligen 
kan Henrik igen benyOe Brückerstuen bl 
konfirmabonsforberedelse. Midt i septem-
ber startede 4 unge for at forberede sig bl 
den store dag i maj 2020. 
Konfirmanderne skal på en fælles konfir-
mandtur, som bl.a. går bl vikingebyen i Ribe, 
Hjerbng Kirke, Kaj Munks præstegård, Ve-
dersø Kirke samt Ringkøbing Kirke. 
 
Kirkeklokken. 
I 1975 blev der installeret automabsk ring-
ning fra kirkens klokketårn. Anlægget var 
dengang en flot gave fra „Højgaard“. Vi har 
et årligt eVersyn af klokken og anlægget. I 
foråret måOe vi desværre konstatere, at den 
gamle motor, der trækker hele klokkeværket 
var så slidt, at den sidst i august måned 
måOe skiVes ud. DeOe har betydet en 
ekstraudgiV for os, som ikke var med i årets 
budget. 

Det grønne. 
I eVeråret 2019 fik vi ryddet skrænten bag 
værkstedsbygningen ned mod Bramdrupvej. 
Der er blevet sået græs i skråningen, så der 
nu er et smukt kig fra Bramdrupvej op mod 
præstegård og kirkegård. Desuden fik vi 
etableret en ny materialegård bl sten og 
grus m.m. Det hele rammet ind af et smukt 
pilehegn. DeOe har betydet, at der er sat en 
låge i ned mod den gamle trappe mod 
Bramdrupvej. Trappen vil ved næste ar-
bejdslørdag blive iernet. 
Etableringen af den nye materialegård har 
betydet, at vi har indskrænket den gamle 
materialegård på kirkepladsen, så der nu er 
et flot indkig bl kirkegården fra p-pladsen.

Opkrævning af kirkeskat. 
På den ekstraordinære generalforsamling i 
april blev det besluOet, at der i frembden 
bliver opkrævet kirkeskat bl frimenigheden 
4 gange årligt; februar, maj, august og 
november. Dog i 2019 kun 3 gange. 
De to første rater er á conto rater på bag-
grund af det opkrævede for året før. De to 
sidste rater er den endelige kirkeskat for å-
ret udregnet på baggrund af den skaOeplig-
bge indkomst for året før.  Beregning af kir-
keskat er den skaOepligbge indkomst x 
1,7%. Beløbet vil blive indbereOet bl SKAT, 
hvorved medlemmerne får fradrag i indkom-
sten for det indbetalte beløb. Husk derfor at 
give os adgang bl din skaOemappe, ellers 
kan vi ikke beregne det korrekte beløb, der 
skal indbetales. Desuden deOe for at sikre, 
du får det rigbge fradrag. Evt. henvendelse 
kan ske bl frimenighedens forretningsfører 
Lone Rosager Poulsen. 

Renovering af præstegården. 
D. 13. maj startede den omfaOende renove-
ring af præstegården. D. 14. september var 
alt på plads igen og Henrik har taget sine 
stuer og kontor i brug igen. Tina har ligele-
des fået et flot renoveret graverkontor. 
Peter Sommer fra bestyrelsen har på for-
nemste vis været byggeleder på hele projek-
tet. Den minubøse bdsplan blev holdt og 
det ser ud bl, at vi også holder os nogen-
lunde indenfor det afsaOe budget. 
Boligen er nu isoleret både indefra og 
udefra, ligesom der er lagt gulvvarme ind og 
ikke mindst nye floOe plankegulve. Alle el-
installaboner er skiVet, og der er nu en klar 
opdeling af forbrug af el og varme i de 
tjenstlige lokaler og den private del. 
Der skal lyde en meget stor tak bl alle de fri-
villige, der hjalp med nedbrydning, udkøring 
af 12 tons jord - og 12 tons sand den anden 
vej og mange andre opgaver. TAK!! 
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Renovering af præstegården.



CHRISTINE FELDTHAUS
„ER MODERNE FÆLLESSKABER ANDET END SO-ME?“

24. OKTOBER KL. 19.00

Hvis man skal tro på medierne, så er vi 
truende tæt på at være en samling af 
mobiltelefonasængige og Facebookhun-
grende  ego-er. Vi skal på mindfullness-
kurser for at lære at være nærværende og 
blstede i den virkelige verden, og en stor 
del af vores sociale akbviteter foregår i 
Cyperspace. Men - er det nu også sandt? 
 
Chrisbne Feldthaus fortæller om, hvordan 
det går med de moderne fællesskaber, og 
hvad vi samles om, og hvordan det går 
med kollekbve idéer i Danmark, og hun 
giver smagsprøver på, hvordan danskerne 
mødes og dyrker sig selv i samværet med 
andre. 

Chrisbne Feldthaus er kendt fra TV - bl.a. 
„Kender du typen?“, „Peitersen & Feldt-
haus“ samt en række DR 2 temalørdage. 

STORT FÆLLES FOREDRAG

Foredraget er i samarbejde med andre foreninger og insbtuboner i lokalområdet. 
Billetbesblling på Ågård EVerskoles kontor: tlf.: 75 55 31 33 eller post@aagaardeVerskole.dk 
Pris: 200,- kr incl kaffe og kage. Der kan betales med MobilePay eller kontanter ved indgangen. 
Foredraget er i hallen på Ågård EVerskole. 
 



BRÜCKERSTUEN

Alle Helgen. 
Søndag d. 3. november 
kl.19.30 holder vi Alle 
Helgen gudstjeneste. 
AVenen vil i år forløbe 
med gudstjeneste i kir-
ken. DereVer vil vi alle 
besøge gravene for dem 
vi har mistet på kirkegår-
den, hvor vi ved hver grav 
bl synge et par salmevers. 
EVerfølgende en kop 
kaffe i Brückerstuen

Udstilling i Brückerstuen  
Fra søndag d. 22. september 
udsbller Birthe Vanbng fra Ågård 
sine værker og portræOer i 
Brückerstuen. 
Værkerne er under btlen: 
„Kunsten Om et Levet Liv“ 
 
Kunsten Om et Levet Liv er 
fortællingen om det, der var i dabd, 
og det, vi lever på i nubd. 
 
 

LiWeraturkreds 
Tirsdag d. 24. september 
kl. 19.00 starter vi på 
denne sæsons liOeratur-
kreds. 
Har du ikke være med før, 
så er du meget velkom-
men 
Vi mødes 5 gange 
vinteren over. 
Få yderligere besked hos 
Henrik om, hvordan det 
foregår.

BiograXlub 
Følgende dage kan du komme i 
biografen i Brückerstuen: 
 
Fredag d.  4. oktober kl. 19.30 
Fredag d. 15. november kl. 19.30 
Fredag d. 13. december kl. 19.30 
 
Prisen er 50,-kr, men så får du 
udover filmen også snacks, øl eller 
vin. 
Ingen blmelding. 
 

Teaterkreds 
Teaterkredsen er startet med foresblinger i Teater Mungo Park Kolding. Vil du med, så prøv 
at se, om du kan få billeOer på teaterets hjemmeside. Vi har valgt følgende foresbllinger: 

05.09: „Fejringen af et godt menneske 
22.10: „To hvide mænd“ 
31.10: „Erhardt mod monopolet“ 
22.02: „Mod bl at dræbe“ 
13.03: „Jagten på det gode menneske“ 
19.05: „Erna i krig“ 

EVer foresbllingerne d. 31.10 og d. 19.05 vil vi mødes bl rødvin og ost i Brückerstuen.  



Fællesspisninger 
Medbring den aVensmad, du ville have sat på aVensbordet. 
Vi sæOer det hele på en fælles buffet og deler det, der er. 
Torsdag d. 10. oktober kl. 18.00 
Onsdag d. 13. november kl. 18.00 
Mandag d. 16. december kl. 18.00 
 
                                                              Drikkevarer kan købes. 
 

Naturvidenskablige foredrag. 
I eVeråret indbyder Brückerstueudvalget igen 
bl spændende streamede foredrag sendt 
direkte bl storskærm fra Aarhus Universitet. 

Pris: 25,- kr incl. kaffe og kage. 

Læs mere om foredragene på: 
hOps://ofn.au.dk  -  eller følg med på Brücker-
stuens Facebookside

Tirsdag d. 08.10 kl. 19.00: „På rumkrydstogt ud i Solsystemet“ ved astrofysiker Hans Kjeldsen. 
 
Tirsdag d. 29.10 kl. 19.00: „Viden om vand“ ved kemiker Søren Rud Keiding 
 
Tirsdag d. 05.11 kl. 19.00: „Mennesker i klimaets brændpunkter“ ved klimaforsker Sebasban  
                                               Mernild, journalisterne Lars From og Klaus Dohm 
 
Tirsdag d. 12.11 kl. 19.00: „Hvordan is og vand dannede Danmark“ ved geofysiker David 
                                               Lundbek Egholm og geolog Nikolaj Krog Larsen 
 
Tirsdag d. 19.11 kl. 19.00: „Forædling af mennesket - før og nu“ ved zoofysiologi Tobias Wang 
 
Tirsdag d. 26.11 kl. 19.00: „LuCen vi indånder“ ved kemiker Marianne Glasius og miljømediciner 
                                               Torben Sigsgaard

BRÜCKERSTUEN



FILOSOFISK SALON
TORSDAG D. 7. NOVEMBER KL. 19.00

Fødsel og død i et filosofisk perspek4v.

Vi er imellem Alle Helgen og julen. Mellem 
fødsel og død. 
 
Fødsel og død er den absoluOe ramme om 
menneskers blværelse på jorden. Menne-
skers frihed. Men frihed bl hvad? 
 
Det har vi evnen bl at forholde os bl. Men 
hvordan forholder vi os bl det? Hvordan 
kommer det bl udtryk i det liv, vi lever, og 
med hvilken betydning? 

Ved Alle Helgen mindes vi de døde - og 
barnets fødsel er det, vi fejrer i julen. 
Hvordan forholder vi os bl vores egen dø-
delighed og begrænsede bd her på jorden?  

Vi vil med oplæg og samtale - lyOende, 
tænkende og talende forholde os bl emner 
som tradibon, frihed, nye begyndelser, for-
skellighed og fællesskab. 

Den filosofiske salon ledes af Dorte 
Brøchner Jessen og frimenighedspræst 
Henrik Jensen. 

Dorte har en diplomuddannelse i 
pædagogisk psykologi og en kandidatgrad i 
pædagogisk filosofi. 

„Jeg nyder at holde filosofiske saloner. Jeg 
håber, jeg kan bidrage Jl en åben, modig, 
kærlig og nysgerrig Jlgang Jl Jlværelsen 
med hinanden. Filosofisk tænkning er for 
alle, og giver anledning Jl at perspekJvere 
og bevidstgøre vores nuJdige dilemmaer, 
skærpe vores dømmekraC og nuancere det 
billede, vi allerede har af den verden, som 
vi alle på forskellig vis er en del af. Det 
inviterer jeg gerne med på opdagelse i“ 

Sted:  
Brückerstuen 
Pris:  
50,- kr incl. kaffe og kage.

SAMTALEAFTEN



HVAD RENDER DE RUNDT OG LAVER NU?

OVER ATLANTEN MED JOHANNE LOUISE
ONSDAG D. 20. NOVEMBER KL. 19.00

I vores foredragsrække om, hvad bdligere 
konfirmander nu render rundt og laver, 
har vi inviteret Laura Balle, der blev kon-
firmeret i 2014, bl at fortælle om hendes 
store tur over Atlanten med det gode skib 
„Johanne Louise“ 

Laura påmønstrede på Azoerne og rejste 
21 dage over Atlanten med Barbados 
som mål. 
 
Laura sejlede med familien Neigaard fra 
Vester Nebel, der ejer sejlskibet. Familien 
består af Minea og Bruno og deres tre 
børn Bertram, Nora og Dicte. Dicte blev 
konfirmeret her i maj 2019. 
 
Minea vil fortælle om at udleve drømmen 
om det frie liv og de tæOe familierelabo-
ner ombord på et sejlskib. 
For øjeblikket sejler familien rundt i 
Caribien. 



„Morgensamling“ 
- en ny lydserie om livets store spørgsmål. 

Savner du også en god morgensamling at starte dagen på? 
Folkehøjskolernes Forening har i samarbejde med Kristeligt 
Dagblad startet en ny fremragende lydserie, hvor en række 
livskloge fortællere fra landets højskoler, på poebsk vis, 
rejser nogle af livets store spørgsmål. 

Hvert indslag er ca. 20 minuOer og fortællingerne er smukt 
akkompagneret af nyfortolkninger af Højskolesangbogens 
kendte melodier.  
Find det på: www.kristeligt-dagblad.dk/morgensamling 

Så start din morgen med en god eksistenbel fortælling og skab rum for 
refleksion over livets finurligheder. Der er et nyt indslag hver dag. 

HØJSKOLEHJØRNET

Gymnas4khøjskolen i 
Ollerup 
- 100 år i 2020. 
Vi er mange bdligere elever fra 
Gymnasbkhøjskolen i Ollerup i 
menigheden. I 2020 er det 100 år siden 
højskolen blev grundlagt. 
 
Den 2. maj 202 er der stort 
jubilæumselevmøde og Henrik vil på 
privat basis, hvis der er interesse for det, 
arrangere en fælles bus fra Ågård bl og 
fra elevmødet, så alle vi gamle OD-ere 
kan deltage i festlighederne. 

Yderligere oplysninger kommer senere. 
Nærmere oplysninger kommer i starten 
af 2020.



GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

22.09 Kl. 10.00 14. søndag eVer Trinitabs med barnedåb

29.09 Kl. 10.00 15. søndag eVer Trinitabs

OKTOBER

06.10 Kl. 19.30 16. søndag eVer Trinitabs

13.10 Ingen EVerårsferie

20.10 Ingen EVerårsferie

27.10 Kl. 10.00 19. søndag eVer Trinitabs

NOVEMBER

03.11 Kl. 19.30 Alle Helgen - se omtale andetsteds i bladet

10.11 Kl. 10.00 21. søndag eVer Trinitabs

17.11 Kl. 10.00 22. søndag eVer Trinitabs

24.11 Ingen

DECEMBER

01.12 Kl. 10.00 1. søndag i advent

08.12 Kl. 19.30 2. søndag i advent - Musikgudstjeneste

15.12 Kl. 10.00 3. søndag i advent

22.12 Ingen

24.12 Kl. 15.30 JuleaVen

25.12 Kl. 10.00 Juledag

26.12 Ingen

29.12 Ingen

JANUAR 2020

01.01 Kl. 11.00 Nytårsdag 



Ågård Frimenighed 
Kirkebakken 6 

Ågård 
6040 Egtved 

www.aagaardfrimenighed.dk 

Husk venligst at meddele os adresseændring. 
Vi får ikke automa4sk besked fra Folkeregister eller postvæsen. 


