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FORMAND 
Per Nedergaard Rasmussen 
Tlf.: 61 61 40 55 
pnr@dif.dk 

NÆSTFORMAND 
Kari Uth 
Tlf.: 52 37 80 18 
leder@rbbhv.dk  
 
 
SEKRETÆR 
Kirsten Mortensen 
Tlf: 22 62 14 13 
kirstensm@yahoo.dk 

FORMAND GRØNT UDVALG 
Uffe Holst 
Tlf.: 23 23 95 75 
uffe_holst@privat.dk 
 
 
FORMAND BYGNINGSUDVALG 
Peter Ballisager Sommer Nielsen 
Tlf.: 30 45 43 49 
peterb@post10.tele.dk 

FORMAND ØKONOMIUDVALG 
Henrik Teilberg 
Tlf.: 23 65 72 48 
henrikteilberg@gmail.com 
 

FORMAND ARRANGEMENTSUDVALG 
Kirsten Mortensen 
Tlf.: 22 62 14 13 
kirstensm@yahoo.dk


 
KONTAKT TIL BRÜCKERSTUEN 
Lene Balle 
Tlf.: 26 20 12 08 
lb@aagaardefterskole.dk


 
MEDARBEJDERE: 
Frimenighedspræst 
Henrik Jensen 
Kirkebakken 6, Ågård 
6040 Egtved 
Tlf: 51 26  94 90 
aagaardfrimenighed@gmail.com


Træffes efter aftale eller kom forbi 
præstegården. 
 
Graver 
Tina Korsholm 
Tlf.: 20 77 45 59 
graveraagaardfrimenighed@gmail.com 


Forretningsfører 
Lone Rosager Poulsen 
Tlf.: 22 16 98 61 
lone@rosagerregnskab.dk


Organister 
Inge Østerlund 
Per Bhuto 

Kirkesanger 
Jette Kanstrup Kjær


Redaktionen afsluttet 20. januar 
Redaktion og layout: Henrik Jensen

OBS - E'er generalforsamling i marts 2020 vil der være æn-
dringer i bestyrelsens sammensætning og opgaver. 
Hold dig orienteret på www.aagaardfrimenighed.dk
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Nyt altersølv
I april 2019 var vi så uheldige at have indbrud på 
graverkontoret. Her blev vores floGe altersølv fra 
1887 stjålet, og det er desværre ikke dukket op 
igen. Vores dåbsfad blev dog fundet af en kvik 
dreng på en mark ved Højen. PoliOet med hunde 
gennemsøgte marken og et nærliggende krat. Det 
kunne jo være, resten af altersølvet også var 
smidt der. Men desværre fandt de det ikke. 
En af menighedens medlemmer Hans Peter 
Sørensen afgik ved døden i februar 2018. Hans 
Peter havde været så venlig i sit testamente at 
Olgodese Ågård Frimenighed med en større 
pengegave, hvilket vi er meget taknemmlige for. 
Bestyrelsen traf hurOgt den beslutning, at vi 
skulle indkøbe nyt altersølv for den floGe gave. 
Sølvet er nu i brug Ol hver gudstjeneste og låst 
inde i godkendt pengeskab.

Eksempel: 
Du indsæGer din niece Ol at arve alt e'er 
dig. Din formue er 1 mio kr. 
Af deGe beløb skal din niece betale 
329.278 kr i afgi' (2019 tal) 
Din niece får derfor udbetalt 670.722 kr. 
 
Men! - Hvis du bruger 30% reglen! 

Du indsæGer din niece Ol at arve 70% og 
en velgørende organisaOon Ol at arve 30% 
med bestemmelse om, at organisaOonen 
skal betale bo- og Ollægsboafgi'. 
Din niece arver derfor nu 700.000 kr. Alt-
så 29.278 kr mere Ol niecen. 
OrganisaOonen arver 300.000 kr, men 
skal så betale afgi'en for din niece. 
Afgi'en udgør nu 220.528 kr. 
OrganisaOonen får derfor udbetalt 
79.472 kr. 
Altså - mere Ol niecen og noget Ol organi-
saOonen 

Det er blevet le.ere at stø.e et godt formål via sit 
testamente. 

Hvis du er i den situaOon, at du ikke har direkte livsarvinger 
d.v.s. ægtefælle, børn, børnebørn og oldebørn eller søskende, 
så kan det være en fordel for de, der skal arve dig, at du opret-
ter et Onglyst testamente, som også kan Olgodese en vel-
gørende organisaOon, der er godkendt som gavebere_get or-
ganisaOon. Ågård Frimenighed er en sådan gavebere_get or-
ganisaOon. Her kan den såkaldte 30% regel med fordel 
benyGes. Det er en ordning, hvor en gavebere_get organisa-
Oon indsæGes i testamentet Ol at arve 30% af boet, imod at 
betale bo- og Ollægsboafgi'er for de øvrige arvinger. De 
øvrige arvinger modtager i deGe Olfælde 70% af boet, men 
skal så ikke betale afgi'er. Da velgørende organisaOoner ikke 
betaler bo- og Ollægsboafgi', betyder det fakOsk, at familien - 
f.eks. nevøer eller niecer får lidt mere i arv, og der samOdig 
bliver et beløb Ol den velgørende organisaOon. 

Denne mulighed foreligger dog kun, hvis testamentet er 
Onglyst. Rådfør dig evt. med en advokat.
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Begravelse i Ghana

Fortællea=en om begravelseskik i Ghana 
 - Torsdag d. 27. februar kl. 19.00 

Henrik deltog i december 2019 i en stor begravelse i Ghana. 
Henriks ven og samarbejdspartner siden 1991, Alfred Cofie, 
var af høvdingeslægt, og derfor var begravelsen over flere 
dage, hvor der dels blev gennemspillet gamle tradiOonelle 
ritualer samt en stor kirkelig begravelse. 
Henrik deltog også i den kirkelige del som assisterende 
præst. 

I ord og billeder vil Henrik fortælle om begravelseskulturen i 
Vestafrika med udgangspunkt i den konkrete begivenhed, 
som han selv deltog i. 
 
 
 



„ER I DER!?“
Syng med Peter A G i Frimenighedskirken 

Mandag d. 16. Marts kl. 19.00

Kom med Ol en forrygende a'en i kirken, hvor vi skal 
synge fra Højskolesangbogen med Peter A G. 
 
Oplev en a'en med Peter A G med livsmod, livsglæde 
og det sansende menneske. 

En a'en med plads Ol forundring og e'ertanke 

Peter A G fortæller undervejs om sit liv og 
sin tro. 

Ved klaveret: Per Bhuto.

Peter Andreas Gjerluf Nielsen. Dansk singer-song- 
writer og komponist. Mest kendt som forsanger i 
bandet GNAGS

Bille<er kan kun købes i forsalg! 

Billetpris 150,- kr, som besGlles 
enten via formular på Ågård 
Frimenigheds hjemmeside: 
www.aagaardfrimenighed.dk 
eller på telefon 51 26 94 90. 

Billetsalg starter d. 17. februar. 

På aQenen åbnes dørene kl. 18.30 



Børnesang og Salmeklang 
- nyt og spændende Olbud Ol de mindste

I løbet af foråret indbyder vi Ol tre spændende formiddage med sang og rytmik for børn i 
børnehave-/indskolingsalderen. 
 
Vi vil synge børnenes sange, kirkens sange, sanglege og sange med bevægelser Ol. 
Alle gange vil foregå i frimenighedskirken.  
 
E'er sangene - omkring kl. 11.00 - byder vi på rugbrød og spegepølse i Brückerstuen. 
 
Arrangementerne er åbne for alle! Søskende og bedsteforældre er meget velkomne. 
 
Frimenighedspræst Henrik Jensen spiller op sammen med David Sommer medens Maria 
Louise Bøg Sørensen synger for på de musikalske løjer. Tilmelding er ikke nødvendig. 

Kom og syng med: 

    d. 22. februar kl. 10.00-11.00 
    d. 21. marts kl. 10.00-11.00 
    d. 18. april kl. 10.00-11.00



Naturvidenskablige foredrag 

- streamet direkte fra Århus Universitet
4. februar 19.00 - 21.00 
Einsteins relaRvitetsteori 
Einstein lagde med sin relaOvitetsteori fundamentet 
for meget af den moderne fysik. Hør om at Od, længde 
og samOdighed ikke er absoluGe begreber og om de 
Olsyneladende paradokser som relaOvitetsteorien be-
handler – fx det såkaldte tvillingeparadoks. 

18. februar 19.00 - 21-00 
Kvantecomputeren 
Få en intro Ol kvantefysikkens verden, og hør om den 
nye ”kvanterevoluOon” som udvikler teknologier der 
bygger på de mest paradoksale kvantefænomener. Hør 
om hvordan kvantecomputere virker og hvad de kan 
bruges Ol. 

3. marts 19.00 - 21-00 
Det er bare en virus 
Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det 
trænger ind i og udnyGer levende celler Ol at formere 
sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigOgste 
kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne 
må tænke for at bekæmpe dem. 

10. marts 19.00-21.00 
FremRdens natur 
Jorden er en levende planet fyldt med mange forskel-
lige livsformer. Men Jordens store befolkning presser 
nu naturen. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens 
biodiversitet og om konsekvenserne for fremOdens 
levende natur. Hvilke løsninger skal vi satse på?



31. marts 19.00 - 21.00 
Dybhavet - nyt fra en ukendt verden 
Forskere har fundet uventet liv på de største havdyb-
der og dybt i havbunden. Hør om organismer der er 
Olpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i 
havbunden som har generaOonsOder på tusinder af år 
og som er afgørende for livsforholdene på Jorden. 

21. april 19.00 - 21.00 
Rask og glad - tak dine unikke mikrober 
Ny forskning viser at mikrober i vores tarm, på vores 
hud og i vores hulrum påvirker vores helbred fra det 
sekund vi kommer Ol verden. Hør om hvordan du 
styrker dine mikroorganismer så de opOmerer dit im-
munforsvar, din fordøjelse og din mentale balance. 

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab kan du 
komme tæGere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for 
naturvidenskab. Det er forskere som forelæser, niveauet er højt, og 
du vil blive udfordret, men du kan få udbyGe af alle foredrag uanset 
dine faglige forudsætninger. 

Du kan kun opleve foredragene mens de aqoldes.Foredragene 
bliver altså ikke Olgængelige på neGet e'erfølgende. 

Læs mere om program og de enkelte foredrag på: 
h.ps://ofn.au.dk  

Hos os er foredragene i Brückerstuen. Prisen er 25,- kr, men så 
serveres der også kaffe og kage i pausen. Der er mulighed for også 
at købe en øl eller et glas vin. 
 
Tag gerne en ven og naboen med! 



SLIP LIVET LØS 
- foredrag med Rdl. sygehuspræst Preben Kok.

9

Når vi erkender vores magtesløshed, forsvinder skyldfølelsen! 
 
Vi har en urealisOsk foresOlling om, hvor meget styr man 
kan have på livet. Det betyder, at vi o'e tynges af 
skyldfølelse i Olfælde, hvor vi slet ingen skyld kan have, 
fordi vi ikke har magten. Vi har glemt, at sårbarheden kan 
være frugtbar og livgivende, og vi forstår ikke længere, at et 
harmonisk parforhold er en enhed, der dannes af to 
modsatreGede lidenskaber: den grænsesprængende og den 
grænsesæGende. 

Pensioneret sogne- og sygehuspræst, foredragsholder og 
sjælesørger Preben Kok gør i foredraget op med en række 
givne foresOllinger, som det moderne menneske kæmper 
med i sin hverdag og sit liv, og så spørger han: Hvad mister 
vi ved kun at træffe beslutninger med forstanden – uden at 
have troen og myternes nedarvede visdom med? 

Preben Kok er Cand. mag i historie og kristen-
domskundskab. Blev sognepræst i Engum sogn 
i 1975 og sygehuspræst på Vejle Sygehus i 
1986. 
Har bl.a. udgivet bøgerne: 
 
„Skæld ud på Gud“ i 2008 
„Slip livet løs“ i 2017 
Klummeskribent i Ugeskri' for læger.

Torsdag d. 2. april 
kl. 19.00 

i Brückerstuen



Højskoledag 29. april 

- i Brückerstuen med foredrag, spisning og sang 
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Program: 

Kl. 09.30: Formiddagskaffe 
 
Kl. 10.00: Foredrag ved Aage AugusOnus 
        „Da Danmark blev moderne“ 

Kl. 12.00: Frokost 
 
Kl. 13.00: Sang fra Højskolesangbogen 
        Henrik Jensen 

Kl. 14.00: E'ermiddagskaffe og afslutning. 
 
Pris: 150,- kr. incl. al forplejning. 
 
Tilmelding senest d. 14. april på liste i kirken 
eller tlf: 51269490  
mail: aagaardfrimenighed@gmail.com 

OBS - Begrænset antal pladser, så „først Ol 
mølle princip“ er gældende.

Aage AugusOnus er uddannet cand. mag i historie og religion. Han har været valgmenighedspræst i 
Odder Valgmenighed. Desuden været højskoleforstander på Rude Strand Seniorhøjskole. 

Aage er en god ven af Ågård Frimenighed, da han har specialiseret sig i frimenighedens første præst 
Valdemar Brücker og hans historie.  

Foredraget „Da Danmark blev moderne. En fortælling fra et Danmark i opbrud“ handler om det 
grundtvigske Danmarks møde med Georg Brandes og det moderne gennembrud med dets fokus på 
ateismen, kvinden, eroOkken og naturen. Hovedpersonerne er Valdemar Brücker og præsten og for-
faGeren Jakob Knudsen, der i 1880’erne og 90’erne gik ind i kampen. En kamp, der delte og den dag 
i dag deler de ideologiske vande i den danske offentlighed og kirkeliv. 

Aage vil ligeledes komme ind på, hvorfor Ågård Frimenighed gik fra at være en valgmenighed - in-
denfor Folkekirken - Ol, som i dag en frimenighed udenfor Folkekirken. Det har bl.a. noget med Gen-
foreningen i 1920 at gøre!
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Filmaftener i Brückerstuen. 
Vi viser film i Brückerstuen, hvor alle er velkomne. En a'en 
koster 50,- kr incl. vin, øl og chips. 
Fredag d. 31. januar kl. 19.30 
Fredag d. 27. marts kl. 19.30 
Vil du på forhånd vide, hvilken film der vises, så kom på en 
mailliste ved at skrive Ol Lene Balle på: 
lb@aagaardefterskole.dk  
 

Fællesspisninger 
Medbring den a'ensmad, du alligevel villle have sat på bordet 
derhjemme. Vi laver fælles buffet. Vi bruger ikke hele a'enen, 
men spiser sammen og går så hver Ol sit. 
Mandag d. 17. februar kl. 18.00 
Tirsdag d. 24. marts kl. 18.00 
Onsdag d. 13. maj kl. 18.00 
Alle er velkomne, og da vi selv medbringer maden er 
arrangementet graOs. 

4. Maj a=en 
Mandag d. 4. maj kl. 20.00 er der Alsangsa'en i kirken. I år 
kan vi fejre 75 året for Danmarks befrielse. E'er en Omes 
sang og tekster Ol refleksion serveres en kop kaffe på Ågård 
E'erskole. 
Arrangementet er i samarbejde med Ågård E'erskole, og vi 
får besøg af Grundtvigsk Forum, Billund denne a'en. 
 
 

Operaaften 
I juni 2019 blev der sendt et nyhedsbrev ud samt på vores 
FACEBOOK side om muligheden af at komme i Operaen i 
København d. 3. maj for at se Verdis „La Traviata“. Vi havde 25 
billeGer, og de er alle afsat. 
Som optakt Ol operaen er der en introdukOon Ol stykket onsdag 
d. 22. april kl. 19.00, hvor operakyndige Hans Kjær fra Kolding 
fortæller om operaen. Alle er velkomne denne a'en. 
 

Fyra=enssang om 100 året for Genforeningen 
Tirsdag d. 26. maj fra kl. 17.00-18.00 indbyder vi Ol 
Fyra'enssang i frimenighedskirken, hvor vi bl.a. vil synge de 
store fædrelandssange og nye sange om 100 året for Gen-
foreningen 
Frimenighedspræst Henrik Jensen sidder ved klaveret. 
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Bente Stamp 

- udsRller fra 5.02 Rl 1.04

Bente Stamp er Ol daglig højskolelærer 
og underviser i kunsthistorie, tegning og 
maleri på Engelsholm Højskole. 
 
Bente Stamp har boet i Tanzania syd for 
Victoriasøen i 3 år kun en Omes kørsel fra 
den store naOonalpark SerengeO. 
 
Kunsten er med genkendelige moOver og 
alligevel surreelt. Hendes optagethed af 
de vilde dyr udfordres visuelt af en kra'-
fuld brug af farver. 
 
Bente har ha' 3 udsOllinger i Afrika samt 
Agora Gallery i New York.

Peter Skov Nielsen er uddannet ingeniør, 
men bruger megen Od på at male olie-
malerier og croquis tegninger. 
Peter siger selv om sine billeder: 

„Jeg har alOd været optaget af mennesker 
i bevægelse. Mine oplæg / idéer Ol male-
rierne finder jeg i bøger, Odsskri'er, aviser 
og på interneGet.  
Jeg arbejder gerne med varme farver og 
sammenhæng i farvefladerne. DramaOk 
og intensivitet skabes ved at opbygge 
stærke kontraster mellem lys og skygge. 
For at give maleriet harmoni for besku-
eren, anvender jeg bevidst det gyldne 
snit, således at beskuerens øje "falder Ol 
ro". 

Kunst i Brückerstuen

Peter Skov Nielsen 

- udsRller fra 01.04 Rl 01.06

Brückerstuen er normalt åben i graverens arbejdsRd samt ved vores arrangementer.



Oversigt over gudstjenester og arrangementer. Hæng op!

Januar

31.01 19.30 Filma'en i Brückerstuen

Februar

02.02 10.00 Gudstjeneste - Kyndelmisse

04.02 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „Einsteins RelaOvitetsteori“

17.02 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

18.02 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „Kvantecomputeren“

22.02 10.00 Børnesang og Salmeklang i frimenighedskirken

23.02 10.00 Gudstjeneste 

24.02 19.30 Teaterkreds

27.02 19.00 Fortællea'en om begravelseskultur i Ghana v. Henrik Jensen

Marts

01.03 10.00 Gudstjeneste

02.03 19.00 LiGeraturkreds

03.03 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „Det er bare en virus“

08.03 10.00 Gudstjeneste

10.03 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „FremOdens natur“

13.03 19.30 Teaterkreds

15.03 10.00 Gudstjeneste med barnedåb

16.03 19.00 „Syng med Peter A.G.“ i frimenighedskirken - HUSK billetbesOlling! 

17.03 19.00 Frimenighedens ordinære generalforsamling

21.03 10.00 Børnesang og Salmeklang i frimenighedskirken

24.03 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

27.03 19.30 Filma'en i Brückerstuen

29.03 10.00 Gudstjeneste med barnedåb

31.03 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „Dybhavet - nyt fra en ukendt verden“

April

02.04 19.00 Foredrag med Preben Kok „Slip livet løs“

05.04 10.00 Gudstjeneste Palmesøndag

09.04 19.30 Gudstjeneste Skærtorsdag

10.04 10.00 Gudstjeneste Langfredag

12.04 10.00 Gudstjeneste Påskedag

14.04 19.00 LiGeraturkreds



18.04 10.00 Børnesang og Salmeklang i frimenighedskirken

21.04 19.00 Naturvidenskabligt foredrag „Rask og glad - tak dine unikke mikrober“

22.04 19.00 IntrodukOon Ol opera

25.04 09.00 ARBEJDSLØRDAG - husk Olmelding!

26.04 19.30 Gudstjeneste

29.04 09.30 Højskoledag med Aage AugusOnus som foredragsholder „Da Danmark blev moderne“ - Olmelding!

Maj

03.05 Operatur Ol København

04.05 20.00 4. maj a'en i frimenighedskirken

10.05 10.00 Gudstjeneste med konfirmaOon

13.05 18.00 Fællesspisning i Brückerstuen

19.05 19.30 Teaterkreds

24.05 19.30 Gudstjeneste

26.05 17.00 Fyra'enssang i frimenighedskirken „Genforeningen“

31.05 10.00 Gudstjeneste Pinsedag

Juni

05.06 14.00 Grundlovsmøde på boldbanen ved Ågård E'erskole

06-07.06 Store Årsmøde i Rødding og Bovlund Frimenigheder

14.06 10.00 Gudstjeneste

21.06 19.30 Gudstjenese

28.06 11.00 Gudstjeneste med kirkefrokost. Medbring madkurv.

Generalforsamling. 
Vi aqolder ordinær generalforsamling Orsdag d. 17. marts kl. 19.00. Frimenigheden er e'er gen-
eralforsamlingen vært for ostebord. Indkaldelse udsende særskilt Ol alle medlemmer. 
 
Arbejdslørdag. 
Vores årlige store arbejdslørdag er lørdag d. 25. april fra 09.00-13.00. Tilmelding og yderligere 
oplysniger på hjemmesiden eller på liste i kirken. 
 
Store Årsmøde. 
Hvert år mødes alle grundtvigske valg- og frimenigheder Ol Årsmøde. I år Bovlund og Rødding 
Frimenigheder vært for mødet d. 6. og 7. juni. Årsmødet vil komme Ol at stå i 100 Året for Gen-
foreningens tegn. Vi skal mødes Ol foredrag, gudstjeneste, musik, middag og meget andet spæn-
dende. Bovlund og Rødding Frimenigheder er de eneste to grundtvigske frimenigheder Olbage 
syd for Kongeåen. Nærmere besked om endelige program og Olmelding kommer omkring påske.



15

Februar

02.02 Kl. 10.00 Sidste s. e.hel.3. konger 

09.02 Ingen Vinterferie

16.02 Ingen Vinterferie

23.02 Kl. 10.00 Fastelavn

Marts

01.03 Kl. 10.00 1. søndag i fasten

08.03 Kl. 10.00 2. søndag i fasten

15.03 Kl. 10.00 3. søndag i fasten. Barnedåb

22.03 Ingen 17. søndag e'er TrinitaOs

29.03 Kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag. Barnedåb

April

05.04 Kl. 10.00 Palmesøndag

09.04 Kl. 19.30 Skærtorsdag

10.04 Kl. 10.00 Langfredag

12.04 Kl. 10.00 Påskedag

13.04 Ingen

19.04 Ingen

26.04 Kl. 19.30 2.s.e. påske

Maj
03.05 Ingen

10.05 Kl. 10.00 4.s.e. påske KONFIRMATION

17.05 Ingen

21.05 Ingen

24.05 Kl. 19.30 6.s.e. påske

31.05 Kl. 10.00 Pinsedag

Juni

01.06 Ingen

07.06 Ingen Store Årsmøde i Rødding og Bovlund Frimenigheder

14.06 Kl. 10.00 1.s.e.trin

21.06 Kl. 19.30 2.s.e.trin

28.06 Kl. 11.00 3.s.e.trin - Kirkefrokost. Medbring selv madkurv

Gudstjenester
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Ågård Frimenighed  
Kirkebakken 6  

Ågård
6040 Egtved

GymnasRkhøjskolen i Ollerup fylder 100 år. 
 

Lørdag d, 2. maj aqolder GymnasOkhøjskolen i Ollerup stort jubilæums elevmøde. 
Da vi er mange gamle OD-ere i menigheden og lokalsamfundet vil Henrik Jensen på 
privat basis forsøge at arrangere fælles transport - bus eller privatbiler -, så vi kan 
deltage i elevmødet. 
Afgang fra Kirkepladsen d. 2. maj kl. 8.00 og hjem fra Ollerup kl. 18.30. 
Er du interesseret i at deltage i en evt. fælles transportordning, så giv Henrik besked 
inden d. 1. marts på telefon: 51 26 94 90 eller mail jambo@post8.tele.dk . 

OBS - Du skal selv Olmelde dig selve elevmødet på GymnasOkhøjskolens hjemme-
side eller ved selv at kontakte skolen.

www.aagaardfrimenighed.dk


