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En fantastisk 
efterårsdag på kirkegården

A

Afdelingsformænd:

ng

badminton@agerbaek-sf.dk

Fodboldafdeling:
Jonas Sørensen 
tlf. 2085 0608
fodboldafdeling:
		fodbold@agerbaek-sf.dk
www.sogn.dk
Bendix Hansen
tlf. 20732530
Gymnastikafdeling:
fodbold@agerbaek-sf.dk
Anette Lyng Ørskov
tlf. 7519 6674
www.agerbaekkirke.dk
Sognepræst:
gymnastik@agerbaek-sf.dk
Søren Pedersen
Tlf.: 7519 6703/
Formand:
gymnastikafdeling:
3032 3648
MTB:
Hans Ove Lavridsen
tlf: 2175 5006
Sognepræst:
Anette Lyng Ørskovtlf. 2253 8236
tlf. 7519 6674
Kærbjergvej 6 · sop@km.dk
Heidi Pedersen
hansovel@mail.dk
formand:
Marie
G.
Vestergaard
Tlf.:
7519
6703
gymnastik@agerbaek-sf.dk
(Fri mandag)
cykling@agerbaek-sf.dk
Flemming Olesen
tlf. 7519 6509
Kærbjergvej 6 · mgo@km.dk
Sonja
Jensen
tlf:
6175
3317
Petanqueafdeling:
bofo4b@hotmail.com
Kirkesanger:
(Fri
mandag)
Sonja.jensen1971@gmail.com
KirstenHockeyafdeling:
Nielsen
tlf. 6043 8780
Gitte Bechsgård
Tlf.: 3023 6795
Jeppe
Ditlevsen
tlf. 24625191
petanque@agerbaek-sf.dk
Næstformand:
Søren Nielsen
Tlf.: 4045 7227
Næstformand:
kirkesanger:
hockey@agerbaek-sf.dk
Hans Ove
Lauridsen
tlf.
7519
5003
Tennisafdeling:
Søren Ditlevsen
tlf: 5140 0272
Gitte
Bechsgård
Tlf.: 7519 6795
hansovel@mail.dk
Bent Nielsen 
tlf. 5365 9899
Graver:
Sumse2510@gmail.com
Egeallé
17
Håndboldafdeling:
tennis@agerbaek-sf.dk
Kim Schmidt
Tlf.: 75196543
agerbaekkirke@gmail.com
tlf. 7519 6412
Kasserer:
kasserer:
Team Elin
HelleDitlevsen
Håndbold:
Brian
Kristoffersen
tlf: 2751
0744 graver: Kim Schmidt
haandbold@agerbaek-sf.dk
Torben L.
Nielsen
tlf. 7592
5792
Tommy Kristensen
tlf. 4029 4545
Gravermedhjælper:
brian.kristoffersen@yahoo.dk
Nr.
Agerbækvej 3
Tlf.: 7519 6543
orben.l.nielsen@mail.tele.dk
formand@teamhellehaandbold.dk
Inge Marie Kristensen, Kærvej 6
kim.schmidt@agerbaekkirke.dk
Team Helleafdeling:
Medlemmer:
Sekretær og suppleant:
Allan Poulsen
tlf. 40155277
Arrangementsudvalg
Hans Arne Kristensen
tlf: 2962 4995 Organist/gravermedhjælper:
Jette Julius
tlf.
7519
6524
gravermedhjælper:
forretning1@teamhellehaandbold.dk
Flemming
Skov
Tlf.
2012
3215
Owen Luft:
imogha@gmail.com
etta@live.dk
flemmingphal@gmail.com
Inge
Marie Kristensen, Kærvej 6
Hans Jørgen Pedersen
tlf. 7519 6638
byfest@agerbaek-sf.dk
Flemming Lysholm
tlf:2487 9999 gravermedhj@gmail.com
Petanqueafdeling:
Medlem:
fl@f-lysholm.dk
organist/gravermedhjælper:
tlf. 7519 6628
Byfest:Eva Wollesen
Formand for menighedsrådet:
Anker Jensen
tlf. 4190 5424
Flemming
Skov
Tlf.
7519
6850
petanque@agerbaek-sf.dk
byfest@agerbaek-sf.dk
tlf. 6127 8507
Ruth Nielsen
Tlf.: 6017 2710
Suppleanter:
anj@ibf.dk
Ålundevej
14
ruthdn12@gmail.com
Laila Sørensen
tlf: 2420 5190
PR-udvalg:
flemming.skov@agerbaekkirke.dk
Tennisafdeling:
21debelvej@gmail.com
Alice Thuesen
tlf. 6161 8131
flag hejser:
Kirkeværge:
Niels Vestergaard Jensen tlf. 42421449
pr@agerbaek-sf.dk
Jens Kristian Sørensen
tlf. 7519 6228
Kurt Fyhn for menighedsrådet:
Tlf.: 4045 9380
Louise Hoffmann Sørensen tlf:6139 7759 formand
tennis@agerbaek-sf.dk
Lene Conradsen
kurt@kimfyhn.dk
Hoffmann_78@hotmail.com
Ruth Nielsen
Tlf.: 7672 0088
Lene.conradsen@agerbaek-sf.dk
Springvand:

AGERBÆK KIRKE
AGERBÆK
Agerbæk
kirke
Agerbæk
BORGERFORENING

borgerforeNiNg

Østergade 11
ruth12@sol.dk
tlf:2025 6078

Svend Skovdal
Sekretær:

tlf. 7519 6191

Poul Jensen
Snerydning:
poulj@post.tele.dk

tlf. 7519 6053

Bente Fyhn
jfyhn@mail.dk

kirkeværge:
Jens Peder Knudsen
tlf:7519 6666 Debelvej 26

Kontakt Borgerforeningen:
Borgerforeningen er altid åben for nye tiltag
kontaktsom
borgerforeningen:
kan være med til at forskønne vores by.
Borgerforeningen
er altid
åbenaltid
for nye
tiltagbeDerfor kan byens
borger
kontakte
uanset
det er problemer
eller
som kanstyrelsen,
være med
til om
at forskønne
vores
opgaver
der skalborger
løses. altid kontakte
by. Derfor
kan byens
Skal flaget
hejses
på det
Torveterkan
man kontakte
bestyrelsen,
uanset
om
problemer
Jens
Christian
Sørensen,
lf.
2426
0409.
eller opgaver der skal løses.Skal flaget
hejFor snerydning står Leif Lykke, tlf. 7519 6220.

ses på Torvet kan man kontakte Jens Kristian Sørensen, tlf. 7519 6228. Springvandet på Torvet passes af Svend Skovdal, tlf.
7519 6220. For snerydning står Leif Lykke,
som i mange år har
lf. 7519Erhvervsforeningen,
6220.
været et underudvalg af Borgerforeningen,
er nu igen blevet en selvstændig forening
med følgende bestyrelse:
Brian Bjerregaard, Johnny Pedersen,
Erhvervsforeningen,
mange
år har
Ricky Elbek og som
Andersi Dall
Nielsen.
været et underudvalg af Borgerforeningen,
er nu igen blevet en selvstændig forening
2
med følgende
bestyrelse: Formand, Tommy
Kristensen, næstformand, Anders Dall Nielsen, Sekretær Johnny Pedersen, kasserer,

Arrangementsudvalg

Agerbæk Sf

Agerbæk Sf

borgerforeningen:

Næste udgave:
Udgivelser
2011:
marts· 25.
2019maj
16:19.
marts
Deadline samt
4. marts
14. september
23.2019
november

Oplag 920 stk.
Oplag 900 stk.
som udsendes
som udsendes
i ipostdistrikt
postdistrikt6753
6753

Agerbæk borgerforening

Radio- & TV-gården
Nyt fra borgerforeningen

Alice Thuesen
tlf. 7519 6786
Sponsorudvalg:
Varde.
Marie Louise
Ditlevsen
pr@agerbaek-sf.dk
malu.ditlevsen@agerbaek-sf.dk
Sanne Langmach Schmidt
Torben L. Nielsen, som bor på TjørneSponsorudvalg:
sanne.langmach@agerbaek-sf.dk
Klubhuset,
Agerbæk Stadion:
dennis.paulsen@agerbaek-sf.dk
Martin Møller
tlf. 2346 6971

Nye borgere

Dennis Paulsen

Arbejder til daglig som falckredder i

tlf. 75196688 allè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Jan Fyhn
tlf. 7519 66 66
formand
aktivitetsformand@agerbaek-sf.dk
’Løbadresser
for livet’
Find e-mail
og telefonnumre på:
Alice Thuesen:
tlf. 7519 6786
Anette
Olesen
tlf. 7519 6276
www.agerbaek-sf.dk
formand@agerbaek-sf.dk
6161
8131
Supplerende medlemmer:
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
Lene Conradsen
Redaktør Agerbæk SF:
er medlem af bestyrelsen.
lene.conradsen@agerbaek-sf.dk Alice Thuesen
Økonomiformand
Øvrige støttefunktioner
Arbejder til daglig ved entreprenør
Torben
Hjorth
Storegade
6753 Agerbæk
Mona
Hungeberg:
tlf. 7519 6486
fed38,
fredag:
torben.hjorth@agerbaek-sf.dk Tlf. 6161 8131. Mail: pr@agerbaek-sf.dk
virksomhed.
okonomiformand@agerbaek-sf.dk
Halballer

Aktivitetsformand
Bjarne Mathiasen
tlf. 7519 6526
aktivitetsformand@agerbaek-sf.dk

Lillian Larsen
Agerbækken:
Randi Damgaard
Præmiespil:
Kirsten Folman

tlf. 7519 6589
tlf. 7519 6035
tlf. 7519 6281

Udgivelser 2019:
Næste
2. udgivelse:
28.udgave:
maj 2019
1
4.
september
2011
Deadline 10. maj 2019

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer.
Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Pr-udvalg:

kirkebladet:

Agerbæk SF:
Borgerforeningen:
Kirkebladet:
Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Flemming Olesen, Fåborgvej 72,
Marie Ginnerup Vestergaard
Alice Thuesen, Storegade 38
Lis Larsen, Allegade 34,
Søren Pedersen
Agerbæk, tlf. 7519 6035
Agerbæk, tlf.: 75196509
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703
Agerbæk, tlf. 6161 8131
Agerbæk, tlf. 2025 6078
Kærbjergvej 6, tlf. 7519 6703/3032 3648
mail: bofo4b@hotmail.com
mgo@km.dk
mail:
agerbaekken@agerbaek-sf.dk
Mail: pr@agerbaek-sf.dk
Mail: larsen@hmnet.dk
Mail: sop@km.dk
Sine Andersen
		
Ruth Nielsen
Debelvej 34 · agerbæk
		
Østergade 11, tlf. 7672 0088/6017 2710
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk
		Mail: ruthdn12@gmail.com

Hans Jørgen Pedersen
tlf. 7519 6638
Agerbækken:
Alice Thuesen
tlf. 6161 8131
byfest@agerbaek-sf.dk
Hans Ove Lauridsen, som bor på BlåPræmiespil:
20
bærvej, blev valgt til næstformand.
Alice Thuesen
tlf. 6161 8131

tlf. 2329 0508

Agerbæk kirke

Redaktørerne for
forAgerbækken
Agerbækken
Redaktørerne

www.radiotvgaarden.dk

Økonomiformand:
Viggo Conradsen
tlf. 2177 8218
okonomiformand@agerbaek-sf.dk
Aktivitetsformand:
Ledergruppe:

g e r fo r e n i
Agerbæk borgerforening

Jernbanegade 5b
6862 Tistrup
Tlf. 75 26 44 11
Bankoudvalg:
Borgerforeningens bestyrelses er
Ny fejemaskine
Henry Brandt
tlf. 7519 6438
bankoudvalg:
Se vores
hjemmeside for yderligere information
igen blevet
fuldtallig.
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
Hans Paulsen
tlf. 7519 6164
Vi fik på vores generalforsamling
vinter kørte vi med Kommunens
ellaoghans@hmnet.dk
Øvrige
støttefunktioner
tlf. 7519 6327
mandat til at finde èn mere til bestyfejemaskine, som de havde stillet til
Fed Fredag:
relsen
og
det
lykkedes.
(byfest
og
owen
Luft):
rådighed. Dette var ikke muligt i år
Majbritt Berthelsen
tlf. 2862 9189

Ledergruppe:
Formand:
Anders Schmidt
formand@agerbaek-sf.dk

or

ng

Afdelingsformænd:

Badmintonafdeling:
badmintonafdeling:
Marie Sillesen
tlf. 7519 6629
Marie Sillesen
tlf. 7519 6629
badminton@agerbaek-sf.dk

g e r fo r e n i

Lis Larsen
Medlemlarsen@hmnet.dk
og Snerydning:

ERBÆ

B

B

or

ERBÆ

G

K

G

K
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Navneogtelefonliste
telefonliste
Navne- og

Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen og øvrige foreninger i byen har
bidraget til. Pakken er blevet godt
modtaget. I skrivende stund er vi
på vej ud med to mere. Dette er en

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
3

3

ng

A

K

or

ERBÆ

g e r fo r e n i

Agerbæks Borgerforenings
generalforsamling 2018

Telefon
elefo 75 19 55 10

Østerlundvej 3 - Vrenderup - 6818 Årre

Der er gået et år igen og det er tid til at se tilbage på det forgangne år og de aktiviteter vi har haft i det sidste år.
Vi holdt vores 100 års jubilæum d. 2. Nov. Her på Agerbæk
hotel. Vi slog det sammen med den 3. borgerspisning, hvor
der igen var flot opbakning ca. 150 mand. Vi startede med at
få noget godt at spise som vi altid gør her på Agerbæk Hotel.
Derefter gik Bruno Hansen på med et indblik i hvad der er
sket de sidste 100 år. Rigtig underholdende og rigtig godt
fortalt af dig Bruno. Tak for den store indsats. Efterfølgende
havde vi allieret os med Lajla, Klaus og Eilif der lavede en
rigtig god Revy, hvor folk fik et godt grin og blev rigtig godt
underholdt. Mange tak for det til jer 3. Aftenen sluttede af
med kaffe og kage.

Smedebakken 54 · Starup · 7200 Grindsted
Tlf. 28 10 75 08 · www.blmotorservice.dk

Radio- & TV-gården

Ophængning af julepynt gik som det plejer nemlig rigtig godt.
Folk var som sædvanlig klar fra morgenen af, vi startede med
morgenkaffe hos Agerbæk el- service. Brian Haulund fandt
igen folk til arbejdet, der kommer år efter år. Endnu engang
tak for hjælpen Brian. Vi havde investeret i nye LED pærer
der gerne skulle nedbringe forbruget på kilowatt, og det har
det gjort. De er billigere i drift og så er de meget stærke så vi
her ikke skulle skifte så mange. Beløbet vi brugte på pærerne
har vi fået refunderet af kommunen. Vi har fået lavet en ny
vogn til stolperne. Den gamle var færdig og var ikke sikker at
køre med længere. Vi købte også 10 stolper mere så vi kunne
forlænge julebelysningen på Fåborgvej. Vi vil gerne sige tak
til Benny Smed der lavede både vogn og stolper. Tak til alle
dem der hjælper med julebelysning hvad enten der hjælper
fysisk eller stiller maskiner til rådighed og tak til dem som gav
de flotte træer til byen.

Jernbanegade 5b
6862 Tistrup
Tlf. 75 26 44 11

KKLUBHUSET’S
LUBHUSET’S KIOSK
KIOSK

Se vores hjemmeside for yderligere information

www.radiotvgaarden.dk
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Formandens beretning
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- altid
altid et
et besøg
besøg vværd
ærd
Åben ved alle hjemmekampe
Åben ved- eller
alleefter
h
hjjeaftale
mmekampe

Vi holdte igen juletræsfest for børn. Det er et samarbejde med
Agerbæk hotel. Hvor hotellet laver en julefrokost for børnene,
der bliver danset om juletræ og børnene blev underholdt af
Hats. Julemanden kom selvfølgelig også forbi og hyggede
med børnene. Det slutter med at børnene er med til at tænde
juletræet på torvet, hvor de så også får slikposer. Det var
igen en stor succes med 90 børn og ligeså mange voksne.
Som noget nyt i år kunne forældre købe samme meny som
det børnene fik. Vi føler det faldt i god jord så det har vi valgt
at gøre om igen i år. Igen var det en succes. En stor tak skal
igen lyde til hotellet for deres samarbejde i arrangementet.
Tak til julemand og tak til Hats.
Julebanko blev også igen en succes. Der var over 200 mand
til banko. Det er et arrangement i samarbejde med bankoudvalget. Banko bliver som sædvanlig holdt på hotellet. Igen
tak for det altid gode fremmøde og tak til hotellet for vi må
afholde der her.
Vi var på sognelunden også i år med en julestjerne og en
æske chokolade til alle beboere. Det plejer at falde i god jord
og vi håber at de gamle nyder det. Det føler vi i hvert fald at
de gør.
Fastelavnsfest for børn blev igen i år holdt på Agerbæk
brandstation.Jeg tror godt jeg kan sige, vi satte rekord, for
der var 116 børn. Det var en dejlig formiddag, hvor der bliver
slået katten af tønden. Efterfølgende kårer vi kattekonge og
dronning samt de bedste udklædte. Bagefter får de fastelavnsboller fra bageren dertil sodavand og kakao. Til sidst for
børnene en slikpose. En stor tak til brandstationen for lån af
lokaler og deres frivillige hjælpere.

- eller efter aftale

BestBestyrer:
yrer: Jette og Keld Madsen
Martin Møller
og Anders Kirkegaard

Tlf. T23
lf. 746
519696371
15
4

27

5

v/ Bent Næslev

Mens konen kigger på tøj,
kan manden tipse et lod.

Storegade 13, 6735 Agerbæk

Vi var også med under byfesten hvor vi har hjulpet så godt
vi kunne. Vi har som sædvanlig solgt byfestlodsedler samt vi
har hjulpet med de forskellige arrangementer der var under
byfest ugen. Byfestudvalget mangler frivillige til arrangering
af byfesten da der er nogle der har valgt at sige stop efter
mange års indsats. Så derfor er der nogle der kunne tænke
sig at prøve kræfter med dette hører vi gerne fra jer.
Vores velkomstambassadører tager stadig ud til nye familier
der er tilflytter til byen. De tager ud og byder dem velkommen
med en kurv og fortæller om byen. Vi møder stor opbakning
fra de erhversdrivende der støtter det med gavekort. Tak til
Bruno og Lis der gør en rigtig god indsats

Nørremarken 1 · 6753 Agerbæk
Tlf. 2849 0244

Tlf. 7519 6119

Vi har 3 mand dvs. to kvinder og en mand nemlig Ulla
Sundvang, Jonna Buch og Hans Ove Lauridsen siddende
i Helle Øst som varetager det samarbejde vi har med dem.

19

Vores samarbejde med Agerbæk udvikling kører forsat godt.
Agerbæk Udvikling har gang i nogle spændende projekter,
som vi gerne støtter op om. Der kan nævnes nedlæggelse
af banen som Poul Rosendahl kæmper en brag kamp for.
Vi håber og tror det lykkes. Derudover har de gang i mange
gode tiltag. Det er vigtigt at vi som borger og forening støtter

ng

A

or

ERBÆ

K

Kig indenfor

Agerbæk Gravsten

Igen i år har Lis og Arne Larsen stået for affaldsindsamlingen
i byen op til konfirmationen, stor tak for det Lis og Arne. I har
valgt at sige stop og vi vil gerne takke jer for jeres store indsats gennem årene. Nu vil vi i bestyrelsen ud og finde nogen
der kan overtage denne opgave, så er der nogen der har
interesse i at hjælpe her hører vi gerne fra jer.

Agerbæk Borgerforening

B

Formandens beretning

G

g e r fo r e n i

op om dette og skubber på. Kun derved kan vi gøre en forskel. Sidste skud på stammen er vores nye hal ved skolen.
Det ser ud til det lykkes efter der er bevilliget yderligere 2.5
mill. Til projektet. Vi afventer spændt hvornår det lykkes at
komme i gang med projektet.
Vi har igen i år holdt borgerspisning sammen med hotellet. Vi
har igen afholdt 2 gode aftener hvor der første gang kom omkring 180 mand til stegt flæsk med persille sovs. Den anden
gang kom der ca. 120 mand til Karbonader. Den sidste borgerspisning i år afholdes d. 10 okt. Hvor vi håber på stor
fremmøde. Et tiltag vi helt sikkert vil blive ved med at afholde.
Der skal lyde en kæmpe tak til opbakningen og et kæmpe tak
til Agerbæk Hotel for samarbejdet.
En stor tak til Jens Christian Sørensen for at hejse flaget på
torvet ved de mange festlige lejligheder.
Til slut vil Borgerforeningen sige tak til alle, som velvillig har
lagt maskiner samt arbejdskraft til det arbejde Borgerforeningen udfører ved juletid. Vi går aldrig forgæves.
En stor tak til stadionholdet/ skovholdet og torsdagsholdet,
der sørger for, at vores by altid er pæn og ren.
Også en stor tak til alle de frivillige, der hjælper ved foreningens opsætning og nedtagning af julepynt og ved øvrige arrangementer. Vi håber I bliver ved! Tak til Agerbæk El Service
for vi må samles og spise morgenmad inden vi skal i gang.
En stor tak til alle der støtter op om Borgerforeningens arrangementer !!

Fællesspisning
Agerbæk Borgerforening havde i fællesskab med
Agerbæk hotel arrangeret fællesspisning den 10.
oktober. Der kom 84 denne gang. Flemming Skov
spillede til en fællessang.
Derefter spiste vi gammeldags oksesteg med hvide
kartofler, bønner, gulerødder og to slags sovs.
Dertil kunne man få en øl, vand eller et glas vin. De
voksne betalte 100 kr. og børnene 60 kr.
Inden vi gik hjem, sang vi en sang mere. Selvom vi
denne gang ikke var så mange, så det ud til, at folk
hyggede sig sammen.
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Altid på pletten med friske varer,
høj service, godt humør og et frisk smil

· Beslag
· Maling

Friskbagt bagerbrød hver dag.
HUSK friske blomster ﬂere gange om ugen

· Belægningssten
· Køkken & bad-elementer

ng
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Velkomstambassadører

Din lokale købmand

· Værktøj

or

ERBÆ

K

· Byggematerialer

Agerbæk Borgerforening

B



G

SALG OG UDLEJNING AF DVD
ALTID MANGE NYE TITLER

Kom til vore arrangementer
på »FRISTEDET«

I de sidste år har Agerbæk Borgerforening haft 2 velkomst
ambassadører, som tager ud og besøger tilflyttere, der kommer udefra og som køber/bygger hus i Agerbæk. Det kan
også være folk, der tidligere har boet i byen, som efter nogle
år vender tilbage til byen. I starten var det Flemming Olesen,
men de sidste 5 år har det været Bruno Hansen og Lis Larsen, der kører ud og byder folk velkomne med en kurv fra
Borgerforeningen og gavekort fra byens butikker og andre
erhvervsdrivende. Det sker også, at mulige tilflyttere vil vide,
hvad byen kan byde på f. eks skole børnehave, eller hvordan
fungerer et åben bibliotek? Eller folk som er flyttet hertil, der
vil vide mere om området. Så tager vi gerne på en lille rundtur.

Når vi kommer, er reaktionen meget forskellig. Mange bliver
meget overraskede, endda rørte over den modtagelse man
får i byen, hvor andre har ventet på, at vi kommer. Generelt
bliver de meget taknemmelige over de ting, vi har med. Det
er jo også kun noget, der kan lade sig gøre, pga. af den store
opbakning, vi har fået fra byens butikker og erhvervsdrivende.
I år har vi virkelig fået rigtig mange gavekort og ting, vi tager
med ud.

Fåborg-Agerbæk
Pensionistforening

ÅBNINGSTIDER
Alle dage kl. 8.00-20.00

Som en af dem der tager ud og siger velkommen, vil jeg sige
at det er en meget positiv oplevelse at besøge folk. Blandt
andet hører vi jo også tit, hvorfor man netop har valgt Agerbæk.

I 2017 besøgte vi kun 3, men her i 2018 har vi allerede nu
besøgt 10,og vi skal ud med i hvert fald 4-5 stykker mere.

DISCOUNT - vi kalder det GUL-PRIS

Se bagsiden

Lav pris på masser af dagligvarer
hver dag - året rundt

TUSIND TAK FOR DE MANGE GAVER OG GAVEKORT FRA FORRETNINGER OG ERHVERVSDRIVENDE.

Købmandstorvet, Nørregade 9, 6753 Agerbæk
Tlf. 7519 6677, fax 7519 6675, agerbak@spar.dk

H. H. Tømr
mre
err- &
Snedkerforretning Aps.
- VI KLARER DET HELE ...

Fra vort moderne bageri kan vi tilbyde

ALT I BRØD OG KAGER
v/ Jens Axel Møller
ÅbentTlf.ALLE
7517
8369
STØT
STØhverdage:
T
kl. 6.00-17.30
2162
4676
VORE
ANNONCØRER
V
ORMobil
E AN
NON
CØR E R
hellekoereskole@mail.tele.dk
Vi tilbyder

U NYE HUSE
G
U OMBYGNIN
ERING
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N
R
E
D
O
M
U
ER
AF KØKKEN
U NYT TAG
UER
U NYE VIND
OG DØRE
ALLER
U MASKINH
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alt i
Lørdag-søndag:
Se holdstart
på&
BRØD
DE
STØTTER
D
E
ST
Ø
T
TE
kl. 7.00-17.30R
www.ensikkerstart.dk
KAGER

HENRIK PEDERSEN
TLF
F. 75298590
752
BIL 40278590
NORDENSKOV

TEORI:
Nørremarken 1,
din lokale håndværksbager
Agerbæk
KonditorBager Agarbæk
Fåborgvej 132 · 6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 60 34 · www.konditor-bager.dk
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Man er fortsat

MEGET VELKOMMEN
til at bidrage med indlæg
og aktivitetsdatoer til bladet.
Eventuelt stof til bladet
skal være redaktørerne i hænde
3 uger før udgivelsen.

- en af de lokale forretninger
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Agerbæk Borgerforening
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Jan Mikkelsen
Autoværksted ApS
Juletræsfest for børn
Jyllak
Pulver
Pulver og Industrilak
Industrilakering
ering
 Service
& reparation
 Reparation
af autoskader
Agerbæk
Nørremarken
5-9 · 6753 A
gerbæk
QvikT
Tank
 Klargøring til syn
forhandler QvikV
Vask

Afholdes sammen med Borgerforeningen og Agerbæk Hotel
Søndag den 2. december kl. 11.00
På Agerbæk Hotel

Tlf.:
Tlf
f.:: 75 19 65 00
0 · FFax:
ax:: 75 19 65 66

Kl. 11.00 er der gratis julebuffet for tilmeldte børn 0-10 år.
De voksne har mulighed for at købe samme julebuffet til en pris af
kr. 125,- pr. person

Web:
www.jyllak.dk
E-mail:
eb:: www
.jyllak.dk
Nørregade
4 : jyllak@jyllak.dk · W
6753 Agerbæk
Tlf. 75 19 61 77

A la Carte i vores restaurant
Mad ud af huset
- koldt
dt som vvarmt
armt
· Nybyggeri
· Renovering
· Nyt tag
· Nye vinduer

ALT I TØMRER- OG
SNEDKERARBEJDE

Møder  Små selskaber
Tømrerog Snedkermester
Grillmad
Rasmus Scherfig
Puglundvej 11 · Starup · Grindsted
Tlf. 25 31 83 33

... stteedet med trraditioner
adition
aditioner
22
10

Børne og voksne billetterne afhentes/købes på Agerbæk Hotel,
senest onsdag den 28. november
(begrænset antal pladser)

AGERBÆK
MASKINSTATION

Derefter tager Hats og Borgerforeningen over, hvor vi vil danse om
juletræet og Flemming Skov spiller til.

v. Søren Hougaard

Julemanden vil sammen med nissemor komme på besøg og deltage i dansen omkring juletræet.
Efter vi har danset omkring juletræet, vil vi så i samlet flok følges over på
Torvet for at tænde julebelysningen og byens juletræ.
Til slut vil børnene få en godtepose.
På gensyn

Alt indenfor jord-,
kloak- og betonarbejde
samt landbrugsarbejde

Julemanden, Nissemor,
Borgerforening & Hotellet

LANDSFORENINGEN
DANSKE
MASKINSTATIONER

Julebanko

Tlf. 75 19 61 55
- Når håret er hovedsagen
så ri
ring ttiil...

I samarbejde med Agerbæk sportsforening arrangeres julebanko
den 11. december kl. 19.00 på Agerbæk hotel.
17
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El-instal ation - Projektering
Industri samt landbrugsinstal ation
Tele og datainstal ationer
Salg og reparation af hårde hvidevarer
Brugskunst

Agerbæk Kirke

Agerbæk
Vandværk A.m.b.a.

Agerbæk Sf

Kirkenyt

Havevanding er
er tilladt
tilladt således:
således:
Havevanding

Agerbæk Sf

www.agerbaek-vandvaerk.dk
www.agerbaek-vandvaerk.dk
e-mail:
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e-mail:
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@agerbaek-vandværk .dk
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Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Agerbæk Kirke

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Ny fejemaskine
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
vinter kørte vi med Kommunens
fejemaskine, som de havde stillet til
rådighed. Dette var ikke muligt i år
så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen og øvrige foreninger i byen har
bidraget til. Pakken er blevet godt
modtaget. I skrivende stund er vi
på vej ud med to mere. Dette er en

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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www.agerbaekkirke.dk
Nr. 4

Nørremarken 3 · 6853 Agerbæk
Tlf. 33 68 64 56

AUT. EL-INSTALLATØR
ANDERS
DALL NIELSEN
Nørremarken 1a,
6753 Agerbæk
Nørremarken 1a, 6753 Agerbæk
El-installation - Projektering
El-installation
- Projektering
Industri
samt landbrugsinstallation
Industri
landbrugsinstallation
Telesamt
og datainstallationer
og datainstallationer
Salg ogTele
reparation
af hårde hvidevarer
Salg og reparation
af hårde hvidevarer
Brugskunst
Brugskunst
DØGNVAGT TLF. 7519 6200
DØGNVAGT TLF. 7519 6200

borgerforeningen:

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Syd Vestjylland

AGERBÆK
EL-SERVICE
ApS
AGERBÆK
EL-SERVICE ApS
AUT. EL-INSTALLATØR ANDERS DALL NIELSEN

Agerbæk kirke

Tag ud og gem!

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk
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havevander,
Kun
og kun
kun for
for det
det matr.
matr. nr.
nr. som
som
og
er tilsluttet
tilsluttet vandværket
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Elbæk, Sekretær
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Fyhn!
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Agerbæk borgerforening

Redaktørerne for Agerbækken

September, oktober, november og december 2018

Et år, som gravermedhjælper, på kirkegården
21

Mit navn er Inge Marie Kristensen, bor i Agerbæk og har været
ansat ved Kirken i 9 1/2 år.
Meget arbejde, som medhjælper, foregår på kirkegården, der
kan sammenlignes med en stor
have/park. Der skal klippes græs
og hække, gøres gravsteder rene
og rives. Derudover skal der slibes og males på alle udvendige
døre på kirken, samt striber på parkeringspladsen friskes
årligt op. Anlægges nye gravsteder, udskiftes planter, rettes
gravsten op. Specielt i efteråret, når det regner meget, er der
gravsteder der har sat sig. De skal rettes op.
En god idé er at planlægge arbejdet ud fra vejrudsigten. En
dag med regn, bruges til at gøre kirken, toiletterne(6 stk.),
graverhus, konfirmandstue og præstekontor rent og klargøre
til weekendens gudstjeneste. I tørvejr nydes arbejdet på kirkegården.

Der kommer en del besøgende på kirkegården. Nogle hilser bare, men andre vil gerne snakke. En sjov episode, var
en dag, jeg var ved at trimme nogle græskanter. Jeg var i
fuld mundering med høreværn og øjenvisir og det hele. Jeg
kunne ane ud af øjenkrogen, at en mand nærmede sig. Jeg
fornemmede, at han ville snakke. Maskinen stoppes, og hele
munderingen tages af. Så siger manden, ”vil du også trimme
mit skæg”. Man er jo ansat i et service fag, så hvis han ville
lægge ansigt til, så værsgo. J
En anden dag, var min kollega Flemming og jeg i gang med
rengøring på gravstederne. Vi havde havetraktorerne og vognen med. Vi kommer begge oprindeligt syd for kongeåen,
så diskussionen gik på hvad ”dornen”, der holder traktor og
vogn sammen, hedder. Den ene kaldte den ”æ put” og den
anden kaldte den ”æ pløk”. Heldigvis kom en landmandskone
tilfældigvis på besøg, så vi kunne få diskussionen afgjort. Den
hedder en ”nagle” sagde hun. Hurra for dialekterne.

En del arbejde er sæson arbejde. I det tidlige forår, skal vinter
dækningen fjernes, gravstedet gøres rent, plantes stedmoder
blomster. Hen over sommeren fjernes stedmoderblomsterne
og skiftes ud med is-begonier eller knoldbegonier. I tørre
sommerperioder skal der vandes, og omkring efterårsferien
og hen mod 1. søndag i advent, skal der vinter-pyntes på
gravstederne. Vi laver også grandækning på fællesarealerne,
en kamel, to klokker og der har været en kirke.
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Babysalmesang

GUDSTJENESTELISTE

Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703
mgo@km.dk
Sine Andersen
Debelvej 34 · agerbæk
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk

er et tilbud til babyer som bor i Agerbæk, Vester Starup, Fåborg, Årre, Grimstrup og Rousthøje sogne og deres forældre

Næste udgave:
14. september 2011

Dato
28. oktober
4. november
11. november
18. november
Julebelysningen
25. november
2. december
9. december
16. december
23. december
24. december
25. december
26. december
30. december
1.januar
6. januar
13. januar
20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
3. marts

vitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være

maskine. Sidste
mmunens
avde stillet til
ke muligt i år
rde vinter var
mere, så vi nu
rundt i god tid.
ommunale omen nye maskine
dt rustet til de

Agerbæk Kirke

Agerbæk kirke

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af
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Agerbæk
10.30
16.00
9.00
10.30
INGEN
9.00
10.30
9.00
Vi synger julen ind kl. 10.00 (Fælles)
10.00 & 15.30
9.30
10,30
Henvises til nabokirke
16.00
9.00
Henvises til nabokirke
Henvises til nabokirke
10.30
9.00
10.30
Henvises til nabokirke
10.30
9.00

Vester Starup
9.00
14.30
10.30
9.00
INGEN
10.30
9.00
10.30
INGEN
14.15
11.00
9.00
Henvises til nabokirke
15.00
10.30
Henvises til nabokirke
Henvises til nabokirke
9.00
10.30
9.00
Henvises til nabokirke
9.00
10.30

Tekst
22. søn. E. trin
Alle Helgens dag
24. søn. E. trin
25. søn. E. trin
Sidste søndag i kirkeå.
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
juledag
2. juledag
julesøndag
nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.efter.H.3.K
2.s.efter.H.3.K
3.s.efter.H.3.K
4.s.efter.H.3.K
Sidste efter.H.3.K
septuagesima
Fastelavn
1.s.i fasten

Kan babyer synge? Nej, det kan de måske nok ikke, men
det er heller ikke meningen med babysalmesang. Derimod er
meningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse
og selvfølgelig sang kan hjælpe med at få salmer ”sunget” ind
i et lille barn, så salmerne kan følge det resten af livet.
Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan
få genopfrisket og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, når barnet vågner, eller skal sove. Musikpædagog
Kathrine Smitshuysen vil lede babysalmesangen og gøre alt,
hun kan for at stimulere jeres børn med sang og musik.
Babysalmesang foregår på Onsdage fra kl. 9.00 til 9.45
i enten Årre kirke (ÅK), Tranbjergvej, Årre, Rousthøje Kirke
(RK), Kirkevejen, Rousthøje eller Agerbæk Kirke (AK), Kærbjergvej, Agerbæk.)
Vi sørger for, at der er kaffe og te på kanden både før og efter
babysalmesang, og der vil udover babysalmesangen også
være mulighed for en snak med hinanden og os. Det er gratis
at deltage, men I skal medbringe et tæppe eller et andet form
for underlag, da gulvet i kirken er koldt.
Vi skal gøre opmærksom på, at der er begrænsede pladser,
så tilmeld jer hurtigst muligt ved ar ringe/maile til Charlotte på
tlf. 75 19 10 90 eller cloc@km.dk, Søren på tlf. 75 19 67 03,
eller sop@km.dk, Michael på tlf. 75 19 50 41 eller fbb@km.dk

Agerbæk borgerforening

Agerbæk kirke

Redaktørerne for Agerbækken

Kom i julestemning:
Torsdag d. 13. december kl. 17.00 er der
koncert samt fællessang i Agerbæk kirke.
Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk
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Både Starup skoles og Agerbæk skoles børnekor danner,
sammen med Øse sangkor, ramme om en julekoncert.
Agerbæk borgerforening
Fyraftenskoncert til hele familien. Fri entré

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Ny fejemaskine
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
vinter kørte vi med Kommunens
fejemaskine, som de havde stillet til
rådighed. Dette var ikke muligt i år
så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Matador i ord og toner, et koncertforedrag
med duoen Toner af Guld
Starup Sognehus, torsdag d. 24.01.2019.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Fælles sogneaften i Starup.

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen og øvrige foreninger i byen har
bidraget til. Pakken er blevet godt
modtaget. I skrivende stund er vi
på vej ud med to mere. Dette er en

Julebelysningen
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

Fælles sogneaften
gl. Helle kommune i Helle Hallen d.
07.03.2019 v/ Elsebeth Gerner Nielsen
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”Fra hver-for-sig-fund til sam-fund”. Hvordan kommer vi jeg
og selvrealiseringsbølgen til livs til fordel for bedre fællesskaber. Mere vi?

Sogneaften 21.03.2019 i konfirmandstuen kl. 19
Barn på Møltrup.
Sogneaften m/ Anne Marie Jacobsen
En fortælling om hvordan min oldefar startede Møltrup og min
opvækst blandt alkoholiker og udsatte , da min far blev forstander på Møltrup og hvilken indflydelse det har haft i mit liv

Kirkebil kan bestilles på telefon 75 19 55 10. BUSK Gudstjeneste 28. oktober

Sang og fortælle eftermiddage

Med venlig hilsen
Søren Pedersen, Sognepræst Agerbæk/V. Starup
Michael BW Bergerud, Sognepræst Fåborg/Årre
Charlotte Locht, Sognepræst Rousthøje/Grimstrup

05. december 2018, + 9. januar + 6. februar + 6. marts +
3. april 2019, kl. 14,30 i konfirmandstuen.

Kom og vær med til disse hyggelige eftermiddage, hvor vi synger sang fra Højskolesangbogen. Flemming Skov spiller for.
Midtvejs fortælles en historie, og vi drikker kaffe. Kage til kaffen, skal man huske selv at medbringe. Vi vil til disse eftermiddage
også gerne invitere alle som har lyst til at strikke strømper, tørklæder eller huer til de hjemløse. Du skal selv have strikkepinde
med, vi har indkøbt garn. Dåbsservietterne holder vi en lille pause med, da der stadig er mange på vores lager !

Lørdagsdåb
2. februar (Starup Kirke), 4. maj (Agerbæk Kirke),
3. august (Starup Kirke), 2. november (Agerbæk
Kirke). Alle gudstjenesterne er kl. 10.00
Menighedsrådene i Agerbæk og Starup har i fællesskab
besluttet at der fremover skal være et tilbud om lørdagsdåb
i kvartalet. Dåbens gudstjenesten vil blive afviklet på skift
mellem sogne, men den vil være en fælles gudstjeneste for
begge sogne. Dåbshandlingen skal senest bestilles 5 uger før
dåbsgudstjenesten.
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Sogneaften 29. november 2018 kl. 19,00 i
konfirmandstuen

”Livet og døden på Hospice”
v/ Ragnhild Rabjerg
Hospicechef, Hospice Sydvestjylland. Ragnhild er uddannet
sygeplejerske og har desuden uddannelse i pædagogik og
masteruddannelse i offentlig ledelse. Ragnhild vil holde et
oplæg om Hospice.

Fangekoret
20 januar 2019 kl. 14,30 i Agerbæk Kirke
Fangekoret består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen. Korleder
igennem 22 år, Louise Adrian, synger med indsatte i 5 fængsler og koret optræder rundt i de danske kirker....

Sogneaften 21.02.2019 i konfirmandstuen kl. 19.30

Sogneaften med Sognepræst Elise Lind Balslev, Bramming.
Genfortælling af Stygge Krumpen
Thit Jensen, som Kaldes den sidste velkyrie, skrev i 1936 en bog om børglumbispen Stygge Krumpen. Den skal vi høre
genfortalt som levende historiefortælling. Vi følger Stygge fra han er ganske lille og sidder på sin mors skød i Budolfi kirke og
videre gennem opvæksten og lever med i hans dramatiske liv som biskop op til Reformationen. Stygge Krumpen er i denne
fortælling motiveret af stærk tro og en reformvilje, så den katolske kirke kan nå at restaureres for den sump af magtmisbrug
og skørlevnet og ufattelig rigdom, der på det tidspunkt kendetegnede kirken.
Det ville ligne Thit Jensen dårligt, hvis ikke der er nogle fine kvindeportrætter deri, så vi møder priorinde Dorete Due, som bliver
Stygge i mors sted og Elisabeth, som han forelsker sig i. Dette sidste er ikke så klogt af en katolsk biskop…
Stygge Krumpen er ikke en fortælling for sarte sjæle, når magtkampe og skørlevnet skal beskrives. Det er 30 år i Danmarkshistorien med fire konger og megen indre uro. Strålende skønhed og forfald går hånd i hånd i 1500 tallet og danner overgangen
til et opgør med kirken og overgangen til protestantisk tro.
mvh Elise Balslev
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Program for Indre Mission i Agerbæk

e

ed den første
hversforeninger i byen har
blevet godt
stund er vi
e. Dette er en

November
14 kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop **
21 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Søren Pedersen, Agerbæk **
Julebelysningen
28 kl.19,30 Adventsfest v. Fritidsansat Johan Schmidt Larsen, Fredericia
Emne: Advent – Solopgangen fra det høje
Bogsalg mm. v. Tina Christensen, Varde
Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

HUSK friske blomster ﬂere gange om ugen

hellekoereskole@mail.tele.dk
SALG OG UDLEJNING AF DVD
ALTID MANGE NYE TITLER

Se holdstart på
D
E ST
ØT TE R
DE
STØTTER
www.ensikkerstart.dk

· Køkken & bad-elementer

ALT I TØMRER- OG
SNEDKERARBEJDE

December
5 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: Kongen der tog skridtet fuldt ud i retning af hedenskab
12 kl.14,00 Julebasar
Taler: Simon Schøler Kristensen, Promissio
19 kl.14,30 Julefest v. Fritidsforkynder Jens Erik Hansen, Vejen
3

ÅBNINGSTIDER
Alle dage kl. 8.00-20.00

Møder  Små selskaber
Tømrerog Snedkermester
Grillmad
Rasmus Scherfig

Januar
7–9
7 kl.19,30
8 kl.19,30
9 kl.19,30
15 kl.14,00
16 kl.14,00
17 kl.19,30

Evangelisk Alliance’ Bedeuge
Bedemøde hos Anne Marie og Johannes Iversen, Egealle 13
Bedemøde hos Inga Nielsen, Fåborgvej 130
Bedemøde hos Eva og Viggo Christensen, Egealle 4
Mandsstævne i Stenderup Missionshus v. Henning Hansen, Give
Mandsstævne i Stenderup Missionshus v. Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj
Afslutning for mandsstævnet i Stenderup Missionshus
v. Fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum
23 kl.19,30 Festaften for I.M. v. Journalist Anette Ingemansen, Fredericia
Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
30 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Sognepræst Trine Lydeking Pedersen, Ansager **

DISCOUNT - vi kalder det GUL-PRIS
Lav pris på masser af dagligvarer
hver dag - året rundt

Puglundvej 11 · Starup · Grindsted
Tlf. 25 31 83 33

TEORI:
Nørremarken
1,
Købmandstorvet, Nørregade
9, 6753 Agerbæk
Tlf. 7519 6677, fax 7519 6675,
agerbak@spar.dk
Agerbæk

... stteedet med trraditioner
adition
aditioner

- Når håret er hovedsagen
så rriing ti
til...

H. H. Tømr
mre
err- &
Snedkerforretning Aps.
- VI KLARER DET HELE ...
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Februar
6 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: Kongen der måtte æde løgnens frugt
19 kl.14,00 Kvindetræf i Agerbæk v. Tine Møberg, Århus
20 kl.19,30 Afslutning for kvindetræf i Agerbæk v. Ingrid Markussen, Christiansfeld
27 kl.19,30 Møde v. Fritidsforkynder Finn Andersen, Børkop **

Frisør

Marts
4 kl.19,30 Kvindemøde hos Anne Marie Iversen, Egealle 13
Tekst: ”Ord bliver til liv” side 20 – 21 – 22 – 23
6 kl.19,30 Bibelkreds i hjemmene
Emne: ?
13 kl19,30 Soldatervennerfest v. Ester Kofoed, Vejle
Lotteri: Gaver til lotteriet modtages med tak
20 kl.19,30 Generalforsamling
27 kl.14,30 Eftermiddagsmøde v. Johannes Kristensen, Vejrup **

U NYE HUSE
G
U OMBYGNIN
ERING
IS
N
R
E
D
O
M
U
ER
AF KØKKEN
U NYT TAG
UER
U NYE VIND
OG DØRE
ALLER
U MASKINH

** Husk brød og kop til kaffen.
Hvor intet andet er nævnt afholdes møderne på Fristedet, Jernbanegade 3, Agerbæk
Kontaktperson for eftermiddagsmøderne
Hejhne Nielsen. Tlf. 75 19 61 84

Hjemmeside: Agerbæk App
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Tlf. 7517
STØT
ST
Ø8369
T
Friskbagt bagerbrød
hver dag.
4676
V
ORMobil
E ANNONCØRER
AN2162
NON
CØR E R
VORE

· Nybyggeri
· Maling
· Renovering
· Nyt tag
· Belægningssten
· Nye vinduer

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Kontaktperson: Jens Peder Knudsen
Tlf. 75 19 63 27 Mobil 51 90 63 27
Mail: jp.knudsen@cdnet.dk

v/ påJens
Axel
Altid
pletten
med Møller
friske varer,
høj service, godt humør og et frisk smil

· Beslag
- koldt
dt som vvarmt
armt

vitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være

maskine. Sidste
mmunens
avde stillet til
e muligt i år
rde vinter var
mere, så vi nu
rundt i god tid.
ommunale omen nye maskine
dt rustet til de

Din lokale købmand

af huset
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Nyt fra MTB afdelingen 

Byfesten 2018

kirkebladet:

Den nye Mountain-bike afdeling i Agerbæk SF har hen over
foråret og sommeren haft travlt med at færdiggøre sporet i
Skoven ved stadion. Det er lykkes at få sporet lavet, så det
ikke påvirker gåruten i skoven.

Tak til vores sponsorer

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

LAJTEK reklametryk
Salon Hairlock
OK Benzin
Danske Bank
Andelskassen
Nem Køreskole Agerbæk
Bager HJ
H.J. Hansen, Glejbjerg
Carlsberg
Torve Grillen, Agerbæk
Kai Ka
Agerbæk Gravsten
Helle MedieNet
Jyllak, Agerbæk
Min Købmand
Mikkelsen, Agerbæk
Jyllak Pulver
Pulver ogJanIndustrilak
Industrilakering
ering
Dagli´ Brugsen
Tøjtorvet, Agerbæk
Bygma Agerbæk
Studie
9
Agerbæk
Nørremarken 5-9 · 6753
A
gerbæk
Frisør Anne Blicher
H.J.M Maskinfabrik
Agerbæk Ejendomshandel
Pe´
Tlf.:
Tlf
f.:: 75 19 65 00
0 · FFax:
ax:Smed,
: 75 19Fåborg
65 66
EDC Mæglerne Agerbæk
Tømrer M.L.Schmidt
Glejbjerg Cykel & Legetøj E-mail:: jyllak@jyllak.dk · W
Butik
Telma .jyllak.dk
Web:
www.jyllak.dk
eb:: www
Pia´s Køkken Diner Transportable
Cafeén, Agerbæk
Inges Taxi
Agerbæk Fysioterapi
Agerbæk Pizza og Kebabhus
Radio og TV gården i Tistrup
Nordea
Styropack
Agerbæk El - Service
Ugeavisen
Frisør Stella Hagedorn
Sønderjysk Forsikring
Tømrermester Kim Fyhn
Agerbæk Maskinstation
BL Motorservice Starup
Tømrer Rasmus Scherfig
Helle Hallerne
3F
TDH Entreprenør ApS
Sydbank
AD Maskinfabrik Agerbæk
Søren Lund
Agerbæk Motorcentrum
Frisørkamret
SP-Tømrer & Snedker
Klinik Ålunde/v Elisabeth Sørensen
Hobbybiksen
Watsonvilla Ejendomsservice

Ny fejemaskine

Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
vinter kørte vi med Kommunens
fejemaskine, som de havde stillet til
rådighed. Dette var ikke muligt i år
så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Nye borgere

Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen og øvrige foreninger i byen har
bidraget til. Pakken er blevet godt
modtaget. I skrivende stund er vi
på vej ud med to mere. Dette er en

MTB ruten er ca. 3,2 km og der er nogle fine ’drops’ og
’burns’. Nogle af de svære sektioner er at lave en B linie, så
det kan køres af alle.

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Julebelysningen

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

Der mangles nu kun at komme granit på det sidste stykke.
Det er leveret, så det bliver godt, når det bliver helt færdigt.

Agerbæ

Redaktørerne for Agerb
Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

Vi arbejder desuden på at få skilte op, så alle kan finde rundt.
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borgerforeni

Flemming Oles
Agerbæk, tlf.: 7
mail: bofo4b@h

Op

so
i po

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæ
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Der har været en fantastisk opbakning til at få MTB Kids op
Agerbæk borgerforening
at køre J. Alle de MTB Kids, der har været til træning
har
Nyt
fra borgerforeninge
udviklet sig. Det er så fantastisk at se, uanset niveau kan
alle
Ny fejem
være med og få en succesoplevelse.
Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Vi fortsætter naturligvis træningen igen næste forår – og glæder os allerede.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

MTB afdelingen, Heidi Pedersen

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Vi har i år køb
vinter kørte vi
fejemaskine, s
rådighed. Det
så på grund a
vi nødt til at k
kører med to
Vi har stadigv
råder der ska
er betalt, så v
kommende år

Nye borg

Vi har nu vær
velkomstpakk
gen og øvrige
bidraget til. Pa
modtaget. I sk
på vej ud med
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Badminton

Agerbæk SF
Agerbæk Sf

Badminton sæson 2018-19

Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

Vi har stadig ledige tider på Agerbæk Skole.
plan og ledige tider nedenfor. (vedhæftet)
AgerbækSe
Skole
Tag fat i din makker/makkere og kontakt Lillian på mail:
lillian.larsen@agerbaek-sf.dk
eller på tlf. 30326999.Tirsdag
Badmintonafdelingen
kl.
Mandag
Onsdag
Torsdag

Byfestudvalget i Agerbæk
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Fri

Fri

Gudrun Madsen
(18.00-19.00)

kl.
18:30-19:30

Mandag
Pia
Rasksen

Tirsdag
Niels
Væver

Onsdag
Fri

Torsdag
Fri

17:30-18:30
19:30-20:30

Ernst Julius
Fri

Fri Nielsen
Ove

Fri
Anette
Kristensen

Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.
Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

20:30-21:30
18:30-19:30

Fri
Pia Rasksen

Steffen Juhl Niels Væver
Klagenberg

Fri
Fri

19:30-20:30

Fri

Ove Nielsen

Anette Kristensen

Fri

20:30-21:30

Fri

Steffen Juhl Klagenberg

Fri

Fri

Bane 3

Bane 4

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Helle Hallen
18.00-19.00
19.00-20.00
Mandag kl.
18.00-19.00
19.00-20.00
19.00-20.00
18

17

19.00-20.00

Bane 1
Lene Frederiksen

Helle Hallen

Hal 1

Rene Jensen
Bane 1

Hal 3

Lene Frederiksen
Bane 3
Rene Jensen
Klaus Kristensen

Hal 3

Bane 3
Klaus Kristensen

Anni Nielsen
Birte sillesen
Bane 3

Op
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i po

Nyt fra borgerforeninge

Gudrun Madsen
Fri
(18.00-19.00)
Fri
Fri

Hal 1

Flemming Oles
Agerbæk, tlf.: 7
mail: bofo4b@h

Agerbæk borgerforening

Ernst Julius

Mandag kl.

borgerforeni

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæ
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

17:30-18:30

Agerbæk Skole

Agerbæ

Redaktørerne for Agerb

Bane 4
Anni Nielsen

Birte sillesen
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Ny fejem

Vi har i år køb
vinter kørte vi
fejemaskine, s
rådighed. Det
så på grund a
vi nødt til at k
kører med to
Vi har stadigv
råder der ska
er betalt, så v
kommende år

Nye borg

Vi har nu vær
velkomstpakk
gen og øvrige
bidraget til. Pa
modtaget. I sk
på vej ud med

GY M N A ST I KS ÆSO N E N
Har du lyst til at komme ud og røre dig, så har vi helt sikkert holdet til dig.
Vi glæder os til at se dig.

2018/2019

Start uge

Hold

Sted

Ledere

Forening

38

Forældre/barn

Tirsdag kl. 18.00-19.00
HH hal 3

Anne Marie Sørensen

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I

38

Forældre/barn

Tirsdag kl. 16.30-17.30
Gymnastiksalen i Årre

Ina Jessen

Årre Boldklub

Onsdag kl. 17.00-18.00
HH hal 3

Mette Skovbjerg, Henriette Honoré,
Kasper Rasmussen
mfl.

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I

Torsdag kl. 16.45-17.45
Gymnastiksalen i Årre

June Clemmensen
mfl.

Årre Boldklub

Onsdag kl. 17.00-18.00
HH Gymnastiksal

Britta Jensen
Kathrine Vestkær

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I
Årre Boldklub

38

Puslingespring

38

Troldemix
(børnehave-børn)

38

Mini-rytme
0.-2. klasse

38

Lillespring
0.-2. klasse

Onsdag kl. 17.00-18.15
HH hal 1

Vita Guldberg
Martin Kristensen
mfl.

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I
Årre Boldklub

38

Mellemspring +
Rytmepiger
3.-5. klasse

Onsdag kl. 18.00-19.15
HH hal 3 og gymnastiksal

Søren Ibsen,
Laura Skovbjerg,
Laura Conradsen,
Kathrine Vestkær,
Mathilde Hansen mfl.

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I
Årre Boldklub

38

Juniorspring og
Rytmepiger
6. kl. og opefter

Onsdag kl. 19.15-20.30
HH hal 3 og mødelokale

Johanne Skovbjerg
Anja Ibsen
Peter Ibsen
Esben Jensen
Mikkel Duedal
Nicklas Terkelsen
Annike Nielsen
Lene Nielsen

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I
Årre Boldklub

NYT

Næsbjerg/Rousthøje
Nordenskov

Dame Cross Gym
(18+)

Mandag kl. 19.30-20.30
Gymnastiksalen i Årre

Jesper Jensen
Ulla Mathiasen
Matilde Osmundsen

Årre Boldklub

38

Mandehørm
(18+)

Mandag kl. 20.30-21.30
Gymnastiksalen i Årre

Kurt Eriksen
Jesper Jensen
Ulla Mathiasen
Matilde Osmundsen

Årre Boldklub

38

Mixhold Cross Gym
(18+) (m/k)

Onsdag kl. 19.30-20.30
Gymnastiksalen i Årre

Kurt Eriksen
Jesper Jensen
Ulla Mathiasen
Matilde Osmundsen

Årre Boldklub

38

Motionsdamer

Mandag kl. 19.30-20.30
HH gymnastiksal

Anita Ibsen

Fåborg Vrenderup I

38

Motionsherrer

Tirsdag kl. 19.30-21.00
HH gymnastiksal

Svend Axelgaard

Agerbæk SF
Fåborg Vrenderup I

40

Glad motion

Mandag kl. 19.00-20.15
Agerbæk skole,
gl. gymnastiksal

Vera Sørensen

Agerbæk SF

38

Gymnastik

Agerbæk SF
Agerbæk Sf

Gymnastiksæsonen er skudt i gang!
Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

Udgivelser 2011:
16: marts · 25. maj
14. september samt 23. november

Sædvanen tro starter gymnastik- og springholdene, i samarbejdet mellem Agerbæk SF, Fåborg Vrenderup Idrætsforening og Årre Boldklub, op i uge 38.
Vi er godt i gang i Helle Hallen, hvor ca. 275 gymnaster boltrer sig hver uge. Der trænes håndstand, flik-flak, overslagsalto, rytme under kyndig ledelse af vores mange dygtige
instruktører.

Anette Ørskov
Berit Egelund

6176 4257
2248 1623

www.agerbaek-sf.dk

FVI

Anne Marie Sørensen
Connie Kirkegaard
Søren Ibsen

7519 5212
2925 2902
2122 0173

www.aarre-by.dk
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Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæ
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Selvom både holdene i Helle Hallen og Glad Motion er startet
op, er det ikke for sent at komme i gang. Der er stadig ledige
pladser !

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Vi har i år køb
vinter kørte vi
fejemaskine, s
rådighed. Det
så på grund a
vi nødt til at k
kører med to
Vi har stadigv
råder der ska
er betalt, så v
kommende år

Nye borg

Vi har nu vær
velkomstpakk
gen og øvrige
bidraget til. Pa
modtaget. I sk
på vej ud med

God sæson 2018-19 !

Glad Motion

NYT

– der er også plads til dig !
Agerbæk borgerforening

Agerbæk kirke

Agerbæk Sf

Ag

Glad motion er et gymanstikhold for alle – i alle aldre.

RedaktørerneHoldet
for Agerbækken
Redaktørerne for Ag
ledes af Vera Sørensen, som har været leder indenfor
Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

borgerforeningen:

gymnastik kirkebladet:
i mere end 40 år.

Flemming Olesen, Fåborgvej 72,
Agerbæk, tlf.: 75196509
mail: bofo4b@hotmail.com

Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703
mgo@km.dk
Sine Andersen
Debelvej 34 · agerbæk
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk

Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

Holdet træner på mandage kl. 19.00 – kl. 20.15 på Agerbæk Skole i den ’gamle’ gymnastiksal.
Der startes med en god gang opvarmning, hvor hele kroppen varmes igennem. Herefter laves
forskellige øvelser både ved ribberne og på måtter. Der trænes flittigt med Ball-stick (bold med dupper).
Bolden er effektiv til afhjælpning
af ømme punkter på kroppen. Der afsluttes med afspænding
og
Udgivelser 2011:
Udgivelser 2011:
Oplag 900 stk.
Næste udgave:
16: marts · 25. maj
16: marts · 25. maj
som udsendes
afslapning,
som kan medføre,
at man døser lidt hen J.
14. september 2011

14. september samt 23. november

i postdistrikt 6753

borger

Flemmi
Agerbæ
mail: bo

14. september samt 23. november

Selvom du har et par skavanker er der altid plads. Du bestemmer nemlig selv, hvor meget
du kan
Man er fortsat
megetvære
velkommen til at bidrage me
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011
med til og Vera er altid god til at komme med alternative forslag til øvelser, der kan skåne
eller afhjælpe
skavankerne.
Agerbæk borgerforening
Én gang hver måned er der kaffe og kage, hvor der synges og hygges.
Op mod Jul hygges der med gløgg, æbleskiver og pakkeleg .

Nyt fra borgerforeningen

2242 3338
2485 5519

Flemming Oles
Agerbæk, tlf.: 7
mail: bofo4b@h

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Agerbæk SF

Britta Jensen
Anne Engkebølle

borgerforeni

I denne sæson er der indledt samarbejde med Næsbjerg/
Roust UI og Nordenskov UIF omkring vores Juniorspring/
Agerbæk borgerforening
Rytme hold. Det har resulteret i ca. 30 gymnaster J.Nyt fra borgerforeninge
Vi håber, et udvides samarbejde mellem foreningerne kan
Ny fejem
medvirke til fastholdelse af de unge gymnaster og dermed et
fremadrettet hold dygtige Juniorgymnaster.

Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Agerbæk Sf

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte gymnastikudvalget.

Årre Boldklub

Agerbæ

Redaktørerne for Agerb

www.faaborg-by.dk

Agerbæk borgerforeni

Nyt fra borgerforenin

bevis på atsamvær,
folk gerne vil flytte
Borgerforeningens
bestyrelses er
Ny på
fejemaskine
Er du også til motion
den ’glade måde’ ogtydelig
hyggeligt
så mød op på mandage.
Ønsker
til byen. Til glæde for både de handigen blevet fuldtallig.
Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
du mere info inden du
melder dig, er du velkommen
til at kontakte
eller
lende og foreningslivet
i byen. Vera Sørensen, tlf:
Vi 75196386
fik på vores generalforsamling
vinter kørte vi med Kommunens
mandat til at finde èn mere til bestyfejemaskine,
som de havde
til
Anette Ørskov,
tlf:stillet
61764257
– e-mail: fjord-lyng@hotmail.dk

Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

rådighed. Dette var ikke muligt i år
så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Julebelysningen

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaf-

Anette Ørskov, Gymnastikafdelingen

Nye borgere
Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforenin-

relsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.
Torben L. Nielsen, som bor på Tjørne21
allè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.

Ny fe
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Vi har
velkom

Agerbæk SF
Agerbæk Sf

Agerbæk borgerforening

Legepladsen

Legepladsen

Agerbæk SF
Agerbæk Sf

Agerbæk kirke

Udvidelse af legepladsen
på Agerbæk stadion

Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

Udgivelser 2011:
16: marts · 25. maj
14. september samt 23. november

borgerforeningen:

Flemming Olesen, Fåborgvej 72,
Agerbæk, tlf.: 75196509
mail: bofo4b@hotmail.com

Oplag 900 stk.

som udsendes
i postdistrikt 6753

kirkebladet:

Om SE Vækstpulje

Marie Ginnerup Vestergaard
Kærbjergvej 6 · Tlf.: 7519 6703
mgo@km.dk
Sine Andersen
Debelvej 34 · agerbæk
tlf. 75 19 62 62 · 6753@mailreal.dk

Næste udgave:
14. september 2011

Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæg og aktivitetsdatoer til bladet. Eventuelt stof til bladet skal være
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Agerbæk borgerforening

Nyt fra borgerforeningen

Ny fejemaskine
Projekt: Sjov
og leg – vejen til sporten
Legepladsen på sportspladsen
og området omkring den bruJulebelysningen
ges mere og mere af byens børn. Flere brugere betyder også
et større behov for bedre faciliteter på blandt andet legepladsen. Agerbæk
SF ønsker at tilbyde de bedste faciliteter på
Nye borgere
sportspladsen for byens yngste børn, hvor de med en god
og spændende legeplads kan bevæge sig.

Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Vi har i år købt ny fejemaskine. Sidste
vinter kørte vi med Kommunens
fejemaskine, som de havde stillet til
rådighed. Dette var ikke muligt i år
så på grund af den hårde vinter var
vi nødt til at købe en mere, så vi nu
kører med to for at nå rundt i god tid.
Vi har stadigvæk de kommunale områder der skal fejes. Den nye maskine
er betalt, så vi står godt rustet til de
kommende år.

Vi har nu været ude med den første
velkomstpakke som erhversforeningen og øvrige foreninger i byen har
bidraget til. Pakken er blevet godt
modtaget. I skrivende stund er vi
på vej ud med to mere. Dette er en

tydelig bevis på at folk gerne vil flytte
til byen. Til glæde for både de handlende og foreningslivet i byen.

Som de foregående år gik ophængningen og nedtagningen af julebelysningen rigtig godt. Folk mødte
talstærk op.
Det er altid en fornøjelse , når så
mange frivillige møder op. Uden dem
kunne det ikke lade sig gøre.
Borgerforeningen vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak til Agerbæk
El Service fordi de lægger lokaler til,
så vi dèr kan starte med morgenkaffen.
Der skal også lyde en tak til: Bygma
for lån af Truck, Karsten Iversen for
lån af traktor, Kim Fyhn for lån af

3

Sjov og leg er en stor del af børns start på livet. Byens dagpleje og byens integrerede daginstitution bruger ofte sportspladsen og området omkring pladsen til udflugter. De leger
på legepladsen, går ture i skoven og spiser madpakker i
madpakkehuset.
Agerbæk SF tager aktivt medansvar for udviklingen i vores lokalsamfund. Foreningen målretter sine aktiviteter til borgernes
efterspørgsel og søger at skabe muligheder for alle.
Agerbæk er en by med mange småbørnsfamilier og vi ønsker
derfor at videreudvikle og skabe en legeplads med flere aktiviteter på sportspladsen. Den skal tiltrække børn, forældre
og bedsteforældre – hvad enten det gælder leg, udøvelse af
sport eller naturen omkring sportspladsen. Det skal være et
sted i byen, hvor de har lyst til at komme og lege og udfolde
sig.

Sportspladsen er og skal være et naturligt og aktivt samlingssted for alle. Der er tilbud til Agerbæks borgere i alle
aldre. Med klubhuset som sportspladsens samlingssted, kan
man se ud over de mange til gængelige faciliteter, - lige fra
pentaquebanen, multibanen til fodboldbaner, tennisbaner mv.
med en lille legeplads i centrum.
Agerbæk SF ønsker at udvide legepladsen med flere aktivitetsredskaber med fokus på motorik, bevægelighed og leg.
Vi vil med videreudviklingen af legepladsen på sportspladsen
og foreningens sunde kerneværdier være med til, at give mulighed for bedre trivsel og øget personlig velvære. En spændende og sjov legeplads med gode legeredskaber, er med
til at stimulere og udvikle børns sanser i alle aldre. Et liv i
bevægelse giver selvtillid og mentalt overskud.

Energi – og telekoncernen SE har en vision om at
fremtidssikre det samfund, som SE’s kunder og andelshavere er en del af. En af de måder, SE gør det
på, er ved at uddele midler fra SE Vækstpulje til støtte
af værdiskabende formål.
SE’s repræsentantskab besluttede at etablere SE
Vækstpulje i april 2014. Med vækstpuljens midler kan
SE tage endnu større ansvar for det erhvervs-, uddannelses-, forenings- og kulturliv, som SE ́s kunder og
andelshavere bevæger sig i.
Bestyrelsen for SE Vækstpulje udvælger de projekter puljen tildeler støttekroner. Midlerne uddeles tre
gange årligt. SE ́s repræsentantskab beslutter på det
årlige repræsentantskabsmøde, hvor mange penge
SE Vækstpulje har til rådighed. I 2018 har puljen 15
millioner til rådighed til uddeling.

Om Nordea Fonden

Agerbæk Sf

Randi Damgaard, Hybenvej 5,
Agerbæk, tlf. 7519 6035
mail: agerbaekken@agerbaek-sf.dk

borgerforeni

Flemming Oles
Agerbæk, tlf.: 7
mail: bofo4b@h

25 mio. kr. til foreningslivet
Agerbæk SF har modtaget 20.000,- kroner i støtte fra
Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler
25 mio. kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af
Agerbæk borgerforening
Danmark.
Nyt
”Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fælles-fra borgerforeninge
Ny fejem
skaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især
i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Agerbæk SF,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i
Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiNye borg
ske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan
gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr
til klubben.
Udgivelser 2011:
16: marts · 25. maj
14. september samt 23. november
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Man er fortsat meget velkommen til at bidrage med indlæ
redaktørerne i hænde senest den 24. august 2011.

Borgerforeningens bestyrelses er
igen blevet fuldtallig.
Vi fik på vores generalforsamling
mandat til at finde èn mere til bestyrelsen og det lykkedes.

Hans Ove Lauridsen, som bor på Blåbærvej, blev valgt til næstformand.
Arbejder til daglig som falckredder i
Varde.

Torben L. Nielsen, som bor på Tjørneallè, blev valgt til kasserer.
Arbejder til daglig ved el-branchen i
Kolding.
Anker Jensen, som bor i Sønderbyen,
er medlem af bestyrelsen.
Arbejder til daglig ved entreprenør
virksomhed.

Det skal være en spændende og centralt beliggende legeplads, som let kan kombineres med et besøg, når børnefamilierne er ude og gå en tur.
Vi vil gøre det naturligt for børnene at komme på sportspladsen. Agerbæk SF ønsker medlemmer i alle aldre, hvorfor det er
vigtigt at børn lige fra de bliver født finder sportspladsen, som
et naturligt sted at være, som en del af i hele deres opvækst.
Agerbæk SF har fået støtte fra SE
Vækstpulje og N
 ordea-fondens
Lokalpulje til projektet
Med 80.000 kr. fra SE Vækstpuljen
og 20.000 kr. fra Nordea Fondens
Lokalpulje i støtte kan foreningen nu
igangsætte projektet, der har været
på tegnebrættet i lang tid.
Resterende udgifter til udvidelsen
sponseres af Owen Luft puljen.
Projekt starter i slutningen af oktober,
når de sidste tilladelser fra kommunen forhåbentlig er kommet i hus og
forventes færdig i løbet af november.
Ledergruppen, Agerbæk SF

Kom til vore arrangementer
på »FRISTEDET«
Fåborg-Agerbæk
Danske
Seniorer
Pensionistforening
Fåborg- Agerbæk
Se bagsiden

Overrækkelse af check fra Nordea Fonden blev foretaget af filialdirektør Kasper Bundgaard Jensen.
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Agerbæ

Redaktørerne for Agerb

Redaktørerne for Agerbækken
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H. J. Hansen
Glejbjerg A/S

Martinsen
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Din lokale købmand

Skat er også
et spørgsmål
om
planlægning
Friskbagt bagerbrød hver dag

LANDBRUGSMASKINER
OG SMEDEARBEJDE

Få endnu flere gode tilbud
Send en SMS med teksten:
AGERBÆK TILBUD
til 1910

Alt i hårde hvidevarer
Radio & TV

HUSK friske blomster flere gange om ugen
ÅBNINGSTIDER:
Alle dage kl. 8.00-21.00

martinsen

Borgergade 105, Glejbjerg

 

DISCOUNT
- vi kalder
det
GUL-PRIS





 
Lav
pris på masser
af dagligvarer
Telefon 75 22 15 77
hver dag - året rundt

75
7
51
19
98
82
25
56
6

Telefax 75 22 15 92
Repræsenteret
i Esbjerg,
Grindsted,
SPAR
Agerbæk I/S, Nørregade
9, 6753
Agerbæk




Tlf. 7519 6677 - 0500488@spar.dk 
 

Fax 75 19 85 55  E-mail hjhansen@mail.tele.dk
18

ALT I

30

AGERBÆK SMEDE
OG MASKIN
FORRETNING
BENNY MORTENSEN
Kærbjergvej 12 - 6753 Agerbæk - Tlf. 75 19 63 41

Den sidste halve meter kan blive dyr!
Lad os efterse dine bremser.
Jan Mikkelsen
Autoværksted ApS
Nørregade 4 • 6753 Agerbæk
Telefon 75 19 61 77
www.janmikkelsen-auto.dk
For everything your car needs.

Agerbæk · Tlf. 75 19 19 74
www.torvegrillen-agerbæk.dk
24
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Telefontavle - annoncører
Jyllak
A/S  Sydjylland
Andelskassen
Agerbæk
Elservice 
Butik Telma
Agerbæk
Jyllak A/SGravsten 
Agerbæk
Maskinstation 
Tøjtorvet ApS
Agerbæk Elservice
Motorcentrum 
Agerbæk Gravsten
Smede- og Maskinforretning 
Andelskassen
Sydvestjylland 
Agerbæk Maskinstation
Agerbæk SmedeVandværk
og Maskinforretning
Bygma

Bunger Keramik
Bager
CaféenHJ 
BL
Motorservice
Dagli
Brugsen
Butik
Telma  Autoværksted ApS
Jan Mikkelsen
Caféen

Tømrermester
Kim Fyhn
Dagli

StudieBrugsen
9
DLG
Syd Motorcentrum
Vestjylland 
Agerbæk
Frisør Anne Blicher 
Helle

Frisør Hallen
Anne Blicher
H. H. Tømrer- & Snedkerforretning Aps 
H.J.
Hansen Gert Honoré
Murermester
Hr.

Pia'sPKøkken
Jan
Mikkelsen Autoværksted ApS 
Min Købmand
Murermester
Torvegrillen Gert Honoré 
Min
Købmand

Radio
& TV-Gården
Tistrup
Nem
Køreskole

Agerbæk
Vandværk
Pe
DLGSmed
Syd Peder Christensen 
Pia's
Køkken &
 Snedkerforretning Aps
H. H. TømrerRadio
& TV-Gården Tistrup 
H.J. Hansen
SP
Tømrer
	 Christensen
Pe Smed
Peder
Studie
Bygma 9 
Tømrermester
Kim Fyhn 
Bager HJ
Tømrer Rasmus
RasmusScherfig
Scherfig 
SP Tømrer 
Torvegrillen

75196500
87993590
75196200
75196119
75220244
75196500
75196155
75196055
75196094
75196200
75196341
75220244
87993590
75196155
75196311
75196341
75196611
21714563
75196034
24850444
28107508
75196511
75196119
75196177
24850444
75196380
75196511
22618940
33686456
75196094
75196007
45124150
75195111
75196007
75298590
75244555
75198455
75196384
75353538
23230797
75196177
75196677
75196384
75191974
75196677
75264411
20916717
75196311
75195222
76600800
23230797
75298590
75264411
75198455
23381880
75195222
22618940
75196611
75196380
75196034
25318333
25318333
23381880
75191974

Stefan Honoré 2338 1880
Peter Olesen 2338 1881
AGERBÆK · VARDE



ANDELSKASSEN.DK


 




VIL DU GERNE GØRE NOGET
FOR LOKALSAMFUNDET?

H.KØB
J. HanEN
sen
GleNY
jbjeBIL
rg A/S

Jyllak Pulver
Pulver og Industrilak
Industrilakering
ering
Agerbæk
Nørremarken 5-9 · 6753 A
gerbæk
Tlf.:
Tlf
f.:: 75 19 65 00
0 · FFax:
ax:: 75 19 65 66

79128444

GF Forsikring
Nem Køreskole

Web:
www.jyllak.dk
E-mail:: jyllak@jyllak.dk · W
eb:: www
.jyllak.dk
70138080

BL Motorservice

• Tagarbejde
• Tilbygning
• Nybygning
• Reparation
• Renovering

Alt i hårde hvidevarer
Radio & TV
Med vores særlige Lokallån Bil sender vi 1.000 kroner videre til gode
lokale formål, når du låner til bilen hos os. Det er sådan noget,
man gør, når man har været den lokale bank i mere end 100 år.

20916717
24405044
28107508

Så bare tag fat i os, og lad os se, hvad vi kan finde ud af sammen.

Borgergade 105, Glejbjerg

Ønsker man at annoncere i bladet kan
man henvende sig på tlf. 7519 6035
26

75
7
51
19
98
82
25
56
6
Otto Frellos Plads 4 · 6800 Varde · Telefon 87 99 56 90
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A /S · CVR-nr.: 31843219

Hvad koster annoncer i bladet:
1/1 side 1.800 kr. • 1/2 side 1.100 kr. • 1/4 side 800 kr.

Fax 75 19 85 55  E-mail hjhansen@mail.tele.dk
18
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Aktivitetskalender
29. november 2018.

kl.19.00

Søndag den 2. december

Se bagsid

” Livet og døden på Hospice”. A.K.
juletræsfest for børn Agerbæk Borgerforening i samarbejde Agerbæk hotel

Søndag den 2. december

kl. 19

juletræsfest Agerbæk Borgerforening i samarbejde med Agerbæk hotel
på hotellet

Tirsdag den 11. december

kl. 19

julebanko Agerbæk Borgerforening sammen med Asf. på Agerbæk hotel

05. december 2018.

kl. 14.30

Sang og fortælle eftermiddag i konfirmandstuen. A.K.

13. december 2018

kl. 17.00

Fyraftenskoncert Agerbæk kirke. Børnekoret medvirker. A.K.

24. december 2018

kl. 10 & 15.30

Juleaftens gudstjeneste. A.K.

januar 2019.

kl. 16.00

Nytårs gudstjeneste. A.K.

9. januar

kl. 14.30

Sang og fortælle eftermiddag i konfirmandstuen. A.K.

2019

20. januar
24. januar ”
6. februar
21. februar
2. marts
6. Marts
7. marts
21. marts
april
9. Maj

v/ Jens Axel Møller
Tlf. 7517
STØT
STØ8369
T
Mobil
2162
4676
VORE
ANNONCØRER
V
OR E AN
NONCØR E R
kl. 14.30

Fangekoret i Agerbæk Kirke. A.K.

Matodor i ord og toner” Starup Sognehus. A.K.

kl. 14.30

Sang og fortælle eftermiddag i konfirmandstuen. A.K.

kl. 19.30

Sogneaften m/Elise Lind Balslev. A.K.

Fastelavnsfest på Agerbæk Brandstation. Agerbæk Borgerforening.

kl. 14.30

Sang og fortælle eftermiddag i konfirmandstuen. A.K.

hellekoereskole@mail.tele.dk
kl. 19.00

Elsebeth Gerner Nielsen. Foredrag i Helle Hallen. A.K.

kl. 19.00

Sogneaften Barn på Møltrup Anne Marie Jacobsen. A.K.

14.30

Sang og fortælle eftermiddag i konfirmandstuen. A.K.

Se holdstart på
DE
STØTTER
D
E
ST
Ø
T
TE
R
www.ensikkerstart.dk
Koncert. A.K.

Man er fortsat MEGET VELKOMMEN til at bidrage med indlæg
og aktivitetsdatoer til bladet.
Eventuelt stof til bladet skal være redaktørerne i hænde 3 uger før udgivelsen.

TEORI:
Nørremarken 1,
Agerbæk

