ARBEJDET I DANMARK

Slagel s e P r o v s t i o p f o r d r e r
Tekst & foto fra Agersø Kirke | Ulla Thorbjørn

F

olkekirkens Mission i Slagelse er
et fælles udvalg i Slagelse Provsti,
som igennem mange år har
arbejdet for at fremme menighedernes
forståelse for mission lokalt og globalt.
Da vi for et par år siden skulle vælge,
hvilket projekt vi skulle støtte de næste
to år, foreslog jeg, at vi for en gangs
skyld støttede DSUK og det nye arbejde i
Thailand med opstart af en dansk kirke i
Thailand og ungecafé i Bangkok.
Jeg har selv haft stor glæde af at komme
i Den Danske Kirke i Australien, medens
jeg studerede teologi i Sydney, og ved
hvor afgørende det kan være for et ungt
menneske at møde andre danskere og
ikke mindst en dansk præst, som man
kan have fortrolige og fornuftige samtaler med på sit modersmål, selvom man
befinder sig langt hjemmefra.
Og jeg ved, at DSUK har brug for økonomisk støtte fra Danmark for at kunne
fortsætte det gode arbejde ude omkring
i verden.
Der var hurtigt opbakning og interesse
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for sagen i provstiet, og vi glæder os til
at følge det vigtige arbejde.

Velkommen til forårsmøde på Agersø.

Udvalgets projekt i 2019 og 2020 er at
støtte kirken i Thailand og især den
sociale indsats, som der er stort behov
for blandt de mange danskere, der enten
bor eller besøger landet i kortere eller
længere tid.

Søndag 26. april inviterer Agersø
menighedsråd og Folkekirkens Mission
til gudstjeneste i Agersø kirke kl. 14.00.

Pengene kommer ind ved løbende indsamlinger i provstiets kirker til ”provstiets missionsprojekt” og ved donationer
og indsamlinger i forbindelse med de
møder, der afholdes om projektet.

Færgen til Agersø sejler mellem Stigsnæs
og Agersø. Overfartstid 15 min.

Man kan også betale til projektet via
MobilePay 11980. I tekstfeltet skrives:
”Slagelse Thailand”.

Se nærmere om arrangementet på www.
slagelseprovsti.dk

Bagefter er der foredrag om DSUK’s
arbejde i Thailand.

Oplysning og pladsbestilling: T: +45 58
19 53 11.
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Ulla Thorbjørn, provst i Slagelse Provsti,
Sognepræst Sct. Peders-Havrebjerg pastorat
Ledende beredskabspræst, Folkekirkens Katastrofeberedskab (FKK)Region Sjælland samt leder af det nationale
Forum for FKK

Medlem nummer 1.000
Tekst | Anne Meldgaard
Foto | Agersøportalen

A

gersø er en lille ø i Storebælt
med 186 beboere, heraf 167
medlemmer af folkekirken. Og
opbakningen rækker ikke kun til den
stedlige kirke, men også til alle de danske kirker i udlandet.
Agersø hører til Slagelse Provsti, og i
2019 blev de medlem nr. 1.000 hos
Danske Sømands- og Udlandskirker.
På et møde arrangeret af Fællesudvalget Folkekirkens Mission Slagelse blev
der fortalt om det indsamlingsprojekt,
man har taget på sig i provstiet: at støtte
Dansk Kirke i Thailand, herunder ungdomscaféen som fungerer i Bangkok,
og hvor unge backpackere og rejsende
i øvrigt kan mødes, få en snak med den
danske præst og hinanden.
På et efterfølgende menighedsrådsmøde
i Agersø blev der talt om og ytret opbakning til opfordringen fra provst Ulla
Thorbjørn om at indmelde sig i DSUK.

I menighedsrådet sad desuden et medlem med familie i Bruxelles, som kunne
fortælle om den danske kirkes betydning der. ”Og ja, så blev vi enige om at
melde os ind,” fortæller Kirsten Holst
Larsen, som er formand for menighedsrådet på Agersø.

Kirken er blevet kalket, og vores kalkog freskomalerier, der er i skønvirkestil
og fra 1921 og er den eneste af sin slags
i landet, er restaureret af Nationalmuseet. Udvendigt er vi i gang med at skifte
furer og beskadigede sten ud.”

Formanden fortæller desuden om kirkelivet på Agersø: ”Vi har egen præst på
øen, som også arbejder på naboøen Omø
og i Skælskør. Stillingen opslås i nær
fremtid, og vi glæder os til at tage imod
en ny præst.
Der er gudstjeneste på øerne ca. hver
anden søndag. Ud over gudstjenesterne
har vi forskellige arrangementer, ofte i
samarbejde med beboerforeningen, fx
ved jul og fastelavn, foredrag, sangeftermiddag, koncert m.m.
Vi er i gang med en større restaurering
af kirken. Vi er færdige indvendigt.

DSUK sender stor tak til Agersø Sogn, til
provst Ulla Thorbjørn, til Folkekirkens Mission Slagelse og til alle øvrige 999 medlemmer for opbakningen.
Har du lyst til at støtte DSUKs arbejde, så se
de mange forskellige muligheder på
www.dsuk.dk/støt.
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