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Lykken er ikke gods eller guld
af sognepræst Gerda Melchiorsen

Sådan skrev forfatteren Charles Gandrup i 1907 i en sang, der senere blev
indsunget af Katy Bødtger og blev en
schlager i den populære musikgenre.
Denne sang kommer med et par bud på,
hvad lykken er, f.eks.: ”altid at være sig
selv, aldrig trælbundet af livets goder.”
Danskerne er af internationale lykkeforskere udnævnt til at være verdens lykkeligste folk. Spørgsmålet er, hvordan
forskere kan finde frem til et sådant resultat. Skyldes det danskernes økonomi,
tilfredshed, indbyrdes kærlighed, uddannelsesniveau, den høje levealder eller
at vi lever i et land, hvor der er fred og
demokrati?
Det er vel en kombination af det hele.
Dog er der en overvejende tendens til
at mene, at jo rigere vi er, jo lykkeligere
bliver vi. Derfor jagter vi lottogevinster,
snyder i skat, finder de billigste tilbud
osv. osv. og medierne gør, hvad de kan
for at bilde os ind, at vi bliver jublende
lykkelige, hvis vi vinder millionen eller
bliver ejer af en sportsvogn eller tager på
ferie ved den flotte sandstrand.
Jeg tror, at efterhånden som vi bliver ældre, erfarer vi, at lykken hverken er gods
eller guld. De betydningsfulde ting er
helbredet, samværet med vores familie,
vore børns ve og vel osv. Hvad nytter det
f.eks. at have penge nok, når helbredet
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Forsidebilledet:
Indgangen til kirkerummet var flot pyntet til
Hubertus-gudstjenesten i november 2011.

svigter og vi ikke kan det, som vi gerne
vil eller når vore børn er syge og vi er
magtesløse i vores forsøg på at hjælpe
dem? Lykken er ikke de materielle goder
men de såkaldt bløde værdier, først og
fremmest kærligheden.
I kirken hører vi om Guds kærlighed
til os. Guds kærlighed gives os hver dag
med opfordring til, at vi giver den videre
til hinanden. Med kærligheden følger tilgivelsen og løftet om Guds nærvær. Det
betyder, at vi ikke skal gå alene rundt
med vore bekymringer og sorger og den
dårlige samvittighed, men at vi kan dele
det altsammen med Gud.
Charles Gandrup slutter sin kendte sang
med ordene: ”Lykkeligst den, der har
fred med sig selv, fred med sin Gud og
fred med sin næste!”
Mennesker, der går i kirke, er ikke lykkeligere end andre, men vi ved, hvorfra
vi skal hente styrken til at leve det brogede menneskeliv. Vi kender kilden til
kærligheden, tilgivelsen, freden og livet
her og hisset. Her er plads til alle, der vil
være med.
Overflod…

Valg til det nye pastoratsråd
I forbindelse med menighedsrådsvalget til efteråret er det besluttet, at Toftlund og
Tirslund menighedsråd skal lægges sammen til et pastoratsråd bestående af 4 medlemmer fra Tirslund sogn og 8 medlemmer fra Toftlund sogn. Der skal være fælles
formand og kasserer, men en kirkeværge for hvert sogn ligesom der skal være et
kirke- og kirkegårdsudvalg hvert sted.
Menighedsrådene inviterer til orienterings- og valgmøde, hvor der bliver mulighed
for at lave en opstillingsliste til pastoratsrådet. Hvis der ikke senere kommer flere
lister, bortfalder valget den 13. november. Derfor er det meget vigtigt, at alle interesserede møder op og giver deres mening til kende på møderne:
Onsdag den 12. september
kl. 19.30 i Tirslund
Forsamlingshus
for alle i Tirslund sogn

Torsdag den 13. september
kl. 19.30 på Frosch Hotel
for alle i Toftlund sogn

Bibelstudiekreds
Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet bliver der i vinter en bibelstudiekreds
for dem, der har lyst til at læse bibelen i
små bidder og samtale om den. Der kræves ingen forudsætninger. Emnet er
overordnet at følge kristendommens udvikling fra den første påskedag og frem
til nutiden. Vi vil læse om de første kristne, om apostelen Paulus’ mission og
grundlæggelsen af den kristne teologi.
Aftenerne tilrettelægges gerne også ud fra
deltagernes ønsker.
Vi mødes på Herrestedgaard følgende

onsdage: Den 19. september, 10. oktober, 14. november, 16. januar, NB! torsdag den 7. februar og igen onsdag den
13. marts.
Vi vil gerne have en tilmelding til præstegården. Men skulle man ikke have fået
sig tilmeldt, er man velkommen til at
møde op alligevel.
Aftenerne begynder kl. 19.30 og der
drikkes en kop kaffe undervejs. Det koster ikke noget at være med.
Anna-Lis Bock og Gerda Melchiorsen

3

Koncerter i efteråret
I Toftlund kirke er der arrangeret fire koncerter i løbet af efteråret.
Til samtlige koncerter er der gratis adgang og alle er hjerteligt velkomne.

Dyvohray - 23. september kl. 19.00

Dyvohray

Det ukrainske ensemble Dyvohray National Philharmonic of Ukraine giver en festlig, farverig og
forrygende koncert.
De fem musikere underviser på konservatorier i
hjemlandet og har dannet ensemblet, som spiller
folkelig, klassisk og moderne musik, der afspejler
skønheden og sjælen i den ukrainske musikkultur.
De behersker flere instrumenter og spiller skuespil,
danser og synger til musikken.

Den danske Kirketrio - 11. november kl. 16.00
Koncerten er en del af Tønder kulturuge. En stemningsfuld temakoncert om
lyset i den mørke tid. Kirkerummet bliver oplyst af levende lys. Lystemaet behandles ved udvalgte tekster af bl.a. Benny Andersen og Ellen Lissner: Lysets
tilbagevenden, Guds lys, lyset som forudsætning for alt liv.
Trioen består af sopran Julie Kold Vilstrup, der har diplomeksamen i klassisk
sang fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har flere års erfaring som
sangsolist ved galla-, opera- og nytårskoncerter og har deltaget i talrige masterclasses ved nationale- og internationale sangere og musikere.
Organist Erik Linow har Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium og er cand. phil. i musik. Han
har en omfattende koncertvirksomhed som
Den danske
orgelsolist, kammermusiker og kordirigent.
Kirketrio
Fløjtenist Susanne Bechmann har diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Hun er freelance musiker med
omfattende koncertvirksomhed, ofte i samarbejde med kor, organister og kammerensembler. Hun medvirker på flere CD udgivelser og har optrådt på både radio og tv.
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Koncert
Midtlandskoret - 2. december kl. 19.30
Det lokale folkekor, Midtlandskoret, indleder traditionen tro adventstiden
med musik og korsang. I år bliver det under ledelse af korets nye dirigent, Ida
Marie Skau, Løgumkloster.

Midt Syd Kantori - 18. december kl. 19.30
Julekoncert med voksenkoret, der har hjemsted i Toftlund og Agerskov kirker.
Koret ledes af Toftlund kirkes organist, Lars Elmholdt Christesen.

Ny kirkesanger

Menighedsrådene har pr 1. september ansat Gitte
Fries, Nr. Løgum, som ny kirkesanger. Gitte har
arbejdet som kirkesanger i 15 år og er uddannet
fra kirkemusikskolen i Løgumkloster. Ved siden af
sit sangerjob er hun medhjælper på familiens gård.
Vi byder hjerteligt velkommen til Gitte Fries, som
Gitte Fries
fremover skal dele kirkesangerjobbet ved begge kirker med Grete Kjeldsen.
Kirkesanger Mette Clausen er overgået til kun at have babysalmesangen. Den
er blevet udvidet til tre omgange om året, da der er god efterspørgsel. Kirkesanger Ulla Jepsen er gået på pension.
Ulla Jepsen begyndte som kirkesanger i Tirslund kirke i 2005 og ved sammenlægningen af sognene i 2007 blev hun tillige kirkesanger i Toftlund. En stor tak
til Ulla for godt og fleksibelt samarbejde gennem årene.

Afsked med organist
Casper Christiansen, der i to omgange har været organist ved Tirslund kirke,
har fået lærerjob i Vestjylland og rejser derfor fra området. Mange tak til Cas
per for godt samarbejde også som afløser ved Toftlund kirke.
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September
2. 10.30		Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
				
13. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 20, 20-28.
Børnekoret medvirker
5. 14.00		Danmission septemberstævne i Gram menighedshus. Missionær
Jonas Mortensen fortæller om sit arbejde i Mellemøsten
5. 19.00		Gudstjeneste i Toftlund kirke for konfirmander og forældre.		
Gerda Melchiorsen og Jens Bisgaard.
5. 19.30		De unges Hjems bibelkreds hos Grethe og Jens Erik Madsen,
Kastanievej 16.
7. 16.00		 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
9. 9.00		 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen
		 10.30		 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
				
14. søndag efter Trinitatis. Johannes ev. 5, 1-15.
Kollekt til Spedalskhedsmissionen
12. 19.30		KFUM & KFUKs bibelkreds hos Inge og Bjarne Madsen,
Ribevej 17.
12. 19.30		Orienteringsmøde i Tirslund forsamlingshus om valg
til pastoratsrådet
13. 19.30		 Orienteringsmøde på Frosch hotel om valg til pastoratsrådet
16. 10.30		Høstgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
				
15. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 10, 38-42. Offergang.
Midt Syd Kantori medvirker. Efterfølgende høstfrokost (a 40 kr)
på Herrestedgaard. Alle er velkomne.
19. 19.30		 Bibelstudiekreds på Herrestedgaard
19. 19.30		IM bibelkreds hos Ruth og Hans Jørgen Holm,
Åbøl Østermarksvej 1.
20. 19.00		 Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard
21. 14.30		 LM og IM ældremøde i Bethania ved Møller Schmidt.
21. 16.00		 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
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23. 9.00		 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
		 10.30		 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
				
16. søndag efter Trinitatis. Johannes ev. 11, 19-45.
Ungdomskoret medvirker

23. 19.00		Koncert i Toftlund kirke med ensemblet Dyvohray National
Philharmonic of Ukraine (se omtale)
24. 18.00		Danmissionmøde på Herrestedgaard. Fællesspisning. Foredrag
ved Karsten Lund, København om Bangladesh. (se omtale)
27. 19.30		Salmestafet på Herrestedgaard med Grete Kjeldsen og
Ejner Iversen
28. 19.00		Familieaften. Høstfest på De unges Hjem med fællesspisning.
Fortælling og aktiviteter ved sognepræst Jørgen Jørgensen,
Aabenraa
30. 9.00		Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
		 10.30		Høstgudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
				
17. søndag efter Trinitatis. Markus ev. 2, 14-22. Offergang.
Efter gudstjenesten serveres et glas i våbenhuset.

Oktober
2. 15.00		 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard
3		 19.30		De unges Hjems bibelkreds hos Anne Berit og Henning Holm,
Haverbækvej 2.
4. 19.00		Fælles sogneaften i Bevtoft forsamlingshus med sognepræst ved
Haderslev Domkirke, Margaret Hammer:
”Søren Kierkegaard for begyndere.” (se omtale)
5. 16.00		 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
7. 10.30		 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
				
18. søndag efter Trinitatis. Johannes ev. 15, 1-11. Børnekoret medv.
10. 19.30		 Bibelstudiekreds på Herrestedgaard
10. 19.30		 IM bibelkreds hos Kirsten og Hans Jessen, Markvænget 83.
11. 17.00		Spaghettigudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
Ungdomskoret medvirker
12. 19.30		KFUM & KFUKs bibelkreds hos Mette og Torben Clausen,
Jægerskoven 20.
14. 9.00		 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard.
		 10.30		Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard.
				 19. søndag efter Trinitatis. Johannes ev. 1, 35-51.
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19. 14.30		IM og LM Eftermiddagsmøde på De unges Hjem ved Thomas
Iversen, Rødding.
21. 10.30		Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard.
				 20. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 21, 28-44.
24. 19.30		
25. 19.00		

Fællesmøde på De unges Hjem.
Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard

28. 10.30		 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen
				21. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 13, 1-9.
		 14.00		BUSK gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen og Jens
Bisgaard. Minikonfirmanderne og børnekoret medvirker.
				 Kaffebord på Herrestedgaard med besøg af PETER PAN
29. 19.30		KFUM & KFUKs voksenaften på De unges Hjem. Læge Knud
Jacobsen, Ulfborg: ”Genfortælling af Markus evangeliet”
30. 15.00		 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard

November
2. 16.00		

Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

4. 10.30		Allehelgensgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
Ungdomskoret medvirker.
		 14.00		 Allehelgensgudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
				 Matthæus ev. 5, 13-16. Mindedag for sognenes døde.
7. 19.30		De unges Hjems bibelkreds hos Solvej Brændstrup og Ejner
Iversen, Hyrup Skovvej 8.
7. 19.30		KFUM & KFUKs bibelkreds hos Inge Marie og Ole Juhl,
Uldalvej 21, Vojens.
8. 19.00		Hubertusgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
(se omtale)
11. 10.30		 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard.
				 23. søndag efter Trinitatis. Markus ev. 12, 38-44.
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11. 16.00		
14. 19.30		

Koncert i Toftlund kirke med Den Danske Kirketrio. (se omtale)
Bibelstudiekreds på Herrestedgaard

14. 19.30		
16. 14.30		
16. 16.00		

IM bibelkreds hos Birgit og Jørn Sørensen, Ørderup Kirkevej 54.
LM og IM ældremøde i Bethania ved Erik Sode Nielsen.
Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

18. 9.00		 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda G. Melchiorsen
		 10.30		 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen.
				 24. søndag efter Trinitatis. Johannes ev. 5, 17-29.
22. 19.00		

Menighedsrådsmøder på Herrestedgaard

25. 10.30		 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard.
				 Sidste søndag i kirkeåret. Matthæus ev. 11, 25-30.
28. 19.30		Fællesmøde på De unges Hjem. Oplæg til bibeltime om Nadveren
ved sognepræst Johannes Gjesing, Gram.
30. 16.00		 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Danmission seniorvolontør holder
foredrag om Bangladesh
”Fattigdom, kristendom og kostskoleliv”, sådan lyder titlen
på det foredrag som Karsten Lund, der for nyligt har været
udsendt som volontør i Bangladesh af Danmission, holder
på Herrestedgaard mandag den 24. september. Vi begynder
med fællesspisning kl. 18.00.
Karsten Lund tilbragte tre måneder i Bangladesh, hvor
han blandt andet underviste lærerne på en kostskole i Saraswatipur i undervisningsformen ”Cooperative Learing”.
Karsten Lund
Ud over beretninger om skolelivet, vil Karsten fortælle om
samtaler med fattige kristne, om deres tro og deres håb
om en bedre fremtid. Under sit ophold var han på mange vandreture med
den lokale bengalske evangelist og mødte områdets landsbymenigheder. Der
vil være historier om oplevelser og billeder fra disse menighedsbesøg.
Prisen for hele aftenen er 80 kr og der bedes om tilmelding til Gerda Melchiorsen, tlf. 74 83 14 43, sms: 21 69 58 85 eller email: ggm@km.dk
Alle er meget velkomne.
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Fælles sogneaftener
Den første sogneaften for sognene i den tidligere Nørre-Rangstrup kommune finder sted torsdag den 4. oktober kl. 19.00 i Bevtoft forsamlingshus. Vi tager forskud på Søren Kierkegaards 200 års
fødselsdag (5. maj 2013) og har i den anledning inviteret sognepræst Margaret Hammer til at holde et foredrag om Søren Kierkegaard for begyndere.
Margaret Hammer er født og opvokset i USA, men
kom i 1977 til Danmark for at studere Kierkegaards
skrifter i forbindelse med sine teologiske studier. Siden
har hun været præst både i USA og i Danmark og er nu
ansat ved domkirken i Haderslev. Margaret Hammer er kendt som en dygtig
og inspirerende foredragsholder og efter foredraget om Søren Kierkegaard vil
deltagerne forstå væsentlige dele af hans tanker. Undervejs giver foredragsholderen smagsprøver på hans herlige tanker og gode råd til videre læsning.
Aftenen er for alle interesserede og kaffen koster 50 kr.

I foråret følger endnu tre sogneaftener:
Torsdag den 24. januar kl. 19.00 på Agerskov Kro. Teolog, bioetiker og
medlem af Etisk Råd, Mickey Gjerris, København: ”De umulige valg. Muligheder, værdier og arbejdet i Etisk Råd.”
Torsdag den 21. februar kl. 19.00 i Rurup forsamlingshus. Cand. mag.
Kirsten Kjærulff, Randers: ”Hildegard af Bingen. Middelaldermystiker med
appel til nutiden”.
Mandag den 18. marts kl. 18.30 i Toftlund biograf. Filmaften: ”De kaldte
hende Sarah”. Aftenerne præsenteres nærmere i næste kirkeblad.

Salmestafet
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Torsdag den 27. september kl. 19.30 inviteres igen til salmesang på Herrestedgaard.
Stafetholderne er kirkegårdsleder Jes Jessen,
Toftlund, samt kirkesanger Grete Kjeldsen,
Toftlund. De to udvælger og begrunder deres salmevalg og forsamlingen får derefter
lov til at synge. Kaffen koster som sædvanligt 20 kr og alle er meget velkomne.

Her ses stafetholderne fra
salmestafetten i marts: Kirsten
Granlie og Børge Hansen.

Kirkebil

Alle, der gerne vil deltage i gudstjenesterne, men har svært ved at komme hen i kirken,
er velkomne til at benytte kirkebilen. Man skal blot ringe dagen før til Agerskov taxa på
tlf. 74 83 36 40. Menighedsrådet afholder udgiften og ser meget gerne, at bilen benyttes.

Adresser:

Sognepræst Gerda G. Melchiorsen, Tårnvej 1, Toftlund
tlf. 74 83 14 43 · mobil: 21 69 58 85 · e-mail: ggm@km.dk
Sognepræst oa.Jens Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning
tlf. 30 27 96 29 · e-mail: jbi@km.dk
Organist Lars Elmholdt Christesen (Toftlund kirke), Markvænget 69, tlf. 23 96 51 35
Babysalmesang: Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf. 20927509
Kirkesanger Gitte Fries, Koldingvej 21, Nr. Løgum, tlf. 74 64 35 12
Kirkesanger Grete F. Kjeldsen, Ahornvej 25, Toftlund, tlf. 20 77 92 12
Kirkegårdsleder og kirketjener Jes Jessen, (Toftlund kirke) Geestrupvej 29, tlf. 60 18 01 00
Kirkegårdskontoret, Melvang, Toftlund (træffetid kl.11.00-12.00), tlf. 74 83 12 57
Kirketjener og graver (Tirslund kirke) Niels Kr. Lund, Markvænget 91, tlf. 40 96 97 15
Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, tlf. 74 83 26 74

Toftlund menighedsråd:

Formand: Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf. 74 83 27 83
Næstformand: Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf. 74 83 29 78
Kasserer: Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf. 74 83 18 13
Kirkeværge: Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf. 74 83 21 50
Sekretær: Birgitte Lautrup-Nielsen, Svinget 1, tlf. 74 83 19 56
Medarbejderrepræsentant: Lars Elmholdt Christesen, tlf. 23 96 51 35
Øvrige medlemmer: Børge Lund, Grethe Madsen og Christian Iver Petersen.

Tirslund menighedsråd:

Formand: Elin Ebsen Rom, Hyrup Skovvej 1, tlf. 74830391
Næstformand og kirkeværge: Torben Steensbeck, Lille Åbølvej 6, tlf. 74830866
Kasserer: Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, tlf. 74832967
Sekretær og kontaktperson: Karin Jørgensen, Tirslundvej 24, tlf. 74830042
Medarbejderrepræsentant: Niels Kr. Lund, tlf. 40969715
Kirkernes hjemmeside: www.toftlundkirke.dk eller www.tirslundkirke.dk
Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad
udgives af menighedsrådene. Redigeres af sognepræst Gerda Melchiorsen.
Omdeles af Post Danmark. Trykkes på Videbæk bogtrykkeri.
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.
Deadline til næste nummer (december-januar-februar) mandag den 24. september.
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BUSK-dag
er betegnelsen på den familiedag, som vi altid afholder
på den sidste søndag i oktober. Arrangementet indledes med gudstjeneste i Toftlund kirke kl. 14.00, hvor
minikonfirmanderne laver et optrin med sang og musik om disciplen Simon Peter. Derefter er der kaffebord
på Herrestedgaard og her vil Peter Pan (alias Kenneth
Baun) give en fortryllende eventyr forestilling.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Jagtgudstjeneste
Torsdag den 8. november afholdes
atter Hubertusgudstjeneste i Toftlund kirke kl. 19.00. Kirken vil være
flot pyntet og jagthornsblæsere vil
medvirke.
Sidste år i november afholdtes for
første gang en sådan gudstjeneste og
det var så god en oplevelse, at vi prøver igen.
Alle er meget velkomne til gudstjenesten – også folk, der ikke er jægere.
Efterfølgende serverer slagteren gule
ærter på Herrestedgaard. Det er gratis at deltage her, blot ønskes der en
tilmelding til Georg Tronier på tlf.
74 83 15 11.
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Bjarne Kastrup (slagter Popp) serverer
gule ærter på Herrestedgaard

