Kirkeblad
for Arrild, Tirslund & Toftlund sogne

Billedet er fra indsættelsen af sognepræst
Marianne Zeuthen. Fra venstre: Provst
Thala Juul Holm, den nye sognepræst
Marianne Zeuthen, afgåede sognepræst
Gerda Melchiorsen og sognepræst Peter
Boyschau.

3 · 2015
juni · juli · aug

Da fuglene
lærte at synge

Af sognepræst
Marianne Zeuthen

En norsk legende fortæller, hvordan fuglene, da de skulle lære at synge, fløj op God musik er et billede på livet, når det
til himlen for at høre englene musicere. er bedst. At udøve musik er noget særDa fuglene nåede derop, var englene ved ligt, fordi det kræver en fuldkommen
at stemme violinerne. »Var det umagen balance mellem at lytte til andre og selv
værd at flyve så langt for så lidt?« spurgte forme toner på sit instrument eller med
kragen og skaden. Så vendte de to tilbage sin stemme.
til jorden uden at have
lært andet end det, de
Når vi spiller musik og
kunne i forvejen.
synger sammen, skal
Men forskelligheden
der være harmoni melbetyder også, at vi er
Da englene begyndte
lem udøverne. Harmoskabt til at spille sammen nien bygger på, at vi
at spille, var der ikke
mange fugle, der havmed vore medmennesker. lytter til hinanden, selv
de tålmodighed til at
bidrager og underordsidde stille og lytte. En
ner os helheden.
del fløj væk, da musikken lød allersmukkest. Andre havde placeret sig så langt Kernen i kristendommens budskab er, at
borte, at de kun hørte enkelte toner.
Gud elsker os. I Guds øjne er vi hver især
noget særligt. Vi er skabt i Guds billede,
Urfuglen var kommet lidt for tæt på skabt med en stemme og en personligtrommerne, så det blev mest til buller hed, som gør os genkendelige for Gud og
og kurren. Ravnen sad tæt ved den store mennesker. Men forskelligheden betyder
harpe, der bare sagde klang, klang.
også, at vi er skabt til at spille sammen
med vore medmennesker. Skal det lykDa musikken ebbede ud, ankom viben. kes, må vi lytte til hinanden, give plads til
»Vente lidt! Vente lidt!« sang den. Og så- hinanden, så vi alle kan indgå i helheden
dan synger den stadig.
samtidig med, at vi bevarer vort særpræg.
Men sangdrosselen sad helt stille og lyttede. Derfor lærte den at synge bedre end
nogen anden fugl.
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Når harmonien skabes, bliver helheden
altid noget andet end summen af de enkelte dele - både i livet og musikken.

Konfirmandundervisning i Arrild
Et nyt hold skal snart i gang med at gå til præst. Undervisningen foregår i
konfirmandhuset ved præstegården, Rugbjergvej 7.
Første gang er tirsdag den 25.august kl. 8.15-9.30. Jeg skal allerede nu gøre
opmærksom på, at Arrild kirke til konfirmationen søndag den 17. april 2016
kl. 10 vil give en salmebog med navn på som gave. Alle, der hører til Arrild
sogn, kan få deres børn konfirmeret i Arrild kirke, også hvis børnene går i skole
et andet sted. Kontakt mig venligst, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.
Sognepræst Peter Boyschau

Sommeraftensang i Arrild Kirke
Torsdag den 13. august kl. 19.30. Et godt tilbud til både turister og beboere.
Organist Aksel Krogslund Olesen underholder musikalsk og præst Peter Boyschau fortæller lidt om kirken.
Alle er velkommen til en halv times samvær i den smukke kirke.

Gudstjenester på Toftegården
Fredag den 19 juni kl. 10.15
Torsdag den 9. juli kl. 10.15
Fredag den 31. juli kl. 10.15
Torsdag den 20. august kl. 10.15
Gudstjenesterne foregår i dagligstuen.
Alle er velkomne – også selvom man ikke har pårørende på plejehjemmet. 		
Det er dejligt, når vi er flere til at synge.
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Aktivitetskalender
JUni

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Tirs. 2. juni

15.00 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard.

Ons. 3. juni
19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Grethe og Jens Erik Madsen, 		
				
Kastanievej 16.
Søn. 7. juni
1. s. e. trin.

Ingen		

9.00 PB

10.30 PB

Ons. 10. juni
19.30 IM sommermøde på De unges Hjem v/ Peer Mikkelsen, 			
				
Egernsund.
Fre. 12. juni
18.30 KFUM & KFUK’s bibelkreds hos Britta og Holger Hansen, 		
				
Ørderup kirkevej 48. Sommerafslutning.
Søn 14. juni
2. s. e. trin.

10.30 PB

Ingen

Tirs. 16. juni

19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard.

Ons. 17. juni

10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.

Tors. 18. juni

19.00 IM udflugt.

Fre. 19. juni

14.30 IM og LM møde i Bethania v/ Arne Nørgaard.

Søn. 21. juni
3. s. e. trin.

Ingen		

10.30 PB

10.30 MZ

9.00 PB

Tirs. 23. juni
19.30 Familieaften. Sct. Hans hos Solveig Brændstrup og Ejnar Iversen, 		
				
Hyrup Skovvej 8. Tale v/ Calle Thams, Åbenrå
Søn. 28. juni
4. s. e. trin.
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9.00 MZ

Ingen

10.30 MZ

PB = Peter Boyschau · MZ = Marianne Zeuthen

Juli

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Søn. 5. juli
Ingen		
Ingen
5. s. e. trin.				

9.00 Caspar G. Jensen
Kirkekaffe

Søn. 12. juli
9.00 PB
Ingen
6. s. e. trin.				

10.30 PB
Kirkekaffe

Søn. 19. juli
Ingen		
9.00 PB
7. s. e. trin.				

10.30 PB
Kirkekaffe

Søn. 26. juli
10.30 MZ
Ingen
8. s. e. trin.				

9.00 MZ
Kirkekaffe

Ons. 29. juli

10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.

august
Søn. 2. aug.
9. s. e. trin.

Ingen

19.30 MZ

10.30 MZ

Tirs. 4. aug.

15.00 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard.

Ons. 5. aug.
19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Solveig Brændstrup og 			
				
Ejnar Iversen, Hyrup Skovvej 8.
Ons. 5. aug.

19.30 IM bibelkreds hos Grethe Kjeldsen, Ahornvej 25.

Søn. 9. aug.
10. s. e. trin.

10.30 MZ

Ingen

19.30 MZ

Tors. 13. aug.
19.30 Sommersang i Arrild kirke. Organisten underholder musikalsk og 		
				
præsten fortæller lidt om kirken. Alle er velkommen til ½ times 		
				
samvær i den smukke kirke.
Søn. 16. aug.
11. s. e. trin.

10.30 PB

Ingen

10.30 MZ
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Aktivitetskalender
august

Arrild kirke

tirslund kirke

Ons. 19. aug.

19.30 KFUM & KFUK’s bibelkreds hos Ulla Ehmsen, Damparken 39

Fre. 21. aug.

14.30 IM og LM eftermiddagsmøde i Bethania v/ Ejler Nørager.

Søn. 23. aug.
12. s. e. trin.

Ingen		

10.30 PB

toftlund kirke

9.00 PB

Ons. 26. aug.
14.30 Ældregudstjeneste i Toftlund kirke. 				
				
Efterfølgende kaffebord på Herrestedgaard.
Ons. 26. aug.

19.30 Fællesmøde på De unges Hjem.

Fre. 28. aug.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn 30. aug.
13. s. e. trin.

10.30 PB

Ingen

10.30 MZ

Kirkebil tlf. 74 83 36 40
Alle, der ønsker at være med til gudstjeneste, men har svært ved at komme hen til en af
kirkerne, er meget velkomne til at benytte kirkebilen. Menighedsrådene afholder udgiften. Man skal blot ringe til Agerskov Taxa på ovenstående nummer og gerne dagen før.

Præsternes sommerferie
Marianne Zeuthen holder ferie fra mandag 29. juni - mandag 20. juli
Peter Boyschau holder ferie fra mandag 20. juli - tirsdag 11. august
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Midt Syd Kantori
søger nye sangere!
Du er altid velkommen til
uforpligtende at være med til
nogle prøver for at se, om det
er noget for dig.
Vi har et godt fællesskab,
og arbejder hele tiden på at
udvikle sangstemmen og
repertoiret!
I efteråret har vi en inspirationsdag med Vibeke Højlund, som er sangpædagog
på Esbjerg Konservatorium.
Vi synger 6-8 gange til gudstjenester, og ca. 6 koncerter om året.
Prøver afholdes hver tirsdag kl. 19.30-21.30 på Herrestedgård.
Første gang efter sommerferien er 18. august.
Velkommen!
Kh. korleder Lars Elmholdt Christesen

Konfirmationer i 2016
Arrild kirke: Søndag den 17. april kl.10.00
Tirslund kirke: Søndag den 24. april kl. 10.00
Toftlund kirke: Søndag den 24. april kl. 10.00: Eleverne fra Høllevang afd.
Søndag den 1. maj kl. 9.00 og kl. 11.00: Eleverne fra Nyboder afd.
Torsdag den 5. maj (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.00: Eleverne fra STUK
Konfirmanderne fra skolerne i Toftlund får besked inden sommerferien om
hvornår de skal gå til konfirmationsforberedelse.
Venlig hilsen
Marianne Zeuthen og Peter Boyschau
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Tak!
Tak for den varme velkomst i Toftlund, Arrild og Tirslund sogne. Jeg glæder mig til at
lære jer bedre at kende.
Jeg håber, at I vil bruge mig som jeres præst.
I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis
I ønsker en samtale.

Tak til menighedsrådene, personalet ved kirkerne og kollega Peter Boyschau, der har
gjort et stort stykke arbejde, for at vi skal falde godt til. Jeg glæder mig til samarbejdet.
Venlig hilsen
Marianne Zeuthen

Har du lyst til at være frivillig ved
arrangementer på Herrestedgaard?
• Så meld dig gerne - uanset om du har lyst til at bage, dække bord, 		
flytte borde eller lave kaffe.
• Vi er en dejlig gruppe, som deles om opgaverne – og har et godt fællesskab.
• Meld dig eller hør nærmere hos Britta Heick Hansen tlf. 74832978 / 		
61782978 eller mail: britta.holger@toftlund.net

Kom og syng med!
Onsdag den 17. juni kl. 10.00 & onsdag den 29. juli kl. 10.00 på Herrestedgaard. Vi synger salmer og sange; drikker kaffe og hyggesnakker.
Venlig hilsen
Organist Lars Christesen og sognepræst Marianne Zeuthen
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Babysalmesang
Musiklærer Mette Clausen inviterer igen i efteråret til babysalmesang både i
Arrild og Toftlund Kirke.
I Arrild er første gang tirsdag den 18. august kl. 9.30-10.15. Øvrige datoer
er følgende tirsdage: 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10. Deltagelse er
gratis.
Babysalmesangen afsluttes i præstegården i Arrild, den sidste gang inden efterårsferien.
I Toftlund er første gang torsdag den 20. august kl. 10.0010.45. Øvrige datoer er følgende torsdage: 27/8, 3/9, 10/9,
17/9, 24/9, 1/10, 8/10.
Pris 200 kr. for sangbog, kaffe og brød hver gang samt spisningen ved spaghettigudstjenesten
Babysalmesangen afsluttes med spaghettigudstjeneste i Toftlund Kirke den 8. oktober kl. 17.00-19.00.
Der er tilmelding efter først-til-mølle princippet.
For yderligere information kan Mette kontaktes på 209 27 509
eller mc@toftlund.net

Ældregudstjeneste i Toftlund
Onsdag den 26. august kl. 14.30
Efter gudstjenesten er der kaffebord på Herrestedgaard. Frivillige hjælper beboere fra Toftegården med til gudstjenesten. For alle andre er det muligt at
ringe efter kirkebilen.
Alle er velkomne – også yngre, som vil være med til at give de ældre en god eftermiddag. Menighedsrådet giver kaffen.
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Forår på kirkegården
Hvornår er det forår? Hvornår kan vi komme i gang? Hvilken dato skal vi bestille forårsblomsterne til? Det er altid det store
spørgsmål om foråret.
Efter en mild vinter kom vi forholdsvis tidligt i gang. Vi nåede endda at få stedmoderplanterne i jorden inden påske.
Forud var gået en uge, hvor vi nedlagde udløbne gravsteder, tog gran af, og lavede den
til flis. Så bliver man lige mindet om, at det
var knap 5 ton gran, vi havde klippet. Ligeså
mange kilo skal af igen. Bedene skulle graves og gødes, og nogle skulle der fyldes lidt
mere muld i.
Så blev det påske og vi kunne lige trække
vejret igen et par dage, inden den står på
rengøring af gravsteder.
Man kunne næsten få stres af alle de ting.
Men det er der på kirkegården en rigtig god
medicin imod. Prøv bare ved denne her årstid at gå en tur på kirkegården. Fuglene synger, så det er en lyst. Nogle af dem er måske
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ved at indtage redekasserne. Vintergækkerne er for længst afblomstret, bare for at blive
afløst af forsytiaernes gule blomster. Og påskeliljerne er i fuldt flor, tæt forfulgt af mirabelletræerne, der så småt er ved at springe
ud i skrivende stund. Inden længe vil paradisæbletræerne og de japanske kirsebærtræer blomstre.
1. Solen stråler over vang,
se dog urtevrimlen;
let og glad som lærkens sang
løft dig, sjæl, mod himlen!
2. Skoven i sit nye skrud
smykker sig for gæsten;
med hvert blad, den breder ud,
byder den til festen.
Uddrag af DDS Nr. 724
Venlig hilsen
Jes Jessen, Graver

Adresser
Sognepræst (kbf ) Marianne Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund
tlf. 74 83 14 43, mail: mz@km.dk
Sognepræst Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund
tlf. 74 83 43 76, mail: pbo@km.dk
Organist (Toftlund): Lars Elmholdt Christesen, Markvænget 69, tlf. 23 96 51 35
Kirkesanger (Toftlund, Tirslund): Grete Kjeldsen, Ahornvej 25, Toftlund, tlf. 20 77 92 12
Kirkesanger (Toftlund,Tirslund): Gitte Fries, Koldingvej 21, Nr. Løgum, tlf. 74 64 35 12
Kirketjener og graver (Tirslund): Niels Kr. Lund, Markvænget 91, tlf. 40 96 97 15
Kirketjener og kirkegårdsleder (Toftlund) Jes Jessen, Geestrupvej 29, tlf. 60 18 01 00
Babysalmesang: Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf. 20 92 75 09
Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9. (træffetid kl. 11.00 - 12.00), tlf. 74 83 12 57
Sognehuset Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, Toftlund, tlf. 74 83 26 74
Organist (Arrild, Tirslund): Aksel Krogslund Olesen, Markledgade 25, Løgumkloster, tlf. 2445 5306
Kirkesanger (Arrild): Elna Jefsen Wolff, Arnumvej 25, Arrild, tlf. 60 49 56 30
Kirketjener og graver( Arrild): Jan Bergholt, Arnumvej 18, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

Arrild menighedsråd
Formand: Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf. 23 74 60 45
Næstformand: Christian Jacobsen, Skærbækvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 42 82
Kasserer: Lise R. Johansen, Roostvej 6, 6535 Branderup, tlf. 25 14 45 56
Gudrun Jørgensen, Bjørnkærvej 4, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 44 64
Kirkeværge: Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 50 50 41 32
Suppleant: Lilly Riggelsen, Tohedevej 8, 6535 Branderup, tlf. 61 33 44 29

Toftlund-Tirslund menighedsråd:
Formand: Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf. 74 83 27 83
Næstformand: Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, tlf. 64 68 50 10
Kasserer: Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf. 74 83 18 13
Kirkeværge for Toftlund: Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf. 74 83 21 50
Kirkeværge for Tirslund: Torben Steensbeck, Lille Åbølvej 6, tlf. 74 83 08 66
Betty Fievé, Skovvej 1, tlf. 74 83 00 21
Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf. 74 83 29 78
Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8, tlf. 74 83 22 26
Grethe Madsen, Kastanievej 16, tlf. 74 83 21 76
Christian Iver Petersen, Haverbækvej 11, tlf. 74 83 12 69
Elin Ebsen Rom, Hyrup Skovvej 1, tlf. 74 83 03 91
Inge Thyssen, Arnumvej 70, tlf. 74 83 40 20
Medarbejderrepræsentant: Jes Jessen, tlf. 60 18 01 00
Suppleanter: Børge Hansen (Tirslund) og Hugo Vermund Nielsen (Toftlund)
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Koncert med Psonar
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Koncert med Psonar søndag d. 4. oktober kl. 15.00.
Psonar er et 6 mands band, der i en fusion af traditionel salme og melodisk
rock, forsøger at være bindeled mellem vores traditionelle kirkelige kulturarv
og det samfund, der omgiver os her og nu.
Psonar har holdt koncerter i mange
kirker i landet, og har en god lyd, samt
dygtige musikere der har forståelse for
kirkerummet!
Musikken og sangen henvender sig både
til unge og ældre!
Gratis entré.

Kirkernes hjemmeside:
www.sogn.dk/arrild/
www.toftlundkirke.dk eller
www.tirslundkirke.dk
Arrild-Toftlund-Tirslund
sognes kirkeblad
Udgives af menighedsrådene.
Redaktion og fotos: Marianne Zeuthen.
Omdeling: Post Danmark.
Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj,
august og november.
Deadline til næste nummer (augustoktober) torsdag den 2. juli.
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Sommerkoncerter

rter i
Kom til sommerkonce
Arrild Kirke.
de for
Tjek kirkens hjemmesi
.
mere information
Venlig hilsen
nd Olesen
organist Aksel Krogslu

