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Når lånetiden
udløber
Jeg sagde engang, at så længe man udvikler
sig, bliver man ikke rigtigt gammel. Men
jeg er nu i den alder, hvor jeg ikke udvikler
mig mere, men afvikler. Jeg er i færd med at
aflevere mine medfødte evner og mine med
møje tillærte færdigheder. Jeg kan mindre
og mindre. Tiden har man også kun til
låns, og nu er lånetiden snart udløbet.

Af sognepræst
Peter Boyschau

sig. Døden skal bringe os fra denne verden
til den næste, og så må den gå tomhændet
bort. For Kristus er den stærkeste.

Men kan man lide sit liv, så er det ikke
let at give slip. Det er ikke let at give
slip på sit liv og dem man elsker; lige så
lidt som det var let for Ellen Lissner at
give slip på sit hjem,
Sådan skrev Ellen Lisdengang hun måtte
Det er en hjælp
sner, mor til salmedigpå plejehjem.
teren Holger Lissner,
at sætte ord på det, som er For mange år siden –
i en artikel i Kristeligt
svært. Så er afskeden ikke skriver hun i artiklen
Dagblad fredag den
– hørte jeg, at da Finhelt så svær at bære
20. august 1999. Det
land tabte vinterkrigen
var den dag, hun fyldte
til Rusland og derfor
100 år, og i avisartiklen fortæller hun om måtte give slip på et område som hedder
det, at blive gammel snart at skulle dø.
Karelen – da var der en bondekone, som
skulle forlade den gård, hvor hendes famiJeg havde, før jeg kom på plejehjem den lie havde boet i generationer. Hun gjorde
aftale med min sognepræst, at han måtte det hele rent og pænt i stand, og da hun
sende nogle af sine konfirmander hen til skulle gå, vendte hun sig om i døren, så
mig til en samtale, så de kunne se, hvad på det hele en sidste gang og sagde: Tak.
sådan en gammel kirkegænger troede på. Og så gik hun. Da jeg selv måtte opgive
Der var altid et spørgsmål, som gik igen, mit hjem, med alle mine ting, for at flytte
nemlig: »Er du bange for at dø?«. Jeg sag- på plejehjem, prøvede jeg at gøre, som hun
de, at døden er min fjende, fordi den var gjorde, vende mig i døren og sige tak, for
Guds fjende, men den var en overvunden det er en hjælp at sætte ord på det, som er
fjende – og at Gud somme tider brugte svært. Så er afskeden ikke helt så svær at
sine overvundne fjender til at arbejde for bære.
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Nyt fra Arrild Menighedsråd
Efter længere tids sygefravær har Gudrun Jørgensen valgt at
træde ud af menighedsrådet. Gudrun blev valgt ind i menighedsrådet i 2008 og var de første fem år næstformand. Jeg vil
gerne på menighedsrådet vegne takke Gudrun for det arbejde,
hun har gjort for, at vi har en god kirke i Arrild.
I stedet indtræder Lilly Riggelsen. Lilly er 63 år og uddannet
kontorassistent i den tidligere Nørre Rangstrup Kommune.
Efter 13 år på kommunekontoret og giftermål med Christian
valgte Lilly at blive landhusmor på Gammelgård i Roost, hvor
deres 3 børn Lise, Malene og Anders er vokset op.

Lilly Riggelsen

Lilly har gennem årene været aktiv i flere bestyrelser og er nok mest kendt i
de tre kirkesogne, som den mange årige formand for Toftlund Brugsforening.
Bent E. Beim, formand

Kaffe for enlige og andre kaffetørstige
Tirsdag den 29. september kl. 10.00 i sognehuset ved præstegården i Arrild
Menighedsrådet i Arrild inviterer igen til gratis kaffe og rundstykker. Alle er
velkommen til hyggeligt og uformelt samvær.

Gudstjenester på Toftegården
Fredag den 11. september kl. 10.15 Peter Boyschau
Torsdag den 1. oktober kl. 10.15 Marianne Zeuthen
Fredag den 23. oktober kl. 10.15 Peter Boyschau
Torsdag den 12. november kl. 10.15 						
Peter Boyschau
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
september

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Ons. 2. sept.

19.30 De unges hjem bibelkreds hos Doris Hinrichsen, Kærvej 7.

Søn. 6. sept.
Ingen		
9.00 MZ
14. s.e.trin				
Fre. 11. sept.

10.30 MZ
Festgudstjeneste

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn. 13. sept.
10.30 PB
Ingen
15. s.e.trin.				

14.00 MZ
Familiegudstjeneste

Ons. 16. sept.

19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard.

Ons. 16. sept.

19.30 IM bibelkreds hos Kirsten og Hans Jessen Markvænget 83 Toftlund

Tors. 17. sept.

19.30	Salmestafet på Herrestedgaard ved Hugo Thøfner og Hugo Vermund.

Fre. 18. sept.
14.30	IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem
				
v/ missionær Andreas Møller.
Fre. 18. sept.

19.30	KFUM og KFUK’s bibelkreds hos Mette og Torben Clausen, Jægerskoven 20.

Søn. 20. sept.
16. s.e.trin.

Ingen		

Fre. 25. sept.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Fre. 25. sept.

19.00	Høstfest på De unges Hjem med spisning. Fortælling m.m.
ved sognemedhjælper Henrik Refshauge, Haderslev Domsogn.

Lør. 26. sept.

14.00 Koncert med Dorimus i Toftlund Kirke.

Søn. 27. sept.
17. s.e.trin.

10.30 PB.
Ingen
Høstgudstjeneste 		

Tirs. 29. sept.

10.00 Kaffe i sognehuset i Arrild.

10.30 PB

9.00 PB

10.30 MZ
Høstgudstjeneste

oktober
Søn. 4. okt.
Ingen		
18.s.e.trin.			
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Søn. 4. okt.

14.00 MZ
Høstgudstj.

15.00 Rockkoncert med Psonar i Toftlund Kirke.

10.30 MZ

PB = Peter Boyschau · MZ = Marianne Zeuthen

oktober

Arrild kirke

tirslund kirke

Ons. 7. okt.

19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Lis og Helge Holm, Kornvang 30.

Ons. 7. okt.

19.30 IM bibelkreds hos Ruth og Hans Jørgen Holm Ærøvej 1.

Tors. 8. okt.

17.00 Spaghettigudstjeneste ved MZ i Toftlund Kirke.

Søn. 11. okt.
19. s.e.trin.

10.30 PB

Søn. 18. okt.
20. s.e.trin.

Ingen		

Ons. 21. okt.

19.30	KFUM og KFUK’s bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen,
Chresten Jacobsens Vej 1.

Tors. 22. okt.

19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard.

Fre. 23. okt.

14.30 IM og LM eftermiddagsmøde i Bethania v/ Skoleleder Ebbe Kaas.

Fre. 23. okt.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Ingen
9.00 PB

Søn. 25. okt.
9.00 PB
Ingen
21. s.e.trin.				

toftlund kirke

9.00 PB
10.30 PB

10.30 MZ
Buskgudstjeneste

Ons. 28. okt.

19.30	Salmesangsaften v. organist Aksel Krogslund Olesen i Arrild Sognehus.

Ons. 28. okt.

19.30	Fællesmøde på De unges Hjem v/ efterskolelærer
Jens Kr. Plougmann, Sydvestjylland Efterskole.

november
Søn. 1. nov.
Alle helgens dag

10.30 PB

9.00 MZ

10.30 MZ

Søn. 1. nov.

16.00 Koncert med Baobab Sisters i Toftlund Kirke

Man. 2. nov.
19.30 KFUM og KFUK Voksenaften i Agerskov Sognehus v. Gerda Mel				
chiorsen, Halk. Emne: »Graven var tom - Hvad betyder det for os?«
Ons. 4. nov.

19.30 De unges hjems bibelkreds hos Tove og Børge Lund, Kornvang 21.

Fre. 6. nov.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
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Aktivitetskalender
november

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Søn. 8. nov.
23. s.e.trin.

Ingen		

Ingen

10.30 MZ

Ons. 11. nov.

19.30 IM bibelkreds hos Birgit og Jørn Sørensen Ørderup Kirkevej 54.

Søn. 15. nov.
24. s.e.trin.

10.30 PB

Ons. 18. nov.

10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Ons. 18. nov.

19.30	KFUM og KFUK’s bibelkreds hos Inge Marie og Ole Juhl, Uldalvej
21, Vojens.

Tors. 19. nov.

19.00 Grundtvig Billeder ved Lars Thorkild Bjørn i Agerskov Sognehus.

Fre. 20. nov.

14.30	IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem
v/ Børnekonsulent Rudolf Larsen.

Fre. 20. nov.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Lør. 21. nov.

14.00	Fortælle-koncert for børn med Tante Andante Band
i Branderup Aktivcenter.

Søn. 22. nov.
Sidste s. i kirkeår

Ingen		

Ons. 25. nov.

19.30	Fælles bibeltime på De unges Hjem
oplæg v/ sognepræst Marianne Zeuthen.

Tors. 26. nov.

19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard.

Søn. 29. nov.
1. s. i advent.

10.30 MZ

Søn. 29. nov.

19.30 Adventskoncert med Midtlandskoret i Toftlund Kirke.

19.00 MZ

Ingen

9.00 PB

10.30 MZ

10.30 PB

10.30 PB

Kirkebil tlf. 74 83 36 40
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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.

Personaleændringer

Grethe Kjeldsen

Kirkesanger Grethe Kjeldsen har opsagt
sin stilling pr 31. august. Menighedsrådet i Toftlund og Tirslund takker for et
godt samarbejde.Hanne Nissen er pr.
1. august ansat som gravermedhjælper
på Toftlund Kirkegaard. Vi glæder os til
samarbejdet.

Hanne Nissen

Toftlund Kirkes kor
Toftlund Kirkes Børne- og Ungdomskor begynder den nye sæson torsdag d.
13. august kl. 15.00-16.20 på Herrestedgård. Man kan være med i koret fra
4. klasse. Midt Syd Kantori begynder den nye sæson tirsdag d. 18. august
kl. 19.30-21.30 på Herrestedgård. Man kan være med efter afsluttet folkeskole. Interesserede kan kontakte kirkens organist. Læs mere om koret på
www.midtsydkantori.dk
Organist Lars Elmholdt Christesen
tlf. 23 96 51 35

Konfirmationer i 2017
Arrild kirke: d. 7. maj kl. 10.00.
Tirslund kirke: d. 14. maj kl. 10.00.
Toftlund kirke: d. 7. maj kl. 10.00 - elever fra Høllevang afd.
Toftlund kirke: d. 12. maj kl. 10.00 - elever fra Nyboder afd. Nuværende 5C.
Toftlund kirke: d. 14. maj kl. 10.00 - elever fra Nyboder afd. Nuværende 5B.
Toftlund kirke: d. 21. maj kl. 10.00 - eleverne fra STUK.
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Koncerter
Koncert med Dorimus
Lørdag d. 26. september kl. 14.00 i Toftlund Kirke
Kammerkoret Dorimus blev dannet i januar 1993 og har hjemsted i Aalborg.
Koret har omkring 20 medlemmer, der alle er levende engagerede i kormusikken og føler ansvar for at gøre tekst og
musik vedkommende for tilhøreren.
Dorimus har et højt musikalsk niveau og
stor koncertaktivitet med et repertoire,
der spænder fra renæssance over romantik til musik fra vor egen tid. Koret har
dog en særlig forkærlighed for nyere nordiske kompositioner.
Koret har optrådt i Sverige, Holland,
Skotland og Tyskland samt på TV.
Koret dirigeres af Doris Kjærgaard. Gratis entré.

Kammerkoret Dorimus

Rockkoncert med Psonar
Søndag d. 4. oktober kl. 15.00 i Toftlund Kirke
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 den tid, vi lever i nu.
Psonar har holdt koncerter i mange kirker og har en god
lyd, samt dygtige musikere der har forståelse for kirkerummet!
Mest for unge – men alle er
hjertelig velkommen.
Gratis entré.
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Psonar

November igen
ved organist Aksel Krogslund Olesen
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Arrild Sognehus
En moderne salmesangsaften i traditionelle klæder med fællessang, fortælling
om nyere salmer og solosang ved kirkens organist Aksel Krogslund Olesen.

Koncert med Baobab Sisters
Søndag den 1. november kl. 16.00 i Toftlund Kirke
Baobab Sisters er en energisk vokalgruppe
bestående af syv kvinder.
Repertoiret byder på sange fra det sydlige
Afrika, som de fremfører a cappella med
en masse liv, glæde og bevægelse.

Baobab Sisters

Baobab Sister ledes af Rikke Forchhammer. Hun er cand. phil i musikvidenskab
og forstander på Krogerup Højskole.
Koncerten er den del af Tønder Kulturuge. Gratis entré.

Adventskoncert med Midtlandskoret
Søndag d. 29. november kl. 19.30 i Toftlund Kirke
Midtlandskoret er tilknyttet Musik og Teaterhøjskolen gennem mere end 25 år
og ledes af Ida Maria Skau. Gratis entré.

Midtlandskoret
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Fælles sogneaftener
for sognene i den tidligere
Nørre Rangstrup Kommune

Fortælle-koncert
med Tante
Andante Band
Lørdag den 21. november
kl. 14.00 i Branderup
Aktivcenter
Tante Andante Band fra Lemvig
tager børn og voksne med i historien om dengang fire venner
bar en lam mand hen til Jesus
for at få ham til at hjælpe ham.
Vær med til sang, musik, fortælling, dans og skuespil sammen med skøre tanter, onkler
og en tosset professor.

Sæt allerede nu X i kalenderen
Oscar og den lyserøde dame med Pia Rosenbaum
Torsdag den 14. januar 2016 i Teatersalen
I samarbejde med Teaterforeningen.
Entre 50 kr. Købes ved billetnet.
Filmen »De urørlige«
af Eric Toledano og Oliver Nakache
Mandag den 22. februar 2016 kl. 18.30 i Biografen
Pris 50 kr. inkl. kaffe
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N.F.S. Grundtvig med
sin 3. hustru Asta

Grundtvig-billeder
ved Lars Thorkild Bjørn
Torsdag den 19. november kl 19.00 i Agerskov Sognehus
Lars Thorkild Bjørn fra Højskolehistorisk Forening kommer til Agerskov med
sin multimedieforestilling om den kontroversielle præst, digter og folketingspolitiker N. F. S. Grundtvig. Hver tredje salme i salmebogen og hver sjette sang i
højskolesangbogen er skrevet af Grundtvig. Ingen anden dansk digter har formået bare halvdelen af denne enorme produktion. Gennem otte år var Grundtvig medlem af Folketinget og kæmpede for
folkestyre og frihed i kirke og skole. Derfor
elsker politikere at bruge Grundtvig-citater.
Men hvem var egentlig mennesket bag alt
dette? Det vil Lars Thorkild Bjørn gerne fortælle på sin helt særlige måde: ved at kombinere billeder på en kæmpe storskærm, musik, fællessang og levende fortælling har
Bjørn skabt en helt særlig »foredragsform«,
hvor han inddrager tilhørerne i en totaloplevelse om Grundtvig og hele hans liv.
Grundtvig var virksom og vital til det sidste. Da han nåede pensionsalderen 67 år
døde hans første kone, men han nåede at
gifte sig endnu to gange – og der var børn
i alle tre ægteskaber.
Pris 50 kr. inkl. kaffe.

Lars Thorkild Bjørn
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FDF’s 80-års
jubilæumsgudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 10.30 i Toftlund Kirke
FDF i Toftlund har 80-års jubilæum. Det fejrer vi ved en festgudstjeneste.

Spaghettigudstjeneste
ved musiklærer Mette Clausen, organist Lars Christesen
og sognepræst Marianne Zeuthen
Torsdag den 8. oktober kl. 17.00 til 19.00 i Toftlund Kirke
For alle børn og deres familier. Kom og leg med!

Buskgudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 10.30
i Toftlund Kirke
Busk står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Efter gudstjenesten serveres kaffe og saftevand på Herrestedgaard og derefter er der
underholdning for børn og barnlige sjæle
ved højskoleelever fra Musik- og Teaterhøjskolen.
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Babysalmesang
Der er babysalmesang i Arrild og Toftlund. Holdopstart
var i august, men kontakt musiklærer Mette Clausen
og hør, om I kan nå at være med.
Mette kontaktes på tlf. 20 92 75 09 eller
mc@toftlund.net

Høstgudstjenester
27. september kl. 10.30 i Arrild Kirke ved Peter Boyschau
27. september kl. 10.30 i Toflund Kirke ved Marianne Zeuthen.
Midt Syd Kantori medvirker.
4. oktober kl. 14.00 i Tirslund Kirke ved Marianne Zeuthen
Ved høstgudstjenesterne fejrer vi livet. Det under, at planter, dyr og mennesker
lever, spirer, gror, vokser og bærer frugt. Høstgudstjenesten er en lejlighed til at
gøre det, vi alt for ofte glemmer: At takke for livet og det daglige brød. Taknemmelighed er hovedtemaet.
Og så er der selvfølgelig mulighed for at give en høstgave. For livet leves sammen med andre, og vi har også et ansvar for dem, der af en eller anden grund
ikke har kunnet høste lige så meget.
Til gudstjenesterne vil kirkerne være smukt og festligt pyntet.
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Æ klinkpung
I Toftlund kirke er vi så heldige, at vi har
»æ klinkpung«, og når Jes eller Niels går
langs med bænkene for at samle menighedens offer/kollekt ind under gudstjenesten er der nok ikke mange der tænker på,
at det i virkeligheden er en meget gammel
tradition.
Når jeg hører ordet Klingpung/klinkpung
forbinder jeg det med, at mønten klinger
i pungen. Men hvis man ser på nettet
kommer ordet Klingelbeutel og det betyder jo posen med klokken og det er jo
rigtigt at der er en klokke på stangen ved
posen. Ligeledes kommer ordet Kollektstav frem og pludselig bliver det næsten
internationalt. Både tyske, norske og
svenske menigheder bruger at samle ind
under gudstjenesten og selv om vores
Klinkpung er af ældre dato, så laves de
stadigvæk i mange forskellige udformninger.
Der er flere historier på sønderjysk om »æ
klinkpung«, historier om kirketjeneren
der kunne være mere eller mindre irriterende, når der var én der »blundede lidt«
og om bukseknapper i klinkpungen osv.
I vores næsten møntløse hverdag, hvor
færre har kontanter på lommen, kommer
overvejelserne om hvordan vi så på læn-

Graver
Jes Jessen
fremviser æ
klinkpung

gere sigt kan modernisere den gode tradition. Et kontonummer på stangen hjælper nok ikke meget.
Det grundlæggende i »æ klinkpung«,
nemlig det at give »en skilling« for at hjælpe andre/næstekærlighed skal bevares og
mon ikke der går nogle år endnu før det
bliver aktuelt med MobilePay, eller hvad
fremtiden vil bringe. Men som en begyndelse kan det her viste kontonummer bruges som »online klinkpung«, beløbene
store eller små indgår i kollektbeløbet.
Kontonummer: 9745 7200010064
Skriv at det er til menighedsplejen.

Mon Æ klinkpung
bliver udkonkurreret
af MobilePay?
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Venlig hilsen
Christian Iver Petersen
Medlem af Toftlund/Tirslund
menighedsråd

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
Kirkeværge: Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 50 50 41 32
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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ED
NYH Klubben for enlige mænd
Er der dage hvor du tænker, at det hele er lidt surt? Mangler du nogen at være
sammen med? Og er du fra 60 år og opefter? Så læs videre, klubben for enlige
mænd er måske noget for dig.
Klubben er ikke tænkt som en sorggruppe, men når vi er sammen med andre,
resulterer det ofte i en snak. Ydermere, hvis der er ting man oplever fælles giver
det en endnu bedre oplevelse, og kan måske være det lille pift i hverdagen, der
giver mod på mere.
Kom og vær med, når vi holder første møde onsdag d. 18. november kl. 10.0012.30 på Herrestedgård.
Af aktiviteter kan nævnes foredrag, små
ture, virksomhedsbesøg, eller lave en eller anden praktisk opgave osv. Det tager
vi en snak om første gang vi mødes. Et
fast punkt, er at vi slutter af med frokost.
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Vi mødes følgende datoe

r:
Onsdag d. 16. dec.
kl. 10.00
Onsdag d. 20. jan.
kl. 10.00
Spørgsmål og evt. tilmeld
ing
til Jes Jessen, 60 18 01 00
.

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. 74 83 29 78 / 61 78 29
78 eller mail: britta.holger@toftlund.net

