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Et glimt af noget større
Af sognepræst Peter Boyschau

Salige er de sagtmodige - siger Jesus i sin
store bjergprædiken - for de skal arve
jorden. Sagtmodig betyder at man er beskeden og ydmyg. Tænk at de ydmyge
skal arve jorden! Det lyder mærkeligt i
vores ører og i vores tid, hvor det i høj
grad gælder om at komme i fjernsynet,
og være så berømt og så selvglad som
overhovedet muligt.
Jesus selv gjorde alt for ikke at blive
kendt og berømt, men det lykkedes ikke
særligt godt. Han ville ikke have fans
der klappede og hujede, når han kom
gåede. Men når han så samtidigt også
gik rundt og helbredte folk og fortalte
provokerende historier om Gud og gik
på vandet og lavede vand om til vin – ja,
så er det jo lidt svært at gå helt anonymt
og sagtmodigt rundt i landet.
Og i sin bjergprædiken siger Jesus: salige
er de som sørger, for de skal trøstes.
Normalt er der ikke noget godt ved at
være ked af det - at sørge - men Jesus

siger: salige er de der sørger, for de skal trøstes. Salig betyder rigtig meget lykkelig.
Salig betyder, så lykkelig som man overhovedet kan blive. Den eneste grund til,
at man kan være meget salig, når man er
helt ulykkelig, må være, at der forud for
sorgen har været en eller anden form for
kærlighed. Og i kærligheden er der et
glimt af det, der er meningen med det
hele. Kærlighed er et glimt af noget større - ja, i den kristne tro vil vi sige, at
kærligheden er et glimt af Guds rige. I
kærligheden oplever vi et glimt af det,
der skal komme, når alt andet er forbi.
Vi elsker for det meste kun 1 eller 4 - 5
stykker; det kunne Jesus ikke nøjes med,
men han satsede i sit jordiske liv hele baduljen, og elskede alle han mødte på sin
vej: både gode og onde, både dem der
havde fortjent hans kærlighed og dem
der ikke havde.
Jesus elskede langt mere, end det var fornuftigt at gøre - i tillid til, at Gud findes.
Sorg og død er virkelige nok, jo - men
det er Gud også. Kan man tro på det, så
ændrer det alt.
Amen
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Gudstjenesteliv - liv i gudstjenesten
Inspirationsdag i Toftlund kirke - lørdag den 5. november kl. 9.00-15.00		
ved organist Søren Andresen og sognepræst Tine Illum
Gudstjenesten er vores allesammens. Den er vores glæde og vores ansvar.
Vi vil gerne arbejde med at få en gudstjeneste, som alle føler sig velkomne til og
hjemme i. Hvordan får vi en åben og gæstfri gudstjeneste? Hvordan med fællessangen? Hvordan taler vi med hinanden om gudstjenesten i et sprog, hvor alle kan
være med?
Vi har inviteret Værkstedet GudstjenesteLIV, Søren Andresen og Tine Illum. Til
daglig er de organist og præst i Sdr. Bjert Sogn, og ansat i Haderslev Stift til at arbejde med gudstjenesteliv. Ønsket er, at menighederne lokalt taler om og arbejder
med deres gudstjenesteliv.
De har udarbejdet et samtale- og samarbejdsværktøj, der hedder Gudstjeneste fra
Grunden. Her kommer vi til at tale med hinanden om, hvad der egentlig gør en
gudstjeneste til en god gudstjeneste. Hvilke menneskelige værdier er grundlæggende? Hvad er det, der står helt fast og urokkeligt i gudstjenesten? Hvad SKAL
være der? Hvordan arbejder vi sammen i menigheden? Hvordan er vores samtalekultur? Hvordan taler vi os frem til en gudstjenesteform, som vi alle holder af at
være en del af? Vi vil både tale om gudstjenesten mere overordnet og arbejde helt
konkret med den.
Vi skal også synge. Nyt og gammelt. Vi har et ønske om, at det skal være en glæde
at synge salmerne i kirken. Det skal være fællessang. Hvordan øger vi sangglæden?
Værkstedet GudstjenesteLIV har udgivet en lille salmesamling, der hedder Helt
Enkelt. Det er salmer med dybde og gode melodier, og som man kan synge med
på med det samme. På inspirationsdagen vil vi også synge nogle af sangene derfra.
Få rørt sangstemmerne og smilebåndene. Få gang i samtalen om gudstjenesten
og om glæden ved at arbejde noget frem sammen. Bliv inspireret til at arbejde
med gudstjenestelivet. Hør om din sidemands tanker, og del dine tanker med en
anden. Kom frisk - og gå glad hjem.
I løbet af dagen serveres rundstykker, frokost og kaffe.
Tilmelding til Marianne Zeuthen på mz@km.dk eller tlf. 60702204
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Koncert med 5ininum
Søndag den 18. september kl. 16.00
i Toftlund Kirke
5ininum er en professionel messingkvintet bestående udelukkende af kvindelige
musikere. Kvintetten ønsker med deres optræden at være med til at sætte fokus på
kvinder og deres rolle i musiklivet. Gennem en kombinationen af musik og fortælling gives der et indblik i en kvindelig musikers hverdag og verden i et ofte meget
mandsdomineret fag. Kvintettens medlemmer beskæftiger sig til dagligt hver især
med meget forskellige arbejdsopgaver, og der er derfor rig mulighed for at få et kig
ind i 5 forskellige måder at være kvinde og musiker på.
5ininum vil præsentere et varieret og spændende program ledsaget af fortællinger og
anekdoter fra livet som kvindelig messingmusiker.
Fri entré

Rytmisk gudstjeneste
med temaet »Lys« - søndag d. 2. oktober
Kl. 19.00 Fakkeloptog fra spejderhuset Ejnar Friis Vej, Toftlund.
Kl. 19.30 Gudstjeneste i Toftlund Kirke ved sognepræst Marianne Zeuthen.
I anledning af Tønder Kulturuges tema »LYS« afholdes kort lysgudstjeneste.
4 professionelle musikere spiller til gudstjenesten på trommer, bas, saxofon og klaver. I samarbejde med FDF og spejderne arrangeres der fakkeloptog fra spejderhuset, Ejnar Friis Vej op gennem byen til kirken, hvor vi fortsætter med gudstjeneste
cirka kl. 19.30.
Alle er velkomne til at deltage i både fakkeloptog og gudstjeneste!
Arrangører: Toftlund kirke

Fyraftensgudstjenester
i Toftlund Kirke ved sognepræst Marianne Zeuthen
Torsdag den 29. september kl. 17.00
Torsdag den 3. november kl. 17.00
Tag en pause i en travl hverdag, læg vejen forbi Toftlund Kirke inden aftensmaden og deltag i en fyraftensgudstjeneste. Det er en kort gudstjeneste på en halv
time med salmesang, refleksion over bibelske tekster, bøn og stilhed.
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»DE STORE KLASSISKE MESTRE«
ved Thomas Peter Koppel, Jonathan Koppel og Troels Roland
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 i Toftlund Kirke
Koppel & Søn, faderen Thomas Peter & sønnen Jonathan med
det musikalsk klingende efternavn Koppel, har sammen med den
unge klaverkomet, Troels Roland, sammensat et vaskeægte klassisk repertoire bestående af alle de store: Beethoven, Brahms, R.
Strauss, Liszt, Mozart, Chopin og Bach m.fl.
Uformelt og med en masse anekdoter, præsenteres komponisterne og deres værker, så alle kan være med og få lyst til mere.
Tenoren Thomas Peter Koppel var ansat på Det Kgl. Teater i over
20 år med over 40 roller i såvel det lyriske som mere buffo-orienterede fag på samvittigheden. Nu er han selvstændig med stor
koncertvirksomhed og sit eget »Operette Kompagni«.
Sønnen Jonathan Koppel er ligeledes tenor og er netop blevet bachelor fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han går nu
den autodidakte vej hos den prominente Reinaldo Macias med en
operastudie-plads i Europa som mål.
Troels Roland havde sin debutkoncert fra konservatoriet i december og er allerede godt i gang med en karriere først og fremmest
som en velanset akkompagnatør.
Trioen turnerer lige nu med serien »De store Mestre«, hvor de varierer med titlerne - men altid mellem værker fra de allerstørste ophavsmænd
indenfor den klassiske musik. Arier, lieder og sange af højeste skuffe krydret med
klaversoli og smutture til operaens sydlige himmelstrøg til sidst.
Arrangementet er en del af Tønder Kommunes Kulturuge
Entré: 50 kr. pr. person over 18 år.

Konfirmationer 2018
Arrild Kirke den 22. april kl. 10.00.
Toftlund Kirke den 22. april kl. 10.00: Elever fra Høllevang afdelingen.
Tirslund Kirke den 27. april kl. 10.00.
Toftlund Kirke den 27 april kl. 10.00: Elever fra Nyboder afdelingen
nuværende 6b.
Toftlund Kirke den 29. april kl. 10.00: Eleverne fra Nyboder afdelingen
nuværende 6c.
Toftlund kirke den 10. maj. kl. 10.00: Eleverne fra STUK.
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Klubben for Enlige Mænd
på Herrestedgaard
Onsdag den 14. september kl. 10.00 - 12.30
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00 - 12.30
Onsdag den 16. november kl. 10.00 - 12.30
Kom og vær med til hyggelige »mande-formiddage«.
Af aktiviteter kan nævnes foredrag, små ture, virksomhedsbesøg, eller lave
praktiske opgaver, osv. Vi spiser altid frokost sammen.
Spørgsmål og evt. tilmelding til graver Jes Jessen tlf. 60 18 01 00

Gudstjeneste i forbindelse
med våbenstilstandsdagen 1918
Fredag den 11. november kl. 11.00 i Toftlund Kirke		
ved sognepræst Marianne Zeuthen.
Toftlund lokalhistoriske Forening udgiver den 11. november
2016 en bog om Toftlund Sogn under 1. Verdenskrig. En bog
som bl.a. omfatter omtale af omkring 460 personer med tilknytning til sognet. Bogen får titlen »Fra Vestergade til Vestfronten - Toftlund
Sogn i 1. Verdenskrig 1914-1918«.
I kirken holder vi en kort andagt og hænger en krans på mindetavlen for de faldne.
Efterfølgende er der reception på Arkivet, Søndergade 56, Toftlund, og der er mulighed for at se og købe bogen. Pris 225 kr.

Salmestafet
Torsdag den 15. september kl. 19.30 på Herrestedgaard
ved Elisabeth Gaarde og Holger Hansen.
Elisabeth og Holger vil vælge salmer, som har betydning for dem
og fortælle om deres salmevalg. En dejlig aften med masser af sang.
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Aktivitetskalender
september

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Søn. 4.
Ingen		
Ingen
14.00 v/ Caspar G. 		
15. s. e. trin.					
Jensen, Agerskov
Tirs. 6.

15.00 Danmission Kvindekreds på Herrestedgaard.

Ons. 7.

16.00 Flygtningecafé på Herrestedgaard.

Ons. 7.

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

Ons. 7.

19.30 IM bibelkreds hos Kirsten og Hans Jessen, Markvænget 83.

Ons. 7.

19.30 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Ulla Ehmsen, Damparken 39.

Tors. 8.

19.30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget på Herrestedgaard. Se s. 14.

Søn. 11.
16. s. e. trin.

9.00 MZ

Ons. 14.

10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

14.00 MZ

10.30 MZ Familiegudstj.

Ons. 14.
19.30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget 				
				
i Tirslund Forsamlingshus. Se side 14.
Tors. 15.
19.30 Salmestafet på Herrestedgaard ved Elisabeth Gaarde 			
				
og Holger Hansen.
Fre. 16.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn. 18.
17. s. e. trin.

Ingen		

Tirs. 20.

19.30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Arrild Sognegård. Se s. 14.

Fre. 23.

14.30 IM og LM eftermiddagsmøde i Bethania v/ Kjeld Burgdorf.

Ingen

Søn. 25.
10.30 PB
13.30 PB
18. s. e. trin.				
Høstgudstjeneste i alle 3 kirker (Se bagsiden)		
Tors. 29.

10.30 PB

10.30 MZ 			
Husk tilmelding til 		
høstfrokost

17.00 Fyraftensgudstjeneste i Toftlund kirke v/ MZ.
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Aktivitetskalender
september

Arrild kirke

tirslund kirke

toftlund kirke

Fre. 30.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Fre. 30.
19.00 Høstfest med fællesspisning på De unges Hjem. 			
				
Fortælling m.m. v/ Mads Christensen, Kolding.

oktober
Søn. 2.
10.30 PB
Ingen
19.30 Lysgudstj. MZ
19. s. e. trin.					
Se side 4.
Tirs. 4.

15.00 Danmission Kvindekreds på Herrestedgaard.

Ons. 5.

16.00 Flygtningecafé på Herrestedgaard.

Ons. 5.

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

Ons. 5.

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

Ons. 5.
19.30 KFUM & KFUK’s bibelkreds hos Grethe &				
				
Erling Due Pedersen, Hyrupvej 28.
Ons. 5.
19.30 Koncert i Toftlund kirke ved Thomas Peter Koppel, 			
				
Jonathan Koppel og Troels Roland. 					
				
»DE STORE KLASSISKE MESTRE«.
Søn. 9.
Ingen		
9.00 MZ
20. s. e. trin.				
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10.30 MZ
Kollekt til Danmission

Ons. 12.

10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 13.

17.00 Mad og Gud i Toftlund kirke v/ MZ. Se side 11.

Søn. 16.
21. s. e .trin.

10.30 PB

Fre. 21.

14.30 IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem v/ Peter Kristensen.

Søn. 23.
22. s. e. trin.

Ingen		

Ingen

Ingen

9.00 PB

10.30 PB

PB = Peter Boyschau · MZ = Marianne Zeuthen

Oktober

Arrild kirke

tirslund kirke

Ons. 26.

19.30 Fællesmøde på De unges Hjem.

Fre. 28.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn. 30.
Ingen		
9.00 PB
23. s. e. trin.				

toftlund kirke

10.30 BUSK gudstj.
MZ. Se s. 11.

november
Tirs. 1.

10.00 Kaffe for enlige i Arrild Sognegård.

Tirs. 1.

15.00 Danmission Kvindekreds på Herrestedgaard

Ons. 2.

16.00 Flygtningecafé på Herrestedgaard.

Tors. 2.

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

Fre.

17.00 Fyraftensgudstjeneste i Toftlund kirke v/ MZ.

3.

Søn. 6.
Alle Helgen

10.30 PB

14.00 MZ

10.30 MZ

Man. 7.
19.30 Voksenaften i KFUM & KFUK i Gram Menighedshus. 		
				
Cand.Theol Klaus Laursen, Gjern genfortæller »Davids Salmer Live«.
Ons. 9.

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

Ons. 9.
19.30 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Kirsten & Niels Christiansen,
				
Chresten Jacobsensvej 1.
Tors. 10.
10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard v/ kirkesanger Gitte Fries
				
og sognepræst Marianne Zeuthen.
Fre. 11.

11.00 Våbenstilstandsgudstjeneste i Toftlund kirke. Se side 6.

Fre. 11.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn. 13.
25. s. e. trin.

Ingen		

Ingen

10.30 MZ
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Aktivitetskalender
November

Arrild kirke

tirslund kirke

Ons. 16.

10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Fre. 18.

14.30 IM og LM eftermiddagsmøde i Bethania v/ Egon Jensen.

Søn. 20.
Sidste s. i kirkeåret

Ingen		

Ingen

toftlund kirke

10.30 PB

Ons. 23.
19.30 Fælles bibeltime på De unges Hjem. Fælles oplæg og drøftelse 		
				
v/ sognepræst Steen Haarløv, Løgumkloster.
Fre. 25.

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

Søn. 27.
10.30 PB
9.00 PB
1. s i advent				
						

10.30 MZ			
Gløgg og æbleskiver 		
på Herrestedgaard.

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.

Gudstjenester
på Toftegården
Fredag d. 2. sept. kl. 10.15 PB
Torsdag d. 22. sept. kl. 10.15 MZ
Fredag d. 14. okt. kl. 10.15 PB
Torsdag d. 10. nov. kl. 10.15 MZ
Gudstjenesterne forgår 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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Baby- & børnesalmesang
Der er babysalmesang i Arrild og
Toftlund. Holdopstart var i august, men
kontakt musiklærer Mette Frost Clausen
og hør, om I kan nå at være med.
I efteråret tilbyder vi et nyt hold børnesalmesang i Toftlund Kirke. Det foregår
mandage kl. 16.00-17.00.
Sæsonstart i uge 43 og det
slutter i uge 50. Underviseren
er Mette Frost Clausen.
Mette kontaktes på tlf. 20 92
75 09 el. mc@toftlund.net

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 i Toftlund Kirke
ved sognepræst Marianne Zeuthen
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Efter gudstjenesten serveres
kaffe og saftevand på Herrestedgaard og FDF’erne leger med børnene.

Kom & syng med
Torsdag den 10. november kl. 10.00-12.00 på Herrestedgaard
Arrangeret af kirkesanger Gitte Fries og sognepræst Marianne Zeuthen
Kom og vær med til uformelle formiddage med sang og hyggeligt samvær.

Kaffe for enlige
og andre
kaffetørstige
Tirsdag den 1. november kl.
10.00 i sognehuset ved præstegården i Arrild
Menighedsrådet i Arrild inviterer
igen til gratis kaffe og rundstykker.
Alle er velkomne til hyggeligt og
uformelt samvær.

Mad & Gud
ved musiklærer Mette Clausen,
organist Lars Christesen
og sognepræst Marianne Zeuthen
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00
til 19.00 i Toftlund Kirke
For alle børn og deres familier.
Tilmelding til Mette Frost Clausen tlf.
209 27 509; mc@toftlund.net senest
søndag den 9. oktober
Kom og leg med!

Familiegudstjeneste
Søndag den 11. september kl. 10.30 i Toftlund Kirke
ved Marianne Zeuthen
Vi byder vore nye mini-konfirmander velkommen i kirken denne dag - men alle
andre er også velkomne til en børnevenlig familiegudstjeneste.
Minikonfirmand-undervisningen er for børn i 3. klasse.
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25 års jubilæum
Interview med Minna og Jan Bergholt,
som kan fejre 25 års jubilæum som graverpar ved Arrild Kirke.
Hvad er det for et jubilæum I kan fejre?
Den 1. oktober 2016 har vi været ansat
ved Arrild kirke som graverpar i 25 år.
Hvad lavede I før I begyndte 		
at arbejde i Arrild kirke?
Jan var ansat som chauffør i 17 år ved
vognmand Clausen i Skærbæk og Minna
har fortsat sit virke som økonoma i Tønder kommune ved siden af medhjælperjobbet ved kirken.
Hvordan var det dengang I begyndte?
Vi startede helt fra bunden dvs. vi kendte
slet ikke til jobbet som gravere, men heldigvis havde vi god hjælp af den tidligere
graver Peter Nissen.
Vi skulle starte med at grandække, det var
en udfordring. Men heldigvis var der
grandækningskursus hvor andre gravere
lærte os det grundlæggende for da vi søgte
stillingen vidste vi vel knap nok at man
grandækkede.

Er det mon
es
bunkeormen
værk?
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Hvad har været det bedste?
Det bedste er friheden, man skal blot huske, det er altid jobbet på kirkegården, der
kommer først. Man kan arbejde mange
timer om dagen i forbindelse med for eksempel hækklipning eller grandækning og
så holde fri på andre tidspunkter. Det er
ikke så slemt med lange arbejdsdage, når
bare man selv har bestemt det. Det er meget værre når andre siger man skal.
Hvad har været det værste?
Der er ikke noget der har været det værste,
men det sværeste har vel nok været begravelser med børn og unge mennesker samt
i vores egen omgangskreds.
Vi har i de 25 år begravet 220 personer og
når vi begge er født og opvokset i Arrild
har det altid været personer vi mere eller
mindre har kendt.
Hvor mange præster har I kørt		
træt i de 25 år?
Der har været ansat 4 forskellige præster i
vores tid, så nu glæder menighedsrådet sig
nok også til at vi snart takker af, da vi jo
har været ansat længst og mener vi har
størst bestemmeret.

Tilbageblik III
Af Inger Andersen, Roost

Er der sket noget I synes er
mærkeligt i jeres tid?
Nej, ikke specielt, men man
kunne måske nævne noget som
vi tit har undret os over, og det
er at der i blomsterbedene tit
lægger en lille bunke grus inden for kantstenene, det er jo
nok ormene som gør det, men
det er da underligt hvordan og
hvorfor de lægger sådan en lille
bunke grus der, men det er måske bunkeorme som gør det.
Hvilke gode råd vil I give jeres
afløser, når den tid kommer?
Se at blive populær ved gravstedsejerne, ikke hænge sig i
regler og paragraffer, gør folk
en tjeneste med en plante, hvis
du alligevel står med spaden.
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Tak for jeres indsats!
På Arrild Menighedsråds
vegne Bent Beim, formand

I præstegården i Arrild blev der for et par år siden
fundet et uanseligt hæfte. Det viste sig at være en
»sognekrønike«, som den daværende pastor Brodersen havde påbegyndt skrivningen af i 1896 med sirlige gotiske bogstaver og på tysk.
Blandt meget andet beretter pastor Brodersen, at
»efter den sidste folketælling i december 1895 androg antallet af beboere i sognet sig til 751, deraf
380 i Arrild, 240 i Hønning og i Roost 131 personer. Hovederhvervet er landbrug, desuden især for
Hønnings fattige arbejderbefolkning tørvegravning og skov- og træarbejde i det kongelige revir
Lindet skov. Opdyrkning af heden har skaffet enkelte en beskeden velstand. Gennemgående hersker der armod i Hønning, til dels selvforskyldt, i
Arrild bor middelklassen, mens de Rooster bønder
er meget velhavende, idet de tillige som kreaturhandlere regelmæssigt plejer at tage til markederne
i Tønder og Husum, hvor de afsætter kvæget.
Af næringsdrivende er der tre smede, en møller, en
bager, to malere, flere snedkere, bygningshåndværkere, skræddere, skomagere, en bødker og en teglbrænder. Antallet af kroer, som førhen var seks, er
glædeligvis formindsket til tre, som mest bliver
besøgt af folk på gennemrejse…«.
Det gamle ord »om hundred år er alting glemt«
kan passende omskrives til »på hundred år er alting
forandret«.
Pastor Brodersen: Var præst i Arrild fra
18961905. Hans navn var Christian Carl Hein
rich
Max Brodersen (1869-1905) og han var
født i
Rostock. Han blev angrebet af en tærende sygd
om
og døde kun 35 år gammel. Han var en besk
eden
og nidkær Herrens tjener. Havde god kirk
egang
og var meget anset i sognet. Han var gift
med
Marie Waldbaum fra Hannover. (Poul
Nedergaard: Dansk præste- og sognehistorie. 		
Ribe stift, 9B, Arrild sogn, side 1070)
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Menighedsrådsvalg 2016
Du bestemmer, hvad din kirke kan
Orienteringsmøder om menighedsrådsvalget afholdes
i Toftlund på Herrestedgaard torsdag den 8. september kl. 19.30
i Tirslund Forsamlingshus onsdag den 14. september kl. 19.30
og i Arrild Sognegård den 20. september kl. 19.00 i Arrild Sognehus
Arrild, Toftlund og Tirslund Menighedsråd indbyder interesserede til orienteringsmøder
vedr. indholdet i menighedsrådsarbejdet og menighedsrådsvalget.
På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet og lægge op til spørgsmål og dialog
om et menighedsråds arbejde. På den måde er der mulighed for at få et bedre kendskab
til arbejdet og på den baggrund beslutte, om opstilling til menighedsrådsvalget har interesse.
Her er nogle af de punkter, der vil blive drøftet i løbet af aftenen:
• Menighedsrådsarbejde - hvad er det for noget?
• Menighedsrådets personaleansvar
• Menighedsrådets bygningsansvar
• Menighedsrådet og økonomi
• Hvordan fungerer valget: opstilling, valg mv.
De nuværende menighedsrådsmedlemmer vil deltage og fortælle om deres arbejde som
menighedsrådsmedlemmer.
Der er som nævnt lagt op til spørgsmål og dialog om de forskellige punkter, således at
deltagerne kan stille netop de spørgsmål, der er relevante for den enkelte.
Med venlig hilsen
Bent Beim, formand for Menighedsrådet i Arrild &
Dorthe Thorgaard, formand for Menighedsrådet i Toftlund og Tirslund

14

Adresser
Sognepræst (kbf ) Marianne Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund
tlf. 74 83 14 43 / 60702204, 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): Gitte Fries, Koldingvej 21, Nr. Løgum, tlf. 52 38 21 70
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. 30 23 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: Lars Elmholdt Christensen, tlf. 23 96 51 35
Suppleanter: Børge Hansen (Tirslund) og Hugo Vermund Nielsen (Toftlund)
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Høstgudstjenester
Høstgudstjenester søndag den 25. september
kl. 10.30 i Arrild Kirke ved Peter Boyschau. Arrilds nye
lysglobe indvies ved gudstjenesten, og der er kirkekaffe.
kl. 10.30 i Toftlund Kirke v. Marianne Zeuthen. Midt
Syd Kantori medvirker. Der serveres frokost efter gudstjenesten. Tilmelding til Britta Heick Hansen tlf. 74832978 /
61782978 eller mail: britta.holger@toftlund.net
kl. 13.30 i Tirslund Kirke v. Peter Boyschau. Der er kirkekaffe.
Arrild er
Lysgloben i
lokale smed
lavet af den
sen,
Nis Chr Mam kinas
M
og
Roost Smed
g.
in
n
et
forr

Ved høstgudstjenesterne fejrer vi livet. Og vi takker for livet og
det daglige brød. Der er mulighed for at give en høstgave. For
livet leves sammen med andre, og vi har et ansvar for dem, der af
en eller anden grund ikke har høstet så meget som os. Kirkerne
er festligt pyntede til gudstjenesterne denne dag.

Kirkernes hjemmeside:
www.sogn.dk/arrild
www.toftlundkirke.dk
www.tirslundkirke.dk

Scan QRkoden og kom
direkte til vores
hjemmeside

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 (dec., jan. og
feb.) mandag den 19. september 2016.
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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

