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BUSK-gudstjeneste i Toftlund Kirke. 
Efter gudstjenesten serveres saftevand 
og kaffe på Herrestedgaard og FDF’erne 
leger med børnene.
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En dåbsklud  
med fejl i

Flere frivillige er flittigt i gang med at 
strikke dåbsklude med kristne symboler. 
Vi bruger kluden til at tørre dåbsbarnets 
hår med, og familien får kluden med hjem 
til minde om dåben.

Den første klud, jeg 
strikkede, fik et hul, 
fordi jeg ikke fik samlet 
en maske ordentligt op. 
Det var irriterende.

Men kluden fik mig til at tænke på histo-
rien om de persiske tæppevævere, som al-
tid sørger for at lave en fejl i deres tæppe. 
Tæppevæverne er dygtige håndværkere. 
De fremstiller dyre ægte tæpper. Der er en 
lang tradition bag håndværket og en ræk-
ke regler og teknikker, som skal overhol-
des i forbindelse med vævningen. En af 
disse regler er, at der altid skal væves en fejl 
ind i tæppet. Tanken er, at intet menneske 
er perfekt. Kun Gud er perfekt. 

Vi mennesker har fejl og mangler. Det hø-
rer med til det at være menneske. Uanset 

hvor meget vi gør os umage, så vil vi altid 
fejle. Vores tæpper og klude har huller og 
fejl. Hullerne er en del af livet.

Nogle huller er mere synlige end andre. 
Nogle huller i vores liv plager os – og vi 

kan have vanskeligt ved 
at tilgive os selv. Når det 
sker, er det godt at finde 
dåbskluden frem og bli-
ve mindet om, at i då-
ben får vi Guds tilgivel-

se. Gud ved, vi er hullede; men han elsker 
os og tilgiver os. Og så sender han os ud i 
verden, og beder os om at tilgive andre.

Umiddelbart havde jeg lyst til at smide 
min hullede klud ud, men jeg endte med 
at give den til en familie, for at minde 
dem og mig selv om, at vi ikke er perfekte.
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Gud ved vi er hullede; 
men han elsker os og 

tilgiver os.

Af sognepræst Marianne Zeuthen

En gave fra kirken 
til dåbsbarnet

Landet over mødes strikkeglade men-
nesker for at strikke dåbsklude med 
kristne symboler. 
Det samme sker i vores sogne.

Tanken bag dåbskluden er, at den ligger 
på døbefonten den dag, barnet skal 
døbes. Når barnet er døbt, tørres det 
med dåbskluden, og efter gudstjenesten 
gives dåbsbarnet kluden med hjem til 
minde om dagen og til påmindelse om 
dåben og dens betydning.
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Fejring af reformationsåret
på Folkemødet den 12.-15. oktober 2017 i Ribe
Reformationsåret 2017 fejres med et folkemøde i Ribe. Det 
bliver dage fyldt med gudstjenester, foredrag, debat, musik, 
kunst, film, håndværkerdyst, teater og meget andet. Folke-
mødet byder på et væld af arrangementer for alle mennesker 
i alle aldre. Læs mere på http://www.folkemødeiribe.dk

Klokkeringning på selve reformationsdagen
Tirsdag den 31. oktober kl. 16.45 

Festgudstjeneste  
tirsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Tønder Krist Kirke 
Fælles for hele provstiet.
Efter gudstjenesten serveres Luther-øl.

På billedet ses præsterne  

Marianne Holm Zeuthen og  

Peter Boyschau ved Luthers grav

Arrangementer i forbindelse med  

fejringen af 500-året  
for reformationen
Katekismusgudstjeneste  
torsdag den 14. september kl. 19.00  
i Toftlund Kirke ved sognepræst  
Marianne Holm Zeuthen

Det er en gammel luthersk tradition at  
prædike over den børnelærdom, der  
præsenteres i Luthers lille Katekismus.  
I anledning af Lutheråret har præsterne i  
Tønder Provsti på skift afholdt katekismus- 
gudstjenester forskellige steder i provstiet. 
Denne aften vil gudstjenesten handle om  
morgen-, aften- og bordbøn.

Luthergudstjeneste søndag den 8. oktober kl. 10.30  
i Toftlund Kirke ved sognepræst Peter Boyschau.
Vi fejrer reformationen ved en festlig gudstjeneste i Toftlund Kirke
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Gudstjenester på Toftegården
Torsdag den 7. september kl. 10.15  
ved Marianne Holm Zeuthen

Torsdag den 5. oktober 10.15  
ved Peter Boyschau

Torsdag den 2. november kl. 10.15  
ved Marianne Holm Zeuthen

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.

Kom og syng med på Herrestedgaard
Arrangeret af kirkesanger Gitte Fries. Sognepræst Marianne Holm Zeuthen og organist 
Lars Elmholdt Christesen medvirker.

Onsdag den 6. september kl. 10.00
Tirsdag den 3. oktober kl. 10.00
Onsdag den 22. november kl. 10.00

Vi synger gamle, velkendte sange og viser fra  
Højskolesangbogen, og også enkelte nye sange. 
Når stemmerne er sunget varme, drikker vi kaffe. 
Det er uformelle formiddage med masser af  
snak og godt samvær.
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Hverdags-
gudstjeneste

i Toftlund Kirke
ved sognepræst  

Marianne Holm Zeuthen
Torsdag den 28. september kl. 17.00

Torsdag den 26. oktober kl. 17.00

Læg vejen forbi Toftlund Kirke inden 
aftensmaden og deltag i en hverdags-
gudstjeneste. Det er en kort gudstjeneste 
med salmesang, refleksion over bibelske 
tekster, bøn og stilhed.

Klubben for
 enlige mænd 
 på Herrestedgaard   

Onsdag den 20. september kl. 10.00
Onsdag den 25. oktober kl. 10.00

Onsdag den 15. november kl. 10.00

Kom og vær med til hyggelige 
»mande-formiddage«.

Af aktiviteter kan nævnes fore-
drag, små ture, virksomhedsbesøg, 
lave praktiske opgaver osv.

Vi spiser altid frokost sammen.

Spørgsmål og tilmelding til graver 
Jes Jessen tlf. 60180100.

i Toftlund Kirke 

ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen og musiklærer Mette Clausen
Torsdag den 5. oktober kl. 17.00

Torsdag den 23. november kl. 17.00

For alle børn og deres familier. Tilmelding til Mette Frost Clausen senest en 
uge før på tlf. 209 27 509 eller mc@toftlund.net
Kom og leg med 

Familiegudstjeneste med spisning
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BUSK-gudstjeneste
søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Toftlund Kirke ved sognepræst Marianne 
Holm Zeuthen
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. Så det er en gudstjeneste for børn, 
unge og barnlige sjæle.
Efter gudstjenesten serveres saftevand og kaffe på Herrestedgaard og FDF’erne 
leger med børnene.
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Salmestafet på 
Herrestedgaard 

Torsdag den 21. september kl. 19.30
ved Else Marie Sønderup Tarp  

og Mogens Lorentzen

De to stafetholdere skiftes til at vælge salmer 
og fortælle, hvad salmerne betyder for dem.
Der serveres kaffe og kage.
Alle er velkomne.
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AKTIVITETSKALENDER
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SEPTEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE
Søn. 3. sept. 
12. s. e. trin.

9.00 Caspar G. 
Jensen

14.00 Caspar G. Jensen

Tirs. 5. sept. 15.00 Danmission på Herrestedgaard
Tirs. 5. sept. 19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Sognegård
Ons. 6. sept 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard
Ons. 6. sept. 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Doris Hinrichsen, Kærvej 7
Ons. 6. sept. 19.30 IM bibelkreds hos Kirsten og Hans Jessen, Markvænget 83
Fre. 8. sept. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem
Søn. 10. sept. 
13. s. e. trin.

9.00 PB 10.30 PB

Ons. 13. sept. 16.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard
Ons. 13. sept. 19.30  KFUM & KFUK bibelkreds hos Grethe og Erling Due Pedersen, 

Hyrupvej 28
Tors. 14. sept. 19.00 MHZ Katekismusgudstjeneste i Toftlund Kirke
Søn. 17. sept. 
14. s. e. trin.

9.00 PB 10.30 PB

Ons. 20. sept. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard
Tors. 21. sept. 19.30 Salmestafet på Herrestedgaard
Fre. 22. sept. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem
Søn. 24. sept. 
15. s. e. trin.

10.30 MHZ Høstguds-
tjeneste. Husk tilmelding 
til høstfrokost

Tirs. 26. sept. 10.00 Strikkecafe på Herrestedgaard
Tirs. 26. sept. 19.00 Sangaften i Arrild Sognegård
Tors. 28. sept. 17.00 MHZ Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke
Fre. 29. sept. 19.00 Familieaften på De unges Hjem med fællesspisning

OKTOBER
Søn. 1. okt. 
16. s. e. trin.

10.30 PB Høstguds-
tjeneste

14.00 PB Høstguds-
tjeneste

19.00 Optog med fakler 
fra spejderhuset på 
Stadionvej 
Kl. 19.30 MHZ Gudstje-
neste med temaet vinge - 
sus. Læs mere på s. 10

Man. 2. okt. 18.00 Danmission efterårsmøde på Herrestedgaard
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AKTIVITETSKALENDER
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OKTOBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE
Tirs. 3. okt. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard
Tirs. 3. okt. 19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Sognegård
Ons. 4. okt. 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Tove og Børge Lund,  

Kornvang 21
Tors. 5. okt. 17.00 MHZ Familiegudstjeneste m/spisning i Toftlund Kirke
Søn. 8. okt. 
17. s. e. trin.

10.30 PB 
Luther-gudstjeneste

Tirs. 10. okt. 10.00 Strikkecafe på Herrestedgaard
Ons. 11. okt. 19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard
Ons. 11. okt. 19.30 IM bibelkreds hos Ruth og Hans J. Holm, Ærøvej 1
Ons. 11. okt. 19.30  KFUM & KFUK bibelkreds hos Inge Marie og Ole Juhl,  

Uldalvej 21, Vojens
Søn. 15. okt. 
18. s. e. trin.

  9.00 MHZ 10.30 MHZ.  
Kollekt til Danmission

Søn. 22. okt. 
19. s. e. trin.

9.00 MHZ 10.30 MHZ

Tirs. 24. okt. 10.00 Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i Arrild Sognegård
Ons. 25. okt. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard
Ons. 25. okt. 19.30 Fællesmøde på De unges Hjem
Tors. 26. okt. 17.00 MHZ Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke
Søn. 29. okt. 
20. s. e. trin.

10.30 PB 10.30 MHZ  
Busk gudstjeneste

Søn. 29. okt. 15.00 Koncert med 
Almost Irish

Man. 30. okt. 19.30  KFUM & KFUK Voksenaften i Agerskov Sognehus.  
”Pilgrimsvandring bl.a. på Caminoen” v/Karin Hørlyck Vamdrup 
og Kisser Hørlyck, Bække.

Tirs. 31. okt. 16.45   Klokkeringning i forbindelse med reformationsjubilæet  
fra alle pastoratets kirker

Tirs. 31. okt. 19.00 Festgudstjeneste i Tønder Krist Kirke
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PB = Peter Boyschau · MZ = Marianne Holm Zeuthen
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NOBEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE
Ons. 1. nov. 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Lis og Helge Holm, Kornvang 30
Fre. 3. nov. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem
Søn. 5. nov. 
Alle Helgensdag

10.30 PB 9.00 PB 10.30 MHZ

Tirs. 7. nov. 15.00 Danmission på Herrestedgaard
Tirs. 7. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Sognegård
Ons. 8. nov. 19.30  IM bibelkreds hos Birgit og Jørn Sørensen,  

Ørderup Kirkevej 54
Søn. 12. nov. 
22. s. e. trin.

10.30 PB

Tirs. 14. nov. 10.00 Strikkecafe på Herrestedgaard
Ons. 15. nov. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard
Ons. 15. nov. 19.30  KFUM & KFUK bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen, 

Chr. Jacobsens Vej 1
Tors. 16. nov. 19.30 Sogneaften m/Charlotte Rørth i Toftlund Kirke
Fre. 17. nov. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem
Søn. 19. nov. 
23. s. e. trin.

  9.00 MHZ 10.30 MHZ 
Kirkekaffe

Ons. 22. nov. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard
Ons. 22. nov. 19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard
Ons. 22. nov. 19.30 Fælles bibeltime på De unges Hjem
Tors. 23. nov. 17.00 MHZ Familiegudstjeneste m/spisning i Toftlund Kirke
Søn. 26. nov. 
Sidste s. i kirkeåret

9.00 PB 10.30 PB

Søn. 3. dec. 
1. s. i advent

  9.00 PB 10.30 PB 
Gløgg og æbleskiver  
på Herrestedgaard. 
Kollekt til Den  
Grønlandske Bibelsag
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Gudstjeneste med temaet »Vingesus«
Søndag den 1. oktober 
kl. 19.00  Optog fra spejderhuset på Stadionvej med fakler og effekter, som 

symboliserer temaet vingesus. 
kl. 19.30  Gudstjeneste i Toftlund Kirke ved sognepræst Marianne Holm 

Zeuthen
Temaet for Tønder Kultur 2017 er Vingesus. Og denne aften vil vi i Toftlund 
Kirke skabe en anderledes gudstjeneste med dette tema.
Musikken er jazzet og følgende musikere medvirker: Mikael Junker, Eric Sten-
gård, Sandor Szasz og Lars Elmholt Christesen.
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Koncert med Almost Irish 
Søndag den 29. oktober kl. 15.00 i Toftlund Kirke 
Almost Irish er et ungt dansk folkband  med erfaring, spilleglæde og en helt særlig 
musikalsk opvækst. Den har bandets 4 medlemmer nemlig gennemlevet i fælles-
skab, da de er brødre. 
Soundtracket til drengenes barndom lød ud fra deres fars pladespiller, hvor utal-
lige irske, skotske og danske bands og folkesangere sang sange, som var svære at 
glemme igen.  
Da brødrene nåede skolealderen, kom de en efter en i den lokale musikskole og 
fik prøvet kræfter med forskellige instrumenter. I 2002 mødte de folkemusikeren, 
Denis McLaughlin, som for alvor introducerede dem til en verden af irsk fol-
kemusik. Han lærte dem at spille de velkendte sange fra barndommen og såede 
således kernen til det, der i dag er Almost Irish. Siden da har drengene spillet 
landet tyndt med små afstikkere til Norge, Tyskland, Nordirland og Skotland. De 
har udgivet 5 cd’er.
De har spillet på mange scener og har efterhånden skabt sig et anerkendt og 
velkendt navn i folkemusikkens univers. Almost Irish har en dyb forståelse for den 
traditionelle irske og skotske folkemusik. De har en unik energi og spilleglæde 
på scenen, og deres brede repertoire af traditionelle sange og melodier udtryk-
ker fortolkning, kreativitet, fornyelse og respekt for traditionen. Almost Irish er 
dygtige musikere - og ikke mindst fortællere - og er derfor blevet en respekteret 
repræsentant for folkemusikken. 
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Afsked med Arrild Kirkegård og Kirke
Den første oktober stopper vi som gravere ved Arrild Kirke. Og vi vil hermed gerne 
sige en stor tak til menighedsrådsmedlemmer, kollegaer med ægtefæller, vores fami-
lie, alle gravstedsindehavere og kirkegængere for dejligt samvær gennem 26 år.
Tak for mange hyggelige snakke på kirkegården, hvor mange verdenssituationer er 
blevet ordnet, både store og små. Og vi har fået indblik i mange familiehistorier.
Mange episoder gav anledning til smil på læben bagefter, særligt mindes vi, når 
Maja Hansen kom på sit ugentlige besøg på kirkegården, der blev ikke lagt fingre 
imellem, når hun først kom i gang med sin mening om politikere eller præsidenter, 
godt de ikke altid kunne høre hendes mening om dem.
Særlig hyggelig har det også været at aflevere regninger hos nogle af vores brugere, 
en overgang var det 14 personer, som vi var så heldige at besøge en gang årligt.
Vi glæder os til at skulle nyde vores otium og kunne tænke tilbage på 26 gode år 
ved Arrild Kirke
 Mange hilsner fra Minna og Jan Bergholt  

Sogneaften med journalist og forfatter  

Charlotte Rørth
Torsdag den 16. november kl. 19.30 i Toftlund Kirke. 
Vi er mange, der har mødt Jesus, mærket en hånd eller talt med en engel.
”Mange advarede mig om, at jeg ville blive latterliggjort, hvis jeg fortalte om mit 
møde med Jesus. Men det er gået lige modsat. Det er som om, folk trænger til et 
fællesskab, hvor de trygt kan tale om det guddommelige; det, der er så svært at 
finde ord for.”
Sådan siger Charlotte Rørth, der efter en overvældende – også international – 
succes med ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende”, til oktober 
udgiver ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer det andre ved” med bidrag fra ikke 
alene flere end 75, der har haft oplevelser, men også fra dem, der forsker i dem.
”Der har været en hel overvældende interesse, men det er egentlig ikke så under-
ligt, for forskerne kan nu fortælle, at over halvdelen af os på et tidspunkt i vores 
liv har en oplevelse, man kan kalde religiøs, åndelig eller spirituel,” siger Charlotte 
Rørth, der til daglig er journalist ved NORDJYSKE Medier.
På www.charlotteroerth.dk kan man få mere at vide om den kommende bog og 
læse uddrag. Foredraget er arrangeret af Branderup-, Agerskov-, Arrild-, Tirslund- 
og Toftlund Sogne.
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Det, at folk har søgt til et kildevæld for 
der at hente hjælp mod alskens skavanker 
og dårligdomme, er et fænomen, der ken-
des helt fra oldtiden.

I den katolske middelalder tog dyrknin-
gen af sådanne kilder et opsving og mange 
fik navn efter en helgen som f. eks. Hellig 
Thøgers Kilde i Vestervig. Selv om det ved 
reformationen i 1536 blev forbudt at dyr-
ke disse helligkilder, blev folk uanfægtet 
ved med at benytte dem til langt op i 
1800-tallet. 

Også Arrild Sogn har haft sin helligkilde. 
Den nævnes i Trap Danmark fra 1927. 
Ganske vist kan der så i Sprogforeningens 
Almanak fra 1900 læses, at den næppe 
kan regnes i rang med helligkilderne, men 
at den har haft god søgning og anseelse. 
”Den søgtes navnlig, når man ville have 

vand til igler, ligesom man stadig hentede 
vand til syge og døende mennesker endog 
indtil for 50-60 år siden. Der er ellers 
væld og rindende kilder i mængde i sog-
net, men dette lille væld har forrangen, 
ligesom det bestandig for 70-80 år siden 
blev brugt til røde og betændte øjne. Den 
slags kilder kender man over hele Dan-
mark og de kunne passende kaldes sund-
hedskilder. Den omtalte kilde findes ved 
nogle huse kaldet Højbjerg mellem Høn-
ning og Arrild.”

I Sønderjyske Årbøger fra 1926 får man 
mere præcist at vide, hvor kilden fandtes: 
”Den var et stensat hul tæt ved vejen mel-
lem Arrild og Hønning ved nogle fattig-
huse under en stikkelsbærbusk i en have. 
Det må være beliggenheden, der bevirker, 
at kilden nu omtales som Fattigkilden. 
Helligkilde – Sundhedskilde – Fattigkil-
de.”

Uanset navnet så har virkningen af kilde-
vandet nok været den samme.

Kilden har sit udspring lige før Højbjerg-
vej 2.

13

Tilbageblik
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Vore kirker på  
Facebook og nettet
Arrild Kirke og Toftlund/Tirslund Kirker 
har deres egne facebooksider, hvor du kan 
holde dig orienteret om tiltag aktiviteter 
og arrangementer med videre i og om-
kring kirkerne.
Har du egne billeder fra f.eks. kirkelige 
handlinger m.m., du vil dele med andre, 
er du meget velkommen til at lægge dem 
ind i et opslag på siden.  
Der vil også løbende være plads til histori-
ske indslag.

Siden i Arrild administreres af menigheds-
rådsmedlemmerne Lise Rostgaard Johan-
sen og Bent E. Beim. Og i Toftlund/Tirs-
lund står sognepræst Marianne Holm 
Zeuthen for siden.
Grupperne er offentlige, og alle kan blive 
medlem.  
Du kan søge yderligere information om 
kirkerne på www.sogn.dk – Her finder du 
bl.a. information om alle gudstjenester i 
kirken, kirkens budget, fakta om sognet, 
præster, medarbejdere og menighedsrådet 
samt myndighedsadresser.
www.toftlundkirke.dk - Her finder du 
bl.a. information om alle gudstjenester i 
kirkerne, kirkebladet online, aktiviteter 
samt hvad gør jeg ved dåb, vielse, begra-
velse/bisættelse, kirkelig velsignelse, hjem-
mealtergang.
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Tirslund/Toftlund Menighedsråd
Efter sommerferien flytter Hugo Vermund tilbage til Mellerup, og 

træder derfor ud af menighedsrådet i Toftlund.  

Tak for din store indsats i rådet. Vi kommer til at savne dig.

Hanne K. Pedersen er suppleant, og indtræder i menighedsrådet. 

Velkommen til Hanne
På menighedsrådets vegne, formand Dorthe Thorgaard
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Sognepræster:
Marianne Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund |
tlf. 60702204 | mz@km.dk
Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund | 
tlf. 30123681 | pbo@km.dk

Præstesekretær:
Kirsten Christiansen | tlf. 74831443 | kic@km.dk

Gravere: 
Toftlund: Jes Jessen | tlf. 60180100 | toftlundkirke@outlook.dk
Tirslund: Niels K. Lund | tlf. 40969715 | lunden58@gmail.com
Arrild: Jan Bergholt | tlf. 30234351 | mbergholt@Yahoo.dk

Organister:
Toftlund: Lars Elmholdt Christesen | tlf. 23965135 | larselmholdt@hotmail.com
Tirslund/Arrild: Aksel Krogslund Olesen | tlf. 24455306 | aksel@akomusik.dk

Kirkesangere:
Toftlund/Tirslund: Gitte Fries | tlf. 52382170 | d.fries@mail.dk 
Arrild: Elna Jefsen Wolff | tlf. 60495630 | jefsen1957@gmail.com

Arrild Menighedsråd:
Formand: Bent Beim,  Roostvej 19, 6535 Branderup | tlf. 23746045
Næstformand: Karen Lindberg Lauridsen, Arnumvej 29A, 6520 Toftlund | tlf. 60491211
Kasserer: Lise R. Johansen,  Roostvej 6, 6535 | tlf. 25144556
Kirkeværge: Villy Simonsen,  Arnumvej 31, 6520 Toftlund | tlf. 50504132
Andreas Hegaard Nielsen,Arnumvej 29A, 6520 Toftlund | tlf. 23284078
Medarbejderrepræsentant: Organist Aksel Krogslund Olesen

Toftlund-Tirslund Menighedsråd:
Formand: Dorthe Thorgaard, mail: thorgaard@bbsyd.dk | tlf. 74832783
Næstformand: Britta Heick Hansen | tlf. 74832978/61782978 | britta.holger@toftlund.net
Kasserer: Anne Berit Holm | tlf. 64685010 | abh.holm2@bbsyd.dk
Kirkeværge: Torben Steensbeck | tlf. 22801866 | torben.steensbeck@gmail.com
Betty Fievé | tlf. 74830021 | fievebetty@gmail.com
Christian Iver Petersen | tlf. 21634269 | chr.iver@bbsyd.dk
Ejner Iversen | tlf. 74832226/20832753 | ejner_iversen@hotmail.com
Grethe Madsen | tlf. 74832176/61782176 | grethe@cetg.dk
Hanne K. Pedersen | tlf. 74832456 | hans.hanne@bbsyd.dk
Inge Thyssen | tlf. 74834020/21721058 | ingenpt@post.tele.dk
Roze Cirkeline Lena Tindgard | tlf. 28851586 | rozetindgard@gmail.com
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund | tlf. 74831642 | 837v1201@gmail.com
Medarbejderrepræsentant: Graver Niels K. Lund
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Adresser
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Kirkernes hjemmeside: 
www.sogn.dk/arrild
www.toftlundkirke.dk 
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 (december, 
januar og februar) fredag den 22. 
september 2017.

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 op-
gaverne - 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

Scan QR- 
koden og kom 
direkte til vores 

hjemmeside

604

Høstgudstjenester:
Søndag den 24. september kl. 10.30 i Toftlund Kirke ved sognepræst 
Marianne Holm Zeuthen. Midt Syd Kantori medvirker. 
Der serveres frokost efter gudstjenesten. 
Tilmelding til Britta Heick Hansen tlf. 61782978 eller mail:  
britta.holger@toftlund.net senest søndag den 17.september. Pris 50 kr.

Søndag den 1. oktober kl. 10.30 i Arrild Kirke ved sognepræst Peter Boyschau.
Efter gudstjenesten serveres kaffe i våbenhuset.

Søndag den 1. oktober kl. 14.00 i Tirslund Kirke  
ved sognepræst Peter Boyschau. 
Efter gudstjenesten serveres kaffe i våbenhuset.

Ved alle høstgudstjenester indsamles høstoffer.


