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Mange dårlige
undskyldninger...

Af sognepræst
Peter Boyschau

Det store gæstebud hedder en historie i temand ikke kan komme til fest: for bruDet ny Testamente (Lukasevangeliet ka- den, den nygifte kone, har plantet sin fod
pitel 14). Det er Jesus, der fortæller be- solidt oven på ægtemandens fod. Han
retningen om en mand (Gud), der vil skal ikke bryde sig om at gå nogen steder.
holde en stor fest, og indbyder mange.
Det er ikke kun dem, Jesus fortæller om,
Da alt er klar og festen skal til at begynder snakker udenom, når Gud kalder. Vi
de, sender manden sine tjenere ud for at
andre har også mange
sige til de indbudte, at nu
dårlige undskyldninger,
er det nu: nu er maden
For det er kun os
når det gælder kirke, kriklar; nu er vinen trukket
der har dårlige
stendom og Gud. Heldigop; nu er sangbladene
vis er Gud i den kristne
undskyldninger,
delt rundt; nu skal der fetro ikke en Gud, som bliikke Gud.
stes. Men nej – uanset
ver let sur eller fornærhvor de her tjenere kommet. Der er to ting, du skal vide om Gud:
mer frem, så har de indbudte en dårlig
for det første at han har humor; det er
undskyldning der gør, at de ikke kan
vigtigt at vide i en tid, hvor religiøse fakomme med til fest. En har lige købt en
natikere slår ihjel i hans navn, fordi de
mark, og skal ud og kigge på marken; en
mener, at Gud er blevet fornærmet over
anden har købt 5 par okser, og skal ud og
et eller andet. For det andet at Gud altid
prøve dem. Og en tredje mand takker
holder, hvad han har lovet; f.eks. dennej, for han er lige blevet gift, og derfor
gang du blev døbt, da lovede han at være
heller ikke kan komme.
med dig alle dage, indtil verdens ende.
I Klaksvig kirke på Færøerne hænger der Altså at han både vil være der, når du leet alterbillede af maleren Joakim Skov- ver og når du dør. Og det løfte holder
gård, som forestiller det store gæstebud han selvfølgeligt. For det er kun os der
– og her ser man, hvorfor den nygifte æg- har dårlige undskyldninger, ikke Gud.
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Koncert med Mette og Børge Solkær
og Søren Iversen
Fredag den 1. juni kl. 19.00 i Tirslund Kirke
Mette og Børge Solkær er kendt som fine fortolkere af nordiske, irske og skotske
sange og viser. Ikke mindst er de kendt for deres livsværk Café Ellegaard i Stursbøl, som hver sommer for fulde huse danner rammen om en perlerække af musikoplevelser. Café Ellegaard blev nomineret som »Årets Spillested« ved DMA-folk
2012. Mange vil kende parret fra deres optræden forskellige steder, bl.a. i Visemøllen, på Tønder Festivalen, og fra deres anmelderroste CD »Onsdag 19.30«.
Søren Iversen er en af landets fineste spillemænd.
Med sit inspirerende violinspil tilfører Søren gruppens sange en ekstra dimension.
Koncerten er en del af Tirslund Byfest. Og efter koncerten er der kaffebord i teltet
på sportspladsen.

Gudstjenester i 					
Toftegårdens dagligstue
Onsdag den 7. juni kl. 10.15.
Onsdag den 2. august kl. 10.15
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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Udflugt til Kongernes Jelling og
Bindeballe Købmandsgaard
Torsdag den 9. august kl. 10.00 fra Toftlund Kirke
Vi er hjemme sidst på eftermiddagen. Pris 200 kr. incl. transport, entre, madpakke og eftermiddagskaffe.
Vi kører til Kongernes Jelling og spiser vores frokost. Derefter får vi en rundvisning, som foregår ude i monumentområdet mellem høje, runesten, skibssætning
og palisade med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid.
Derefter skal vi se oplevelsescentret, som byder på en unik og supermoderne
digital sanseoplevelse, der handler om vikingernes liv og levned. Der kan røres,
mærkes og gyses når vikingernes liv folder sig ud med alt fra bier til drager. Det
bliver en rejse fra fortællinger i flammernes skær, over livet som viking og kriger,
til rejsen til Valhal samt overgangen til kristendommen.
På vejen hjem besøger vi Bindeballe Købmandsgaard. Købmandsbutikken er ført
tilbage til den oprindelige stil fra 1897. Vi skal både se museet og drikke kaffe i
deres nye kaffehus.
Turen kan sagtens gennemføres med rollator.

Tilmelding til Grethe
Madsen på tlf. 61782176
eller mail grethe@cetg.dk
senest 1. august.
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Babysalmesang
Et godt tilbud til dig og din baby
Salmesang stimulerer
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren,
og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden en mulighed for at opleve kirkerummet og nyde musikken på en uformel måde.
Derudover giver babysalmesang dig inspiration til at synge og bevæge dig med din
baby derhjemme.
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og du behøver ikke være et
musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!
Husk, at din stemme er din babys yndlingsstemme.
Hvis du er interesseret i at gå til babysalmesang, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
I Toftlund Kirke følgende datoer: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10,
11/10 - 8 torsdage kl. 10-10.45 og derefter til hyggeligt samvær på Herrestedgaard.
I Arrild Kirke: 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 - 8 tirsdage kl.
9.30-10.15.
Musiklærer Mette Frost Clausen står for babysalmesangen.
For flere oplysninger kontakt Mette på tlf. 20 92 75 09 eller mail mc@toftlund.net
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Hyggelige
formiddage
Klubben for
enlige mænd
på Herrestedgaard

Onsdag den 20. juni kl. 10.00
Onsdag den 15. august kl. 10.00
Kom og vær med til hyggelige »mandeformiddage«. Af aktiviteter kan nævnes
foredrag, små ture, virksomhedsbesøg,
lave praktiske opgaver osv. Vi spiser altid
frokost sammen. Spørgsmål og tilmelding
til graver Jes Jessen 60180100.
Venlig hilsen Jes Jessen

Kom & syng med
på Herrestedgaard

arrangeret af kirkesanger Gitte Fries
Sognepræst Marianne Holm Zeuthen og organist Lars Elmholdt Christesen medvirker.
Tirsdag den 26. juni kl. 10.00
Tirsdag den 14. august 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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Kaffe for enlige
og andre kaffetørstige
i Arrild Menighedshus
Tirsdag den 5. juni kl.
10.00
Organist Aksel K. Olesen underholder med
sin guitar. Der serveres
rundstykker og kaffe.

Strikkecafé

på Herrestedgaard
Onsdag den 27. juni kl. 10.00
Onsdag den 25. juli kl. 10.00
Onsdag den 8. august kl. 10.00
Vi hygger os, drikker kaffe,
hjælper hinanden med opskrifterne og meget andet.
Hvis du ikke kan hækle eller
strikke, så kom og underhold
os andre, mens vi nørkler. Og vi
hjælper dig også gerne med at
lære at strikke og hækle.

AKTIVITETSKALENDER
JUNI

ARRILD KIRKE

Fre. 1. juni

19.00 Koncert i Tirslund Kirke ved Børge og Mette Solkær fra Café
Ellegaard og Søren Iversen på violin. Bagefter kaffebord på
sportspladsen.
10.30 PB
9.00 PB

Søn. 3. juni
1. s. e. trinitatis
Tirs. 5. juni

Ons. 6. juni

Søn. 10. juni
2. s. e. trinitatis
Fre. 15. juni
Søn. 17. juni
3. s. e. trinitatis

Tirs. 19. juni
Ons. 20. juni
Tors. 21. juni
Lør. 23. juni
Søn. 24. juni
4. s. e. trinitatis
Tirs. 26. juni
Ons. 27. juni
Fre. 29. juni

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

10.00 Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i Arrild Menighedshus.
Organist Aksel K. Olesen underholder med sin guitar.
15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Menighedshus.
19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Solveig Brændstrup og
Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8.
19.30 IM sommerafslutning. Mødested er De unges Hjem.
9.00 MHZ
10.30 MHZ
Kirkekaffe
14.30 IM og LM seniormøde i Bethania ved Jens Landkildehus.
14.00 PB
10.30 PB
Temagudstj: Sommer.
Bagefter kaffe og
kage i våbenhus.
19.00 Menighedsrådsmøde På Herrestedgaard.
10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.
17.00 Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke MHZ.
19.30 Sct. Hans fest hos Solveig Brændstrup og Ejnar Iversen,
Hyrup Skovvej 8.
10.30 MHZ
10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.
10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.
19.00 KFUM & KFUK’s bibelkreds hos Britta og Holger Hansen,
Ørderup Kirkevej 48.

PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

Kirkebil tlf. 7483 3640
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.
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JULI

ARRILD KIRKE

Søn. 1. juli
5. s. e. trinitatis
Søn. 8. juli
6. s. e. trinitatis
Søn. 15. juli
7. s. e. trinitatis
Søn. 22. juli
8. s. e. trinitatis
Ons. 25. juli
Søn. 29. juli
9. s. e. trinitatis

10.30 MHZ

TIRSLUND KIRKE

9.00 MHZ
10.30 PB
9.00 PB
10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.
19.00 PB

TOFTLUND KIRKE
14.00 MHZ
Kirkekaffe
10.30 MHZ
Kirkekaffe
9.00 PB
Kirkekaffe
10.30 PB
Kirkekaffe.
10.30 PB
Kirkekaffe.

AUGUST

Tors. 9. august
Søn. 12. august
11. s. e. trinitatis

19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Tove og Børge Lund,
Kornvang 21.
10.30 PB Kirkekaffe.
Kollekt til Spedalskhedsmissionen og Danmission
15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Menighedshus.
10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.
19.30 IM bibelkreds hos Ester Christiansen, Pilehaven 35.
10.00 Udflugt til Kongernes Jelling og Bindeballe Købmandsgaard.
10.30 MHZ
9.00 MHZ
19.00 MHZ
Se side 4

Tirs. 14. august

10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.

Ons. 15. august

10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 16. august

19.30 Johnny Cash koncertforedrag ved Dennis Lydon i Arrild Kirke.

Ons. 1. august
Søn. 5. august
10. s. e. trinitatis
Tirs. 7. august
Ons. 8. august

Søn. 19. august
12. s. e. trinitatis

10.30 PB

PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen
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AUGUST

ARRILD KIRKE

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

Tors. 23. august
Fre. 24. august

17.00 Hverdagsgudstjeneste MHZ.
14.30 IM & LM seniormøde på De unges Hjem v/ Niels Højland.
16.00 Fredagsklub på De unges Hjem.

Søn. 26. august
13. s. e. trinitatis

9.00 MHZ

Ons. 29. august

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

10.30 MHZ

SEPTEMBER
13.30 KLF Gudstjeneste
ved Gerda Melchiorsen.
Derefter foredrag og
kaffebord på Herrestedgaard.

Søn. 2. sept.
14. s. e. trinitatis

Tirs. 4. sept.

15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Menighedshus.

Ons. 5. sept.

10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.

Hverdagsgudstjenester
i Toftlund Kirke
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Torsdag den 21. juni kl. 17.00
Torsdag den 23. august kl. 17.00
Læg vejen forbi Toftlund Kirke inden aftensmaden og deltag i en kort gudstjeneste. Der er
ingen prædiken, men derimod refleksion over
bibelske tekster, bøn og stilhed. Og så synger vi
ofte nyere salmer.
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TORSDAG DEN 16. AUGUST
KL. 19.30 I ARRILD KIRKE
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Adresser
Sognepræster:
Marianne Holm Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund | mz@km.dk
Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund | pbo@km.dk

tlf. 6070 2204
tlf. 3012 3681

Præstesekretær:
Kirsten Christiansen | kic@km.dk

tlf. 7483 1443

Gravere:
Toftlund: Jes Jessen | toftlundkirke@outlook.dk
Tirslund: Niels K. Lund | lunden58@gmail.com
Arrild: Hans Verner Ockens | hvo@bbsyd.dk

tlf. 6018 0100
tlf. 4096 9715
tlf. 4082 2232

Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9, (træffetid 11-12)
Sognehuset Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, Toftlund

tlf. 7483 1257

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

tlf. 2396 5135
tlf. 2445 5306

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

tlf. 5238 2170
tlf. 6049 5630

Arrild Menighedsråd:
Formand: Bent Beim | beim@bbsyd.dk
Næstformand: Karen Lindberg Lauridsen | kala@bbsyd.dk
Kasserer: Lise R. Johansen | liserostgaard@gmail.com
Kirkeværge: Villy Simonsen | vsimonsen@mail.dk
Andreas Hegaard Nielsen | ahnes@bbsyd.dk
Medarbejderrepræsentant: Graver Hans Verner Ockens

tlf. 2374 6045
tlf. 6049 1211
tlf. 2514 4556
tlf. 5050 4132
tlf. 2328 4078

Toftlund-Tirslund Menighedsråd:
Formand: Dorthe Thorgaard | thorgaard@toftlund.net
tlf. 7483 2783
Næstformand: Britta Heick Hansen | britta.holger@toftlund.net tlf. 7483 2978/6178 2978
Kasserer: Anne Berit Holm | abh.holm2@bbsyd.dk
tlf. 6468 5010
Kirkeværge: Torben Steensbeck | torben.steensbeck@gmail.com
tlf. 2280 1866
Betty Fievé | fievebetty@gmail.com
tlf. 7483 0021
Christian Iver Petersen | chr.iver@bbsyd.dk
tlf. 2163 4269
Ejner Iversen | ejner_iversen@hotmail.com
tlf. 7483 2226/2083 2753
Grethe Madsen | grethe@cetg.dk
tlf. 7483 2176/6178 2176
Hanne K. Pedersen | hans.hanne@bbsyd.dk
tlf. 7483 2456
Inge Thyssen | ingenpt@post.tele.dk
tlf. 7483 4020/2172 1058
Roze Cirkeline Lena Tindgard | rozetindgard@gmail.com
tlf. 2885 1586
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund | 837v1201@gmail.com
tlf. 7483 1642
Medarbejderrepræsentant: Kirkegårdsleder Jes Jessen
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Frivillig på Herrestedgaard
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

Kirkernes hjemmeside:
www.sogn.dk/arrild · www.toftlundkirke.dk · www.tirslundkirke.dk
Arrild-Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad
Udgives af menighedsrådene. Redaktion og fotos: Marianne Holm Zeuthen.
Omdeling: Post Danmark. Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.
Deadline til næste nummer (september, oktober og november) den 10. juni 2018.
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Scan QRkoden og kom
direkte til vores
hjemmeside

