KIRKEBLAD
for Arrild, Tirslund & Toftlund Sogne

Minikonfirmander fra 3C
på Nyboder Skole laver
dyr til Noahs Ark.

1 · 2018
DEC · JAN · FEB

Taknemmelighed
Af sognepræst Peter Boyschau

I december måned eller i begyndelsen af Grantræet er et eventyr om at være utakdet nye år, hvor skolen ikke er begyndt nemmelig; men lige bagefter skriver Anendnu, så kunne man måske forsøge det dersen eventyret Hørren. En hør er en
umulige og lokke børn og børnebørn væk slags urteplante, og en dag bliver Hørren
fra deres mobiltelefon, tablet, iPad eller høstet og må efterfølgende gennemgå en
pinefuld forarbejdning
computer, og læse noget så
- men som Hørren rogammeldags som et evenTaknemmelighed er
ligt bemærker: Man kan
tyr op for dem. Der findes
ikke altid have det godt.
mange gode eventyr, som noget som man skal øve
Man må prøve noget, så
man endda kan blive lidt sig i, det er noget som
man ved noget. Efter et
klog af. Her er 2 muligheskal trænes og holdes
vanskeligt liv med mander:
vedlige.
ge trængsler ender HørH.C. Andersen skrev på et
ren som gammelt papir,
tidspunkt eventyret Grantræet. Grantræet
der til sidst brændes, og røgen blæser op
er hele livet utilfreds med sin plads i livet.
til Vor Herre. Det er et eventyr om at være
Det mener selv, at det burde være blevet
taknemmelig, også selv om livet ikke altid
mast på et stort skib, i stedet for bare at stå
er nemt.
i en skov blandt andre træer. Grantræet
ender som juletræ og bliver bagefter sat op Det er godt at være taknemmelig. Man får
på loftet for at visne. Her på loftet bliver et meget bedre liv, hvis man er taknemgrantræet klar over, at det faktisk havde et melig. Men taknemmelighed er ikke bare
godt liv ude i skoven, men det er for sent: noget, som er der. Det er noget som man
Forbi, forbi - gid jeg havde glædet mig, skal øve sig i, det er noget som skal trænes
mens jeg ku - siger grantræet, da det ser og holdes vedlige. Mens man i et fitnesscenter træner muskler, så træner vi takind i døden.
nemmelighed i kirken hver eneste søndag.
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Adventskoncerter
Adventskoncert
Midtlandskoret

Adventskoncert
Midt Syd Kantori

Søndag den 3. december kl. 19.30
i Toftlund Kirke

Tirsdag den 5. december kl. 19.00
i Tirslund Kirke
Bagefter fortæller Poul Willadsen
om »Livet i Gøttrup«. Det foregår i
Tirslund Forsamlinghus.

Julekoncert med
Midtlandskoret
og organist
Aksel K. Olesen
Tirsdag den
12. december 		
kl. 19.30 		
i Arrild Kirke

Julekoncert med
Midt Syd Kantori
og Børne- og
Ungdomskoret
Søndag den 17. december kl.
16.00 i Toftlund Kirke
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Julegudstjeneste for ældre
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Onsdag den 13. december kl. 14.30 i Toftlund Kirke
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.

Sangaften med
Jens Rosendal
Onsdag den 21. februar 19.30 i Arrild Menighedshus
Vi synger salmer og sange - en aften med Jens Rosendal 				
og Aksel Krogslund Olesen.

Nyt om Toftlund Kirkes Kor
Voksenkoret Midt Syd Kantori øver første gang i det nye år tirsdag den 9. januar
Børne- og Ungdomskoret har første prøve torsdag den 11. januar.
Hvis du har lyst til at synge i kor, så kontakt organist Lars Elmholdt Christesen, 		
tlf. 2396 5135.
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Gudstjenester på Toftegården
Fredag den 5. januar kl. 10.15
Torsdag den 1. februar 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.

»I krig og kærlighed
- blade af en sønderjydes dagbog«
ved sognepræst Jens Jørgen Refshauge
Torsdag den 1. februar kl. 19.30 i Branderup 		
Forsamlingshus, Sandbjergvej 36, 6535 Branderup J.
Hvad gør det ved et menneske at vokse op i et besat Sønderjylland? Og hvad gør det ved et menneske at blive tvunget til at gå
i krig for besættelsesmagten?
Med ét døgns varsel blev min farfar indkaldt og tvunget til at arbejde som tysk
soldat alle fire år under 1.verdenskrig. Med ét døgns varsel måtte han forlade sit
hjem, sin hustru og deres ni børn.
Dette foredrag handler om de begivenheder, der kom til at præge hans og hans
families liv. Hvad bar dem igennem savnet og smerten? Hvordan reagerede børnene?
Jeg har læst min farfars håndskrevne erindringer, hans breve hjem til familien og
ikke mindst hans dagbøger fra Østfronten. Dagbøgerne og de mange hundrede
breve, som han omhyggeligt skrev, giver et enestående indblik i dagligdagen ved
fronten. Brevene og dagbøgerne er fulde af ensomhed og længsel, men også håb
og trøst. Og først og fremmest hans kærlighed til sin familie og hans tanker om
krig og kærlighed og Gud.
Foredraget er arrangeret af Branderup-, Agerskov-, Arrild-, Tirslund-, Toftlund Sogne
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Hyggelige
formiddage
Kaffe for enlige

og andre kaffetørstige
i Arrild Menighedshus v. præstegården

på Herrestedgaard

Fredag den 12. januar kl. 10.00
Organist Aksel Krogslund Olesen underholder med musik, og der er gratis rundstykker.

Onsdag den 13. december kl. 10.00
Onsdag den 17. januar kl. 10.00
Onsdag den 21. februar kl. 10.00

Strikke-/hæklecafe

Kom og vær med til hyggelige
»mande-formiddage«. Af aktiviteter kan nævnes foredrag, små ture,
virksomhedsbesøg, lave praktiske
opgaver osv. Vi spiser altid frokost
sammen. Spørgsmål og tilmelding
til graver Jes Jessen tlf. 60180100.

på Herrestedgaard

6

Klubben for
enlige mænd

Torsdag den 14. december kl. 10.0012.00 Vi presser og stiver julepynt.
Fredag den 22. december kl. 10.00-12.00
Vi pynter kirkens juletræer. Bagefter hygger vi
med gløgg og æbleskiver på Herrestedgaard.
Onsdag den 24. januar kl. 10.00-12.00
Vi drøfter nye projekter og nørkler.
Tirsdag den 20. februar kl. 10.00-12.00
Vi nørkler.
Stakken af dåbsklude er så stor, at vi har kastet os over et nyt projekt. Kirkens julepynt
trænger til fornyelse, så vi hækler julepynt
til træerne. Vi hækler forskellige mønstre,
men i samme hvide garn på hæklenål 1,5-2.
Vi hygger os, drikker kaffe, hjælper hinanden med opskrifterne og meget andet.
Det er snart jul, så vi har brug for flere flittige hænder. Mød bare op og medbring
selv hæklenål. Hvis du ikke kan hækle eller strikke, så kom og underhold os andre,
mens vi nørkler. Og vi hjælper også gerne
med at lære at strikke og hækle.
Venlig hilsen Marianne Holm Zeuthen,
Sognepræst

Kom & syng med
på Herrestedgaard

arrangeret af kirkesanger
Gitte Fries
Sognepræst Marianne Holm Zeuthen
og organist Lars Elmholdt Christesen
medvirker.
Tirsdag den 5. dec. kl. 10.00
Tirsdag den 23. januar kl. 10.00
Onsdag den 28. februar 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.

AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER

ARRILD KIRKE

Fre. 1. dec.
Søn. 3. dec.
1. s. i advent

16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
9.00 PB
Ingen
10.30 PB Kollekt til Den
Grønlandske Bibelsag.
Gløgg og æbleskiver på
Herrestedgaard.
19.30 Koncert med Midtlandskoret i Toftlund Kirke.
10.00 Kom og syng med På Herrestedgaard.
15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.00 Menighedsrådsmøde i Arrild Menighedshus.
19.00 Koncert i Tirslund Kirke. Midt Syd Kantori medvirker.
Foredrag i forsamlingshuset bagefter.
19.30 Adventsmøde på De unges Hjem v. Arne Nørgaard.
14.30 IM og LM eftermiddagsmøde i Bethania.
18.00 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Grethe og Erling Due Pedersen,
Hyrupvej 28.
9.00 PB
10.30 PB

Søn. 3. dec.
Tirs. 5. dec.

Ons. 6. dec.
Fre. 8. dec.

Søn. 10. dec.
2. s. i advent
Tirs. 12. dec.
Ons. 13. dec.

Tors. 14. dec.
Søn. 17. dec.
3. s. i advent
Søn. 17. dec.
Fre. 22. dec.
Søn. 24. dec.
4. s. i advent
Juleaften
Man. 25. dec.
Juledag

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

19.30 Julekoncert i Arrild Kirke med Midtlandskoret.
10.00 Enlige mænd på Herrestedgaard.
14.30 Julegudstjeneste for ældre i Toftlund Kirke.
Kaffe på Herrestedgaard bagefter.
19.00 Krybbespil i Arrild Kirke v. elever fra Arrild Privatskole.
10.00 Strikkeklub på Herrestedgaard.
17.00 Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke MHZ.
10.30 MHZ
9.00 MHZ
16.00 Julekoncert i Toftlund Kirke v. Midt Syd Kantori og
Børne- og Ungdomskoret.
10.00 Strikkeklub på Herrestedgaard.
Bagefter hygge med gløgg og æbleskiver.
14.30 PB
16.00 PB
13.30 (familiegudstj.)
MHZ
14.45 MHZ
16.00 MHZ
10.30 PB
10.30 MHZ
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AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
Tirs. 26. dec.
2. juledag
Tors. 28. dec.
Søn. 31. dec.

ARRILD KIRKE

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

10.30 PB
19.30 Julefest på Herrestedgaard for hele familien
med fortælling og aktiviteter.
10.30 MHZ

JANUAR
Man. 1. jan.
Nytårsdag
Tirs. 2. jan.
Ons. 3. jan.
Søn. 7. jan.
1. s. e. h3k
Man. 8. jan.
Tirs. 9. jan.
Ons. 10. jan.
Tors. 11. jan.
Fre. 12. jan.

Søn. 14. jan.
2. s. e. h3k
Ons. 17. jan.
Fre. 19. jan.
Søn. 21. jan.
3. s. e. h3k
Tirs. 23. jan.
Ons. 24. jan.
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14.30 MHZ

16.00 MHZ
Kirkekaffe i våbenhuset

15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Jes Iver Schmidt, Elmevej 18.
10.30 PB
10.30 MHZ
Nytårsparade
19.30 Evangelisk Alliance bedeuge på De unges Hjem.
19.30 Evangelisk Alliance bedeuge i Bethania.
19.00 Evangelisk Alliance bedeuge.
Stillegudstjeneste i Toftlund Kirke. PB
19.30 Evangelisk Alliance bedeuge på De unges Hjem.
10.00 Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i Arrild Menighedshus.
Underholdning ved Aksel Krogslund Olesen.
16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.
9.00 PB
10.30 PB
Klubben for Enlige mænd på Herrestedgaard.
KFUM & KFUKs bibelkreds hos Ulla Ehmsen, Damparken 39.
IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem.
PB
14.00 MHZ
Nytårsparade
10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.
10.00 Strikkeklub på Herrestedgaard.
10.00
19.30
14.30
10.30

PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

JANUAR

ARRILD KIRKE

Tors. 25. jan.

17.30 Gudstjeneste i Tirslund Kirke. MHZ
Dernæst fællesspisning i forsamlingshuset.
9.00 MHZ
10.30 MHZ

Søn. 28. jan.
Septuagesima
Man. 29. jan.
Ons. 31. jan.

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

19.30 KFUM og KFUK generalforsamling på De unges Hjem i kælderen
19.00 Fællesmøde på De unges Hjem. Oplæg ved forstander Peter
Munk Poulsen, Tommerup Efterskole.

FEBRUAR
Tors. 1. feb.
Søn. 4. feb.
Seksagesima
Man. 5. feb.
Tirs. 6. feb.
Ons. 7. feb.
Søn. 11. feb.
Fastelavn
Søn. 18. feb.
1. s. i fasten
Tirs. 20. feb.
Ons. 21. feb.

Søn. 25. feb.
2. s. i fasten
Ons. 28. feb.

19.30 Sogneaften i Branderup Forsamlingshus.
10.30 PB
9.00 PB
19.30 KFUM og KFUK’s voksenarbejde i Strandelhjørn Missionshus.
Sangaften v. Bent Ole Østerby, Hoptrup.
15.00 Danmission på Herrestedgaard.
19.30 IM bibelkreds hos Grethe Hoffmann, Blomsterparken 11.
19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Hanne Petersen, Søndergade 20.
13.30 PB
13.30 Gerda G.
10.30 PB
Familiegudstjeneste
Melchiorsen.
Familiegudstjeneste
10.30 PB Kirkekaffe
10.00 Strikkeklub på Herrestedgaard.
10.00 Klubben for Enlige mænd på Herrestedgaard.
19.30 Vi synger salmer og sange - en aften med Jens Rosendal
og organist Aksel Krogslund Olesen i Arrild Menighedshus.
19.30 IM generalforsamling på De unges Hjem.
10.30 MHZ
9.00 MHZ
10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.
19.30 Generalforsamling for De unges Hjem.
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Hverdagsgudstjeneste
i Toftlund Kirke
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Torsdag den 14. december kl. 17.00
En kort gudstjeneste om adventsglæde.

Kyndelmissegudstjeneste
i Tirslund Kirke
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Torsdag den 25. januar kl. 17.30
Kyndelmisse betyder lysenes messe. Historisk set
er kyndelmisse blevet markeret som dagen,
hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den
1. november og den 1. maj er gået. Egentlig er
kyndelmisse den 2. februar, men i Tirslund
fejrer vi dagen en uge før.
Gudstjenesten er kort og bagefter
spiser vi gule ærter
i forsamlingshuset.
Tilmelding til Kirsten Sørensen
på tlf. 2575 0766.
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Hold me tight
Kommunikationskursus for par
på Herrestedgaard
Et kursus for ægtepar og kærestepar, der ønsker at arbejde målrettet med de udfordringer, parforholdet giver.
Kurset består af oplæg efterfulgt af filmsekvenser og samtaleøvelser, hvor man kun
taler sammen med sin egen partner.
Kursusdatoer foråret 2018: 6 mandage i uge 3-9 (minus uge 7) kl. 19.30 - 22.00
Underviser lærer, certificeret Imago og EFT (=Emotionsfokuseret) parterapeut og
psykoterapeut Inger Margrethe Jørgensen.
Pris: 1300 kr. (pr. par) - indsættes på bankkonto i 				
Den Danske Bank reg. nr. 3534, konto 7200010064 				
- straks efter tilmelding.
Tilmelding til: Sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Tårnvej 1, 6520 Toftlund
Tlf. 6070 2204/mail: mz@km.dk
Angiv navne, adresse, tlf. og mailadresse ved tilmelding.
Tilmelding er først gyldig, når der er betalt.
Ved fyldt hold prioriteres tilmelding fra par
bosiddende i Tirslund og Toftlund Sogne.
Arrangør: Tirslund og Toftlund Sognes 						
Menighedsråd

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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For børn
Krybbespil
i Arrild Kirke
ved elever fra Arrild Privatskole
onsdag den 13. december 		
kl. 19.00

Fastelavn
Søndag den 11. februar kl. 13.30
i Arrild Kirke
ved sognepræst Peter Boyschau
Vi begynder i kirken med en kort
og børnevenlig gudstjeneste, gerne
med mange udklædte børn. Bagefter slår vi katten af tønden i gymnastiksalen på Arrild Privatskole.
Arrild Privatskoles Støtteforening
byder på kaffe og fastelavnsboller.
Søndag den 11. februar kl. 13.30
i Tirslund Kirke
ved sognepræst Gerda Melchiorsen
Mød gerne udklædte op. Bagefter er
der fastelavnsfest i Tirslund Forsamlingshus.
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Nytårsparader
Søndag den 7. januar kl. 10.30
i Arrild Kirke
ved sognepræst Peter Boyschau
Søndag den 21. januar kl. 14.00
i Toftlund Kirke
ved sognepræst Marianne Holm
Zeuthen
Ved begge gudstjenester deltager
FDF´erne og spejderne i en børnevenlig gudstjeneste. Alle er velkomne.
I Arrild kører FDF´erne bagefter
rundt i byen og samler brugte juletræer ind. Alle, der vil støtte den lokale FDF- kreds, kan sætte juletræet
ud til vejen og gerne binde en lille
skilling i træet. På forhånd tak.

Babysalmesang
i Toftlund Kirke er første gang den torsdag den 25. januar kl. 10.00 - 10.45
i Arrild Kirke er første gang tirsdag den 30. januar kl. 9.30 - 10.15
Derefter de kommende 8 uger på henholdsvis tirsdage og torsdage. Vi synger, danser og leger med rasleæg og andre rekvisitter, mens vi stimulerer babyernes sanser.
Vi synger gamle og nye sange og salmer, og vi anvender rim og remser.
Sang og musik styrker barnets udvikling og skaber nærvær og glæde.
Medbring pude eller tæppe, da vi sidder på gulvet.
Der er maksimalt plads til 12 babyer på holdet.
I Toftlund får alle børn en børnesangbog, og der serveres kaffe på Herrestedgaard.
I Toftlund afsluttes forløbet med familiegudstjeneste med spisning. 			
Pris 200 kr. for hele forløbet.
I Arrild er det gratis at gå til babysalmesang.
Tilmelding til musiklærer Mette Frost Clausen på tlf. 209 27 509.

Ny graver ved Arrild Kirke
Mit navn er Hans Verner Ockens, og jeg er 45 år.
Jeg er uddannet rustfast klejnsmed, og har de seneste knapt
20 år arbejdet hos Dansk Smede- og Maskinteknik i Rødding, med opbygning af blandt andet industrimaskiner.
Jeg er opvokset i Arrild, og er bosiddende 3 km udenfor
byen i mit barndomshjem, sammen med min kone Susanne
og vores 7 børn.
Jeg har i nogen tid overvejet, om jeg skulle prøve noget nyt i stedet for smedearbejdet. Da jeg er friluftsmenneske med hænderne godt skruet på, så jeg graverstilingen
som en mulighed for at prøve noget helt nyt. At jobbet er i mit eget lokalområde,
er også positivt for mig, og jeg glæder mig meget til de nye udfordringer ved Arrild
Kirke.
Venlig Hilsen Hans Verner Ockens
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Tilbageblik
I februar 1763 døde kancelliråd og herredsfoged over Hvidding og Nr. Rangstrup Herreder, Georg Christian Hoffmann i Roost, efterladende sig kone og
adskillige uforsørgede børn. Ifølge overleveringen begik han selvmord, og hvis han
har fået en gravsten, så er den i hvert fald
ikke bevaret. Anderledes er det med hans
efterfølger, der hed Olaus Zeuthen. Hans
gravsten er indmuret i våbenhuset i Arrild
Kirke. Indskriften lyder således:

»Her gemmes støvet af Olaus Zeuthen. Han
blev født på Selboe kobberværk i Trondhjem
stift i december 1728. »Sat ved gesandtskabet i Stockholm 1757«, beskikket til herredsfoged i Hvidding og Nr. Rangstrup herreder samt kirkeskriver 30. april 1763, gift
med højædle og velbyrdige jomfru Kjesten
Pan i København 21. november 1763, og
med denne sin 24 års dydige samme nu forladte ægtefælle en lykkelig mand, skønt ingen
børn. Udnævnt til virkelig kancelliråd
d. 5. december 1763. Død i Arrild 6.
november 1787. Her fortjente hans
navn af en tro embedsmand, en kærlig
ægtemage, en redelig ven«.
Hvis det er Zeuthens efterladte
kone, der har sat ham dette gravmæle, så har hun da ikke sat hverken hans eller sit eget lys under en
skæppe.
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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, Roostvej 19, 6535 Branderup
Næstformand: Karen Lindberg Lauridsen, Arnumvej 29B, 6520 Toftlund
Kasserer: Lise R. Johansen, Roostvej 6, 6535 Branderup J
Kirkeværge: Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund
Andreas Hegaard Nielsen, Arnumvej 29A, 6520 Toftlund
Medarbejderrepræsentant: Organist Aksel Krogslund Olesen
Toftlund-Tirslund Menighedsråd:
Formand: Dorthe Thorgaard, thorgaard@bbsyd.dk
Næstformand: Britta Heick Hansen | britta.holger@toftlund.net
Kasserer: Anne Berit Holm | abh.holm2@bbsyd.dk |
Kirkeværge: Torben Steensbeck | torben.steensbeck@gmail.com
Betty Fievé | fievebetty@gmail.com
Christian Iver Petersen | chr.iver@bbsyd.dk
Ejner Iversen | ejner_iversen@hotmail.com
Grethe Madsen | grethe@cetg.dk
Hanne K. Pedersen | hans.hanne@bbsyd.dk
Inge Thyssen | ingenpt@post.tele.dk
Roze Cirkeline Lena Tindgard | rozetindgard@gmail.com
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund | 837v1201@gmail.com
Medarbejderrepræsentant: Graver Niels K. Lund

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

tlf. 7483 2783
tlf. 74832978/61782978
tlf. 6468 5010
tlf. 2280 1866
tlf. 7483 0021
tlf. 2163 4269
tlf. 74832226/20832753
tlf. 74832176/61782176
tlf. 7483 2456
tlf. 74834020/21721058
tlf. 2885 1586
tlf. 7483 1642
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Gudstjenester juleaften
Søndag den 24. december 2017
kl. 13.30 i Toftlund Kirke Familiegudstjeneste v. 				
Marianne Holm Zeuthen.
Ved denne gudstjeneste er prædikenen en				
fortælling, og vi synger fagtesange. 					
Så kun for børn og barnlige sjæle.
kl. 14.45 i Toftlund Kirke v. Marianne Holm Zeuthen.
kl. 16.00 i Toftlund Kirke v.Marianne Holm Zeuthen.
kl. 14.30
kl. 16.00

i Arrild Kirke v. Peter Boyschau.
i Tirslund Kirke v. Peter Boyschau.

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 Holm Zeuthen.
Omdeling: Post Danmark.
Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj,
august og november.
Deadline til næste nummer (marts, april
og maj) fredag den 6. januar 2018.
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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. 7483 2978 / 6178 2978 eller
mail: britta.holger@toftlund.net

