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Forår på Toftlund
Kirkegaard

3 · 2020
JUN · JUL · AUG

Vi må ikke overgive
os til frygten
I forbindelse med Coronakrisen udsendte
alle Danmarks biskopper sammen med Færøernes biskop og Grønlands biskop denne
fælleserklæring:
Verden er i pandemiens
vold. Vores land er lammet. Hverdagen er sat ud
af kraft. Nu kan vi kun
vente og holde fast i håbet.

løfte til os. Lad os sammen finde vejen ud
af den krise, vi står i og komme videre,
styrkede og med nye indsigter ind i en fælles fremtid.

Vores kirker, der har ligget
der gennem århundTro er at ville se alt
reder,
er lukkede nu. Hådet gode, selvom
bets hus må ikke blive et
det lige nu er svært
sted, hvor vi henter smitat få øje på.
te. Men vi er stadigvæk
til stede som folkekirke.
Mange af os frygter for,
Vores præster kan stadig nås.
at vores nærmeste eller vi selv bliver syge.
Eller for at miste vores arbejde, eller for at Vi håber og beder for, at vi som folk må
samfundet bryder sammen. Men vi må styrkes i disse svære tider, der kræver store
ikke overgive os til frygten. Vi må have til- ofre af mange. Må Gud give os styrken til
lid til, at Gud har skabt vores verden god, at komme det igennem. Må vi i Hans søns
og at det ender godt. Tro er trods. Tro er at ord og gerning finde tilskyndelsen til at gå
ville se alt det gode, selvom det lige nu er vores nødlidende næste i møde og have øje
svært at få øje på.
for den nabo, der sidder ensom og bange
for sig selv. Og må Hans gode Ånd skænke
Vi bliver vrede, når vi synes, at andre opos modet til at holde ud og håbet til at stå
fører sig uansvarligt og blæser på fællesdet igennem.
skabet. Men selvom vi sidder hver for sig
og står langt fra hinanden i supermarkedet, skal vi sammen igennem det, vi lige
nu oplever. Hold fast i, at dit medmenneske er en gave, Gud har givet dig, og
som du har ansvar for.
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Selvom det føles sådan lige nu, er vi
ikke alene. Der kommer en dag,
hvor vi igen kan give hånd og holde om hinanden. Indtil da skal vi
holde ud og stole på, at døden,
ensomheden og mørket ikke får
det sidste ord. Livet og kærligheden er stærkest. Det er Guds

Hyggelige
formiddage
Klubben for enlige mænd
på Herrestedgaard

Onsdag den 24. juni kl. 10.00
Onsdag den 19. august kl. 10.00
Kom og vær med til hyggelige »mandeformiddage«. Af aktiviteter kan nævnes
foredrag, ture, virksomhedsbesøg, kreative projekter osv.
Vi spiser altid frokost sammen.
Spørgsmål og tilmelding til
graver Jes Jessen, tlf. 60 18 01 00

Kom & syng med
Strikkecafé

på Herrestedgaard
Tirsdag den 9. juni kl. 10.00
Onsdag den 22. juli kl. 10.00
Tirsdag den 18. 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.
Vi strikker til socialt udsatte i Danmark, så de kan holde varmen i de
kolde måneder. På billedet ses noget
af det, vi har afleveret til de hjemløse.
Læs mere om projektet på
www.varmestuestrik-vest.dk

på Herrestedgaard

Arrangeres af kirkesanger Gitte Fries
Sognepræst Marianne Holm Zeuthen
medvirker.
Onsdag den 17. juni kl. 10.00
Onsdag den 12. 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.
Kaffen koster 25 kr.
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Særlige
gudstjenester
Hverdagsgudstjeneste
i Toftlund Kirke

Gudstjeneste
i Toftegårdens dagligstue
Torsdag den 18. juni kl. 10.15
ved Peter Boyschau
Alle er velkomne - også selvom man
ikke har pårørende på plejehjemmet. Det er dejligt, når vi er flere til
at synge.

ved sognepræst Marianne
Holm Zeuthen
Torsdag den 4. juni kl. 17.00
Torsdag den 20. august kl. 17.00
Læg vejen forbi Toftlund Kirke inden aftensmaden og deltag i en
hverdagsgudstjeneste. Det er en kort
gudstjeneste med salmesang, refleksion over bibelske tekster, bøn og
stilhed.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven i Agerskov
Sognepræst Peter Boyschau prædiker. Ribe Big Band medvirker.
Det er muligt at købe kaffe og kage. Medbring gerne tæpper og stole og evt. en
paraply. Præstegårdens adresse er: Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov
Gudstjenesten er arrangeret i et fællesskab af Branderup-, Agerskov-,
Arrild-, Tirslund og Toftlund Sogne.
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Konfirmation
2020 & 2021
Konfirmationer
i august

Undervisning af
konfirmander

Forårets konfirmationer er flyttet
til august pga. Corona Virus. Nedenfor de nye konfirmationsdatoer og datoer for hvornår eleverne
skal øve.

som skal konfirmeres
i foråret 2021

Arrild v. PB
Søndag den 16. august kl. 10.00
Holdet øver i kirken fredag den 14.
august kl. 15.30.
Nyboder v. PB
Lørdag den 22. august kl. 10.00
Holdet øver i kirken torsdag den 20.
august kl. 15.30.
Nyboder v. MZ
Søndag den 23. august kl. 10.00
Holdet øver i kirken onsdag den 19.
august kl. 15.00.
STUK v. PB
Lørdag den 29. august kl. 10.00
Holdet øver i kirken torsdag den 27.
august kl. 15.30.
Høllevang v. MZ
Lørdag den 29. august kl. 12.00
Holdet øver i kirken tirsdag den 18.
og tirsdag den 25. august begge dage
kl. 8.00-9.30.

Arrild v. PB
Første undervisningsgang er tirsdag
den 8. september kl. 8.15-9.30 i
Menighedshuset ved præstegården.
STUK v. PB
Første undervisningsgang er onsdag
den 9. september kl. 8.15-9.30 på
Herrestedgaard.
Nyboder v. MZ og PB
Undervisningen foregår fra 8.0014.00 på Herrestedgaard følgende
fredage: 11. september 2020;
2. oktober 2020; 6. nov. 2020;
4. december 2020; 8. januar 2021;
5. februar 2021 og 12. marts 2021.
Konfirmanderne fra Høllevang og
STUK Kostskolen får besked om
undervisningens start efter sommerferien.
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Musik
Højlund & Holmsgaard
Fredag den 29. maj kl. 19.00 i Tirslund Kirke
Højlund & Holmsgaard spiller nye og gamle sange og viser fra Norden. Duoen
består af Ingeborg Højlund på sang og guitar, og Uffe Holmsgaard på forskellige strengeinstrumenter: guitar, cittern og mandolin. Sammen søger de ned i
traditionens muld for at grave skjulte skatte frem til overfladen, og deres perlende
arrangementer får velkendte sange som f.eks. »En yndig og frydefuld sommertid« til
at lyde dugfriske.
Kombinationen af rå strengeinstrumenter og vokal klarhed skaber duoens
særegne folkemusikalske lyd og inviterer ind i et intenst og intimt rum. Deres
repertoire rummer sange, som med enkle ord beskriver tilværelsen, naturen og
livet mellem mennesker.
Ingeborg Højlund er sanger og dirigent og har en alsidig baggrund i både rytmisk og klassisk musik. Hun har medvirket som solist med Aarhus Jazz Orchestra og arrangerede og sang med i det spektakulære korværk ved den officielle
åbning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Hun har de seneste år været
tilknyttet Aarhus Teater, hvor hun har gjort sig bemærket både som sanger, arrangør og dirigent.
Uffe Holmsgaard er autodidakt spillemand og elsker klangen af strengeinstrumenter. Han har de seneste mange år udforsket musik fra mange områder i
Europa, særligt græsk, svensk, norsk og dansk folkemusik. Ved siden af musikken
har han forsket i oldkirkens poesi og kirkesang og boet i Sverige, hvor han gik i
lære hos en spillemand.
De to musikere har i mange år spillet sammen i forskellige sammenhænge, de har
spillet i ind- og udland og udgav i 2016 et album med folkeorkestret Psalmodie.
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MAJ

ARRILD KIRKE

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

Fre. 29. maj

19.00 Koncert med Højlund og Holmsgaard i Tirslund Kirke. Se side 6.

Søn. 31. maj
Pinsedag

10.30 PB

09.00 MHZ

10.30 MHZ

JUNI
Man. 1. juni
2. pinsedag

14.00 Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Agerskov.
Peter Boyschau prædiker. Se side 4.

Tirs. 2. juni

15.00 Danmission på Herrestedgaard.

Tors. 4. juni

17.00 MHZ. Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke.
10.30 PB
Kirkekaffe

Søn. 7. juni
Trinitatis
Tirs. 9. juni

10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.

Søn. 14. juni 10.30 MHZ
1. s. e. trin.

09.00 MHZ

PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

AKTIVITETSKALENDER

Ons. 17. juni 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.
09.00 MHZ

Søn. 21. juni
2. s. e. trin.

10.30 MHZ

Ons. 24. juni 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.
Søn. 28. juni 14.00 PB Genforenings3. s. e. trin.
gudstjeneste. Se bagsiden.

10.30 PB

JULI
09.00 PB

Søn. 5. juli
4. s. e. trin.
Søn. 12. juli
5. s. e. trin.

10.30 PB

10.30 PB
Kirkekaffe
09.00 PB
Kirkekaffe
9.00 Caspar Gregers Jensen
Kirkekaffe

Søn. 19. juli
6. s. e. trin.
Ons. 22. juli

10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.

Søn. 26. juli
7. s. e. trin.

09.00 MHZ

10.30 MHZ
Kirkekaffe
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AKTIVITETSKALENDER
AUGUST

ARRILD KIRKE

Søn. 2. aug.
8. s. e. trin.

TIRSLUND KIRKE

TOFTLUND KIRKE

09.00 MHZ

10.30 MHZ
Kirkekaffe

Tirs. 4. aug.

15.00 Danmission på Herrestedgaard.

Søn. 9. aug.
9. s. e. trin.

09.00 MHZ

10.30 MHZ

Ons. 12. aug. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.
Søn. 16. aug. 10.00 PB
10. s. e. trin. Konfirmation

10.30 MHZ

Tirs. 18. aug. 10.00 Strikkecafé på Herrestedgaard.
Ons. 19. aug. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.
Tors. 20. aug. 17.00 MHZ. Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke.
10.00 PB
Konfirmation

Lør. 22. aug.
10.30 PB

Søn. 23. aug.
11. s. e. trin.

10.00 MHZ
Konfirmation

Lør. 29. aug.

10.00 PB Konfirmation
12.00 MHZ Konfirmation

Søn. 30. aug. 10.30 PB
12. s. e. trin.

09.00 PB

SEPT.
Tirs. 1. sept.

10.00 Danmission på Herrestedgaard.

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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KIRKELIGE KLUBBER OG FORENINGER
KFUM & KFUK og IM i Toftlund
I sognene er der også forskellige bibelkredse. Hvis du ønsker at deltage så
kontakt sognepræst Marianne Holm Zeuthen tlf. 60 70 22 04 eller Holger Hansen
tlf. 7483 2978 / 7238 9713.
Juni
Fredag
5. juni

18.30

Familiearrangement for alle. Vi besøger Tirslund Krolfbane.
Mødested: De Unges Hjem.

Onsdag
10. juni

19.30

IM sommermøde ved missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.

Fredag
19. juni

14.30

IM og LM seniormøde i Betania, Østergade 35.

Tirsdag
23. juni

19.30

Familiearrangement for alle. Sct. Hans Fest hos Solveig Brændstrup & Ejnar Iversen, Hyrup Skovvej 8.
Besøg af Leif Høeg Jensen, Galsted.

Fredag
21. august

14.30

IM og LM seniormøde ved Arne Nørgaard, Kolding.

Onsdag
26. august

19.30

Fællesmøde v/tidligere forstanderpar Aase og Thorkild
Sørensen, Haderslev. Emne: »Livets trædestene«.

August

Vi mødes på De unges Hjem medmindre, der står andet.
Adressen er: Vestergade 42, 6520 Toftlund.
Ønskes yderligere information kan man kontakte:
Indre Mission:
Ruth Holm | tlf. 7483 1965 | ruth.hj.holm@gmail.com
KFUM & KFUK: 	Holger Hansen | tlf. 7483 2978 / 7238 9713 |
britta.holger@toftlund.net
Eller gå ind på www.deungeshjem.dk

Babysalmesang
Første gang er torsdag den 13. august kl. 10.00 i Toftlund Kirke.
Første gang er tirsdag den 18. august kl. 10.00 i Arrild Kirke.
Musiklærer Mette Frost Clausen står for babysalmesangen.
Tilmelding og yderligere information hos Mette på tlf. 20927509.
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KIRKELIGE KLUBBER OG FORENINGER
FDF Toftlund

og unge
FDF giver børn
verden fra.
e
ød
m
et ståsted at

Familie FDF 1. søndag i måneden kl. 14.00 - 16.00.
0. - 3. klasse mødes torsdage kl. 17.00 - 18.30.
4. - 7. klasse mødes onsdage kl. 18.30 - 20.30.
8. klasse og opefter mødes mandage kl. 19.30 - 21.30.
Vi mødes i FDF-huset, Ejnar Friis Vej 8, 6520 Toftlund.
Kontakt kredslederne: Joachim Wind Jørgensen | tlf. 3024 8491 | mail: joggedk9@
gmail.com & Alf Pedersen | tlf. 2944 9856 | mail: fdftoftlund@gmail.com

FDF Arrild/Branderup
Fra 5 år til og med 2. klasse mødes tirsdage kl. 16.30 - 18.00.
Fra 3. klasse til og med 6. klasse mødes tirsdage kl. 16.30 - 18.00.
Fra 7. klasse til 16 år mødes tirsdage i lige uger kl. 19.00 - 20.30.
Vi mødes i Egernhytten på Gånsagervej 1B i Arrild, 6520 Toftlund.
Kontakt kredsleder Maria K. Grigoleit | tlf. 2077 7484.

KFUM & KFUK
KFUM og KFUK er en kristen børne- og ungdomsbevægelse, der arbejder ud fra
en vision om, at børn og unge skal vide, at de kan tro på Gud - og at Gud tror på dem.

Fredagsklubben: Er et klubtilbud til alle børn fra 4 - 11 år fredage kl. 16.00 - 17.30.
Vi synger sammen, fortæller bibelhistorier, leger og laver mange forskellige ting.
Vi mødes i kælderen i »De unges Hjem«, Vestergade 42, Toftlund.
Kontaktperson: Mette Frost Clausen | tlf. 2092 7509, mail: mc@toftlund.net
Klub Kælder: Et klubtilbud til alle børn fra 5. klasse og opefter torsdage kl. 19.00 21.00. Kom og vær med i et godt fællesskab, hvor de enkelte klubaftener indeholder alt
fra hygge til »Vild & voldsomt«.
Vi mødes i kælderen i »De unges Hjem«, Vestergade 42, Toftlund.
Kontaktperson: Ole Juhl | tlf. 2026 0782, mail: olejuhl@bbsyd.dk
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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:
Arrild: Hans Verner Ockens | hvo@bbsyd.dk
Tirslund: Niels K. Lund | lunden58@gmail.com
Toftlund: Jes Jessen | toftlundkirke@outlook.dk
Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9, (træffetid 11-12)

tlf. 4082 2232
tlf. 4096 9715
tlf. 6018 0100
tlf. 7483 1257

Organister:
Toftlund: Lone Skovgaard | skovgaard.p@gmail.com
Tirslund/Arrild: Aksel Krogslund Olesen | aksel@akomusik.dk

tlf. 3048 4376
tlf. 2445 5306

Kirkesangere:
Toftlund/Tirslund: Gitte Fries | friesgitte@gmail.com
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: Hanne Stensdal Hansen | fiskholm8@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. 607 24195
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. 2041 7673
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. 2113 8648
Inge Thyssen | ingenpt@post.tele.dk
tlf. 7483 4020/2172 1058
Elin Ebsen Rom | ebsenrom@yahoo.dk
tlf. 74830391
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund | 837v1201@gmail.com
tlf. 7483 1642
Medarbejderrepræsentanter: Graver Niels Lund
Arrild Menighedshus,
Rubjergvej 7, Arrild

Sognehuset Herrestedgaard,
Herrestedtoft 1, Toftlund
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Genforeningsgudstjeneste
Søndag den 28. juni kl. 14.00 i Arrild Kirke					
ved sognepræst Peter Boyschau
Vi mindes, at det er 100 år siden, at Sønderjylland					
kom tilbage til Danmark.
Organist Aksel Krogslund Olesen medvirker.

SKA’ VI MØDES ved kaffebænken?
Alle tirsdage i juli og august måned
fra kl. 15.00-15.30 på Toftlund Kirkegård
Som noget nyt, er der mulighed for at mødes helt uformelt til en kop medbragt kaffe på Toftlund Kirkegård. Der
vil sidde en medarbejder fra kirkegården på den nye kaffeplads foran kirken. Vedkommende kan man så bare tale
med, få en god historie af, eller dele sin sorg med. Det er
også muligt at stille praktiske spørgsmål i forbindelse med
kirkegården. Måske er der også andre, man kan tale med.
Hilsen Jes Jessen, graver ved Toftlund Kirke

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: PostNord. Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.
Deadline til næste nummer (sept., okt., nov.): Fredag den 5. juni 2020.
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Scan QRkoden og kom
direkte til vores
hjemmeside

