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Er du løg eller træ?
af  sog nepræ s t  Jens  B i sgaa rd

Forsidebilledet:
Motivet er dørgrebet ind til Tirslund kirke med den gamle flotte smedejernsnøgle. I løbet af sommeren 
vil døren være åben ca hver anden søndag, når der inviteres til gudstjeneste. Se i  gudstjenestelisten og 
mød frit op! Der er som regel morgen- og formiddagsgudstjenester, men den 22. juli er det om aftenen.

Mennesket skal ligne et løg, så alle dets 
handlinger og dets vækst har sit udspring 
i hjertet.
For alle løgvækster gælder, at væksten 
har sit udspring i hjertet. Den varme 
bladene fanger, leder de lige ned i løgets 
midte, så hjertet kan vokse og fra hjer-
tet vokser knoppen ud og får kraft til at 
spire og blomstre.
På samme måde skal Guds kærligheds 
varme, når vi breder os ud for at fange 
den, gå lige ind i hjertet, så kærlighe-
den fylder vort indre og fra hjertet skal 
vi blomstre, så kærligheden bliver den 
blomst, folk får øje på, når de møder os.
Når vi vokser, skal vi ligesom løget vokse 
indefra. Vi skal ikke som træet vokse 
udenpå.

Træets liv er udvendigt. Det lægger år-
ring udenpå årring og lægger dermed 
stadig større afstand mellem sit hjerte og 
sit vækstlag.
Træet ligner et menneske, der lægger 
vægt på sin fremtræden, sine oplevelser 
og sin ejendom, og medens kondien, op-

levelserne og indboet vokser, lægger det 
ganske langsomt stadig større afstand til 
sit indre og sit hjerte.

Løgets liv er indvendigt. Fra hjertet vok-
ser det udad, så selv det yderste brune 
blad på løget har sit udspring i hjertet, 
for der i hjertet blev det dannet og derfra 
voksede det udad.
Løget ligner et menneske, hos hvem alt, 
hvad det gør, har sit udspring i et godt 
hjerte, der er fyldt med Guds ord om 
retfærdighed, barmhjertighed og kærlig-
hed.



Formidlingen af det 
glædelige budskab

af  sog nepræ s t  Gerda  Melch ior sen

I folkekirken er vi meget bevidste om, at 
kristendommen ikke længere er en natur-
lig del af skoleskemaet og vores hverdag i 
det hele taget. Derfor formidler vi evange-
liet på mange forskellige måder.
Der skrives meget om de tomme kirker, 
men det er en sandhed med modifikatio-
ner. For måske er der mange steder ikke 
længere så fyldt til søndagsgudstjenesten, 
men til gengæld blomstrer de særlige hver-
dagsgudstjenester frem og det betyder, at 
mange mennesker på et eller andet tids-
punkt i løbet af ugen er i kirken til et ar-
rangement. I virkeligheden er der således 
flere og flere, der går i kirke. I Toftlund og 
Tirslund sogne har vi f.eks hverdagsguds-
tjenester i forbindelse med babysalmesang, 
minikonfirmander, konfirmander og sko-
le-kirke samarbejdet.

Babysalmesang                          
I uge 34 begynder et nyt hold babysal-
mister. Der er på holdet plads til 12 ba-
byer og der tilbydes 8 gange (der betales 
en mindre deltagerpris) afsluttende med 
en spaghettigudstjeneste torsdag den 11. 
oktober og den er for alle interesserede 
småbørnsfamilier. 

Salmesangen ledes af musiklærer Mette 
Clausen, som kan kontaktes på mc@toft-
lund.net eller på mobil: 2092 7509. Der 
kommer annonce i ugeavisen i august. 

Minikonfirmander
Omkring 1. september begynder mini-
konfirmanderne igen at flokkes på Her-
restedgaard til saftevand, bibelhistorie, 
leg og sang. Alle elever i 3. klasse får til-
buddet om at være med og vi mødes med 
dem 15-16 gange i løbet af sæsonen. Der 
er indlagt 2 familiegudstjenester i pro-
grammet, der også byder på en udflugt 
til Ribe domkirke.

Skole-kirke samarbejde
Der afholdes julegudstjenester for 
alle skolebørn - samt dagplejere og 
børnehaver - og der afholdes påske-
gudstjenester for indskolingen og 
børnehaverne. Hermed får alle børn 

(fortsættes næste side)

Minikonfirmander

Babysalmesang
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i Toftlund mulighed for at finde ud af, 
hvorfor vi holder jul og påske. I løbet af 
efteråret er der enkelte klasser, der delta-
ger i salmesangsprojekt med både besøg i 
Toftlund kirke og i Ribe domkirke. 

Konfirmander
Undervisningen af konfirmanderne er 
inde i en omstrukturering, da alle 7. 
klasserne nu er samlet på 4 distriktssko-
ler i kommunen. Det er for dyrt med 
kørselsordning og tidsmæssigt krævende, 

at alle konfirmander skal tilbringe to ti-
mer i hver uge i deres hjemsogne. Derfor 
har præsterne i samarbejde med skole-
forvaltningen aftalt, at skolerne afgiver 
7 fredage til konfirmationsforberedelse. 
Konfirmanderne møder da hos deres 
sognepræster hele dagen og får undervis-
ning. Derudover kan præsterne tilbyde 
små »dryp« ind i mellem i form af efter-
middage eller aftener, hvor det ikke berø-
rer konfirmandernes skolegang.
Det er en ny og spændende udfordring 
både for konfirmander og præster. 

Salmesang i Ribe Komkirke
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Korene ved Toftlund kirke
Midt syd Kantori begynder en ny korsæson tirsdag d. 14. august kl. 19.30 
på Herrestedgaard. Koret er et firstemmigt voksenkor og øver hver tirsdag fra 
19.30 til 21.30. Alle, der har lyst til at synge, er hjerteligt velkomne. Der syn-
ges et blandet repertoire bestående af salmer, gospels, klassiske og nyere ryt-
miske korsatser samt danske sange. Koret holder hvert år ca. 6 koncerter og 
synger til ca. 6 gudstjenester i Toftlund og Agerskov kirker. 

Kirkens Børne- og ungdomskor: Fremover vil børne- og ungdomskorarbejdet 
bestå af 3 kor, idet de ældste klasser vil danne et ungdomskor. Samtidig bliver 
korskolen udvidet, så den tilbydes allerede fra 2. klasse. 

Korplanen kommer til at se ud som følger:
Korskole torsdage kl. 14.30-15.15. 
Begynder i februar og er for børn fra 2. og 3. klasse.

Børnekoret torsdage kl. 15.15-16.15. 
Begynder 16. august og er for børn fra 4. og 5. klasse. 

Ungdomskoret torsdage kl. 16.15-17.15. 
Begynder 16. august og er for unge fra 6. klasse 
og opefter.

Kordeltagerne er velkomne til at komme 
15 minutter før deres korprøve, hvor der 
vil være mulighed for at få lidt at spise og 
drikke. Prøverne finder sted på Herrested-
gaard.

Yderligere oplysninger om både børne-, 
ungdoms- og voksenkoret kan fås hos 
organist Lars E. Christesen. 
Adresse bag i kirkebladet.
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Børnepasningstilbud

  3. 10.30  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    Trinitatis søndag. Matt. 28, 16-20.

 6. 19.00  IM bibelkredsafslutning. Mødested: De unges Hjem.
 6. 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Lis og Helge Holm, Kornvang 30.
 8. 18.30  KFUM & KFUKs bibelkreds hos Inge Marie og Ole Juhl,   
    Uldalvej 21, Vojens.

 10.   9.00  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
    1. søndag efter Trinitatis. Lukas 12, 13-21.

13. 19.30  IM kredsmøde. Sommermøde i Gram Menighedshus.

17. 14.00  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke med efterfølgende sommer- 
    møde på Herrestegaard ved provst Thala Juul Holm (se omtale)
    2. søndag efter Trinitatis. Lukas 14, 25-35.
    Kollekt til FDF’s missionsarbejde.
  
22. 14.30  LM og IM eftermiddagsmøde i Betania ved Jens Landkildehus.
23. 19.30  Familieaften. Sct. Hans hos Solveig Brændstrup og Ejnar Iversen,
    Hyrup Skovvej 8. Båltale ved missionær Arne Nørgaard, Gram.

24.   9.00  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
    3. søndag efter Trinitatis. Lukas 15, 11-32.  
    

6
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Juli
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 1. 10.30  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    4. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 5, 43-48.

 8.   9.00  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda G. Melchiorsen
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    5. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 16, 13-26.
    Kollekt til IKON.

15. 10.30  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    6. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 19, 16-26.

22. 19.30  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda G. Melchiorsen
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    7. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 10, 24-31.

29. 10.30  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
  19.00  Byfestgudstjeneste ved Toftlund hallerne. Jens Bisgaard 
    8. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 7, 22-29.

7

Børnepasningstilbud

Byfestgudstjeneste
Som sædvanligt afholdes gudstjeneste i teltet ved Toftlund hallerne i for-
bindelse med Toftlund byfest. I år bliver det den 29. juli kl. 19.00 ved Jens 
Bisgaard. Alle er velkomne og deltagerne bedes medbringe kaffekurven. 
Efterfølgende er der fællessang fra højskolesangbogen. 
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Børnepasningstilbud

August
 5. 10.30  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
    9. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 12, 32-48 
    eller Lukas ev. 18, 1-8.

 8. 19.30  IM bibelkreds hos Inger Holm, Søndergade 28.

 12.   9.00  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
    10. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 11, 16-24.

15. 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Tove og Børge Lund, 
    Kornvang 21.

19. 10.30  Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    11. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 7, 36-50. 
    
22. 19.30  KFUM & KFUKs bibelkreds hos Grethe og Erling D. Pedersen,  
    Hyrupvej 28.

24. 14.30  IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem 
    ved missionær Peer Mikkelsen, Egernsund.
24. 16.00  Fredagsklubben for alle børn starter op på De unges Hjem
    i Vestergade.

26.   9.00  Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda G. Melchiorsen
  10.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda G. Melchiorsen
    12. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 12, 31-42.

29. 19.30  Fællesmøde på De unges Hjem. 
    Besøg af studerende fra DBI - Dansk Bibel Institut.
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Sommermøde
Fælles for begge sogne holdes et sommermøde søndag den 
17. juni. Det indledes med gudstjeneste kl. 14.00 i Toft-
lund kirke ved Thala Juul Holm, som er provst i Tønder 
provsti og præst ved Skærbæk kirke m.m. Efter gudstjene-
sten er der kaffebord på Herrestedgaard og her vil provsten 
causere over aktuelle emner i den danske folkekirke.
Alle er meget velkomne til at være med, både til at lytte på og 
være med i samtalen. Kaffen koster 20 kr.

August Bibelstudiekreds - en religion bliver til
For enhver, der har lyst til at studere Bibelen i små bidder og som 
ikke i forvejen er med i en bibelkreds, tilbyder vi en studiekreds på 
Herrestedgaard fra september og resten af vinteren. 
Emnet er overordnet at følge kristendommens udvikling fra den 
første påskedag og frem til nutiden. Vi vil læse om de første kristne, 
om apostelen Paulus’ mission og grundlæggelsen af den kristne teo-
logi.
Aftenerne tilrettelægges og ledes af Anna-Lis Bock, der er pensio-

neret præst og organist og undertegnede. Tilrettelæggelsen vil ske i 
samarbejde med deltagernes ønsker. Der kræves intet forudgående 
kendskab til Bibelen, da studiekredsen vil dreje sig om de grundlæg-
gende begreber og desuden vil foregå ved fælles læsning og samtale.
Enhver er hjerteligt velkommen. Vi vil gerne have en tilmelding 
for at vide lidt om, hvor mange der kommer. Men skulle man ikke 
have fået sig tilmeldt, er man velkommen til at møde op alligevel.  

Vi begynder kl. 19.30 og der serveres en kop kaffe undervejs. Det koster ikke 
noget at være med. De planlagte aftener er onsdagene 19/9, 10/10, 14/11, 16/1, 
6/2 og 13/3.                                           

Gerda Melchiorsen, adresse bag i bladet.
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Sammenlægning af menighedsrådene
I både Tirslund og Toftlund sogne var der på indkaldte sognemøder næsten 
énstemmig tilslutning til sammenlægning af de to råd. Det betyder, at der i 
forbindelse med menighedsrådsvalget i november skal vælges et pastoratsråd 
bestående af medlemmer fra begge sogne. Der er nu nedsat et udvalg, der 
skal udtænke den nærmere procedure. 
Menighedsrådsvalget 2012

Tirsdag den 13. november er der valg til menighedsrådene. Allerede nu er 
debatten vældigt i gang og kirkestoffet fylder meget i medierne. Skal der luk-
kes kirker? Betaler vi for lidt i kirkeskat? 
Skal vores børn vide noget om kristendom? Skal kirkeministeren blande sig i 
kirkens arbejde? Er kirken mere død end levende?
Det er godt med debat om folkekirken, for det betyder, at den ikke er en 
ligegyldig og glemt størrelse i vort samfund. 
Lad os mødes og debattere her i sognene!
Menighedsrådene inviterer til valgmøder i Tirslund forsamlingshus onsdag 
den 12. september kl. 19.30 for alle sognebørn i Tirslund og på Frosch hotel 
torsdag den 13. september kl. 19.30 for alle i Toftlund sogn.
I forbindelse med valgmøderne vil der være mulighed for at opstille en liste 
til det kommende pastoratsråd . Den vil være gældende, såfremt der ikke 
indleveres alternative lister. 
Vi håber på et stort fremmøde og det er menighedsrådene, der giver kaffen. 

Toftlund menighedsråd

Tirslund 
menighedsråd
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Kirkernes hjemmeside: www.toftlundkirke.dk eller www.tirslundkirke.dk
Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad
udgives af menighedsrådene. Redigeres af sognepræst Gerda Melchiorsen. 
Omdeles af Post Danmark. Trykkes på Videbæk bogtrykkeri. 
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.
Deadline til næste nummer (september-oktober-november) mandag den 2. juli.

Kirkebil
Alle, der gerne vil deltage i guds tjenesterne, men har svært ved at komme hen i kirken, 
er velkomne til at benytte kirkebilen. Man skal blot ringe dagen før til Agerskov taxa på 
tlf. 74 83 36 40. Menigheds rådet afholder udgiften og ser meget gerne, at bilen benyttes.

Adresser:
Sognepræst Gerda G. Melchiorsen, Tårnvej 1, Toftlund  
tlf. 74 83 14 43 · mobil: 21 69 58 85 · e-mail: ggm@km.dk
Sognepræst oa.Jens Bisgaard, Vivaldisvej 13, Herning 
tlf. 30 27 96 29 · e-mail: jbi@km.dk
Organist Lars Elmholdt Christesen (Toftlund kirke), Markvænget 69, tlf. 23 96 51 35
Organist Casper Christiansen (Tirslund kirke), Sommersted, tlf. 26 13 20 14
Babysalmesang: Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf. 20927509
Kirkesanger Ulla Jepsen, Risager 27, Haderslev, tlf. 74 83 35 25
Kirkesanger Grete F. Kjeldsen, Ahornvej 25, Toftlund, tlf. 20 77 92 12
Kirkegårdsleder og kirketjener Jes Jessen, (Toftlund kirke) Geestrupvej 29, tlf. 60 18 01 00
Kirkegårdskontoret, Melvang, Toftlund (træffetid kl.11.00-12.00), tlf. 74 83 12 57
Kirketjener og graver (Tirslund kirke) Niels Kr. Lund, Markvænget 91, tlf. 40 96 97 15
Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, tlf. 74 83 26 74

Toftlund menighedsråd:
Formand: Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf. 74 83 27 83
Næstformand: Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf. 74 83 29 78
Kasserer: Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf. 74 83 18 13
Kirkeværge: Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf. 74 83 21 50
Sekretær: Birgitte Lautrup-Nielsen, Svinget 1, tlf. 74 83 19 56
Medarbejderrepræsentant: Lars Elmholdt Christesen, tlf. 23 96 51 35
Øvrige medlemmer: Børge Lund, Grethe Madsen og Christian Iver Petersen.

Tirslund menighedsråd:
Formand: Elin Ebsen Rom, Hyrup Skovvej 1,  tlf. 74830391
Næstformand og kirkeværge: Torben Steensbeck,  Lille Åbølvej 6, tlf. 74830866
Kasserer: Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, tlf. 74832967
Sekretær og kontaktperson: Karin Jørgensen, Tirslundvej 24, tlf. 74830042
Medarbejderrepræsentant: Niels Kr. Lund, tlf. 40969715
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Koncert i Tirslund kirke

Landsbyfesten i Tirslund indledes traditionen tro med en kon-

cert onsdag den 30. maj kl. 19.00. I år kommer det rytmiske kor 

Sing’n Swing fra Skærbæk. Koret har eksisteret siden 1996. Sanger-

ne kommer fra Skærbæk og omegn, nærmere betegnet i en radius 

af ca. 25 km. og flere sangere har været med siden starten.

Efter at ”Sing ’n Swing” optrådte på den første Rømø Jazz festival i 

1998, skete der en god udvikling, og koret har optrådt ved åbnin-

gen af ”Rømø Jazz” hvert år siden da. Koret har sunget koncerter 

i kirker, på efterskoler, på gader og stræder, til jubilæer og bryllup-

per m.m. Repertoiret spænder bredt fra gospel og jazz over pop og 

rock til ballader, evergreens og afrikansk musik. Tove Tersbøl, der 

foruden at stå i spidsen for ”Sing ’n Swing” også leder flere andre 

kor, har været korets dirigent siden starten i 1996.

Alle er velkomne til koncerten, hvor der er fri entré. Efterfølgende er 

menighedsrådet vært ved kaffen i teltet på sportspladsen.

KoncErT


