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La garde meuert et ne se rend pas - sådan 
svarede den franske general Pierre Cam-
bronne, da slaget var tabt og han og hans 
soldater blev opfordret til at overgive sig 
ved Waterloo. Garden dør, men overgiver 
sig aldrig. Den samme lidenskab og kamp-
vilje finder vi hos de første kristne. 

Ifølge traditionen led disciplen Peter mar-
tyrdøden i Rom sammen med apostlen 
Paulus. Det skete, da 
kejser Nero satte gang i 
de første alvorlige forføl-
gelser af de kristne. Der 
havde været en stor 
brand i Rom, og Nero 
brugte den brand som en undskyldning 
for at forsøge at udrydde de kristne. De 
kristne blev fanget og dømt, og deres hen-
rettelser blev gjort til »sjov« underhold-
ning. De kunne vælge mellem at blive syet 
ind i skind af vilde dyr og så blive bidt 
ihjel af hunde; eller de kunne blive kors-
fæstet, og gjort til levende fakler og brugt 
som lys om natten. 

Disciplen Peter blev efter eget ønske kors-
fæstet med hovedet nedad og også mange 
af de andre disciple endte med at lide mar-
tyrdøden. Dramaet i oldkirken - altså de 
første 200/300 år efter Jesu fødsel - er et af 
de største dramaer i verdenshistorien, for 

det handler om en lille flok kristne, som 
hånes og undertrykkes og bliver forsøgt 
udryddet af den ene romerske kejser efter 
den anden; men som aldrig giver op, og 
som til sidst besejrer en af de stærkeste sta-
ter, verden har kendt. 

En af dem var den gamle biskop Polykarp, 
og der er noget bevægende ved at læse om 
det mod og den modstand, den gamle 

mand havde i sig, da han 
stod overfor de romerske 
myndigheder, som for-
søgte at få ham til at af-
sværge Kristus til fordel 
for en guddommelig-

gjort kejser. Polykarp endte som martyr, 
fordi han med udsigt til en smertefuld 
død roligt svarede: I 86 år har jeg tjent 
ham (Kristus), og han har intet ondt gjort 
mig. Hvordan kan jeg da spotte min kon-
ge, som har frelst mig? Altså: garden dør, 
men overgiver sig aldrig. Polykarp og 
mange andre af de første kristne gjorde op 
med den politiske forgudelse af kejseren; 
hverken han eller nogen anden leder skul-
le fremover kalde sig selv for hellig; der 
blev prædiket, at alle var lige for Gud og 
på den måde tog Europa sine første små 
skridt hen imod demokrati og åndsfrihed.
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Garden dør, 
men overgiver sig aldrig

 
Af sognepræst Peter Boyschau

Hvordan kan jeg da 
spotte min konge, som 

har frelst mig?  
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Hyggelige 
formiddage

Klubben for
 enlige mænd 
 på Herrestedgaard   

Onsdag den 18. sept. kl. 10.00
Onsdag den 23. okt. kl. 10.00
Onsdag den 20. nov. kl. 10.00
Kom og vær med til hyggelige 
»mande-formiddage«. Af aktiviteter 
kan nævnes foredrag, ture, virksom-
hedsbesøg, kreative projekter osv. Vi 
spiser altid frokost sammen.

Spørgsmål og tilmelding til  
graver Jes Jessen, tlf. 60 18 01 00

Kom & syng med 
på Herrestedgaard

Arrangeres af kirkesanger Gitte Fries
Sognepræst Marianne Holm Zeuthen  

medvirker.

Onsdag den 25. sept. kl. 10.00
Torsdag den 24. okt.  kl. 10.00
Tirsdag den 19. nov. kl. 10.00

Vi synger gamle, velkendte sange 
og viser fra Højskolesangbogen, og 
også enkelte nye sange. Når stem-
merne er sunget varme, drikker vi 
kaffe.
Det er uformelle formiddage med 
masser af snak og godt samvær.
Kaffen koster 25 kr.

Strikkecafé    
 på Herrestedgaard   

Tirsdag den 10. sept. kl. 10.00
Onsdag den 9. okt. kl. 10.00
Onsdag den 6. nov. kl. 10.00
Vi strikker til socialt udsatte i Dan-
mark, så de kan holde varmen i de 
kolde måneder. Læs mere om projektet 
på www.varmestuestrik-vest.dk/
Vi hygger os, drikker kaffe, hjælper 
hinanden med opskrifterne og meget 
andet. Hvis du ikke kan hækle eller 
strikke, så kom og underhold os an-
dre, mens vi nørkler. Og vi hjælper 
også gerne med at lære at strikke og 
hækle. 

Kaffe for enlige 
og andre kaffetørstige
i Arrild Menighedshus

Tirsdag den 17. sept. kl. 10.00

Tirsdag den 26. nov. kl. 10.00
Organist Aksel K. Olesen under-
holder med sin guitar. Der serveres 
rundstykker og kaffe.
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Høstgudstjeneste   
Søndag den 22. september kl. 10.30

 i Toftlund Kirke
Ved sognepræst Marianne Holm Zeu-
then. Midt Syd Kantori medvirker. Der 
serveres frokost efter gudstjenesten.
Tilmelding til Britta Heick Hansen tlf. 
61782978 eller mail: Britta.holger@toft-
lund.net senest søndag den 15. september. 
Pris 50 kr.

Søndag den 22. septem-
ber kl. 10.30 i Arrild 
Kirke ved sognepræst  
Peter Boyschau.

Søndag den 29. sep-
tember kl. 10.30 i Tirs-
lund Kirke ved sogne-

præst Peter Boyschau.

Ved alle høstgudstjenester   
indsamles høstoffer.

Særlige 
gudstjenester

Familie-
gudstjeneste 

med spisning 
i Toftlund Kirke

Torsdag den 26. sept. kl. 17.00 
ved sognepræst Marianne 

Holm Zeuthen og musiklærer 
Mette Frost Clausen

For alle børn og deres familier.
Tilmelding til Mette Frost Clausen 
senest en uge før på tlf. 20927509 
eller mc@toftlund.net.
Pris 25 kr. for voksne. Børn gratis.

Kom og leg med.

Gudstjeneste 
med temaet 
»vildskab«

i Toftlund Kirke   
Søndag den 29. september kl. 
19.00 ved sognepræst Mari-

anne Holm Zeuthen, Calypso 
Steelband og frivillige

Temaet for Tønder Kulturuge 
2019 er vildskab. Guds-
tjenesten er en del af 
kulturugen. En »vild« 
gudstjeneste med særlig 
pyntning af kirken, Ca-
lypso Steelband og skøn-
ne salmer.

Bandet består af: Jesper 
Mikkelsen, sopran steel-
pans • Kai Stensgaard, 
alt steelpans og marimba  
•  Lar Skov, bas steelpans
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Dannebrogs-
gudstjeneste

i Arrild Kirke   
ved sognepræst Peter Boyschau 
Søndag den 6. oktober kl. 14.00

Vi markerer, at det i år er 
800 år siden, at vores flag 
faldt ned fra himlen.

Gudstjeneste med 
Gram Mandskor 

i Toftlund Kirke
Søndag den 20. oktober kl. 10.30 

Marianne Holm Zeuthen prædiker
Efter gudstjenesten serveres kaffe.

BUSK-
gudstjeneste

Søndag den 27. oktober kl. 10.30
i Arrild Kirke

Søndag den 27. oktober kl. 14.00 
i Toftlund Kirke 

ved sognepræst Marianne Holm 
Zeuthen. 

Årets tema er »Stjerne for hinanden«. 
BUSK står for børn, Unge, Sogn og 
Kirke. Så det er en gudstjeneste for 
børn, unge og barnlige sjæle.
Efter gudstjenesterne serveres  
kaffe og saftevand.

Hverdagsgudstjeneste 
i Toftlund Kirke    

ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Torsdag den 5. september kl. 17.00 
Torsdag den 10. oktober kl. 17.00

Torsdag den 21. november kl. 17.00
Læg vejen forbi Toftlund Kirke inden aftensmaden og deltag i en hverdagsgudstje-
neste. Det er en kort gudstjeneste med salmesang, refleksion over bibelske tekster, 
bøn og stilhed.
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Koncerter

Neanders koncert i Arrild Kirke
Torsdag den 26. september kl. 19.30

Neanders blev etableret på Åbenrå Statsskole i august 1978 under navnet State 
School Stompers. Neanders kan dermed fejre 40 års jubilæum i år. De spiller jazz-
musik med udgangspunkt i New Orleans-stilen; men deres repertoire indeholder 
også numre fra andre epoker af jazzens historie blandet op med nyere musik fra 
rock’n roll-perioden - alt sammen udført med det særlige Neanders-touch. 

Per Neander Kristensen: Trom-
pet og vokal • H.C. Rosendal: 
Klarinet, altsaxofon og vokal  
• Stefan Ringive: Trombone  • 
Chris Vagn-Hansen: Banjo, 
guitar og vokal • Henrik Bay 
Møller: Kontrabas og vokal •  
Claus Christensen: Trommer.

Populære toner 
med den kendte 
trompetist Per Nielsen
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Toftlund Kirke
Danmarks populæreste  trompetist Per Nielsen - til 
daglig trompetist i Sønderjyllands Symfoniorke-
ster - spiller også kirkekoncerter. Han optræder 
ofte for »fulde huse«. Det skyldes nok både hans 
dygtighed, men også at han har udgivet mange 
CD’ere. I alt 13 CD’er, som sammenlagt har 
givet Per Nielsen et salg af over 350.000 eksem-
plarer i Danmark. Udover Per Nielsen medvir-
ker Alexandru Radu på violin og Carl Ulrik 
Munk-Andersen på keyboard.
Billetpris: 200 kr. Billetter købes på 
www.ticketmaster.dk el. tlf. 7015 6565.
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Sogneaften med  
Kirkens Korshærs Baggårdsband 

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Toftlund Kirke
Kirkens Korshærs hjemløseorkester: Baggårdsbandet.

Det var en stor dag, da 4 mennesker fra Kirkens Korshærs varmestuemiljø i Oden-
se mødtes for at lave musik med hinanden. Gadepræsten Peder Thyssen havde 
inviteret dem, fordi musikken altid har betydet meget i Kirkens Korshær, og fordi 
gadepræsten havde fået en donation fra Odd Fellow Logen i Odense, så der kunne 
købes instrumenter. En meget vigtig grund til at gå i gang med projektet var også, 
at der var nogle utroligt dygtige musikere blandt brugerne.
Hvem var det så, der kom med: Alle havde været hjemløse på et tidspunkt, eller 
var det stadig. Nogle havde et misbrug, som mere eller mindre prægede deres liv. 
Og alle ville gerne noget andet med deres liv. De ville gerne lave musik.
Begyndelsen var en smule tung. Når man spiller i band, kræver det disciplin og 
fremmøde, og at man kan lide at være sammen. Det lykkedes ikke rigtigt i starten. 
Nogle gik og andre kom til, så der efterhånden blev seks. Seks, der havde kemi 
med hinanden, så man glædede sig til at være, øve og drikke kaffe sammen. Særlig 
kaffen blev vigtig, for den var med til at knytte bandet sammen til det, det også er i 
dag: et socialt band. Man er hinandens netværk, hvor man lytter, græder, skændes 
og læsser af på hinanden. Altid i gensidig respekt og med tavshedspligt.
For bandets medlemmer har dette netværk og musikken betydet noget at stå op 
til hver dag, en højnelse af deres personlige værdighed og et bedre liv. Man er ikke 
længere dem, andre ser ned på, som ikke kan noget, og som man i bedste fald har 
medlidenhed med, når man har mistet grebet om sit liv. 

Baggårdsbandet kan noget og vil 
noget: gøre mennesker glade med 
deres musik, være ambassadører for 
brugerne i Kirkens Korshær med 
budskabet om, at de også er men-
nesker og at man kan rejse sig igen, 
når det er gået skævt, og at gøre 
Kirkens Korshærs arbejde blandt 
Danmarks marginaliserede kendt.
Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Koncertforedraget er arrangeret 
af Agerskov, Arrild, Branderup, 

Tirslund og Toftlund Sogne.
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H.C. ANDERSEN
- en mosaik

ved Casper Koch
Foredragsaften i Agerskov  

Menighedshus
Torsdag den 14. november

 kl. 19.30
H.C. Andersen er en selvfølgelig ba-
gage for os danskere. Så selvfølgelig, 
at vi måske slet ikke ser, hvad han 
indeholder. Og historierne om hans 
krukkede, selvoptagne sider kan let 
komme til at fylde meget.
I mit foredrag kommer han selv til 
orde gennem rejseskildringer, fortæl-
linger, digte - og selvfølgelig eventyr.
Og hvis H.C. Andersen ikke var 
blevet verdensberømt for eventyrene 
- så var han blevet det for sine rejse-
skildringer, som er blevet forbillede 
for en hel gren af journalistikken.

Kaffe og kage koster 50 kr.

Sogneaftenen er arrangeret af  
Agerskov, Arrild, Branderup,  

Tirslund og Toftlund Sogne

Sangaften 
i Arrild Menighedshus 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30
ved organist Aksel 
Krogslund Olesen.  
»Sønderjylland på 
vers«.

Salmestafet 
På Herrestedgaard 

Torsdag den 19.  
september kl. 19.30
Carsten Juelsgaard 
Madsen og Meta 
Hissel vælger salmer, 
som vi skal synge 
denne aften. Og de 
vil fortælle om hvilken 
betydning salmerne har 
for dem.
Der serveres kaffe og 
kage. Kaffen koster 25 kr. 

Alle er velkomne.

Gudstjeneste
i Toftegårdens dagligstue 

Fredag den 6. september kl. 10.15  
ved Marianne Holm Zeuthen.
Torsdag den 10. oktober kl. 10.15  
ved Marianne Holm Zeuthen.
Fredag den 8. november kl. 10.15 
ved Marianne Holm Zeuthen.
Alle er velkomne - også selvom  
man ikke har pårørende på pleje-
hjemmet. Det er dejligt, når vi er 
flere til at synge.

8
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AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Søn. 1. sep.
11. s. e. trin.

10.30 PB

Tirs. 3. sep. 15.00    Danmission på Herrestedgaard.

Tors. 5. sep. 17.00   Hverdagsgudstjeneste - MHZ.

Søn. 8. sep.
 12. s. e. trin.

10.30 PB 14.00 PB   9.00 PB 

Tirs. 10. sep. 10.00   Strikkecafé på Herrestedgaard.

Søn. 15. sep.
13. s. e. trin.

10.30 MHZ
Kirkekaffe

Tirs. 17. sep. 10.00   Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i Arrild Menighedshus.

Ons. 18. sep. 10.00   Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 19. sep. 19.30   Salmestafet på Herrestedgaard ved Carsten Juelsgaard Madsen 
            og Meta Hissel. Se side 8.

Søn. 22. sep.
 14. s. e. trin.

 10.30 PB
Høstgudstjeneste. 
Bagefter fortæller 
Inger Rahbek 
Andersen, Roost om 
Arrild Kirke.

10.30 MHZ Høstgudstjenste. 
Midt Syd Kantori medvirker. 
Derefter høstfrokost på Herrested-
gaard. Se side 4.

Ons. 25. sep. 10.00   Kom og syng med på Herrestedgaard.

Tors. 26. sep. 17.00   Familiegudstjeneste MHZ. Spisning på Herrestedgaard bagefter. Se side 4

Tors. 26. sep. 19.30   Koncert med Neanders. Se side 6.

Søn. 29. sep.
 15. s. e. trin.

  10.30 PB
Høstgudstjeneste

19.00 MHZ Gudstjeneste med 
temaet »vildskab«. Gudstjenesten 
er en del af Tønder Kommunes 
Kulturuge. Se side 4.

PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

9
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AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Tirs. 1. okt. 15.00    Danmission på Herrestedgaard.

Søn. 6. okt.
16. s. e. trin.

14.00 PB Danne-
brogsgudstjeneste 
Se side 5.

10.30 PB

Ons. 9. okt. 10.00   Strikkecafé på Herrestedgaard.

Ons. 9. okt. 19.00   Sogneaften i Toftlund Kirke med Kirkens Korshærs Baggårdsband. 
            Se side 7.

Tors. 10. okt. 17.00    Hverdagsgudstjeneste i Toftlund Kirke - MHZ. 

Søn. 13. okt. 
17. s. e. trin.

 9.00 PB 10.30 PB 

Søn. 20. okt. 
18. s. e. trin.

10.30 MHZ
Gram Mandskor medvirker. 
Kirkekaffe.

Tirs. 22. okt. 19.00    Koncert i Toftlund Kirke med Per Nielsen. Se side 6.  

Ons. 23. okt. 10.00   Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 24. okt. 10.00    Kom og syng med på Herrestedgaard.

Tors. 24. okt. 19.30   Sangaften i Arrild Menighedshus ved organist Aksel Krogslund Olesen.

Søn. 27. okt. 
19. s. e. trin.

10.30 MHZ
BUSK. Se side 5. 

14.00 MHZ
BUSK. Se side 5. 

NOVEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Søn. 3. nov.
Alle Helgen

10.30 PB 14.00 MHZ 10.30 MHZ

Tirs. 5. nov. 15.00   Danmission på Herrestedgaard.

Ons. 6. nov. 10.00   Strikkecafé på Herrestedgaard.

Søn. 10. nov. 
21. s. e. trin.

10.30 PB
Kirkekaffe
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PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

NOVEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Tors. 14. nov. 19.30   Sogneaften i Agerskov Menighedshus. Foredrag om H.C. Andersen 
            ved Caspar Koch. Se side 8.

Søn. 17. nov.
22. s. e. trin.

10.30 PB  9.00 PB

Tirs. 19. nov. 10.00   Kom og syng med på Herrestedgaard.

Ons. 20. nov. 10.00   Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 21. nov. 17.00   Hverdagsgudstjeneste - MHZ.

Søn. 24. nov.
S. s. i kirkeåret

 9.00 MHZ  10.30 MHZ

Man. 25. nov. 19.00   Julekoncert med Ann-Mette Elten. Se bagsiden.

Tirs. 26. nov. 10.00   Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i Arrild Menighedshus.

DECEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Søn. 1. dec.
1. s. i advent

14.00 PB Julemusik 
med kor og violin.

10.30 PB

Søn. 1. dec. 19.30   Julekoncert med Midtlandskoret i Toftlund Kirke.

Kirkebil tlf. 7483 3640
Alle, der ønsker at være med til gudstjeneste, men har svært ved at komme hen til en af kir-
kerne, 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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20 års jubilæum
Gudrun Møller har før-
ste august været ansat 
20 år på Toftlund kir-
kegård. Gudrun er en 
stabil medarbejder, der 
udviser stor omhygge-
lighed med sit arbejde.

Kollegaer og menig-
hedsrådet ønsker til-

lykke med de mange år, 
og takker for et godt samarbejde.

Ny organist 
i Toftlund Kirke 
Erik Sanggaard er ansat, 
som organist i Toftlund 
Kirke. Vi glæder os til 
samarbejdet, og byder dig 
hjerteligt velkommen.

Venlig hilsen
Menighedsrådet og kollega-

erne ved Toftlund Kirke 

Allehelgens dag 
Søndag den 3. november

kl. 10.30 i Arrild Kirke ved Peter Boyschau

kl. 10.30 i Toftlund Kirke ved Marianne Holm Zeuthen

kl. 14.00 i Tirslund Kirke ved Marianne Holm Zeuthen

Ved disse særlige gudstjenester mindes vi dem, der er døde siden sidste alle-
helgensdag. Men vi mindes også dem, der døde for længe siden, og som stadig 
betyder noget i vores liv. Allehelgensdag er en mindedag for alle, vi holder af, og 
som ikke lever mere.
Ved gudstjenesten vil vi mindes de døde ved at tænde et lys for hver enkelt af 
dem, der er døde siden sidste alle helgen og læse deres navne op. Lyset symbolise-
rer det levende og varme. Lyset bryder mørkets magt. Det føler vi særligt stærkt, 
når vi mister et menneske, som vi elsker. Lyset er symbol på håb. Et håb for livet 
her og nu, og håbet om et liv efter døden. 
Ved gudstjenesten vil vi sige Gud tak for hans kærlighed til os og tak for de men-
nesker, der gjorde vores liv rigere. 



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.

September

Fre. 27. sept. 18.00 Høstfest med fællesspisning.
Oktober

Ons. 23. okt. 19.30 Fællesmøde ved sognepræst Niels Jørgen Larsen, Sommersted. 
Emne: »Forudsigelser i Det gamle Testamente«.

November

Man. 4. nov. 19.30 KFUM & KFUK Voksenaften i Gram Menighedshus ved dom-
provst Torben Juul Andersen, Haderslev. Bibelhistorie om Josef 
og hans brødre.

Ons. 27. nov. 19.30 Fælles bibeltime ved Mette Hornstrup.
Emne: »At være mission i hverdagen«.

KIRKELIGE KLUBBER OG FORENINGER

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
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FDF Arrild/Branderup 

Fra 5 år til og med 2. klasse mødes tirsdage fra kl. 16.30 - 18.00.  
Fra 3. klasse til og med 6. klasse mødes tirsdage fra kl. 16.30 - 18.00.  
Fra 7. klasse til 16 år mødes tirsdage i lige uger fra kl. 19.00 - 20.30.

Vi mødes i Egernhytten på Gånsagervej 1B i Arrild, 6520 Toftlund. 

Kontakt kredsleder Maria K. Grigoleit  | tlf. 2077 7484. FDF giver børn og unge 

et ståsted at møde verden fra.
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FDF Toftlund

Familie FDF 1. søndag i måned 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

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. kl. og opefter torsdage kl. 19.00 - 21.00
Kom og vær med i et godt fællesskab, hvor de enkelte klubaftner 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

FDF giver børn og unge 

et ståsted at møde verden fra.
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KIRKELIGE KLUBBER OG FORENINGER
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Sognepræster:
Marianne Holm Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund | mz@km.dk tlf. 6070 2204 
Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund | pbo@km.dk tlf. 3012 3681 

Præstesekretær:
Kirsten Christiansen | kic@km.dk tlf. 7483 1443

Gravere: 
Arrild: Hans Verner Ockens | hvo@bbsyd.dk tlf. 4082 2232
Tirslund: Niels K. Lund | lunden58@gmail.com tlf. 4096 9715
Toftlund: Jes Jessen | toftlundkirke@outlook.dk tlf. 6018 0100
Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9, (træffetid 11-12) tlf. 7483 1257

Organister:
Toftlund: Erik Sanggaard  | organist.toftlund@gmail.com  tlf. 6095 1789
Tirslund/Arrild: Aksel Krogslund Olesen | aksel@akomusik.dk tlf. 2445 5306 

Kirkesangere:
Toftlund/Tirslund: Gitte Fries | d.fries@mail.dk tlf. 5238 2170 
Arrild: Elna Jefsen Wolff | jefsen1957@gmail.com tlf. 6049 5630

Arrild Menighedsråd:
Formand: Bent Beim | beim@bbsyd.dk tlf. 2374 6045
Næstformand: Karen Lindberg Lauridsen | kala@bbsyd.dk tlf. 6049 1211
Kasserer: Lise R. Johansen | liserostgaard@gmail.com  tlf. 2514 4556
Kirkeværge: Villy Simonsen | vsimonsen@mail.dk tlf. 5050 4132
Andreas Hegaard Nielsen | ahnes@bbsyd.dk tlf. 2328 4078
Medarbejderrepræsentant: Graver Hans Verner Ockens

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. 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

       15

Adresser

Arrild Menighedshus, 
Rubjergvej 7, Arrild

Sognehuset Herrestedgaard,  
Herrestedtoft 1, Toftlund
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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 Holm Zeuthen.
Omdeling: PostNord. Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.  
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ID-nr.: 46879

126

Julekoncert med 
Ann-Mette Elten 
Mandag den 25. november kl. 19.00 
i Toftlund Kirke
Lad juletravlheden blive derhjemme. 
Læn dig tilbage, luk øjnene og glem alt 
om juletravlhed for en stund i selskab med 
en sangerinde, hvis repertoire spænder utrolig 
bredt. Hygge og højtidelighed er indbegrebet 
af en julekoncert med Ann-Mette Elten. Med 
sin klare popstemme omfavner hun traditionens 
julesange og giver nyt liv til vore mest elskede ju-
lesalmer. Og luften sitrer, når hun giver sig i kast 
med nogle af de helt store klassiske sange fra sit al-
bum »Adagio« (2012). Ann-Mette Elten har i mere 
end 30 år turneret landet rundt med På Slaget 12, og 
mange af bandets sange har for længst opnået status 
af evergreens. Nogle af disse og andre højdepunkter 
fra hendes efterhånden lange karriere har Ann-Mette 
valgt at tage med ind i kirkerne.
Billetpris: 150 kr. 
Billetter købes på www.ticketmaster.dk eller tlf. 7015 6565


