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af  sog nepræ s t  Jens  B i sgaa rd

Gud er større end mig
og kom til mig

Juleaften fejrer vi, at Gud kom til os og 
blev her.

Vi er ikke som forældreløse børn, der 
må elske sig selv, for vi har en Gud, der 
elsker os. Vi må heller ikke som foræl-
dreløse klare os selv, for vi har en Gud, 

der vil hjælpe os. Vi kan synge »os 
er i dag en frelser født« og 

pege væk fra os selv over 
på krybben, medens 

vi siger: »Der er 
Gud, jeg er kun et 
menneske, uden 
guddommeligt 
indhold«.

Det betyder ikke, at Gud ikke kan være 
i os. I dåben fik vi Guds hellige Ånd, så 
en gang imellem vil vi få åndelige ople-
velser, hvor vi mærker, at Gud er til stede 
i os og omkring os. Oplevelser der gør 
os varme og fylder os med tak og glæde.

Det betyder heller ikke, at vi ikke har 
noget at være stolte af. Selv om der in-
tet guddommeligt er i os, er vi skabte 
i Guds billede, og Gud har givet os en 
lang række fantastiske evner og mulig-
heder. Vi kan trøste de sørgende, vi kan 
give nærvær til de ensomme, vi kan be-
spise de sultende, og som det største af 
alt kan vi elske og fatte medlidenhed. Vi 
har virkelig grund til at være stolte af de 
evner og følelser, Gud har lagt i os.

Det er godt at pege bort fra sig selv over 
på krybben, for det betyder, at vi ikke 
står alene i livet; men har en Gud uden-
for os, der elsker os og vil hjælpe os.

2

100 års jubilæum
I 1912-13 blev Toftlund kirke udvidet 
mod syd. Den oprindelige gotiske mur 
blev revet ned og der blev opført tre gavle  
i tysk herregårdsstil.

Vi vil markere 100 års jubilæet med en  
festgudstjeneste søndag den 14. april. 

Mere herom i næste kirkeblad,  
men sæt venligst X i kalenderen.
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10 års jubilæum
Søndag den 2. december vil vi fejre ti års jubilæet ved at mødes til gløgg og 
æbleskiver efter gudstjenesten. Det vil foregå uformelt og alle er meget vel-
komne til at være med.

Herrestedgaard
1. søndag i advent 2002 blev den gamle kirkekro taget i brug som sognehus. 
Navnet Herrestedgaard blev bibeholdt og står skrevet med store typer over ind-
gangsdøren. Herrestedgaard afløste præstegårdens konfirmandstue, hvor der med 
god vilje kunne sidde 35-40 mennesker. Men så var der også fuldt hus.

Med ibrugtagningen af Herrestedgaard blev der plads til nye aktiviteter.

Mange mennesker har i de forløbne ti år fundet vej til de forskellige arrangementer. 
Konfirmander, minikonfirmander, korsangere fra kirkens tre kor, menighedsråds-
medlemmer til møde, bibelstudiekredsdeltagere, Danmissionkvinder, babysalmister 
osv. osv. 

Når der er fuldt hus, kan der være omkring 120 mennesker eller flere, hvis der også 
er børn i blandt. Det oplever vi i forbindelse med BUSK søndagen, hvor vi har tryl-
leshow eller lignende for minikonfirmanderne og mange andre børn med forældre. 
Salmestafetten samler en stor flok sangglade mennesker to gange om året og ind i 
mellem er der et væld af møder med et mindre antal.

Til alle disse arrangementer har vi stor hjælp af en flok frivillige, der laver kaffen, 
bager kagen, pynter bordet, serverer og vasker op. Det er en uvurderlig tjeneste, der 
her ydes alle Herrestedgaards brugere. 
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  2.   9.00 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen
  10.30 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen
   1. søndag i advent. Matthæus ev. 21, 1-9.
   Efterfølgende serveres gløgg og æbleskiver på Herrestedgaard,
   der kan fejre ti års jubilæum.
 
 2. 19.30 Adventskoncert med Midtlandskoret i Toftlund kirke.

 7. 10.30 Adventsgudstjeneste med bofællesskabet Damparken m.fl.
   Gerda Melchiorsen.

 7. 19.30 KFUM & KFUK bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen, 
   Gl. Toftlundvej 3.

 9. 10.30 Julemusikgudstjeneste i Toftlund kirke med børne- og 
   ungdomskoret og konfirmander. 
   Gerda Melchiorsen. 2. søndag i advent. 

12.   9.30 Julegudstjeneste for dagplejerne. Gerda Melchiorsen.
  10.30 Julegudstjeneste for børnehaverne. Gerda Melchiorsen.

12. 19.30 Fællesmøde på De unges Hjem. 
   Adventsmøde med indremissionær Arne Nørgaard, Gram.

13. 19.30 Julemusikgudstjeneste i Tirslund kirke med Toftlund kirkes   
   børne- og ungdomskor og konfirmander. Gerda Melchiorsen.

14. 14.30 IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem. 
   Konsulent ved Blå Kors, Poul Arne Nyborg, Bovlund.

16.   9.00 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
  10.30 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
    3. søndag i advent. Matthæus ev. 11, 2-10.

18. 19.30 Julekoncert i Toftlund kirke med Midt Syd Kantori.

23. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   4. søndag i advent. Johannes ev. 1, 19-28.
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Januar
 1. 14.30 Nytårsgudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
  16.00 Nytårsgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   Nytårsdag. Lukas ev. 2, 21. 
   Indsamling til Det Danske Bibelselskab.

 6. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
   Helligtrekongers søndag. Matthæus ev. 2, 1-12.

 7. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge på de unges Hjem.

 8. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge i Betania.

 9. 19.00 Gudstjeneste i Toftlund kirke med bøn og stilhed. 
   Gerda Melchiorsen. Efterfølgende kaffebord 
   i præstegården.

10. 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge på De unges Hjem.

24. 13.30 Julegudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
  14.45 Julegudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
  15.30 Julegudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard.
  16.00 Julegudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen
   Juleaften. Lukas ev. 1-14. Indsamling til Børnesagens Fællesråd.

25. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   Juledag. Lukas ev. 2, 1-14.

26. 10.30 Fællesgudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen
   Anden juledag. Matthæus ev. 23, 34-39.

28. 19.30 Familieaften. Julefest for hele familien på Herrestedgaard.

30. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard.
   Julesøndag. Lukas ev. 2, 25-40.
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13.   9.00 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
  10.30 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen. Nytårsparade.
   1. søndag efter Helligtrekonger. Lukas ev. 2, 41-52.

16. 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Doris Hinrichsen, Kærvej 6.

16. 19.30 Bibelstudiekreds på Herrestedgaard ved Annalis Bock og 
   Gerda Melchiorsen.

20. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   Sidste søndag efter Helligtrekonger. Matthæus ev. 17, 1-9.   
   Kirkekaffe på Herrestedgaard.

23. 10.00 Babysalmesang i Toftlund kirke.

23. 17.30 Familiegudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard.
   Efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset.

23. 19.30 Fællesmøde på De unges Hjem

24. 19.00 Fælles sogneaften på Agerskov Kro. Mickey Gjerris, København:  
   »De umulige valg. Muligheder, værdier og arbejdet i Etisk Råd«   
   (se omtalen side 10). 

25. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

27.   9.00 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
  10.30 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
   Septuagesima. Matthæus ev. 20, 1-16.

28. 19.30 KLF, Kirke og Medier for Toftlund og omegn. 
   Årsmøde på Herrestedgaard.

30. 10.00 Babysalmesang i Toftlund kirke.

30. 19.00 Gudstjeneste i Toftlund kirke og afslutningsaften for 
   minikonfirmander og familier.  
   Gerda Melchiorsen og Jens Bisgaard.
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 3. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   Seksagesima. Markus ev. 4, 1-20.
   Efter gudstjenesten inviteres på kirkefrokost på Herrestedgaard med  
   foredrag ved programmedarbejder ved DR: Anders Laugesen. 
   Tilmelding ønskes. (Se omtalen på bagsiden)

 4. 19.30 KFUM & KFUK voksenaften i Agerskov sognehus. 
   Tidl. missionssekretær i Danmission, Lorens Hedelund, Gjern:  
   »Er Islam en udfordring eller en forbundsfælle for Danmark og
   kristendommen?«.

 5. 15.00 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard

 6. 10.00 Babysalmesang i Toftlund kirke.
 
 6. 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Hanne Pedersen, Søndergade 20.

 6. 19.30 IM bibelkreds hos Esther Christiansen, Pilehaven 35.

 7. 19.30 Bibelstudiekreds på Herrestedgaard ved Annalis Bock og 
   Gerda Melchiorsen.

 8. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

 10. 10.30 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
  14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Tirslund kirke. Gerda Melchiorsen.
   Fastelavn. Matthæus ev. 3, 13-17.

15. 14.30. IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem. 
   Indremissionær Arne Nørgaard, Gram.

17. 10.30 Fællesgudstjeneste i Toftlund kirke. Gerda Melchiorsen.
   1. søndag i fasten. Matthæus ev. 4, 1-11.

20. 10.00 Babysalmesang i Toftlund kirke.

20. 19.30 IM’s generalforsamling på De unges Hjem.

Februar
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21. 19.00 Fælles sogneaften i Rurup forsamlingshus. Kirsten Kjærulff,   
   Randers: »Hildegard af Bingen. Middelaldermystiker med appel 
   til nutiden« (se omtalen side 10).

22. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem.

24.   9.00 Gudstjeneste i Tirslund kirke. Jens Bisgaard
  10.30 Gudstjeneste i Toftlund kirke. Jens Bisgaard
   2. søndag i fasten. Matthæus ev. 15, 21-28. 
   Kirkekaffe på Herrestedgaard.

27. 10.00 Babysalmesang i Toftlund kirke.

27. 19.00 Ungdomsgudstjeneste i Toftlund kirke. 
   Jens Bisgaard og Gerda Melchiorsen.

27. 19.30 Den selvejende institution De unges Hjem afholder 
   generalforsamling på De unges Hjem.

BaBysalmesanG
Musiklærer Mette Clausen inviterer til en ny omgang babysalmesang i Toft-

lund kirke fra onsdag den 23. januar kl. 10.00 og 8 uger frem (minus vin-

terferien).
Der er som sædvanligt afslutning i forbindelse med en spaghettigudstjeneste 

torsdag den 21. marts kl. 17.00, hvor alle er velkomne. 
Hvis du er interesseret i at høre mere om babysalmesangen, er du velkommen til 

at kontakte Mette Clausen på 20 92 75 09 eller sognepræst Gerda Melchiorsen.
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Koncerter i Toftlund kirke
Midtlandskoret - synger som sædvanligt adventstiden ind med deres traditi-
onelle koncert 1. søndag i advent. I år er det søndag den 2. december kl. 19.30 
og det bliver med korets nye dirigent: Ida Marie Skau fra Løgumkloster. Udover 
korsang vil der være et par fællessalmer.

Midt Syd Kantori - holder julekoncert tirsdag den 18. december kl. 19.30 
under ledelse af kirkens organist Lars Elmholdt Christesen. 
Koret ledsages ved koncerten af pianist 
Christa Nyborg, Bovlund.
Der vil også være et par fællessalmer.

Til begge koncerter er
alle hjerteligt velkomne
og der er fri entré.

Julemusikgudstjenester
med de ni læsninger, korsang og fællessalmer finder i år sted søndag den 9. 

december kl. 10.30 i Toftlund kirke og torsdag den 13. december kl. 19.30 

i Tirslund kirke. Begge steder medvirker Toftlund kirkes børnekor og ung-

domskor under ledelse af organist Lars Elmholdt Christesen. Konfirmander 

læser teksterne om advents- og juletidens begivenheder og menigheden synger 

julesalmer.

sanG & 
musiK

er i løbet af sommeren og efteråret blevet 
taget under behandling af kirkegårdsperso-
nalet. Der er fjernet beplantning og sat nye 
sten på langsiden ud mod Melvang og opsat 
cykelstativ ved porten ind til kirkegården. 
Det flotte resultat ses tydeligt på billedet.

Kirkens 
parkeringsplads

9

KoncerT
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sogneaftener
Menighedsrådene i den tidligere Nørre-Rangstrup kommune inviterer på 
fire sogneaftener i løbet af vintersæsonen. Den første fandt sted i oktober, 

men der følger endnu tre spændende aftener.
Torsdag den 24. januar kl. 19.00 på Agerskov Kro. Teolog, bio-
etiker og medlem af Etisk Råd, Mickey Gjerris, København: »De 
umulige valg. Muligheder, værdier og arbejdet i Etisk Råd«.
Foredraget vil sætte fokus på nogle af de værdikonflikter, som 
Etisk Råd har beskæftiget sig med de sidste år. F.eks. diskussio-
nen om, hvordan vi som samfund skal prioritere i sundhedsvæ-
senet efterhånden som mulighederne for at helbrede sygdomme 
bliver bedre og bedre, men samtidig koster mange penge. Også 
på andre områder står vi overfor svære valg. Organdonation, ak-

tiv dødshjælp og behandling af barnløse er alle områder, hvor der er alvor-
lige værdikonflikter og hvor det er nødvendigt at træffe valg, der vil efterlade 
nogle som tabere og andre som vindere. 

Torsdag den 21. februar kl. 19.00 i Rurup forsamlingshus. 
Cand. mag. Kirsten Kjærulff, Randers: »Hildegard af Bingen. 
Middelaldermystiker med appel til nutiden«.
Kirsten Kjærulff er en stor kender af Hildegards virke som non-
ne, profet, mystiker, teolog, lægekyndig, politiker, digter, kom-
ponist og billedhugger. Hun har skrevet bøger om hende og har 
arrangeret rejser til området i Tyskland, hvor Hildegard opbyg-
gede sit kloster. Og her i oktober måned 2012 var hun i Rom i 

anledning af, at paven ophøjede Hildegard til kirkelærer.
Hildegard af Bingen er kommet til manges kendskab indenfor de senere år 
efter udgivelsen af Anne Lise Marstrand- Jørgensens bøger om hende. 
Ved denne sogneaften bliver der mulighed for at høre mere om denne be-
mærkelsesværdige kvinde, hvis liv og virke er et uudtømmeligt studium. 
Begge sogneaftener er for alle interesserede og prisen er kun 50 kr for kaffen. 

Den sidste sogneaften finder sted i Toftlund biograf mandag den 18. marts 
kl. 18.30.  Her vises og samtales om filmen: »De kaldte hende Sarah«. Nær-
mere omtale følger.
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Kirkernes hjemmeside: www.toftlundkirke.dk eller www.tirslundkirke.dk

Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad
Udgives af pastoratsrådet. Redaktion og fotos: Gerda Melchiorsen.
Omdeling: Post Danmark. Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj, august og november.
Deadline til næste nummer (marts-april-maj): Mandag den 7. januar 2013.

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
Babysalmesang: Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf. 20927509
Kirkesanger Gitte Fries, Koldingvej 21, Nr. Løgum, tlf. 74 64 35 12
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-Tirslund pastoratsråd:
Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf. 74 83 27 83
Inge Thyssen, Arnumvej 70, Hønning, tlf: 74 83 40 20
Grethe Madsen, Kastanievej 16, tlf. 74 83 21 76
Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf. 74 83 29 78
Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf: 74 83 18 13
Christian Iver Petersen, Haverbækvej 11, tlf: 74 83 12 69
Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf: 74 83 21 50
Betty Fievé, Skovvej 1, tlf: 74 83 00 21
Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, tlf. 74 83 29 67
Torben Steensbeck, Lille Åbølvej 6, tlf: 74 83 08 66
Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8, tlf: 74 83 22 26
Elin Ebsen Rom, Hyrup Skovvej 1, tlf: 74 83 03 91

       11
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Salmestafet
Næste omgang salmesang er torsdag den 7. marts kl. 19.30   
på Herrestedgaard. Stafetten er givet videre til tømrer Ejner    
Iversen, Gøtterup og husmor Ingeborg Asmussen, Stenderup.

Sogneindsamling
Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde finder sted søndag den 10. 
marts kl. 10-12 i Tirslund og Toftlund sogne. Sæt gerne X i kalenderen

Det nye pastoratsråd
tiltræder 1. søndag i advent. Ved redaktionens slutning er rådet endnu ikke konstitueret, 

men navnene på de 12 medlemmer kan læses under adresserne. Der er 8 rådsmedlem-

mer fra Toftlund sogn og 4 fra Tirslund sogn.

En stor tak for godt samarbejde til Birgitte Lautrup-Nielsen, Børge Lund (Toft-

lund) og Karin Jørgensen (Tirslund), der ikke ønskede at genopstille. 

Sogneindsamling
Søndag den 10. marts er der atter sogneindsamling arrangeret af Folkekirkens Nød-
hjælp i samarbejde med mange af landet sogne.
Vi begynder i Toftlund kirke med gudstjeneste kl. 9.00 og derefter går/cykler/kører vi 
ud i Tirslund og Toftlund sogne i et par timer, for at samle penge ind til de sultende i 
verden. Når vi mødes igen på Herrestedgaard venter der et traktement og en snak om 
formiddagens oplevelser.
Om aftenen kl. 19.00 er der gudstjeneste i Tirslund kirke.

Kirkefrokost med foredrag
søndag den 3. februar inviteres på kirkefrokost på Herrestedgaard 
efter fællesgudstjenesten i toftlund kirke kl. 10.30.
I forbindelse med kirkefrokosten får vi besøg af programmedarbej-
der Anders Laugesen  fra DR’s trosredaktion. Han vil fortælle om 
»Mit liv med mennesker og tro« Anders Laugesens liv har i mere 
end 25 år været vævet sammen med formidling af trosstoffet og de 

mange spændende samtaler et sådant område giver mulighed for.
Mødet arrangeres i samarbejde mellem menighedsrådet og KLF, Kirke og Medier for 
Toftlund og omegn.

Alle er velkomne og frokosten koster 40 kr. Tilmelding til Gerda Melchiorsen


