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Børn fra 0. klasserne ankommer med teg-
ninger til påskeudstilling i Toftlund Kirke.
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juleand, påskelam 
og pinsefisk

Danskerne husker med maven, sagde en 
nu afgået biskop for nogle år siden i for-
bindelse med et fremstød for at spise fisk 
til pinsehøjtiden.  Indtil da havde vi ikke 
haft en bestemt spise til pinsen på samme 
måde, som vi forbinder julen med ande-
spisning og påsken med indtagelse af lam-
mekølle.

Opfordringen til at spise fisk gav lidt op-
mærksomhed omkring pinsen, som er 
den af de tre kristne højtider, der er svæ-
rest at forstå.

Fisken er et kristent symbol 
fra kirkens første tid. Da 
den nye tros tilhængere ofte var udsat for 
forfølgelse, brugtes fisken som gensidigt 
kendetegn mellem de kristne. Baggrun-
den er, at de fem bogstaver, der udgør 
det græske ord for fisk, samtidig er for-
bogstaverne til ordene i sætningen: Jesus 
Kristus, Guds søn, frelser.

Romerrigets første kristne fandt sammen 
ved hjælp af fisken.  Symbolet viste dem 
hen til en menighed, der bekendte sig til 
Kristus, sang salmer, bad bønner og fej-
rede nadver.

Den første menighed blev stiftet pinsedag 
i Jerusalem, hvor pinseunderet skete med 

disciplene. Helligånden kom til dem som 
flammer på deres hoveder eller sagt med 
andre ord: Guds kraft kom over dem og 
opildnede dem, gjorde dem tændte for 
budskabet og de evnede at formidle evan-
geliet til de mange folkeslag, der var for-
samlet i Jerusalem. 

På den første pinsedag blev 3000 menne-
sker døbt og dermed var den kristne kirke 
blevet født. Men som sagt levede de før-
ste kristne under vanskelige forhold, som 
det desværre også er tilfældet med mange 
kristne i dag.

De kristne menigheder overlevede den-
gang som nu på trods af forfølgelse og an-
dre vilkår, der vanskeliggør sammenhol-
det. Overlevelsen skyldes hverken præster, 
biskopper eller andre medlemmer af kir-
ken, men at Gud stadigvæk holder sam-
men på menigheden ved at være til stede i 
sin Hellige Ånd. 

Vi fejrer pinse år efter år i taknemmelig-
hed over, at Gud selv er i blandt os og 
gør vort menighedsfællesskab levende og 
hjælper os til troen, håbet og kærligheden.

Glædelig pinse!

af sognepræst 
gerda Melchiorsen

2
Petersfisk serveret 
ved Genezareth sø.
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Som et tilbud til både turister og beboere i Ar-
rild arrangerer vi to sommeraftensange i Arrild 
kirke. 

De to arrangementer finder sted torsdag den 
3. juli ved Gerda Melchiorsen og torsdag den 
7. august ved Peter Boyschau, begge dage kl. 
16.30. Indholdet vil være en aftensalme eller 
to, lidt orgelmusik og en fortælling om kir-
ken, gerne på både dansk og tysk, hvis der er 
ønske derom. 

Alle er meget velkomne til en halv times sam-
vær i den smukke kirke. 

Friluftsgudstjeneste i pinsen
Traditionen tro har vi fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag med sognene i 
Nørre-Rangstrup samt Bovlund frimenighed. 

I år bliver det mandag den 9. juni kl. 14.00 og gudstjenesten finder sted på 
sportspladsen i Tirslund. Midt Syd Kantori medvirker, sognepræst Gerda Mel-
chiorsen prædiker og efter gudstjenesten sælger Arrild-Branderup FDF kaffe og 
kage. Deltagerne bedes medbringe stole eller tæpper og solskin!

I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Toftlund kirke.  

Hold øje med hjemmesiden: tirslundkirke.dk

Sommeraftensang i arrild Kirke



aKTiviTeTSKalender

Søn 1. juni  Ingen gudstj. 9.00 GM 10.30 GM  
 6. s. e. påske

Tirs. 3. juni 15.00 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard

Ons 4. juni 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Hanne Pedersen, Søndergade 20.

Søn 8. juni 10.30 PB Ingen gudstj. 10.30 GM
 Pinsedag
 
Man 9. juni Ingen gudstj. 14.00 GM Ingen gudstj. 
 2. pinsedag   Friluftsgudstjeneste

Fre. 13. juni 19.30 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Grethe og Erling Due Pedersen,   
    Hyrupvej 28.

Søn. 15. juni   9.00 PB Ingen gudstj. 10.30 PB  
 Trinitatis søndag    Ribe Gospelkor medv.

Tirs. 17. juni 19.00  Arrild menighedsråd holder møde i konfirmandhuset.

Ons. 18. juni 19.00  Toftlund-Tirslund menighedsråd holder møde på Herrestedgaard.
Ons. 18. juni 19.00  IM udflugt. Afgang fra De unges Hjem.

Søn. 22. juni 16.30 PB Ingen gudstj. 10.30 PB
 1. s. e. trin. Spaghettigudstj.

Man. 23. juni 19.30 Familieaften. Sct. Hans hos Solveig Brændstrup og Ejnar Iversen,   
    Hyrup Skovvej 8. Båltale ved Olaf Schmidt Hansen, Tiset.

Søn. 29. juni Ingen gudstj.   9.00 PB 10.30 PB
 2. s. e. trin.

juni arrild KirKe ToFTlund KirKeTirSlund KirKe
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juli arrild KirKe ToFTlund KirKeTirSlund KirKe

Tors. 3. juli 16.30  Sommeraftensang i Arrild kirke med musik og fortælling 
    ved Gerda Melchiorsen.

Søn. 6. juli   9.00 GM Ingen gudstj. 10.30 GM
 3. s. e. trin.

Søn. 13. juli Ingen gudstj. 19.30 GM 10.30 GM
 4. s. e. trin.

Søn. 20. juli 10.30   Ingen gudstj.   9.00 GM
 5. s. e. trin.

Søn 27. juli Ingen gudstj. Ingen gudstj.   9.00 Casper Gregers   
6. s. e. trin.     Jensen

Søn 3. aug. Ingen gudstj.   9.00 PB 10.30 PB
 7. s. e.trin.

Ons. 6. aug. 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Jes Iver Schmidt, Skovsbjergvej 14.

Tors. 7. aug.  16.30  Sommeraftensang i Arrild kirke med musik og fortælling 
    ved Peter Boyschau.

Søn. 10. aug. 10.30 PB Ingen gudstj.   9.00 PB
 8. s. e. trin.

Ons. 13. aug. 14.30 GM  Ældregudstjeneste med efterfølgende kaffebord.
Ons. 13. aug. 19.30 IM bibelkreds hos Grethe Kjeldsen, Ahornvej 25.

Søn. 17. aug. Ingen gudstj.   9.00 GM 10.30  GM Efterflg.   
 9. s. e. trin.     arrangement m.   
       Jens Rosendal.  
       Se omtalen.

Ons. 20. aug. 19.30 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen,   
    Gl. Toftlundvej 3.

auguST
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arrild KirKe ToFTlund KirKeTirSlund KirKe

GM = Gerda Melchiorsen · PB = Peter Boyschau

Kirkebil tlf. 74833640
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.

Fre. 22. aug.  14.30 IM og LM eftermiddagsmøde på De unges Hjem ved   
    sognepræst Heine Holmgaard, Bedsted.

Søn. 24. aug. 10.30  PB Ingen gudstj. 10.30  GM
 10. s. e. trin.

Søn. 24. aug. De unges Hjems familieudflugt.  Afgang efter gudstjenesten. 
   Program bliver fremlagt i kirken.

Ons. 27. aug.  19.30 Fællesmøde på De unges Hjem.

Søn. 31. aug. 10.30 PB   9.00  GM 10.30 GM
 11. s. e. trin.
 

aKTiviTeTSKalender
auguST
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Studene ved 
Herrestedgaard. 
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Konfirmationsforberedelsen 
i Toftlund

I den nye skolereform er konfirmationsforberedelsen ikke tænkt med ind i skoledagen i 
7.årgang og det betyder, at en del af forberedelsen skal foregå i konfirmandernes fritid.
I skrivende stund har vi præster ikke overblik over, hvordan det skal gribes an, men 
det kommende skoleårs konfirmander vil i begyndelsen af sommeren få en plan over 
forberedelsesdagene, så hjemmene kan tage højde herfor i deres planlægning. 
Konfirmanderne kommer desuden nu ikke kun fra Skolecenter Toftlund, men også 
fra STUK. 

Datoerne for konfirmationer i 2015 er som følger:
Søndag den 3. maj: Elever fra Høllevang afd.
Søndag den 10. maj: Elever fra Nyboder afd.
Søndag den 10. maj: Tirslund Kirke.
Torsdag den 14. maj (Kr. Himmelfartsdag): elever fra STUK.

Fredag den 4. april var forårets konfirmander på tur til Esbjerg. Dagens første 
programpunkt var morgensang i den katolske kirke og derefter fortalte pastor 
Benny Blumensaat om de særlige kendetegn ved katolicismen. Han berettede 
også om, hvordan han selv på trods af misbrug og kriminalitet i sin ungdom, 
var blevet overbevist om, at han skulle være præst. 
Bagefter gik turen til Jerne kirke, hvor socialpræst Ingelise Wenzel fortalte om 
sit arbejde blandt hjemløse og misbrugere. Efter to spændende foredrag blev 
konfirmanderne luftet ved »Mennesket ved Havet« og så gik turen til Sædden 
og Hjerting kirker. I sidstnævnte fortalte Peter Boyschau om Roberts Jacobsens 
interessante alterudsmykning, der er lavet af skrot fra havnen. 

Konfirmandudflugt



88

Konfirmandundervisning i arrild
Et nyt hold konfirmander skal snart i gang med at gå til præst. Undervisningen 
foregår i konfirmandhuset ved præstegården,  Rugbjergvej 7.
Første gang er tirsdag den 26. august  kl. 8.10 - 9.30. Jeg skal allerede nu gøre 
opmærksom på, at Arrild kirke til konfirmation den 26. april 2015 giver en sal-
mebog med navn på som gave. Alle, der hører til Arrild sogn, kan få deres børn 
konfirmeret i Arrild kirke, også hvis børnene går i skole et andet sted. Kontakt 
mig venligst, hvis I er i tvivl eller har spørgsmål.    

Peter Boyschau

På grund af sammenfald mellem præsternes ferie og byfesten afhol-
des der i år ikke byfestgudstjeneste i Toftlund, som vi plejer.
I stedet inviterer vi til en dag med sommersang på Herrestedgaard. 
Den finder sted søndag den 17. august. Vi begynder med gudstje-
neste kl. 10.30 i Toftlund kirke og derefter spiser vi den medbragte 
frokost på Herrestedgaard eller i haven, hvis vejret tillader det. Om-
kring kl. 13.00 byder vi velkommen til digter Jens Rosendal, der 
vil fortælle om sine salmer og sange og synge dem sammen med os. 

Det foregår indendørs med klaverledsagelse og servering af en kop kaffe.
Vi håber, at mange har lyst til at være, både fra Arrild, Toftlund og Tirslund sogne. 
Arrangementet koster ikke noget, blot bedes man tage frokostkurven med.  

Hjerteligt velkommen!

Sommersang med jens rosendal

babysalmesang
Mette Clausen tilbyder en omgang babysalmesang fra uge 34 
og frem til efterårsferien, afsluttende med spaghettigudstjene-
ste torsdag den 9. oktober kl. 17.00. 
Tidspunkt og ugedag er endnu ikke fastlagt, men alle, der 
har haft dåb i Arrild, Tirslund og Toftlund, får en invitation. 
Andre er også meget velkomne og babyer fra nabosogne tages 
med i det omfang, der er plads. 
Man kan læse mere på kirkens hjemmeside: toftlundkirke.dk.



99

indsamling i Toftlund Kirke
Hver søndag og helligdag året rundt samles der ind i klingpungen. Formålene 
er forskellige, som det ses af nedenstående regnskab. Menighedsplejen bruges 
f.eks. til uddeling af julekurve til familier i sognet.  Det er en god skik at samle 
ind for på den måde at vise, at kirkens arbejde ikke alene er at forkynde ordet, 
men også at gøre et stykke velgørende arbejde, kendt som kirkens diakonale 
opgave. I 2013 blev der indsamlet godt 29.000 kr i kirken til nedenstående 
formål: 
Indre Mission ............................. 1.000 kr
Det Danske Bibelselskab ............... 504 kr
KLF, Kirke & Medier  ................... 602 kr
Folkekirkens Nødhjælp .............. 3.212 kr
Y’s Men Region Danmark  ............ 725 kr
Mission Afrika  ........................... 1.585 kr
Danmission   .............................. 3.944 kr
KFUM og KFUK i Danmark  .... 1.670 kr
Høstoffer  ................................... 4.573 kr
Børnesagens Fællesråd  ............... 2.683 kr
Menighedsplejen  ....................... 8.657 kr

Ældregudstjeneste
Sidste sommer havde vi en dejlig ældregudstjeneste i Toftlund kirke og efterføl-
gende kaffebord på Herrestedgaard arrangeret af vores frivillige. 
Gudstjenesten havde deltagelse af beboere fra Toftegården og en del frivillige, 
der hjalp med at ledsage, skubbe kørestole og køre. 
I år afholder vi et lignende arrangement onsdag den 13. august kl. 14.30.  
Alle ældre i sognene er meget velkomne til at være med til denne festlige efter-
middag. Menighedsrådet giver kaffen.



10

Kirkegårdsgartner 
Linda Olson havde 
den 1. april været an-
sat i 10 år. Efter hen-
des eget udsagn er det 
ikke til at forstå, for 
hun føler, at tiden er 
fløjet af sted. Det 
hænger sammen 

med, at Linda elsker sit arbejde. Udover 
renholdelse og beplantning af et område 
på kirkegården står hun tillige for en del af 
græsklipningen, gør rent på Herrested-
gård og maler, når der er tid til det. Hun 
er den blandt medarbejderne, der har 
mest forstand på planter og deres pasning. 
Derfor bliver hun ofte taget med på råd, 
når vi skal finde på noget nyt og spænden-
de.  Linda er ihærdig, hjælpsom og en me-
get omgængelig kollega. Dertil er hun lat-
termild, smilende og imødekommende. 
Vi ønsker stort til lykke og håber på sam-
arbejde mange år endnu. 

Kirketjenerafløser Viggo Stidsen har 
den 1. juni ligeledes været ansat i 10 år. 
Viggo har været fast 
afløser ved gudstje-
nester og kirkelige 
handlinger og har al-
tid været klar til at 
hjælpe, når han har 
kunnet. Han har 
været en god kolle-
ga og nem at arbej-
de sammen med og 
omhyggelig med at få alt sat tilbage på ret-
te plads. Vi har både arbejdsmæssigt og 
også ved personalets sammenkomster 
nydt godt af Viggos lune og gode humør.

Viggo har nu valgt at gå på pension den 1. 
juni. Vi siger til lykke med jubilæet og 
mange tak for indsatsen gennem 10 år.  

Jes Jessen og menighedsrådet

10

jubilarer ved Toftlund kirke
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adresser
Sognepræst Gerda G. Melchiorsen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund
tlf. 74 83 14 43, mobil 21 69 58 85, mail:  ggm@km.dk    
Sognepræst Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund 
tlf. 74 83 43 76, mail: pbo@km.dk

Organist (Toftlund): Lars Elmholdt Christesen, Markvænget 69, tlf. 23 96 51 35
Kirkesanger (Toftlund, Tirslund): Grete Kjeldsen, Ahornvej 25, Toftlund, tlf. 20 77 92 12
Kirkesanger (Toftlund,Tirslund): Gitte Fries, Koldingvej 21, Nr. Løgum, tlf. 74 64 35 12
Kirketjener og graver (Tirslund): Niels Kr. Lund, Markvænget 91, tlf. 40 96 97 15
Kirketjener og kirkegårdsleder (Toftlund) Jes Jessen, Geestrupvej 29, tlf. 60 18 01 00
Babysalmesang: Mette Frost Clausen, Jægerskoven 20, Toftlund, tlf. 20 92 75 09
Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9. (træffetid kl. 11.00 - 12.00), tlf. 74 83 12 57
Sognehuset Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, Toftlund, tlf. 74 83 26 74

Organist (Arrild, Tirslund): Rikke E. Gudnason, Rugbjergvej 20, 6230 Rødekro, 
tlf. 74646091
Kirkesanger (Arrild):  Elna Jefsen Wolff, Arnumvej 25, Arrild,  tlf. 74 83 41 64
Kirketjener og graver( Arrild): Jan Bergholt, Arnumvej 18, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

arrild menighedsråd 
Formand: Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf. 23 74 60 45
Næstformand: Christian Jacobsen, Skærbækvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 42 82
Kasserer: Lise R. Johansen, Roostvej 6, 6535 Branderup, tlf. 25 14 45 56
Gudrun Jørgensen, Bjørnkærvej 4, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 44 64
Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 50 50 41 32
Suppleant: Lilly Riggelsen, Tohedevej 8, 6535 Branderup, tlf. 61 33 44 29

Toftlund-Tirslund menighedsråd: 
Formand: Dorthe Thorgaard, Østervang 3, tlf. 74 83 27 83
Næstformand: Anne Berit Holm, Haverbækvej 2, tlf. 74 83 29 67
Kasserer: Tove Lorentzen, Mariavænget 25, tlf. 74 83 18 13
Kirkeværge for Toftlund: Niels Juul Lauridsen, Elmevej 13, tlf. 74 83 21 50
Kirkeværge for Tirslund: Torben Steensbeck, Lille Åbølvej 6, tlf. 74 83 08 66
Betty Fievé, Skovvej 1, tlf. 74 83 00 21
Britta Heick Hansen, Ørderup Kirkevej 48, tlf. 74 83 29 78
Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8, tlf. 74 83 22 26
Grethe Madsen, Kastanievej 16, tlf. 74 83 21 76
Christian Iver Petersen, Haverbækvej 11, tlf. 74 83 12 69
Elin Ebsen Rom, Hyrup Skovvej 1, tlf. 74 83 03 91
Inge Thyssen, Arnumvej 70, tlf. 74 83 40 20
Suppleanter: Anne Kørschen, og Børge Hansen (Tirslund) og Hugo Vermund Nielsen
(Toftlund)
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Kirkernes hjemmeside: 
www.sogn.dk/arrild/ 
www.toftlundkirke.dk eller 
www.tirslundkirke.dk

Arrild-Toftlund-Tirslund 
sognes kirkeblad
Udgives af menighedsrådene. 
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 (sept.-nov.):  
Mandag den 7. juli.

Årets påskeudsmykning blev 
lavet af 0. klasserne fra Toftlund 
skole. De var med ved ophæng-
ningen og dagen efter blev der 
holdt påskegudstjeneste for 
dels indskolingen, dels byens 
børnehaver. 

Gerda Melchiorsen holder ferie fra den 20. 
juni til og med den 29. juni og igen fra den 
26. juli til og med 10. august.

Peter Boyschau holder ferie fra den 1. juli 
til og med den 27. juli.
I weekenden 26.-27. juli er det Caspar Gre-
gers Jensen fra Agerskov, der passer embedet.

Antallet af gudstjenester i pastoratets tre kirker 
er i ferietiden nødvendigvis skåret ned. Vi hå-
ber, at gudstjenestedeltagerne vil benytte sig af, 
at der hver søndag er gudstjeneste i mindst en 
af kirkerne og bakke op herom.

Præsternes 
sommerferie


