
KIRKEBLADKIRKEBLAD
for Arrild, Tirslund & Toftlund Sogne

kirkebladet.nu

 

4 · 2022
SEP · OKT · NOV

Friluftsgudstjenesten 
2. pinsedag



Musik skal der til - spil selv! Sådan en plakat 
med en cello og en cello-lignende person med 
noder og toner i alle retninger i Bo Bøjesens 
musikalske streg, har jeg hængende derhjem-
me. Jeg har prøvet at efterligne eksemplet, så 
længe jeg kan huske i mit 64-årige liv. 
Nu er det at spille, spille med og for og at lave 
musik sammen jo mange ting og har med det 
levede liv at gøre. Det lærer man tidligt at erfare 
- også på Hospice Sønderjylland - som snart 
har været én af mine arbejdspladser i 15 år med 
12 timer om ugen. Det levede liv, hvor rigt, 
fantastisk, umuligt eller fattigt det end har væ-
ret, rummer glimt af musikalsk modtagelighed 
og gylden lykke. Det er forbavsende, hvor ofte 
et liv knytter sig til musik, hvad enten man spil-
ler selv, lytter til eller bruger musik til adspre-
delse.
Musikken har den spændvidde, at den kan 
indgå alle steder, - binde steder, ansigter, følel-
ser, tids- og livsalder, stemninger, ven- og fjend-
skaber og natur og menneske sammen. Godt 
klaret af noget, der til syvende og sidst kun er 
lydbølger!
Den levende formidlede musik er mit udgangs-
punkt i arbejdet. Allerede før jeg blev ansat som 
musiker på Hospice, opstillede jeg nogle punk-
ter, der røber mit ærinde: Musik er ikke terapi, 
men kan have terapeutisk virkning. Musik er 
en selvstændig kunstart, men kan med held til-
passes og indgå i mange sammenhænge og rela-
tioner mennesker imellem. Musik er liv, ord, 
historier og fortælling, men har også sin evige 
begyndelse, der hvor ordene hører op. Musik er 
kommunikation - intens og nærværende - men 
har også sin plads i pausen, i frikvarterende, i 
det at koble fra og om muligt glemme tid og 

sted. Musik kan forløse noget i ethvert modta-
geligt menneske. 
Den levende formidlede musik skaber nærvær 
og kan lindre og/eller adsprede, så man måske 
lige »glemmer« smerten i øjeblikke eller over 
længere tid. 
Livet på Hospice er liv i komprimeret form; der 
er store sorger, men også store glæder; der er 
langstrakte perioder men også intense afgøren-
de øjeblikke; der er rolige rationelle overvejel-
ser, men også store følelsesudbrud og store prø-
velser; der er stunder med mening, men også 
stunder med tilsyneladende meningsløshed.
»Musik gør, at vi ikke føler os alene«. Ordene er 
sagt af den verdensberømte dirigent Simon 
Rattle. På samme måde sagde en hustru engang 
til mig, efter jeg havde spillet: »Det gør godt, 
.......for så føler jeg mig ikke alene med min dø-
ende mand«. En mand sagde opstemt til ægte-
fællen, da hun kom: »Jeg har været til koncert 
hele formiddagen.« Eller den »ensomme« vaga-
bond, der skrev: »Disse stykker er skrevet med 
kærlighed, - må jeg købe dem af dig, tak!«
Man kan godt sige, at jeg til morgensang, mu-
sikandagt og udsyngning spiller med et ydre 
bestemt formål, men det bagvedliggende mål er 
at skabe et rum for blot at være. Det gælder 
både for patienter, pårørende, frivillige, perso-
nale og for mig selv. Et frirum og en pause fra 
tanker eller et frirum og en pause til tanker som 
hospicepræst Ingeborg Kastberg så fint udtryk-
ker det, når vi har musikandagt hver 14. dag, - 
et stykke hverdagskirke, hvor vi samles trods 
mange modsatrettede tendenser og oplevelser i 
huset. Et hus, som også afspejler det brogede liv 
og den brogede verden, vi er en del af.

Musik på Hospice 
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Af organist 
Aksel Krogslund Olesen
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Hyggelige 
formiddage

Kom & syng med 
på Herrestedgaard

Onsdag den 7. september kl. 10.00
Tirsdag den 11. oktober kl. 10.00
Torsdag den 17. november kl. 10.00
Arrangeres af kirkesan-
ger Gitte Fries
Vi synger gamle, vel- 
kendte sange og 
viser fra Højskole-
sangbogen og også 
enkelte nye sange. 
Når stemmerne er 
sunget varme, drikker 
vi kaffe.

Det er uformelle for-
middage med mas-

ser af snak og godt 
samvær.

Kaffen: 25 kr.

StrikkecaféStrikkecafé
på Herrestedgaardpå Herrestedgaard

Onsdag den 14. september kl. 10.00
Torsdag den 27. oktober kl. 10.00
Onsdag den 23. november 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 
hjælper også gerne med at lære at 
strikke og hækle.

Klubben for enlige 
mænd på Herrestedgaard
Onsdag den 21. september kl. 10.00
Onsdag den 19. oktober kl. 10.00
Onsdag den 16. november kl. 10.00
Kom og vær med til hyggelige »mande-for-
middage«. Af aktiviteter kan nævnes foredrag, ture, virksomhedsbesøg, kreative 
projekter m.m. Vi spiser altid frokost sammen. Tilmelding til graver Jes Jessen 
60180100.
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Gudstjenester 
i Toftegårdens dagligstue 

Torsdag den 8. september kl. 10.15   
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Fredag den 14. oktober kl. 10.15   
ved sognepræst Peter Boyschau
Torsdag den 24. november kl. 10.15   
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Alle er velkomne - også selvom man ikke har 
pårørende på plejehjemmet. Det er dejligt, når vi 
er flere til at synge.

Hyggelige 
formiddage

Babysalmesang  Babysalmesang  
i Toftlund Kirkei Toftlund Kirke

ved musiklærer Mette Frost Clausen

Først synger vi i kirken og bagefter hygger vi os på Herrestedgaard.
Første gang var torsdag den 18. august kl. 10.00. 
Har du lyst til at deltage, så ring til Mette på tlf. 20927509 eller mail 
mfrostc@gmail.com
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Særlige 
gudstjenesterGudstjeneste 

for fred 
i Toftlund Kirke

ved sognepræst Marianne  
Holm Zeuthen

Tirsdag den 13. september  
kl. 17.00

Læg vejen forbi Toftlund Kirke in-
den aftensmaden og deltag i en kort 
gudstjeneste. Gudstjenesten foregår på 
både dansk og ukrainsk. 

Familie-
gudstjeneste  

i Toftlund Kirke
ved sognepræst Marianne Holm 
Zeuthen og musiklærer Mette 

Frost Clausen
Torsdag den 22. september  

kl. 17.00

For alle børn og deres familier. Efter 
gudstjenesten spiser vi på Herrested-
gaard. 

Tilmelding 
til Mette 
Frost 
Clausen 
senest en uge 
før på tlf. 
20927509 
eller mc@toftlund.net

Høst-
gudstjenester 

Søndag den 25. september kl. 
10.30 i Toftlund Kirke ved sogne-
præst Peter Boyschau. Bagefter høst-
frokost på Herrestedgaard. Tilmelding til Britta Heick Hansen tlf. 61782978 eller 
på mail: Britta.holger@toftlund.net senest søndag den 18. september. Pris 50 kr. 

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i 
Arrild Kirke ved sognepræst Marianne 
Holm Zeuthen.

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 i  
Tirslund Kirke ved sognepræst Peter 
Boyschau.
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Det sker

Gudstjeneste 
i anledning af

Tønder Kulturuge  
i Toftlund Kirke

ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen  
og Gypsyjazz

Søndag den 9. oktober kl. 10.30: 
 Temaet er »Hvad knytter os sammen?«

Bandet Gypsyjazz består af Yves Vernier, Jens 
Kaa og Hans Frej. Det hele begyndte ved en 
byfest, hvor Yves, Jens og Hans traf hinanden, 
og fandt ud af, at den fælles kærlighed til jazz-
musik især gjaldt fransk jazz. Så franskman-
den, nordjyden og sønderjyden fandt sam-
men, - og bandet Gypsyjazz var født!
Yves Vernier, er guitarist og sanger med rødder 
i rock´n roll og rythm and blues fra 60´erne 
og 70´ernes Paris. 
Jens Kaa, multimusiker, med bedst kendt som 
en fremragende guitarist, som er hjemme i alle 
slag musik. 
Hans Frej selvlært bassist og en veteran fra 
jazzscenerne. 
De har udgivet plader, samt en CD med nor-
diske folkemelodier i jazzfortolkning. 
Det bliver en festlig gudstjeneste med ander-
ledes musik.

Gudstjenesten er en del af Tønder Kulturuge

66

Salme-
sangsaften
i Toftlund Kirke 
Onsdag den 31. august 

kl. 19.30  

Salmesangsaften ved Gitte 
Fries og Lone Skovgaard. 
Vi synger gamle salmer.

Jule-Jule-
koncertkoncert

i Arrild Kirkei Arrild Kirke 
Tirsdag den  

22. november kl. 19.30 

Julekoncert med Lunau, 
Sund og Svøbsk: Juletradi-
tion - sange og folk.

Gratis entré.
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AKTIVITETSKALENDER
PB = Peter Boyschau 

MHZ = Marianne 
Holm Zeuthen

SEPTEMBER

 Søn. 4. sep.
12. s. e. trin.

09.00 MHZ 10.30 MHZ 

Ons. 7. sep. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.

Tors. 8. sep. 10.15 Plejehjemsgudstjeneste på Toftegården v. MHZ.

 Søn. 11. sep.
13. s. e. trin.

10.30 PBO 

Tirs. 13. sep. 17.00 Gudstjeneste for fred i Toftlund Kirke MHZ.

Ons. 14. sep. 10.00 Strikkecafe på Herrestedgaard.

Tors. 15. sep. 19.00 Foredrag med Steffen Jensen i Agerskov Sognehus. Se side 11.

 Søn. 18. sep. 
14. s. e. trin.

12.00 Hygge og spisning 
i Arrild Menighedshus
14.00 Familiegudstjene-
ste ved MHZ. Se side 11.

09.00 PBO 10.30 PBO

Ons. 21. sep. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Tors. 22. sep. 17.00 Familiegudstjeneste i Toftlund Kirke MHZ.

 Søn. 25. sep. 
15. s. e. trin.

10.30 PBO Høstgudstj.
Børne- og Ungdomskoret 
medvirker. Se side 5.

Tirs. 27. sep. 10.00 Koncert i Toftlund Kirke, se side 12.

Tors. 29. sep. 19.30 Salmestafet på Herrestedgaard.

77

AUGUST ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Ons. 31. aug. 19.30 Salmesangsaften i Toftlund Kirke. Vi synger gamle salmer.

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.



8

AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Søn. 2. okt. 
16. s. e. trin.

10.30 MHZ
Høstgudstjeneste

10.30 PBO
Høstgudstjeneste

09.00 PBO

Tirs. 4. okt. 14.30 Foredrag med Thomas Uhre Fenger i Arrild Menighedshus.

 Søn. 9. okt. 
17. s. e. trin.

10.30 MHZ 
Gudstj. i anledning af Tøn- 
der Kulturuge. Se side 6.

Tirs. 11. okt. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard.

Tors. 14. okt. 10.15 Plejehjemsgudstjeneste på Toftegården PBO.

 Søn. 16. okt.
18. s. e. trin.

14.00 PBO 10.30 PBO

Søn. 16. okt. 16.00 Koncert i Arrild Kirke, se side 12.

Ons. 19. okt. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.

Søn. 23. okt. 
19. s. e. trin.

09.00 MHZ 10.30 MHZ 
Børne- og Ungdomskoret 
medvirker

Tors. 27. okt. 10.00 Stikkecafe på Herrestedgaard.

Søn. 30. okt. 
20. s. e. trin.

14.00 PBO 
BUSK-gudstj. Se side 10.

10.30 PBO 
BUSK-gudstj. Se side 10.

Danmissions 
efterårsmøde 
på Herrestedgaard 

Mandag den 3. oktober kl. 18.30
Sognepræst Susanne Lubago fortæller 
om Mission- og diakonisyn i mission i 
dag. Der er fællesspisning.
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PB = Peter Boyschau · MHZ = Marianne Holm Zeuthen

NOVEMBER ARRILD KIRKE TIRSLUND KIRKE TOFTLUND KIRKE

Tors. 3. nov. 19.00 Foredrag med Jens Chr. Meldgaard på Herrestedgaard. Se bagsiden.

 Søn. 6. nov.
Allehelgen

10.30 PBO 14.00 MHZ 10.30 MHZ

 Søn. 13. nov.
22. s. e. trin.

10.30 MHZ Gudstj. med 
salmer fra den nye Højsko- 
lesangbog. Midt Syd Kan- 
tori medvirker. Se side 10.

Ons. 16. nov. 10.00 Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard. 

Tors. 17. nov. 10.00 Kom og syng med på Herrestedgaard. 

 Søn. 20. nov.
S. s. i kirkeåret

10.30 PBO

Tirs. 22. nov. 19.30 Julekoncert i Arrild Kirke med Lunau, Sund og Svøbsk.

Ons. 23. nov. 10.00 Strikkecafe på Herrestedgaard.

Tors. 24. nov. 10.15 Plejehjemsgudstjeneste på Toftegården MHZ.

 Søn. 27. nov.
1. s. i advent

10.30 PBO 09.00 MHZ 10.30 MHZ 
Børne- og Ungdomskoret 
medvirker

DECEMBER

Tors. 1. dec. 19.00 Luciaoptog og foredrag i Tirslund Forsamlingshus, se bagsiden.

Scan QR- 
koden og kom 
direkte til vores 

hjemmeside

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 for næste nummer (december, januar og februar 2023): 6. september 
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Særlige 
gudstjenester Allehelgen 

Søndag den 6.  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 min-
des vi dem, der er døde siden sidste 
allehelgensdag. 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.

Gudstjeneste med salmer  
fra den nye højskolesangbog
ved sognepræst Marianne Holm Zeuthen
Søndag den 13. november kl. 10.30 i Toftlund Kirke 

I den 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i 2020, har redaktionen 
valgt at have samme antal salmer med, som i tidligere udgaver af bogen. Men 
de har set kritisk på salmerne og valgt at tage flere nye salmer med i stedet for 
nogle af de ældre salmer, som var meget knyttede til gudstjenesten, kirkerummet 
og kirkens ritualer som dåben. I stedet har de overladt pladsen til salmer, som er 
mere almene i deres karakter.
Ved denne gudstjeneste synger vi kun salmer fra Højskolesangbogen.
Midt Syd Kantori medvirker.

BUSK-BUSK-
gudstjenestegudstjeneste

Søndag den 30. oktober kl. 10.30  
i Toftlund Kirke 

Søndag den 30. oktober kl. 14.00  
i Arrild Kirke 

ved sognepræst Peter Boyschau

Årets tema er »Trolden i os alle«.

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og 
Kirke. Så det er en gudstjeneste for 
børn, unge og barnlige sjæle. Efter 
gudstjenesten serveres kaffe og soda-
vand.
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Det sker
Steffen Jensen:  

Jerusalem - en velsignet  
forbandelse  

i Agerskov Sognehus
Torsdag den  
15. september  
kl. 19.00
Jerusalem repræ- 
senterer to mod- 
poler - noget vid-
underligt og forfærdeligt på samme 
tid. Byen bugner med religiøs fana-
tisme og hellige stræder, men det er 
også en by, der forsøger at fungere 
som et normalt moderne samfund. 
Der hersker dog en stor grad ufor-
sonlighed i byen, som er splittet af 
en politisk og religiøs konflikt. Jeru-
salem kaldes ofte »en korsvej mellem 
Paradis og en galeanstalt«, hvilket 
ifølge Steffen Jensen beskriver byen 
meget godt. Tre verdensreligioner 
opfatter Jerusalem som hellig, og to 
stridende nationer vil hver især have 
byen som sin hovedstad.
Steffen Jensen giver jer et meget per-
sonligt foredrag, om en by, som han 
har levet i siden 1991, og som han 
hader og elsker på samme tid.
Kaffen koster 50 kr.
Arrangeret af Agerskov, Arrild, Bran-

derup, Tirslund og Toftlund Sogne

Operation 
Christmas-Child

Søndag den 18. september 
12.00 Vi pakker skotøjsæsker og spiser 
frokost sammen i Arrild Menigheds-
hus.
14.00 Familiegudstjeneste i Arrild 
Kirke ved Marianne Holm Zeuthen. 
Det er for hele familien Der er ingen 
tilmelding. Bare mød op og vær med. 
Du skal medbringe en skoæske og ting 
og sager, som du vil give et barn. Tænk 
over, om det er en dreng eller pige, 
og hvad aldersgruppen er. Du kan få 
inspiration til gave-ideér nedenfor.
Du må gerne medbringe gavepapir, vi 
hjælper med at pakke æsken ind.

Hvad er Christmas Child: Formålet med 
arbejdet hos Christmas Child er at vise 
Guds kærlighed til trængende børn i hele 
verden. Hvis I har spørgsmål, så kriv til:  
arrildkirke@gmail.com 

GAVE-IDÉER TIL SKOÆSKEN: Bold og pumpe, bamser, dukker, biler, små musikinstrumenter, sjip-petov, puslespil, kortspil. Blyanter, kuglepenne, blyantspidser og viske-læder, lineal, farveblyanter og kridt, notesblokke og tegnebøger. Tand-børste, håndsæbe (ikke flydende), kam, hår/negle-børste, ansigtsklud. Hat, hue, handsker, tørklæde, hjem-mestrik, solbriller, strømper, t-shirt, hår-tilbehør, lommelygte.

HVAD SKAL IKKE MED: Tandpa-

sta, slik, crème og væsker; brugte el-

ler ødelagde ting, krigsrelaterede ting; 

frø, tyggegummi, mad; religiøst eller 

politisk litteratur; medicin, sæbebob-

ler, spraydåser; skarpe eller skrøbelige 

genstande. 1111
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Foredrag med 
Thomas Uhre Fenger  

i Arrild Menighedshus 
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30

Tidligere præst i Ar-
rild (1984 - 1989) 
Thomas Uhre Fen-
ger fortæller om sin 
tipoldefar Johannes 
Ferdinand Fenger.
Johannes Ferdinand 

levede 1805-1861 i det, man kalder 
guldalderen. Samtidig med H. C. 
Andersen og de store guldalder-ma-
lere. Han var en nær ven af Grundt-
vig, - og også af B. S. Ingemann, som 
skrev »ulen har bragt velsignet bud« 
efter et besøg hos Fenger-familien i 
Lynge Præstegård ved Sorø.
Billedforedraget giver et spændende 
indblik i en skæbne, som levede for 
200 år siden. 
Der serveres kaffe og kage.

Koncert »Tænk 
at livet koster 
livet« i Arrild Kirke
Søndag den 16. oktober kl. 16.00

Melodier til sange og salmer af Bent 
Fabricius-Bjerre, Peter Møller, Matti 
Borg og Aksel Krogslund Olesen; præ-
senteret af guitarist Carsten Pedersen, 
Århus og musiker og komponist Aksel 
Krogslund Olesen, Løgumkloster. 
Arrangør: 
Arrild Menig-
hedsråd, som 
led i Kulturda-
gene i Tønder 
Kommune. 
Årets tema er: 
»Hvad knytter 
os sammen?«

Koncert  
»Sange til kærligheden, 
til livet og til Danmark«

i Toftlund Kirke 
Tirsdag den 27. september  

kl. 10.00

For nogle år siden havde 
vi en skøn formiddag 
med Dorte Mørup Tag-
mose og Otto Fabri-
cius, så nu gentager vi 
succesen. Dorte synger 
dejligt og er god til at 
fortælle om sangene. 

Hun vil blandt andet synge sange af 
Jens Rosendal, Halfdan Rasmussen 
og Ib Spang Olsen.

Salmestafet 
på Herrestedgaard

Torsdag den  
29. september kl. 19.30  
Linda Sørensen og Ingelise 
Jensen vælger salmer, som 
vi skal synge denne aften. 

De fortæller om, hvil-
ken betydning salmer-
ne har for dem. Der 
serveres kaffe og kage. 
Kaffen koster 25 kr. 
Alle er velkomne.



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. 6070 2204, eller  
Holger Hansen, tlf. 7483 2978 / 7238 9713.

September

Onsdag 14. 19.30 IM’s bibelkreds har bibeltime på DuH.
Fredag 16. 14.30 Seniormøde i Betania. Ejler Nørager, Haderslev.
Onsdag 21. 19.00 IM Efterårsmøde i Toftlund Kirke og Herrestedgård. Ved pastor 

em. Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Fredag 23. 18.00 Høstfest - hvor vi starter med fællesspisning. Vi får besøg af tidl. 

efterskolelærer Eva Dam Christensen, Nagbøl.
Oktober

Onsdag 12. 19.30 IM’s bibelkreds har bibeltime på DuH.

Fredag 21. 14.30 Seniormøde ved Jørgen Boiskov Hansen, Gram.

Onsdag 26. 19.30 Fællesmøde på DuH.

Lørdag 29. 14.30 IM Temaundervisning i Gram Menighedshus.
Ved pastor Morten Vibert, Rise.

November

Mandag 7. 19.30 Voksenaften med KFUM & KFUK i Gram Menighedshus. Ved 
biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift. Emne: »Bønnen giver ord, når 
man ingen ord har«.

Onsdag 9. 19.30 IM’s bibelkreds har bibeltime på DuH.

Tirsdag 15. 19.00 Y’Mens Clubben indbyder til fællesmøde med docent og phd.Karin 
Christiansen, Århus. Karin er programleder for Sundhedsteknolo-
gi, metodeudvikling og etik. Emne: »Etik i sygdomsbehandlingen«.

Fredag 18. 14.30 Seniormøde i Betania ved Erik Haahr Andersen.

Onsdag 23. 19.30 Fælles bibeltime for alle interesserede og bibelkredsene.Oplæg ved 
sognepræst Lars Peter Melchiorsen, Halk. Emne: »Når der kommer 
nye ord på forkyndelsen«.

 FOLKEKIRKELIGE KLUBBER OG FORENINGER

Vi mødes på De unges Hjem, Vestergade 42, 6520 Toftlund, medmindre der står andet. 
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 13

Se mere på
www.deungeshjem.dk
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FDF Toftlund

0.-3. klasse mødes mandage kl. 17.00 til 18.30.
4.-6. klasse mødes mandage kl. 19.00 til 20.30.
7. klasse og opefter mødes mandage kl. 19.00 til 20.30.

Vi mødes i FDF-huset, Ejnar Friis Vej 8, 6520 Toftlund.

Kontaktoplysninger til Toftlund FDF er: Alf Pedersen  | tlf. 2944 9856  |  
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: Dorthe Holm Mørk  | tlf. 2146 6478   | holm_dorthe@hotmail.com
 
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 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  |  olejuhl@bbsyd.dk

FDF giver børn og unge 

et ståsted at møde verden fra

FDF Arrild/Branderup 

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

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

Kontakt: kredsleder Maria K. Grigoleit  | tlf. 2077 7484.

14
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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:
Hanne Grethe Holm | mail: hgh@km.dk tlf. 2917 1738

Gravere: 
Toftlund: Jes Jessen | toftlundkirke@outlook.dk tlf. 6018 0100
Tirslund: Niels K. Lund | lunden58@gmail.com tlf. 4096 9715
Arrild: Hans Verner Ockens | hvo@bbsyd.dk tlf. 4082 2232
Kirkegårdskontoret i Toftlund, Melvang 9, (træffetid kl. 11.00-12.00) tlf. 7483 1257

Organister:
Toftlund: Lone Skovgaard | skovgaard.p@gmail.com tlf. 3048 4376
Tirslund/Arrild: Aksel Krogslund Olesen | aksel@akomusik.dk tlf. 2445 5306

Kirkesangere:
Toftlund/Tirslund: Gitte Fries | friesgitte@gmail.com tlf. 5238 2170
Arrild: Elna Jefsen | jefsen1957@gmail.com tlf. 2424 9296

Arrild Menighedsråd:
Formand Bent Beim | arrildkirke@gmail.com tlf. 2374 6045
Næstformand Katrin Elisabeth L. Jacobsen | katrin_jac@hotmail.com tlf. 7136 4472
Kasserer Hanne Stensdal Hansen | fiskholm8@gmail.com tlf. 6072 4195
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 Grethe Madsen | grethe@cetg.dk tlf. 6178 2176
Kasserer Anne Berit Holm | abh.holm2@bbsyd.dk tlf. 6468 5010
Kirkeværge Christian Iver Petersen | chr.iver@bbsyd.dk tlf. 2163 4269
Betty Fievé | fievebetty@gmail.com tlf. 2041 7673
Ejner Iversen | ejner_iversen@hotmail.com tlf. 7483 2226 / 2083 2753
Hanne K. Pedersen | hans.hanne@bbsyd.dk tlf. 2113 8648
Holger Hansen | britta.holger@toftlund.net tlf. 7238 9713
Gudrun Christensen | egely38@hotmail.com tlf. 6064 1835
Anne-Lene Nansen | annelenenansen@gmail.com tlf. 7483 2245 / 2142 3354
Hanne Margrethe Pedersen | hanne.pedersen@privat.dk tlf. 7483 2074
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund | 837v1201@gmail.com tlf. 7483 1642
Medarbejderrepræsentant: Organist Lone Skovgaard
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Adresser

Arrild Menighedshus, 
Rubjergvej 7, Arrild

Sognehuset Herrestedgaard,  
Herrestedtoft 1, Toftlund
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I en kælder sort som kul!   
Om at leve med og i en depression
Foredrag med Jens Chr. Meldgaard
Torsdag den 3. november kl. 19.00 på Herrestedgaard
At leve i et mørke og opleve sig selv og livet i begrænset om-
fang fortæller tidligere sognepræst Jens Chr. Meldgaard om. 
Jens Chr Meldgaard var forstander på Vesterbølle Efterskole, 
da han oplevede tre depressioner. I sin fortælling om sygdommen beretter han om, 
hvordan sygdommen lammede ham i hverdagens gøremål. 
Også for de pårørende er det meget svært at have depressionen på nært hold. I 
fortællingen formår Jens Chr. Meldgaard at give gode råd både til de pårørende, 
venner og kollegaer. 
Aftenen vil indeholde en meget personlig beretning. Jens Chr. Meldgaard fortæller 
også om den periode, hvor han som en del af sygdommen besluttede sig for at dø. 
Hvordan kan et positivt menneske blive ramt af så mørke og destruktive tanker? 
Siden sin sidste depression i år 1999 har Jens Chr. Meldgaard ikke mærket til de-
pressionen. Han er medicineret.
Selv om emnet med at leve i en depression er et mørkt og svært emne, formår Jens 
Chr. Meldgaard med sin egen fortælling at give mod og håb både for pårørende og 
for de mange mennesker, der lige nu er i depressionens mørke.
Kaffen koster 50 kr. 

Luciaoptog og foredrag 
i Tirslund Forsamlingshus

Torsdag den 1. december kl. 19.00
Luciaoptog ved Børne- og ungdomskoret og julefortælling ved Mari-
anne Holm Zeuthen. Efter kaffen fortæller Bolette Bjorholm om sit liv.


