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Arrild -Toftlund - Tirslund
Kirkeblad

2013    juni · juli · AugusT       nr. 3

Kære læser!
Som følge af sammenlægningen mellem Arrild, Tirslund og Toftlund sog-
ne pr. 1. juli udkommer der nu et fælles kirkeblad for sommermånederne.
Foreløbigt er det blot en udvidelse af Toftlund-Tirslund kirkeblad, men 
menighedsrådene vil i løbet af de kommende måneder aftale, hvor ofte 
bladet skal udkomme og hvordan det skal se ud.
Fra alle sider byder vi hinanden velkommen i fællesskabet og håber, at vi 
vil få et godt samarbejde omkring gudstjenester og andre aktiviteter i de tre 
sogne. Meget mere om dette i de kommende måneder.

I ønskes alle en dejlig og sollys sommer.
Gerda Melchiorsen
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sog nepræ s t  Jens  B i sgaa rd

Lær at meditere

Meditation er i sin grundform ikke religi-
øs. Det er en psykologisk teknik, hvor man 
ved at fokusere på den fysiske krop her og 
nu, får hjernen til at tænke langsommere 
og fokusere på nuet, så man slapper af. 

Østlig meditation
Formålet med østlig meditation er at tøm-
me sindet. Buddha, der ikke mente men-
nesker kunne bruge guderne til noget, tal-
te om den store tomhed. Hvis mennesket 
gennem indsigt nåede frem til tomheden, 
ville det kunne dø for evigt og dermed 
slippe fri af den lidelse, der er uadskilleligt 
forbundet med livet. Selv guderne lider, 
fordi de lever.

Kristen meditation
Formålet med kristen meditation er at lade 
sig fylde af Gud.  Igennem meditationens 
stilhed og bøn at blive opmærksom på 
Kristi nærvær og bringe Kristus i centrum. 
Jesus lærte os, at livet grundlæggende er 
godt. Det onde er ikke en del af livet; men 
en forurening, der kan fjernes. Meditatio-
nens formål er derfor at give livet dybde 
og indhold.

Hvordan gør man?
Man sætter sig på en stol, så man sidder 
rank uden spændinger med hænderne 
samlede eller foldede på benene. 
Derpå fokuserer man på føddernes under-

side og mærker, hvordan fødderne hviler 
på gulvet. Når man kan mærke sine fød-
ders underside, går man videre og foku-
serer på oversiden og arbejder sig på den 
måde op igennem hele sin krop, ned igen-
nem armene og afslutningsvis op igennem 
halsen, indtil man kan mærke sit hår. 
(Hvilket hverken er mærkeligt eller my-
stisk, da hvert eneste hår har en følecelle, 
der hele tiden fortæller hjernen, hvordan 
håret står.)
Når man på den måde er i kontakt med 
sin krop, fokuserer man på åndedrættet og 
koncentrerer sig om at følge med i, hvad 
der sker, når luften strømmer ind og ud af 
kroppen.
Her bliver den verdslige ikke religiøse me-
ditation stående ved åndedrættet alene; 
mens en kristen meditation knytter et ord, 
en sætning eller en bøn til åndedrættet. 
Ordene kan fx være Far, Herre eller tilgiv, 
der ordløst udtales i takt med åndedræt-
tet. Sætningen kan fx være Herre, vær mig 
nær, Herre, vis mig vejen eller et bibelord. 
Bønnen kan være Fadervor eller en anden 
kristen bøn.
Ligesom man ikke kan cykle første gang, 
man prøver, men må lære det, sådan kan 
man heller ikke meditere længe første 
gang, man prøver; men roen og trygheden 
kommer hurtigt, og efterhånden kan man 
meditere længere og længere.
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Tak
Jeg vil gerne sige tak for seks gode år i Toftlund og Tirslund, da jeg 
nu desværre før forventet må forlade min halve sognepræstestil-
ling. Jeg har været glad for at være halvtidssønderjyde og tager med 
mig erindringer om åbne sind, om gode gudstjenesteoplevelser 
med godt fremmøde og en sang, der fylder kirkerummet. Byfestgudstjenesten 
i Toftlund og griseauktionen til landsbyfesten i Tirslund glemmer jeg heller 
ikke med det første og med dem heller ikke en mængde dejlige mennesker, 
jeg har mødt i mange sammenhænge de sidste år. En særlig tak til Gerda for 
godt kollegialt samarbejde, til kirkens ansatte for godt arbejdsfællesskab og til 
menighedsrådene for udfordringer og opbakning.

Mojn Jens Bisgaard 

Afskedsgudstjeneste
Da sognepræst Jens Bisgaards stilling bliver nedlagt ved sammenlægningen 
med Arrild sogn, bliver vi som omtalt i sidste nummer af kirkebladet desværre 
nødt til at tage afsked med ham. 
Vi vil huske Jens som en munter og venlig præst, der hurtigt kom i kontakt 
med en del mennesker, idet han fra første færd har udvist stor interesse for at 
deltage i forskellige aktiviteter i sognene. Jens har tillige været en fleksibel og 
kreativ kollega og medarbejder, som har været nem at omgås. Derfor skal der 
lyde en stor tak for 6 års tjeneste her i sognene. 
Toftlund-Tirslund menighedsråd inviterer     
til afskedsgudstjeneste med Jens       
Bisgaard søndag den 23. juni.       
Efter gudstjenesten i Tirslund kl. 9.00      
og i Toftlund kl. 10.30 er alle fra      
begge sogne velkomne til afskeds-     
frokost på Herrestedgaard kl. 12.00.      
Vi håber, at mange har tid og lyst      
til at være med. 
Tilmelding til frokosten ønskes til       
Gerda Melchiorsen.        
Se adr. bag i kirkebladet.

Jens underholder i Tirslund 
forsamlingshus med »Hvem 
vil være millionær«.
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  2.  Arrild: Ingen gudstjeneste
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda G. Melchiorsen.
   1. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 16, 19-31.

  4. 15.00 Danmission kvindekreds på Herrestedgaard

  5. 19.00 IM bibelkreds. Aftentur. 
   Mødested ved De unges Hjem i Toftlund.

  5. 19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Tove og Børge Lund, 
   Kornvang 21, Toftlund.

  9. 19.30 Arrild: Gudstjeneste ved Marianne Christiansen.
  10.30 Tirslund: Gudstjeneste ved Jens Bisgaard.
    9.00 Toftlund: Gudstjeneste ved Jens Bisgaard.
   2. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 14, 16-24.

14. 19.30 KFUM & KFUKs bibelkreds hos Inger og Bjarne Madsen,   
   Ribevej 17, Toftlund.

16.  Arrild: Ingen gudstjeneste
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   3. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 15, 1-10.

18. 19.00 Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard

21. 14.30 IM og LM Eftermiddagsmøde ved Andreas Møller, Haderslev 
   på De unges Hjem.

23. 10.30 Arrild: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
    9.00 Tirslund: Afskedsgudstjeneste ved Jens Bisgaard.
  10.30 Toftlund: Afskedsgudstjeneste ved Jens Bisgaard.
   4. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 6, 36-42.
   Efterfølgende kirkefrokost på Herrestedgaard for alle i Tirslund og
   Toftlund sogne (se omtalen).
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23. 19.30 Familieaften. Sct. Hans aften hos Solveig Brændstrup og 
   Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8, Gøtterup.

30. 16.30 Arrild: Spaghettigudstjeneste ved Peter Boyschau i 
   præstegårdshaven.
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
    9.00 Toftlund: Gudstjeneste ved Peter Boyshcau
   5. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 5, 1-11.

Juli
  7. 10.30 Arrild: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
  9.00 Toftlund: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
   6. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 5, 20-26.

14.  Arrild: Ingen gudstjeneste
    9.00 Tirslund: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
   7. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 19, 1-10.

21. 9.00 Arrild: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   8. søndag efter Trinitatis. Matthæus ev. 7, 15-21.

28.  Arrild: Ingen gudstjeneste
  10.30 Tirslund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
  19.00 Toftlund: Byfestgudstjeneste ved Gerda Melchiorsen i telt
   ved hallerne.
   9. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 16, 1-9.
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August
4.    9.00 Arrild: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   10. søndag efter Trinitatis. Lukas 19, 41-48.

8.   19.30 Sommerkoncert i Toftlund kirke med Kseniya Pogorelaya og 
   Julia Sadikova (se omtalen).

11.  Arrild: Ingen gudstjeneste
    9.00 Tirslund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   11. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 18, 9-14.

14. 19.30 IM bibelkreds hos Inger Holm, Søndergade 28.

14.  19.30 De unges Hjems bibelkreds hos Grethe og Jens Erik Madsen, 
   Kastanievej 16.

18. 10.30 Arrild: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
   Tirslund: Ingen gudstjeneste
    9.00 Toftlund: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
   12. søndag efter Trinitatis. Markus ev. 7, 31-37.

23.   14.30   LM og IM Eftermiddagsmøde i Bethania 
   ved Christian Gehrt, Bevtoft

23. 16.00 Fredagsklub for alle børn på De unges Hjem. 
   Opstart efter sommerferien.

25. 10.30 Arrild: Gudstjeneste ved Peter Boyschau.
    9.00 Tirslund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
  10.30 Toftlund: Gudstjeneste ved Gerda Melchiorsen.
   13. søndag efter Trinitatis. Lukas ev. 10, 23-37.

27. 14.30  Gudstjeneste i Toftlund kirke for beboerne på Toftegården samt  
   Dagcenterets brugere og alle andre interesserede

28. 19.30 Fællesmøde på De unges Hjem.
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Plejehjemsbeboere 
til gudstjeneste

Tirsdag den 27. august kl. 14.30 inviteres til gudstjeneste i Toftlund kirke. 
Invitationen går til beboerne på Toftegården, brugerne af Dagcenteret samt alle 
andre, der måtte have lyst til at være med.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et veldækket kaffebord på Her-
restedgaard.
For at dette arrangement kan gennemføres, vil Toftegårdens vennekreds være 
behjælpelige med at ledsage og skubbe kørestole.
Vi vil desuden gerne efterlyse flere frivillige, da der skal bruges mange hænder, 
for at vi kan få flest mulige med.
Alle, der har lyst til at hjælpe bedes kontakte Gerda Melchiorsen. På forhånd 
tak. 
Der kan også være behov for at ledsage et ældre menneske, der bor ude i byen. 

Alle er meget velkomne.

Nyt fra Toftlund kirkes kor
Børne- og ungdomskoret begynder efter sommerferien torsdag d. 15. august 
kl. 15.00 på Herrestedgaard. Nye børn fra 4. kl. og opefter er velkomne til at 
være med.

Midt syd Kantori begynder efter sommerferien tirsdag d. 20. august kl. 
19.30 på Herrestedgaard. Nye interesserede korsangere er velkomne til at 
møde op og være med et par gange uden forpligtelse. 
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Koncert med hviderussiske 
organister i Toftlund Kirke

Organisterne Kseniya Pogorelaya og datteren Julia Sadikova fra Hviderusland 
spiller torsdag den 8. august kl. 19.30 ved en orgelkoncert i Toftlund Kirke.   

                     
Kseniya Pogorelaya er uddannet fra musikkonservato-
riet i Moskva med hovedfag i såvel orgel som klaver. 
Hun har herefter deltaget i mesterkurser i Vesteuropa: 
i Tyskland hos Wolfgang Zerer og i Holland hos Ewald 
Koiiman. Hun har haft en udstrakt koncertvirksom-
hed i bl.a. Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Polen 
og Rusland, og  hun har jævnligt optrådt i radio og 
fjernsyn samt medvirket ved CD-indspilninger.  Siden 
1987 har hun været ansat som organist ved St. Sophia 
Katedralen i Polotsk i Hviderusland. Kirken er et nati-
onalt mindesmærke, rummer et museum og  fungerer 

tillige som koncertsal. Kseniya Pogorelaya giver året igennem  mindst en kon-
cert  om ugen i katedralen. Hvert år organiserer hun også her en international 
orgelfestival med musikere fra både vest- og østeuropæiske lande.
Hendes datter, Julia Sadikova er en talentfuld organist og komponist. Hun er 
uddannet i Basel og på konservatoriet i Minsk. Hun har optrådt ved forskellige 
musikfestivaler i Øst- og Vesteuropa og ved konkurrencer, hvor hun har opnået 
priser. 
Programmet byder på et par af orgellitteraturens ret få 4-hændige værker. 
Begge de hviderussiske organister spiller solistiske værker fra såvel barok som 
romantik.  
Der er fri entré og alle er meget velkomne til denne spændende sommerkoncert, som 
er en del af orgelfestival Sønderjylland-Schleswig. 
Se mere på www.orgelfestival-sja-sl.com

Koncert
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Babysalmesang i Toftlund kirke
Mette Frost Clausen tilbyder en ny omgang babysal-
mesang fra uge 34 og otte uger frem.  Tidspunkt og 
ugedag bekendtgøres senere. Alle i Arrild, Tirslund 
og Toftlund sogne har fortrinsret og hvis holdet ikke 
bliver fyldt op, er babyer fra andre sogne velkomne 
til at være med. Der er plads til tolv babyer på hol-
det ledsaget af en voksen. Prisen er 200 kr., som 
inkluderer en børnesalmebog samt et traktement 
efter hver gang.
Babysalmesangen afsluttes med spaghettigudstje-
neste den 10. oktober kl. 17.00.
Oplysninger om babysalmesangen kan fås hos 
Mette Clausen eller Gerda Melchiorsen. 
Se adresser bag i 
kirkebladet. 

Bibelstudiekredsen i toftlund
Det seneste års tid har en ny bibelstudiekreds været samlet en 

gang om måneden på Herrestedgaard. Deltagerne har læst Apostlenes 
Gerninger og der har hver gang været et oplæg inden samtalen om stoffet.
Efter sommerferien mødes studiekredsen igen onsdag den 4. september og 
derefter onsdag den 9. oktober og onsdag den 6. november. Tidspunktet er 
kl. 19.30 og til den 4. september læses Galaterbrevet af apostelen Paulus. 

Studiekredsen ledes af Anna-Lis Bock og Gerda Melchiorsen 
og nye er meget velkomne.
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Spaghettigudstjeneste i Arrild
søndag den 30. juni er der spaghettigudstjeneste i præstegårds-
haven, Rugbjergvej 7. Vi gentager succesen fra sidste år og håber, 
at der kommer lige så mange i år. Og så håber vi også på godt 
vejr. Først holder vi en familievenlig gudstjeneste i præstegår-
dens have fra kl. 16.30 - 17.00 og derefter inviterer præsten og 
Arrild menighedsråd alle, der har lyst til gratis spaghetti og kød-

sovs i konfirmandhuset. I kan altså slippe for selv at lave aftensmad. Så 
tag hele familien med og kom til hyggelig spaghettigudstjeneste. 

Peter Boyschau
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Konfirmationsundervisning i Arrild
Et nyt hold konfirmander fra Arrild Privatskole skal snart i 
gang med at gå til præst. Undervisningen i Arrild vil foregå 
i konfirmandhuset ved præstegården tirsdag morgen kl. 8 - 
9.30. Vi begynder tirsdag den 27. august.
Konfirmation 2014 i Arrild er søndag den 11.maj. 
Jeg skal allerede nu gøre opmærksom på, at Arrild kirke til 
konfirmation giver en salmebog med navn på til alle kon-
firmander. 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

Konfirmationsundervisning i Toftlund
6. klasserne får besked inden sommerferien. Datoerne for konfirmationerne 
i 2014 ses på hjemmesiden: www.toftlundkirke.dk

Kirkebil tlf. 74 83 36 40
Alle, der gerne vil deltage i guds tjenesterne, men har svært ved at komme hen i kir-
ken, 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, 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): Rikke E. Gudnason, Rugbjergvej 20, 6230 Rødekro, tlf. 74 64 60 91
Kirkesanger (Arrild):  Elna Jefsen Wolff, Arnumvej 25, Arrild,  tlf. 74 83 41 64
Kirkesanger (Arrild): Lene Pedersen, Slotsvej 17, Arrild,  tlf. 24 43 46 70
Kirketjener og graver( Arrild): Jan Bergholt, Arnumvej 18, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

Arrild menighedsråd: 
Formand: Christian Jacobsen, Skærbækvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 42 82
Næstformand: Gudrund Jørgensen, Bjørnkærvej 4, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 44 64
Kasserer: Lise R Johansen, Roostvej 6, 6535 Branderup, tlf. 25 14 45 56
Kontaktperson og kirkeværge: Bent E Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf.  23 74 60 45
Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund, tlf. 50 50 41 32.

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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Tak til Bjarne Callesen
Kirkegårdsmedarbejder Bjarne Callesen går på efterløn med udgangen 
af april. Siden Bjarne blev ansat på Toftlund kirkegård  i 1999, har han 
udviklet sig til at blive lidt af en blæksprutte på sin arbejdsplads. Først 
og fremmest har han på fornemste vis passet sin afdeling på kirkegår-
den. Han har også altid været den, der kunne tage fat, når der skulle 
ryddes gravsted eller laves anlæg. Med ham har vi aldrig manglet kyndig 
vejledning eller et godt råd, når det har drejet sig om arbejdet på kirke-
gården. 

Gennem årene har Bjarne tillige gjort brug af sin baggrund som smed, 
idet han har været med til at udvikle og lave nogle af de redskaber, der 
bruges på kirkegården og med sin tekniske flair var det en naturlighed, 
at han blev maskinfører, når der blev lejet maskiner til specialopgaver. 

Når mange kunder og pårørende har mødt Bjarne    
som den første på Toftlund kirkegård, har han     
altid været venlig og imødekommende og dermed    
været en god ambassadør for kirkegården. 

En god og respekteret kollega og stabil med-    
arbejder har nu valgt at nyde sin efterløn og fra     
kirkens  ansatte og menighedsrådet skal der lyde    
en stor tak for indsatsen og held og lykke i    
tiden fremover. 

Jes Jessen/menighedsrådet   

Kirkernes hjemmeside: www.toftlundkirke.dk eller www.tirslundkirke.dk

Toftlund-Tirslund sognes kirkeblad
Udgives af menighedsrådet. 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 (september-oktober-november): Mandag den 1. juli


