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Forsidebilledet er tegnet af fire 
børn fra Nyboder Skole. 
De går i Saturn.
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I kirken er der ikke 
forskel på folk ...

I slutningen af juli for 3 år siden blev der 
indviet en ny kirke i Renbæk Statsfængsel. 
Jeg havde selv ferie, og var derfor ikke 
med til indvielsen, men som jeg så i TV 
SYD og fik fortalt af andre, så var det en 
vældig fin indvielse. 

Dronning Margrethe var der, kirkemini-
steren var der, og bi-
skoppen fra Ribe var 
der - så meget mere for-
nemt end det, kan det 
vel næsten ikke blive. 

Og de fornemme gæster 
sad side om side med fangerne i kirken, 
for i kirken er der ikke forskel på folk - 
fordi der ikke er forskel på folk i forhold 
til Gud. 

Kirkens ny orgel spillede flot musik, der 
var flotte taler, og bagefter - udenfor kir-
ken - var der i et telt lavet et ægte sønder-

jysk kaffebord: med 7 bløde kager og 7 
hårde kager. 

Og det var så her det lidt sjove i den her 
ellers meget seriøse kirkeindvielse kom til 
udtryk: for udenfor kirken er der i høj 
grad forskel på folk. 

Det var nemlig dron-
ningen som først fik lov 
til at smage kagerne og 
lagkagerne - og bagefter 
hende fik biskoppen og 
kirkeminister samtidigt 
lov til at smage på ka-

gerne - og så til sidst, da dronningen var 
væk eller i hvert fald i gang med noget an-
det - så fik fangerne lov til at spise de sid-
ste kagekrummer. 

Udenfor kirken, er der nemlig stor forskel 
på folk. Indenfor kirken er der ikke forskel 
på folk. 

Af sognepræst 
Peter Boyschau
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... fordi der ikke er 
forskel på folk i 
forhold til Gud. 
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Koncert med Voxværk 
Torsdag den 1. juni kl. 20.00 i Arrild Kirke 

Voxværk under ledelse af Bettina Thorsøe synger et 
blandet repertoire bestående af danske sange, numre 
af U2, Van Morrison og lidt gospel. En glad aften i 
Arrild Kirke. 

Koncert med Marskens Guld 
Fredag den 2. juni kl. 19.00 i Tirslund Kirke

Gruppen Marskens Guld har fra 2011-
2017 udgivet 3 CD’er, som er grundlaget 
for gruppens repertoire: »Marskens Guld 
1 og 2« og »Tider og steder«. 
Gruppen spiller og synger nye og gamle 
sange fra Tønder Marsken. 
Her er både glade og sørgmodige sange 
om alt fra krig og kærlighed til natur og 
arbejdsliv. Ind imellem krydres det hele 
med friske  og iørefaldende instrumen-
talstykker som fortrinsvis er selvkompo-
nerede - og dermed selvfølgelig sønderjyske.
En del af sangene er af kendte forfattere, såsom Jens Rosendal, Hansigne Loren-
zen, Andreas Egebjerg Jensen og Mikael Falck fra det sønderjyske. Nogle er fra 
digte uden kendt melodi, hvortil gruppen har komponeret ny musik. 
Nogle sange er velkendte for mange i det sønderjyske, men en hel del sange og 
digte er mere eller mindre glemte kulturskatte, som nu ser dagens lys igen. 
Det er alle disse sange og digte vi kalder for Marskens Guld - og derfor helt natur-
ligt også er gruppens navn. 
Sangene spænder vidt i alder (1880-2014) og i indhold og klang. Til hver sang er 
der en lille anekdote eller historie, som er med til at gøre sangene nærværende og 
er med til, at man får digtenes indhold helt ind under huden. Nogle sange har et 
dejligt omkvæd, som publikum naturligvis kan synge med på. 
Her er dækket op til en rigtig hyggelig aften og en god musikalsk oplevelse. 
Marskens Guld består af: Maja Bogh: Sang og guitar og Halvor Bogh: Sang, 
guitar 2-radet harmonika og andre strengeinstrumenter.

FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ
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Strikkecafe på Herrestedgaard
Tirsdag den 13. juni kl. 10.00 - 12.00

Tirsdag den 4. juli kl. 10.00 - 12.00

Tirsdag den 8. august kl. 10.00 - 12.00

Tirsdag den 22. august kl. 10.00 - 12.00

Vi indbyder strikkeglade kvinder m/k til 
strik, hygge, kaffe og snak. 

Formålet er at få strikket fine dåbsklude, 
så alle små børn i pastoratet kan få håret 
tørret med en håndstrikket dåbsklud den 
dag de skal døbes. 

Er der lige kommet en lille ny baby i 
familien, eller er der en på vej, så kom og 
strik din personlige udgave af dåbsklu-
den, så den lille kan få en helt særlig gave 
på dåbsdagen.

Der er flere opskrifter at vælge imellem, 
og vi har garnet. Men vil du være sikker 
på at have strikkepinde at nørkle med, 
så medbring dine egne i str. 2,5 og 3. 

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen Marianne Holm Zeuthen

P.S. Hvis du ikke kan strikke, så kom 
med snakketøjet og få evt. lært at strikke 
samtidig
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Hverdags-
gudstjeneste

i Toftlund Kirke
Onsdag den 21. juni kl. 17.00

ved sognepræst Marianne Holm 
Zeuthen

Tag en pause i en travl hverdag. Læg 
vejen forbi Toftlund Kirke inden 
aftensmaden og deltag i en hverdags-
gudstjeneste. Det er en kort gudstjeneste 
med salmesang, refleksion over bibelske 
tekster, bøn og stilhed.

Klubben for
 enlige mænd 
 på Herrestedgaard   

Onsdag den 14. juni kl. 10.00

Onsdag den 23. august kl. 10.00

Kom og vær med til hyggelige 
»mande-formiddage«.

Af aktiviteter kan nævnes fore-
drag, små ture, virksomhedsbesøg, 
lave praktiske opgaver osv.

Vi spiser altid frokost sammen.

Spørgsmål og tilmelding til graver 
Jes Jessen tlf. 60180100.

Toftlund Kirkes Voksenkor - Midt Syd Kantori - begynder på efterårssæso-
nen tirsdag d. 15. august kl. 19.30-21.30 på Herrestedgård. 
Nye sangere fra 17 år er meget velkomne!

Toftlund Kirkes Børne- og Ungdomskor begyn-
der på efterårssæsonen torsdag d. 10. august kl. 
15.00 - 16.20 på Herrestedgård.
Nye sangere fra 4. - 9. klasse er meget velkommen!

Venlig hilsen 
organist Lars Elmholdt Christesen

Kor - sæsonopstart
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Babysalmesang
i Arrild Kirke er første gang 

den 22. august kl. 9.30 - 10.15

i Toftlund Kirke er første gang 
den 24. august kl. 10.00 - 10.45

Derefter de kommende 8 uger på hen-
holdsvis tirsdage og torsdage.

Gudstjenester 
på Toftegården

Fredag den 2. juni kl. 10.15 ved PB

Torsdag den 6. juli kl. 10.15 ved MZ

Fredag den 4. aug. kl. 10.15 ved PB

Gudstjenesterne foregår i dagligstuen.
Alle er velkomne - også selvom man 
ikke har pårørende på plejehjemmet. 
Det er dejligt, når vi er flere til at synge.

Kom og syng 
med på 

Herrestedgaard
Tirsdag den 27. juni kl. 10.00

Arrangeret af sognepræst Marianne 
Holm Zeuthen og kirkesanger Gitte 
Fries.
Kom og vær med til en uformel 
formiddag med sang og hyggeligt 
samvær.

Udflugt til Sillerup Mølle
Tirsdag den 15. august 

Bussen kører fra Toftlund Kirke kl. 9.30. Vi er hjemme 
cirka kl. 13.00. Vi skal se møllen og smage deres bagværk. 
En afslappet udflugt, hvor alle kan være med. 
Pris: 100 kr. incl. kaffe og kage.Tilmelding til Grethe  
Madsen på tlf. 61782176 eller til mz@km.dk senest 9/8.
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AKTIVITETSKALENDER
JUNI ARRILD KIRKE TOFTLUND KIRKETIRSLUND KIRKE

Tors. 1. juni  20.00  Koncert med Voxværk i Arrild Kirke.   

Fre. 2. juni  19.00  Koncert i Tirslund Kirke med Halvor og Maja Bogh. 

Søn. 4. juni 10.30 PB 9.00 MZ 10.30 MZ
Pinsedag    Kollekt Danske Sømands-   
      og udlandskirker

Man. 5. juni Ingen  Ingen 14.00 PB
2. Pinsedag    Friluftsgudstj. i haven   
      bagved Toftlund Kirke 

Tirs. 6. juni 15.00  Danmission på Herrestedgaard. 

Ons. 7. juni 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Elisabeth Prenslev og    
    Chrstian Iver Petersen, Haverbækvej 11.

Tors. 8. juni 19.00  Menighedsrådsmøde på Herrestedgaard.

Søn. 11. juni Ingen  Ingen 10.30 PB
Trinitatis søndag

Tirs. 13. juni 10.00  Strikkecafe på Herrestedgaard.
   19.00  Menighedsrådsmøde i Arrild Sognehus.  

Ons. 14. juni 10.00  Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.
   18.30  KFUM & KFUKs bibelkreds hos Kirsten og Niels Christiansen,   
    Chresten Jacobsens Vej 1.

Tors. 15. juni 19.00  Katekismusgudstjeneste i Visby Kirke.

Fre. 16. juni 14.30  IM og LM ældremøde på De unges Hjem v/ Heine Holmgaard.

Søn. 18. juni Ingen  9.00 PB 10.30 PB
1. s. e. trin.

Ons. 21. juni 17.00  Hverdagsgudstjeneste i Toftlund kirke v/ MZ.
   19.30 IM bibelkreds. Sommerafslutning.      
    Afgang fra De unges Hjem kl. 19.00.

7
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JULI

Søn. 2. juli Ingen  Ingen 10.30 MZ
3. s. e. trin.    Kirkekaffe

Tirs. 4. juli 10.00  Strikkecafe på Herrestedgaard.

Søn. 9. juli 10.30 MZ 9.00 MZ 19.00 MZ
4. s. e. trin.    Kirkekaffe

Søn. 16. juli Ingen  Ingen 9.00 Caspar G. Jensen
5. s. e. trin.    Kirkekaffe

Søn. 23. juli 9.00 PB Ingen 10.30 PB
6. s. e. trin.    Kirkekaffe

Søn. 30. juli Ingen  9.00 PB 10.30 PB
7. s. e. trin.    Kirkekaffe

AKTIVITETSKALENDER

8

ARRILD KIRKE TOFTLUND KIRKETIRSLUND KIRKEJUNI

Fre. 23. juni 19.30  Sct. Hans Fest hos Solveig Brændstrup og Ejner Iversen,    
    Hyrup Skovvej 8.

Søn. 25. juni 9.00 MZ Ingen 10.30 MZ
2. s. e. trin.    Kirkekaffe

Tirs. 27. juni 10.00  Kom og syng med på Herrestedgaard.

AUGUST

Tirs. 1. aug.  15.00  Danmission på Herrestedgaard.
   19.00  Menighedsrådsmøde i Arrild Sognehus  

Ons. 2. aug. 19.30  De unges Hjems bibelkreds hos Solveig Brændstrup og    
    Ejner Iversen, Hyrup Skovvej 8.
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PB = Peter Boyschau · MZ = Marianne Zeuthen

ARRILD KIRKE TOFTLUND KIRKETIRSLUND KIRKEAPRIL

Søn. 6. aug. 10.30 PB Ingen 9.00 PB
8. s. e. trin. 

Tirs. 8. aug. 10.00  Strikkecafe på Herrestedgaard.

Ons. 9. aug.  19.30  IM bibelkreds hos Esther Christiansen, Pilehaven 35.

Søn. 13. aug. Ingen  Ingen 10.30 MZ
9. s. e. trin.    Kirkekaffe

Tirs. 15. aug. 9.30  Udflugt til Sillerup Mølle. Hjemkomst ca kl. 13.00.
   19.00  Katekismusgudstjeneste i Løgumkloster Kirke.

Fre. 18. aug. 14.30  IM og LM ældremøde i Bethania v/ Teddy Sjælland.

Søn. 20. aug. 9.00 PB Ingen 10.30 PB
10. s. e. trin.

Søn. 20. aug. De unges Hjems sommerudflugt for alle interesserede. 
   Særskilt program følger.

Tirs. 22. aug. 10.00  Strikkecafe på Herrestedgaard.

Ons. 23. aug. 10.00  Klubben for enlige mænd på Herrestedgaard.
   19.30  Fællesmøde på De unges Hjem.

Søn. 27. aug. Ingen  9.00 MZ 10.30 MZ
11. s. e. trin.

Tirs. 29. aug. 10.00  Kaffe for enlige og andre kaffetørstige i sognehuset i Arrild. 
 
Ons. 30. aug. 19.30  KFUM & KFUKs bibelkreds hos Britta og Holger Hansen,  
    Ørderup Kirkevej 48.

9
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Nyt fra menighedsrådsformanden i Arrild Sogn

Arrild Menighedsråd tog i december 2016 afsked med den flerårige formand Christian 
Jacobsen, Arrild og Lilly Riggelsen, Roost, som trådte til som sekretær midt i valgperio-
den. En stor tak skal der lyde til jer begge for jeres arbejde og evne til at samarbejde.

Med et engageret og servicemindet personale er vi godt rustet til at byde de 2 nye med-
lemmer Karen Lindberg Lauridsen og Andreas Hegaard Nielsen velkommen til 4 år i 
menighedsrådet.

I den kommende periode skal der arbejdes med igangværende projekter samt nye spæn-
dende opgaver.

De nye medlemmers egne beskrivelser: 

Karen Lindberg Lauridsen

Jeg er uddannet lægesekretær/kommu-
nom og ansat ved Sygehus Sønderjylland 
i mere end 40 år. For to år siden gik jeg på 
efterløn.

Jeg er gift med Svend Erik og har 2 børn 
og 7 børnebørn, alle bosat i området.

Jeg har altid fundet nye udfordringer sær-
deles spændende. Efter min mening har 
Den danske Folkekirke stor betydning for 
lokalsamfundet samt for det enkelte indi-
vid.

Jeg ser frem til samarbejdet med de øvrige 
medlemmer i Arrild Menighedsråd, samt 
med de dygtige medarbejdere ved Arrild 
Kirke.
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Nyt fra menighedsrådsformanden i Arrild Sogn

Andreas Hegaard Nielsen

Jeg er født i 1949 i Tvingstrup ved Hor-
sens. Udlært tømrer i 1970 og teknikum-
ingeniør fra Ingeniørhøjskolen Horsens 
Teknikum i 1970. Har arbejdet for entre-
prenører med anlæg og byggeri og i rådgi-
verbranchen for byggeri fra 1992 i Hader-
slev, Padborg og Aabenraa, hvorefter jeg 
gik på efterløn og pension fra 2011. Bor 
sammen med Else i Arrild by.

Jeg mener, at kirken er en vigtig del af lo-
kalsamfundet og vil derfor arbejde for, at 
kirken forsat vil være det gerne med nye 
tiltag.

Venlig hilsen
Bent Beim, formand for 

Arrild Menighedsråd

Billederne er tegnet af 
børn fra Nyboder Skole. 
De går i Saturn.
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Guldkonfirmation 1967-2017 

Arrild Kirke d. 2. april 2017 - Bagerst fra venstre: Pastor Peter Boyschau, Jytte Eskildsen 
(Jørgensen), Preben Hansen, Anna Ingerslev (Jørgensen), Erik Skovshoved, Hanne 
Nielsen (Petersen), Hans Jørgen Hagensen, Elisabeth Klausen (Bergholt), Gunnar 
Nielsen, Marianne Frederiksen (Simonsen). Forrest fra venstre: Ingrid Lautrup, Sonja 
Uldall Danielsen, Edith Nielsen (Lorentzen). 7 havde meldt afbud.

Toftlund Kirke d. 23. april 2017 - Bagerst række: Evald Nielsen, Ulrik Thomsen, 
Svend Erik Jørgensen, Svend Markussen. Forrest række: Peter Nielsen, Mona Jørgensen, 
Ulla Viborg (Valeur Petersen), Ruth Hansen (Bartel ), Anker Wolff, Henriette Jessen, , 
Jytte Veng. Peter Plougmann, Knud Lindholm Lau, Kaja Mathisen (Schultz) kom ikke 
med på billedet.

Toftlund Kirke d. 23. april 2017 - Bagerst række: Dres Lassen, Bent Kudsk, Åge Peter-
sen, Ole Callesen. Midterste række: Poul Sørensen, Torben Andresen, Bent Marquard, 
Tinne H. Nielsen, Kirsten Høeg (Jensen). Midterste række: Mona Beck, Åse Holdt 
(Schmidt), Ester Friies (Frieling), Jens Clausen Bekke, Jørn Peter Jørgensen, Poul Erik 
Måløe. Forrest række: Jytte Johansen, Jytte Jørgensen (Slot), Else Gaarde (Jepsen), Lili 
Frøsig (Olesen), Else Matzen (Østergård), Finn Thomsen. Hans Nielsen Top kom ikke 
med på billedet.
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I vestgavlen på stuehuset til Roostgård er 
der indmuret en stor og rigt udsmykket 
gravsten. Selv om tidens tand har gnavet i 
den, er det stadig muligt at læse det meste 
af teksten, der lyder som følger:                                                                                                                                         

»Her under hviler det jordiske af den i live 
dydige og GUD elskend pige, salige Anna 
Chrestensdatter af Roostgård født Anno 
1766 d. 25 May og døde sammested 1786 
d. 8. May… og overladet støvet til jorden 
og siden i skaberens hånd...«.

Anna Chrestensdatter var eneste barn af 
Chresten Hansen Rostgaard eller Chre-
sten Hansen Enmercke, som han også 
kaldes, og Maren Jens Winds Datter. Fa-
deren døde allerede, da Anna var et år 
gammel og moderen, der giftede sig igen 

med en anden gårdmand i Roost, Peder 
Jessen, døde da Anna var 8 år. Anna Chre-
stensdatter var derfor enearving til Roost-
gård med sin morfar Jens Wind som for-
mynder.

Den kendsgerning, at Anna Chrestensdat-
ter fik en gravsten, vidner formentlig om 
stor sorg og i hvert fald om velstand. Jæv-
ne folk måtte på den tid nøjes med et sim-
pelt trækors.                                            

Når pastor Boysen i Arrild skriver noget, 
der er lidt ud over det sædvanlige i kirke-
bogen, er det på latin. Som da lynet slog 
ned i spiret i 1783 og satte kirketårnet i 
brand. Også Anna Chrestensdatters død 
er indført på latin og det er derfor uvist, 
hvorfor hun døde i så ung en alder. Hvor-
når hendes gravsten er blevet ført til Roost 
og om den straks er blevet muret ind i 
gavlen, står også hen i det uvisse. Men det 
var ikke ualmindeligt, at gravsten blev ta-
get hjem, når graven blev sløjfet.                                                                                                                                        

Det findes der flere eksempler på i Roost.

Inger Andersen

13
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Det tidlige lys 

27 digte og salmer af Inge Hertz Aare-
strup og musik af organist Aksel Krogs-
lund Olesen

»Det tidlige lys« er i foråret. En spinkel, 
spirende og sanselig begyndelse fra det 
nære til de store spørgsmål, som vi hver 
især og sammen går og bakser med. 27 
digte og salmer om livet og døden og alt 
det, der ligger der imellem.

Denne udgivelse tog sin begyndelse ved et 
besøg i Inge Hertz Aarestrups smukke og 
hyggelige hjem i Heltborg i Thy i januar 
2015. Vi kendte godt hinanden fra Høj-
skolen og Refugiet i Løgumkloster, og jeg 

havde brugt nogle af hendes tekster til 
musikandagter på Hospice Sønderjylland 
sammen med hospicepræst Ingeborg 
Kastberg. Ved dette besøg fik jeg hendes 
fint sansede tekster ind under huden og 
placeret i rette sammenhæng. Præcis et år 
efter blev det til endnu et besøg, og vi blev 
enige om, at nu skulle det være med en 
udgivelse i en enkel, logisk og - håber vi - 
raffineret stil.

Nogle af teksterne og musikken er også 
brugt til gudstjenester i Arrild-, Tirslund- 
og Toftlund Kirker som præ-, post- og in-
terludier samt ved diverse sang- og salme-
arrangementer rundt omkring i landet. 
Nogle af salmerne har været udgivet i »Ly-
sets utålmodighed« (Unitas 2011).

Vi håber samlingen må glæde og røre, og 
at sangene vil blive sunget. Jeg har bevidst 
brugt mange tone- og taktarter. For den 
ikke så øvede ved klaveret: Følg lyset og 
tag de »nemmeste« først. For de mere øve-
de: Gå bare i gang fra ende til anden!

»Det tidlige lys« koster 120 kr. og kan kø-
bes på Løgumkloster Refugium, Boghan-
delen i Løgumkloster og i Toftlund.

 Mange musikhilsener
 Aksel Krogslund Olesen

14



15

Sognepræster:
Marianne Holm Zeuthen, Tårnvej 1, 6520 Toftlund | 
tlf. 60702204 | mz@km.dk
Sognepræst Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund |  
tlf. 30123681 | pbo@km.dk

Herrestedgaard, Herrestedtoft 1, 6520 Toftlund

Præstesekretær:
Kirsten Christiansen | tlf. 74831443 | kic@km.dk

Gravere: 
Toftlund: Jes Jessen | tlf. 60180100 | toftlundkirke@outlook.dk
Tirslund: Niels K. Lund | tlf. 40969715 | lunden58@gmail.com  
Arrild: Jan Bergholt | tlf. 30234351 | mbergholt@Yahoo.dk  

Organister:
Toftlund: Lars Elmholdt Christesen | tlf. 23965135 | larselmholdt@hotmail.com 
Tirslund/Arrild: Aksel Krogslund Olesen | tlf. 24455306 | aksel@akomusik.dk 

Kirkesangere:
Toftlund/Tirslund: Gitte Fries | tlf. 52382170 | d.fries@mail.dk  
Arrild: Elna Jefsen Wolff | tlf. 60495630 | jefsen1957@gmail.com  

Arrild Menighedsråd:
Formand Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf. 23746045
Næstformand Karen Lindberg Lauridsen, Arnumvej 29B, 6520 Toftlund, tlf. 60491211
Kasserer Lise R. Johansen, Roostvej 6, 6535 Branderup, tlf. 25144556
Kirkeværge Villy Simonsen, Arnumvej 31, 6520 Toftlund tlf. 50504132
Andreas Hegaard Nielsen, Arnumvej 29A, 6520 Toftlund, tlf. 23284078
Suppleanter: Ingelise Høiberg og Hanne Hansen.

Toftlund-Tirslund Menighedsråd:
Formand Dorthe Thorgaard | tlf. 74832783 | thorgaard@toftlund.net  
Næstformand Britta Heick Hansen | tlf. 74832978/61782978 | britta.holger@toftlund.net 
Kasserer Anne Berit Holm | tlf. 64685010 | abh.holm2@bbsyd.dk  
Kirkeværge Torben Steensbeck | tlf. 22801866 | torben.steensbeck@gmail.com  
Betty Fievé | tlf. 74830021 | fievebetty@gmail.com   
Christian Iver Petersen | tlf. 21634269 | chr.iver@bbsyd.dk  
Ejner Iversen | tlf. 74832226/20832753 | ejner_iversen@hotmail.com  
Grethe Madsen | tlf. 74832176/61782176 | grethe@cetg.dk   
Hugo Vermund | tlf. 86442529/20951936 | lodsen15@mail.dk   
Inge Thyssen | tlf. 74834020/21721058 | ingenpt@post.tele.dk   
Roze Cirkeline Lena Tindgard | tlf. 28851586 | rozetindgard@gmail.com  
Vagn Skøtt, Elmevej 5, Toftlund |  tlf. 74831642 | 837v1201@gmail.com 
Suppleanter: Anna Margrethe Lautrup Bird, Hanne Kirstine Pedersen og Jytte Thyssen. 
(Toftlund), Elin Ebsen Rom og Jensine Schmidt (Tirslund)
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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 Zeuthen.
Omdeling: Post Danmark. 
Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
Udkommer i slutningen af februar, maj, 
august og november.  
Deadline til næste nummer (september, 
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Har du lyst til at være frivillig ved 
arrangementer på Herrestedgaard?

- Så meld dig gerne - uanset om du har 
lyst til at bage, dække bord, flytte borde 
eller lave kaffe. 
Vi er en dejlig gruppe, som deles om op-
gaverne - og har et godt fællesskab.
Meld dig eller hør nærmere hos Britta Heick 
Hansen, tlf. 74 83 29 78 / 61 78 29 78 
eller mail: britta.holger@toftlund.net

Scan QR- 
koden og kom 
direkte til vores 

hjemmeside

604

Friluftsgudstjeneste - 2. pinsedag
Mandag den 5. juni kl. 14.00 i haven bagved Toftlund Kirke

Sognepræst Peter Boyschau prædiker.

Bandet Bragr medvirker ved gudstjenesten. De 
ønsker at vise folk, der måske ikke kommer til fol-
kemusikarrangementer normalt, at den musikgenre 
slet ikke er støvet, men tværtimod en blanding af 
smukke melodier og akustisk heavy-metal fra 16- og 
1700-tallet. 

Bragr spiller allerede kl. 13.45, så kom i god tid.
Det er muligt at købe kaffe og kage.  
Medbring gerne tæpper og stole - og evt. en paraply.

Gudstjenesten er arrangeret i fællesskab af Branderup-, Agerskov-,  
Arrild-, Tirslund- og Toftlund Sogne.


