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Den ny aftale
Vi har spurgt biskoppen i Ribe, og hun
har givet os lov. Fra december måned vil vi
(også) bruge Den ny
Aftale i gudstjenesten
i Arrild og Branderup. Den ny Aftale er
en alternativ og anderledes oversættelse af Det ny
Testamente, som
gerne skulle gøre
det lettere for moderne mennesker
at forstå, hvad det
er Jesus siger og
fortæller. Den ny
Aftale er kristendom på hverdagssprog. Ud er
røget højtidelige

og gamle ord som nåde, salig og barmhjertig til fordel for et mere nutidigt
sprog.
Og ideen er så, at
når jeg som præst
læser de tekster
igennem, som vi
skal høre i kirken
på søndag, og der
er en tekst som er
svær og måske
endda nærmest uforståelig (f.eks. når vi
skal høre noget, som
apostlen Paulus har
skrevet), så vil jeg
kunne hente hjælp i
Den ny Aftale, og erstatte en uforståelig
tekst med en forståelig
tekst.

Nyt fra Kirkekoret
Koret havde sæsonens første optræden
til høstgudstjenesten i Arrild kirke. Ligesom sidste år, består det stadigt af
prægtige sangere, og der er endda nye
ansigter i blandt.
Vi modtager gerne endnu flere sangglade børn og unge til koret, så hvis

Forsidebillede:
Branderup Kirke kalkes.
2

nogle skulle få lyst til at være med, er
de velkomne.
Vi øver på torsdage fra 14.45-15.45 i
musiklokalet på Arrild privatskole.
Mvh. Rikke - organist

JU
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Branderup kirke
Søndag den 21. oktober var der gudstjeneste i Branderup kirke, netop nykalket.
Malerfirmaet Dittfeldt, dengang v.
Anders Dittfeldt, havde for omkring
15 år siden kalket kirken – denne
gang var opgaven overladt til sønnen,
Freddy Dittfeld.
Væggene bar præg af ælde og stearinlys, så inden kalkningen, blev de grundigt vasket ned.
Alt blev afdækket (se forside billede)
og især orglet blev der blevet taget
godt vare om.
Nu fremstår den gamle kirke næsten
som ny og der går forhåbentlig nogen
år, inden den skal kalkes igen.
Da afleveringen af lister til menighedsrådsvalget udløb den. 2. oktober,
var der indkommet en liste. Dermed
er der igen fredsvalg ved Branderup
kirke. Følgende tiltræder det kommende menighedsråds arbejde første
søndag i advent:
• Ingrid Vestergaard
• Kirsten Nielsen
• Jens Erik Thomsen
• Karen Ingrid Petersen
• Bente Møller Sørensen
Med venlig hilsen
Branderup menighedsråd

Arild
menighedsråd
Arrild Menighedsråd har fået ny
sammensætning, på orienteringsmødet den 6. september blev der opstillet 1 liste og ved tilmeldingsfristens
udløb den 2. oktober var der ikke tilmeldt yderligere lister. Vi håber at få
et godt samarbejde med de nye menighedsrådsmedlemmer.
Sammensætningen er fremover:
• Lise Rosgaard Johansen
• Gudrund Enemark Jørgensen
• Bent Erik Beim
• Villy Simonsen
• Chr.Nicolaj Jacobsen
• Supleant Lilly Riggelsen
Konstitueringen vil finde sted sidst i
november.
Hilsen Christian Jacobsen

Julehygge
Gløgg, æbleskiver og julesang i
Arrild. Vi mødes i menighedshuset onsdag den 5. december kl.
19.30 – 21.00 og synger sammen
julen ind. Der vil også være lidt
godt til maven. Alle er velkommen.

JUL·JUL·JUL·JUL
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Skolernes
juleafslutning

N

Branderup Friskole holder juleafslutning i Branderup kirke torsdag
den 20. december kl. 9.00.
Arrild Privatskole holder juleafslutning i Arrild kirke fredag den
21.december kl. 9.00.

Fælles gudstjeneste

2. juledag
Som noget nyt holder Arrild sogn,
Branderup sogn og Agerskov sogn
sammen med Løgumkloster sogn
onsdag den 26. december en fælles
gudstjeneste i Løgumkloster kirke
kl. 10.00. Der er en kop kaffe bagefter.

Nytårsgudstjeneste
Efter nytårsgudstjenesterne den 1.
januar giver menighedsrådet i Arrild kl. 14.30 og menighedsrådet i
Branderup kl. 16.00 en kop kaffe
og et stykke kransekage i våbenhuset, så vi alle kan få lejlighed til
at ønske hinanden et godt nytår.

4

Jul

Julekoncert
i Arrild kirke

Har man lyst til at komme i julestemning med smukke julesange og dejlig
kormusik, er julekoncerten i Arrild d.
11. december kl. 19.30 et godt bud.
Midtlandskoret fra Toftlund kommer
til Arrild og synger julen ind med herlige julesange og -salmer. Efter koncerten er der en kop kaffe. Der er
gratis entre.
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Nytårsparade
Nytårsparade

Igen i år vil FDF’erne deltage i en nytårsparade i Arrild kirke søndag den
6.januar. Efter gudstjenesten vil FDF’erne samle årets brugte juletræer ind.

Så hvis du har lyst, så kan du sætte dit
gamle juletræ ud til vejen og binde en
lille skilling ved til støtte for vores lokale FDFkreds.

Fastelavnsgudstjeneste i Arrild kirke

»Vi gentager succesen«
Søndag d. 10. februar 2013 er der igen
fastelavnsfest i Arrild. Vi starter i Arrild kirke kl. 13.30, hvor sognepræst,
Peter Boyschau holder fastelavnsgudstjeneste. Herefter går vi alle i gymnastiksalen på Arrild Skole og slår katten
af tønden. Arrild privatskoles støtteforening byder her på kaffe og fastelavnsboller.

Alle er velkommen, både børn og
voksne. Man må meget gerne komme
udklædt i kirken - også de voksne.

På vegne af Arrild privatskoles
støtteforening og menighedsråd
- Annette Boll Schmidt
og Bent E. Beim

5
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Torsdag den 24. januar
kl. 19.00 på Agerskov Kro

DE UMULIGE
VALG
Muligheder, værdier og
arbejdet i Etisk Råd
Foredragsholder Mickey Gerris
Gratis entre, kage/boller
og kaffe koster 50 kr.

MIC
KEY
GERRIS
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Mickey Gjerris er teolog,
lektor i bioetik
ved Københavns Universitet og
medlem af Det Etiske Råd.
Han har udgivet en række bøger
om etiske emner,
senest Liv & Magt (2012)
og KØD (2012).
Se mere på www.mickeygjerris.dk
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Vores forståelse af verden vokser hele
tiden. Det giver os større og større muligheder for at helbrede og lindre sygdomme. Det er indlysende nok et
gode. Men samtidig er de nye muligheder ofte meget dyre. Diskussionen om,
hvordan vi som samfund skal prioritere i sundhedsvæsenet, fylder derfor
mere og mere. Den økonomiske krise
har kun forstærket denne diskussion.
Hvem skal vi behandle og hvem må vi
fortælle, at vi ikke vil hjælpe?
Også på andre områder står vi overfor
svære valg i disse år. Organdonation,
aktiv dødshjælp og behandling af barnløse er alle områder, hvor der er alvorlige værdikonflikter og hvor det er
nødvendigt at træffe valg, som vil efterlade nogle som tabere og andre som
vindere.
Det Etiske Råd er nedsat af Folketinget til at hjælpe med at skabe en god
diskussion om disse spørgsmål. Foredraget med Mickey Gjerris vil sætte
fokus på nogle af de værdikonflikter,
som Rådet har beskæftiget sig med de
sidste år, vise hvordan Rådet arbejder
og stille spørgsmålet: Hvordan vælger
vi mellem onder?

DE UMULIGE VALG
7
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MIDDELALD
Fælles foredrag:
Torsdag den 21. februar
Rurup forsamlingshus kl. 19.00

HILDEGARD
AF BINGEN
Middelaldermystiker
med appel til nutiden

HIL

DE
GARD
AF BINGEN
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Foredragsholder
Kirsten Kjærulff
Gratis entre,
kage/boller 50 kr.
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ALDERMYSTIKER

Knejsende over Rhinen ligger ruinerne af ridderborge og klostre og fortæller om et højdepunkt i Europas
historie – den høviske tid – en tid, hvor
den kristne enhedskultur blomstrede.
Hildegard af Bingen, 10. barn af ridderen Hildebert af Bermersheim, repræsenterer denne kristne høviske kultur.
Hun var nonne – profet – mystiker –
teolog - lægekyndig – politiker – digter
- komponist - billedkunstner. Hun blev
i 1147 officielt af Kirken erklæret for
at være profet, og hun blev kendt over
hele Europa, fordi hun pegede på en
holistiske kirkelig tro som vejen til heling af den brudte eksistens for menneske og univers.

Hildegard viser, at hvis mystik ikke er
forbundet med den fysiske og kropslige virkelighed, så bliver den til tomt
hjernespind. Derfor blev hun også berømt som en af middelalderens største
læger, hvis principper også i dag er aktuelle.

9
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Præstens ferie og fridage
Præsten har fri 14. – 16. december
Vikar er Heine Holmgaard Bedsted kirke tlf. 74 77 72 37

Siden sidst
Dåb

Begravet

Dåb i Arrild:
Willads Ockens
Dåb i Branderup:
Marie Sørensen Hørlück,
Jakob Johanning Klitgaard

Død i Arrild:
Helene Bergholt,
Hans Jensen Knudsen,
Nicolaj Hald
Per Sundgaard Jensen
Død i Branderup:
Christina Borst Lange,
Christian Marinus Nissen,
Egon Pedersen

Vielse/velsignelse:
Arrild kirke: Pia Guldager Biba og
Taus Oliver Biba
Branderup kirke: Randi Helene Nielsen og Egon Pedersen

10

Kirkeblad nr. 41 2012_Layout 1 01/11/12 12.53 Side 11

Kirkelige handlinger
Dåb: Anmeldes til præsten senest 3 uger før
dåben. Barnets fødsels-/ navneattest og
navne og adresser på 2-5 faddere medbringes
til samtale hos præsten.

med præsten ved den kirke, hvor begravelsen
skal foregå. Dåbsattest og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse.
Kirketjener kontaktes vedr. gravsted.

Vielse: Aftales med præsten i god tid. Der
medbringes dåbsattester, en prøvelsesattest
som udstedes af borgmesterkontoret i den
kommune, hvor en af parterne bor (max 3
måneder gammel), og navne og adresser på
2 vidner. Kirketjener kontaktes m.h.t pyntning af kirke.

Besøg af præsten: Jeg kommer meget gerne på
besøg, så ring eller lad mig det vide på anden
måde, hvis man selv eller en anden ønsker
besøg. Det gælder også på sygehus. Præstegårdens dør er også åben, og jeg giver gerne en
kop kaffe.

Begravelse/bisættelse: Dødsfald anmeldes til
præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.
Begravelseshandling og tidspunkt aftales

Kirketaxa: Er gratis for de af sognets beboere, der har behov for at blive kørt til gudstjeneste eller andre kirkelige arrangementer.
Kirketaxa bestilles på 74 83 36 40.

Kirkelig vejviser
Sognepræst:

Peter Boyschau, Rugbjergvej 7 Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 76
e-mail: pbo@km.dk

Fridag:

Mandag er kirken lukket.

Organist:

Rikke Ethelberg Gudnason, Rugbjergvej 20, 6230 Rødekro
tlf. 74 64 60 91

Kirkesanger:

Elna Jefsen Wolf, Arrild Arnumvej 25, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 41 64

Kirkesanger:

Lene Pedersen, Slotsvej 17, Arrild 24 43 46 70

Arrild:
Graver:

Jan Bergholt, Arnumvej 18, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

Formand for
menighedsrådet:

Christian Jacobsen, Skærbækvej 31 Arrild, 6520 Toftlund
tlf. 74 83 42 82

Kasserer:

Henning Pedersen, Annasmindevej 2 Nr.Hede, 6240 Løgumkloster,
tlf. 74 83 45 41

Kirkeværge:

Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf. 74 83 45 30

Branderup:
Graver:

Joan Holm Schmidt, Søgårdsvej 2 6240 Løgumkloster
tlf. 74 83 50 02 eller 22 38 77 44

Formand for
menighedsrådet:

Bente Møller Sørensen, Branderup Bygade 2, 6535 Branderup,
tlf. 61 33 52 47

Kasserer:

Kirsten Nielsen, Rundbjergvej 1, 6535 Branderup, tlf. 74 83 51 44

Kirkeværge:

Jens Erik Thomsen, Friskjærvej 4 6534 Branderup, tlf. 74 83 52 87
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Dato

Arrild

Branderup

9.00

10.30

10.30

9.00

December
Søndag den 2. dec.
(første advent)
Søndag den 9. dec.
(anden advent)
Søndag den 16. dec.
(tredje advent)
Søndag den 23. advent
(fjerde advent)
Juleaften
Første juledag
Anden juledag
Søndag den 30. dec.

19.30
Marianne Christiansen
10.30
14.30
Fælles gudstjeneste
Løgumkloster kl. 10.00
Ingen

16.00
10.30
Fælles gudstjen.
Løgumkloster kl. 10.00
Ingen

Januar
1. jan. Nytårsdag
Søndag den 6. jan.
Søndag den 13. jan.
Søndag den 20. jan.
Søndag den 27. jan.

14.30
10.30
10.30
19.30

16.00
9.00
10.30
10.30

Februar
Søndag den 3. feb.
Søndag den 10. feb.
fastelavn
Søndag den 17. feb.
Søndag den 24. feb.

10.30
13.30

10.30

9.00

10.30
19.30

Gudstjenestelisten er med forbehold for eventuelle ændringer, som vil blive annonceret i Ugeavisen
Midtsyd og fra prædikestolen. Hvor intet andet er nævnt, prædiker Peter Boyschau.

