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Kirkeblad
42
for Arrild og Branderup sogne

Marts - April - Maj 2013

De ugudelige skal gå i den evige pine
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Billede på forsiden:
De ugudelige skal gå i den evige
pine. Sådan forestillede man sig
fortabelsen, dengang billederne i
Branderup kirke blev malet: at
blive spist eller stegt levende af en
ildspyende drage med store og
skarpe tænder. Eller er det en stor
fisk? Det er et mærkeligt billede,
som sikkert kun findes i Branderup kirke. Når jeg kigger på billedet, så tænker jeg: hvorfor står der
de ugudelige, når der kun findes
en ugudelig på billedet? Og hvorfor har den ugudelige på billedet
en hale og ligner en hund med
store ører? Er den ugudelige, der
går fortabt, i virkeligheden Den
Onde selv? Mente kunstneren/
maleren, at det kun var djævelen,
der var fortabt i den evige pine?
Et godt billede stiller altid flere
spørgsmål, end det giver svar. Det
er mit favoritbillede i Branderup
kirke, og det er et billede som jeg
helt sikkert kommer til at savne,
når jeg ikke længere er præst i
Branderup.
Som man også kan læse det
længere nede i bladet, og som
mange i Branderup nok allerede
ved, så har de højere magter (biskoppen i Ribe) bestemt, at
Branderup skal lægges sammen
med Agerskov sogn. Sammenlægningen sker fra den 1. juli, og
det vil jo så sige, at når det bliver
sommer, så får I en ny præst i
Branderup.

Jeg har været meget glad for at
være præst i Branderup. Det er
altid svært at komme til et nyt
sted. Det første år eller måske
endda de to første år, da er man
lidt bambi på glatis som ny præst,
fordi man ikke ved, hvordan man
plejer at gøre det ny sted. Sådan
var det også for mig i Branderup.
Men i Branderup er der heldigvis
mange folk, der ikke er bange for
at fortælle præsten et par sandheder, hvis han har klokket i det. Og
det er fint synes jeg, for på den
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måde har jeg efterhånden lært at gøre
det på den nogenlunde rigtige måde.
Jeg har altid haft en fornemmelse af, at
folk i Branderup bakkede op omkring
deres kirke, og der er mange som gør
en aktiv indsats for, at der skal være en
kirke i Branderup. Der er en god kirkegang i Branderup, når man tænker
på, at det er en lille landsby. Der er
mange, og mange forskellige af sognets beboere, der i løbet af året går til
gudstjeneste en helt almindelig søndag. Og så er det godt at se, at så mange kommer, når der er begravelse. Vi
havde sidste år nogle meget triste begravelser, og så er det godt at opleve
at både de unge og de ældre kommer
til kirken.

det på den måde) at skulle prædike for
jer. Tak til mit menighedsråd, som altid
har sagt ja, når der skulle laves kaffe
og bages kage til møder og som har
givet en hånd, når vi skal forberede
sommerens grillgudstjeneste.
Jeg synes, at vi har haft mange hyggelige menighedsrådsmøder. Tak til mine
søde og kloge konfirmander. Tak til
Poul og Joan, de to gravere som jeg har
arbejdet sammen med i Branderup.
Til sidst skal det siges, at farvel måske
er et lige lovligt stort ord, for jeg kommer jo nok til at prædike mange gange
endnu i Branderup kirke.
Jeg skal nemlig være vikar, når jeres
nye præst skal have fri og holde ferie.

Tak til mine kloge kirkegængere, det
har altid været sjovt (hvis man må sige

Arrild

Meddelse fra menighedsrådet i
om sogneændring
Efter en periode med usikkerhed om,
hvem vi skal dele pastorat med,
er der endelig kommet afklaring. Vi har
kæmpet med næb og kløer for at fortsætte samarbejdet med Branderup, som
har fungeret rigtig godt: det vil vi gerne
takke for. Men sådan skal det ikke være
i fremtiden. Fremover vil samarbejdet
bestå af Toftlund, Tirslund og Arrild.

Det har biskoppen vedtaget og derefter
har vi os at rette. Det skal såmænd også
nok komme til at fungere. Vi vil gøre
hvad vi kan. Nu må vi i gang med og se,
hvordan de ansatte bliver bedst tilgodeset ved ændringerne
Arrild Menighedsråd
Chr. Jacobsen
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Branderup

Meddelse fra menighedsrådet i
Pastoratsændringer
i Tønder provsti

Branderup
I forbindelse med at enkelte præster i
Tønder provsti har fået andet job, gået
på pension samt økonomiske besparelser i stiftet, har biskoppen i Ribe stift,
Elisabeth Dons Christensen, på baggrund af disse »naturlige afgange« valgt
at foretage pastoratsændringer i provstiet.
Dette betyder, at Arrild/Branderup
sogn bliver »opløst« og i stedet bliver
Branderup lagt sammen med Agerskov
sogn og Arrild med Toftlund.
Menighedsrådene i den nordlige del af
Tønder har været indkaldt til møder og
der har været en høringsperiode. I
denne høring har Branderup menighedsråd gjort indsigelse overfor den
planlagte ændring.
Vi har sammen med Arrild menighedsråd, efter sogne sammenlægningen, haft
et fortrinligt samarbejde, både med personale, arrangementer og børnekor. En
deling af pastoratet vil sætte dette konstruktive og givtige samarbejde overstyr.
Det er altså ikke betænkeligheder overfor et nyt samarbejde med Agerskov,
men udelukkende fordi, der er brugt
meget energi på at opbygge det udmærkede samarbejde, vi har med Arrild og
fordi vi ikke føler at blive »hørt« i de
planlagte ændringer.
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Desværre medfører ændringen således
også, at Branderup kirke må »sige farvel« til vores præst, Peter Boyschau,
som fremover skal varetage Arrild og
Toftlund kirker.
Peter blev ansat i 2009, altså et »bekendtskab« på 4 år.
Fra menighedsrådet vil vi gerne sige tak
for et ualmindeligt godt samarbejde og
det kirkelige engagement, du har vist.
Du har med stor respekt for Arrild –
Branderup sogns forskellighed, forstået
at være præst begge steder og det er
uhyre vigtigt. Tak!
Vi ved, at det ikke bliver et helt farvel
men mere et »på gensyn«, da Peter skal
vikariere ind imellem i Branderup
kirke.
Således skulle vi altså være i gang med
en præsteansættelse for Agerskov –
Branderup sogn.
Desværre er denne ansættelse blevet
udskudt til foråret. Der er konstateret
skimmelsvamp i Agerskov præstegård,
så inden denne er istandsat, kan en ny
præst ikke flytte ind.
Nu er vi altså på »stand by«. Peter
varetager stadig præstegerningen i
Branderup, personalet er det samme og
vi forventer heller ikke, at der sker ændringer. Således kan det nye menighedsråd fortsætte arbejdet og vil gøre
sit bedste fremover.
På Branderup Menighedsråds vegne
Bente Møller Sørensen
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Vores dejlige kor
Kor

Vores dejlige kirkekor havde et rigtig
fint efterår og vinter, hvor de optrådte
både I Arrild og i Branderup. Ved juletid hyggede vi os gevaldigt til juleafslutningen; ligesom hver korprøve
balancerer mellem koncentreret ar-

bejde og sjov og spas. Vi modtager
altid flere sangere til vores prægtige
flok, så kontakt organisten, hvis du har
lyst til kor, - eller kender nogen, der
har

Langfredag
musikgudstjeneste i Arrild
Musikgudstjeneste Arrild kirke d. 29/3
kl. 14.30
Langfredagens musikgudstjeneste afholdes i år i Arrild. Sidste år førte et
afbud til at undertegnede, jeres organist, måtte springe til som solist og
synge i mere eller mindre sidste øjeblik. Da der var så meget positiv respons, har vi besluttet at gentage dette
nu i Arrild. Jeg vil synge nogle klassi-

ske stykker, der knytter sig til langfredagen enten i ord eller stemning. Som
hjælpeorganist har jeg fået dygtige
Christa Nyborg, der til dagligt er organist i Nr. Løgum kirke, til at føre os sikkert gennem hele gudstjenesten. Vel
mødt til en gudstjeneste, der veksler
mellem solosang, læsninger og menighedssang.
Der er ingen prædiken.
Bemærk tidspunktet 14.30!
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Konfirmation

2013

Søndag den 14. april er der konfirmation i Branderup kirke kl.10.
I Branderup konfirmeres: Nikolaj
Prang Hald, Sebastian Zacharias
Haag Frikke, Tommi Schaumann,
Mathias Bangsgaard og Mette
Jensen.

Branderup
I Arrild kirke er der konfirmation søndag 21. april kl.10.
I Arrild konfirmeres: Emil
Jepsen Kjær, Jens Arne
Wind, Xenia Ockens, Maja
Boll Schmidt

samt
Malene Marshall
Schmidt og Nikolaj Leth Sørensen
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Arrild

Der er mulighed
for at aflevere
telegrammer på
konfirmationsdagen
kl. 9.00-10.30. I Branderup
afleveres telegrammer
i konfirmandstuen og
i Arrild i
våbenhuset.

å
gen
derup
mer
og

Guldkonfirmation
i Arrild 7. april

Reklame:

Familievenlig spagetti- og grillgudstjeneste
Familievenlig spagettigudstjeneste i Arrild den 23. juni
og familievenlig grillgudstjeneste i Branderup den 16. juni.
Begge steder 16.30 – 17.00
Læs mere i næste kirkeblad.

Guldkonfirmation i Arrild den 7. april

d
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Udendørs pinsegudstjeneste 21. maj
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Gudstjeneste
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Udendørs pinsegudstjeneste

Fælles udendørs pinsegudstjeneste 2. pinsedag sammen med
Agerskov sogn, Branderup sogn,
Toftlund sogn, Tirslund sogn og
Bovlund frimenighed.
Hvornår: mandag den 20. maj kl.
14.00
Hvor: i præstegårdshaven i Arrild,
Rugbjergvej 7.

Prædikant: Peter Boyschau. Midt
Syd Kantori medvirker under ledelse af organist Lars Elmholdt
Christensen. Medbring stol eller
tæppe. I kan enten selv have kaffekurv med, eller også kan kaffe
og kage købes hos FDF’rne. I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i kirken.
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Branderup
Menighedsråd
Det nye
menighedsråd har
således
konstitueret sig:
Formand:
Bente Møller Sørensen
Næstformand
og kasserer:
Kirsten Nielsen
Kirkeværge:
Jens Erik Thomsen
Kontaktperson:
Ingrid Vestergaard
Sekretær:
Karen Ingrid Petersen

De kaldte hende Sarah
Mandag den 18. marts kl. 18.30
Journalisten Julia (Kristin Scott Thomas) får til opgave at skrive en artikel
om Vel d'Hiv - den sorte dag i 1942,
hvor det franske politi pågreb 13.000
jøder og sendte dem til nazisternes
dødslejre.
Under sin research gribes Julia af historien om tiårige Sarah, der gemte sin
lillebror i garderobeskabet, inden hun
og resten af familien blev ført bort. Hi-

storien rører Julia så stærkt, at det påvirker hendes eget liv.
Kort oplæg af Gerda Melchiorsen før
filmen. Efterfølgende traktement og
samtale. Det koster 50 kr, og billetter
kan som sædvanlig bestilles i biografen.
Kom og oplev en stor film.
(En stærk og barsk, rørende og smuk
film. Læs selv flere anmeldelser. Gerda)

De kaldte hende Sarah
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Præstens ferie og fridage
Præsten har fri 1. april – 8. april
Vikar er Heine Holmgaard Bedsted kirke tlf. 74 77 72 37

Siden sidst
Dåb

Guldbryllup:

Dåb i Arrild:
Maja Lautrup Lauridsen

Branderup kirke:
Åge og Ingrid Lund

Dåb i Branderup:
Jakob Johanning Klitgaard,
Johan Nissen,
Jesmin de Hertog,
Jasmin Jensen Christensen,
Kaya Nehrkorn Brodersen

Begravet
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Død i Branderup:
Mette Maria Andersen
(Bovlund kirke),
Chresten Jensen,
Christine Nissen,
Bente Madsen

Kirkeblad nr. 42 2013_Layout 1 31/01/13 08.16 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

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

9.00

10.30
10.30

Marts
Søndag den 3. marts
Søndag den 10. marts
Søndag den 17. marts
Søndag den 24. marts
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Søndag den 31. marts
Påskedag

14.30 Musikgudstjeneste
9.00

10.30

April
Søndag den 1. april
Anden påskedag
Søndag den 7. april
Søndag den 14. april
Søndag den 21. april
Bededag
Søndag den 28. april

14.00 Heine Holmgaard
10.30 Guldkonfirmation
Heine Holmgaard
10.00 Konfirmation
10.00 konfirmation
19.30
10.30

Maj
Søndag den 5. maj
Himmelfartsdag
Søndag den 12. maj
Søndag den 19. maj
Pinsedag
Anden pinsedag
Søndag den 26. maj

10.30
10.30
9.00

10.30

10.30
Udendørs gudstjeneste
Arrild præstehaven 14.00
9.00

9.00
Udendørs gudstjeneste
Arrild præstehaven 14.00
10.30

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.

