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KIRKEKØRSEL
Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke, må man ringe
– gerne senest lørdag – til:
Kjestine Jensen, tlf. 25 34 60 94, Henrik Gregersen, tlf. 24 22 99 29
eller Arne Hegelund, tlf. 97 99 10 92 eller 21 36 97 05

Babysalmesang
Der er fortsat Babysalmesang 
hver fredag formiddag kl. 9 
i Tømmerby Kirke.
Det eneste, du/I skal medbringe, 
er jeres barn samt et blødt under-
lag, som barnet kan ligge på. Det 
varer cirka en time per gang, og 
det er gratis at deltage.
Kontakt organist Irene 
Søndergaard Christensen 
for eventuelle spørgsmål 
på tlf. 2335 8767.

SV
AN

EMÆRKET

Miljømærket
5041 0357

Kirkerne er åbne for besøg i
dagtimerne undtagen lørdag samt 
søndag, hvor der til gengæld altid er 
gudstjeneste i én af vore tre kirker. 
Nøgle til Tømmerby Kirke kan lånes 
hos Anne Grethe Sørensen, 
tlf. 60 21 10 43 
eller Else Gregersen,
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke er 
åben alle dage i 
dagtimerne.
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Det var julenat i 1824, at Grundt-
vig sad længe oppe. Han skulle 
skrive sin juleprædiken, prædike-
nen til Julemorgen. Der var den-
gang ingen gudstjenester i kirken 
juleaften. Han skulle skrive, men 
han kunne ikke. Han var i én af 
de mange perioder i sit liv, hvor 
en dyb depression holdt ham 
inde i tungsind og mørke. Han 
forlod sin skrivepult og gik rundt 
i huset, det stille hus, hvor alle 
sov.

Han nåede børneværelset, lin-
dede lidt på døren og kiggede ind. 
Derinde lå hans ”puslinger”, de 
sovende drenge og smilede sødt 
i søvne. Måske drømte de om Ju-
lemorgen og julegaven, som man 
dengang først fik Julemorgen. 
Grundtvig fortalte senere: ”Så fik 
jeg en salme” – julesalmen ”Vel-
kommen igen Guds engle små”. 
Han gik tilbage til sin skrivepult 
og skrev versene ned, og Juledag 
læste han salmen op i Vor Frelsers 
Kirke på Christianshavn.

Salmen er et deprimeret men-
neskes julesang, som fortæller 
om juleglæden på trods og på 

tværs af alt det, der gør ondt i 
livet. Og i salmen optræder or-
det julesorg. Salmen slutter med 
disse linjer:

 Vor Fader i Himlen! Lad det ske!
 lad julesorgen slukkes!

Mon ikke vi alle sammen ken-
der en ”julesorg”? Nogle kan 
måske nemt sætte ord på, at det 
handler om, at julen aldrig bli-
ver den samme, fordi de har mi-
stet et elsket menneske, der stod 
dem nær. Og der er ingen højtid 
som julen, fordi vi på godt og 
ondt fejrer den i familiens skød, 
der minder os om dem, vi sav-
ner. I år bliver julen anderledes, 
og der kan være mennesker, vi 
ikke kan mødes med. Det kan 
være julesorgen over splittede 
familier. Men julesorg kan også 
være noget mere diffust. En fø-
lelse af tabt uskyld; at juleglæ-
den aldrig kan blive så ren, som 
man følte den eller drømte om 
den i barndommen. Julesorg er 
på den måde en form for vemod 
over, at tiden går og aldrig ven-

der tilbage, og en længsel efter 
den sande julefred.

Omdrejningspunktet i salmen 
er Guds engle, der giver lys og 
håb i mørket med budskabet om, 
at Gud gæster hver en hytte med 
den fred, der skal slukke julesor-
gen: ”Frygt ikke! Se, jeg forkyn-
der jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket: I dag er der 
født jer en frelser i Davids by; han 
er Kristus, Herren”. Freden og 
glæden findes i det budskab; den 
fred og den glæde, vi ikke kan 
skænke os selv, men som kom-
mer til os, uforskyldt, og som in-
tet mørke kan få bugt med.

da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

Julesorg - Juleglæde - Julefred
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Vi tager hensyn

Foreløbigt frem til og med 2. januar 2021 skal du 
bære mundbind eller visir i kirken (medmindre 
du af helbredsmæssige årsager er undtaget).
-  Når du besøger eller deltager i en aktivitet i 

folkekirken i et lokale med offentlig adgang 
(for eksempel Allehelgensgudstjeneste), skal 
du overholde det gældende krav om brug af 
mundbind.

-  Du skal have tildækket mund og næse ved brug 
af mundbind eller visir, når du går ind og ud af 
lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet.

-  Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller 
knæler under aktiviteten. Heller ikke når du 
som led i en kirkelig handling kortvarigt rej-
ser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på 
samme plads.

-  Børn under 12 år er undtaget kravet om mund-
bind i folkekirken.

DE 9 LÆSNINGER
4. søndag i advent, 20. december kl. 19.00 
i Tømmerby Kirke.

Også i år synger vi julen ind med ”De 9 Læsninger”. 
Et lille, lokalt sammensat julekor synger for og med 
os ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Tøm-
merby Kirke. Denne aften er det musikken, fælles-
sangen og de ni læsninger, der vil gøre os klar til ju-
lens forventning og særlige glæde. 

Har du lyst til at synge med i koret, så kontakt hur-
tigst muligt organist Irene Sønder gaard Christensen. 

Hjertelig velkommen!

En stilfærdig aftengudstjeneste 
som indledning til fastetiden. 
Fastetiden er ugerne, der leder 
frem mod påskedag. I denne 
forberedelsestid lægges der op 
til, at vi tænker over, hvad der 
egentlig er vigtigt i vores liv, så 
vi giver plads til Guds nåde og 
opstandelseskraft.

Centralt i askeonsdagsguds-
tjenesten er korstegnelsen, hvor 
man kan få tegnet et kors i pan-
den med asken fra sidste palme-

søndags blade, imens der bliver 
sagt: ”kom i hu menneske at du 
er støv og at du skal vende tilba-
ge til støv”. De samme ord bliver 
sagt i 1. Mosebog: ”for af jorden 
af du taget, ja jord er du og til 
jord skal du blive”. Ved nadveren 
askeonsdag hører vi de kraft-
fulde ord: ”af støvet skal du igen 
opstå” og sendes ud med håbet 
om, at selvom vi er skrøbelige, 
kan Gud skabe nyt liv af asken 
og give os nye muligheder.

Fastelavn i kirken 
Fastelavns søndag, den 14. februar kl. 12.30, er der familiegudstjeneste 
i Tømmerby kirke. Gudstjenesten er placeret, så der er tid og mulighed 
for at tage direkte på Frøstrup kro bagefter og slå katten af tønden. 
Børn og barnlige sjæle inviteres derfor til at komme udklædte!

Hvis det kan lade sig gøre, vil minikonfirmander og børnekor være 
med ved gudstjenesten. Alle er velkomne til gudstjenesten!

ASKEONSDAGS ASKEONSDAGS 
GUDSTJENESTEGUDSTJENESTE

Onsdag d. 17. februar Onsdag d. 17. februar 
kl. 19.00 i Lild Kirkekl. 19.00 i Lild Kirke

4



Nytårs-
aftens-
gudstjeneste
Vi lægger det gamle år i Guds 
hænder med en 
nytårsgudstjeneste i 
Tømmerby Kirke kl. 15.30. 
Det er en særlig hyggelig 
tradition at mødes til en 
gudstjeneste sidst på dagen – 
lidt ligesom før juleaften – og 
kunne ønske hinanden godt 
nytår med et glas mousse-
rende vin og et stykke kranse-
kage, som menighedsrådet vil 
være vært ved efter gudstje-
nesten.

Det begynder med en kort 
gudstjeneste i børnehøjde, 
hvor vi skal kigge i Skatteki-
sten og åbne Den store Bibel. 
Temaet er ”Helligtrekonger”.

Efter gudstjenesten indby-
der vi alle, der har lyst til at 
spise med og hygge sig sam-
men med andre familier i kon-
firmandstuen, Kirkevej 40, Frø-
strup.

Maden er forberedt, og efter 
hygge, sang og leg siger vi tak 
for i aften kl. 18:45, så sengeti-

den kan overholdes.
Børn, der blev døbt i 2016, 

har 5 års dåbsjubilæum. De får 
en lille gave med hjem. Alle er 
velkomne, også selvom man 
er døbt i en anden kirke, eller 
ikke har dåbsjubilæum.

Det er gratis at spise med. 
Tilmelding sker senest to dage 
før (mandag den 4/1). Skriv til 
præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 50706741. 

Oplev en orgelkoncert, der i 
den grad skiller sig ud, med en 
af Danmarks førende rytmiske 
organister, Mads Granum, og 
Martin Klausen på trommer og 
percussion.

Hør kirkeorgelet spille swin-
gende jazz, bebop, salsa, ragtime 
og meget andet.

Mads Granum har markeret 
sig både som jazzpianist, kom-
ponist af nye salmer og nu også 
som rytmisk organist. Han har 
udgivet rytmiske orgelstykker, 
som bliver spillet af organister i 
USA, Australien, England, Skan-
dinavien, Schweiz... Han har op-
trådt i Rusland til verdens eneste 

Jazz & pipeorgan festival, og kan 
se frem til koncerter i både Hol-
land, Norge og turne i Rusland i 
den kommende tid.

Til koncerten vil man også bli-
ve præsenteret for en håndfuld af 
Granums nye rytmiske salmer fra 
det anmelderroste album ”Med 
favnen fuld af kærlighed”.

Dåbssalmen Med favnen fuld 
af kærlighed er blevet brugt flit-
tigt i danske kirker og er nu også 
oversat til norsk og islandsk.

Gratis entré.

Mvh. samarbejdsudvalget
for Øsløs-Vesløs-Arup og 

Tømmerby-Lild menighedsråd

Mads Granum Duo
søndag den 17. januar 2021 
kl. 15.00 i Tømmerby Kirke
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NY DATO!Børnegudstjeneste
Onsdag den 6. januar 2021 kl. 17.00 i Tømmerby Kirke
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Der kommer dejligt mange i kirke juleaften. Og sådan 
skulle det helst være også i 2020, selvom vi holder afstand!

Derfor beder vi i år om tilmelding, og vi fejrer ekstra guds-
tjenester, således at der skulle være plads til op til 375 perso-
ner alt i alt juleaften. På grund af de særlige omstændigheder 
bliver der desværre ikke gudstjeneste i Lildstrand Kirke.

Gudstjenestetiderne er:

09.30             Lild Kirke
10.30             Tømmerby Kirke
13.00             Lild Kirke
14.00             Tømmerby Kirke
15.00             Lild Kirke
16.00             Tømmerby Kirke

Døren åbnes 15 minutter før hver gudstjeneste.

TAK og VELKOMMEN i kirkerne juleaften.

JULEAFTEN I KIRKERNE

Vi ved godt, det er lidt underligt at skulle tilmelde sig… og så til en gudstjeneste!
Men for at være sikker på, at juleaftensgudstjenesten bliver en god oplevelse for alle, og at ingen må gå 
forgæves, opfordrer vi kraftigt til, at man ringer og tilkendegiver:
- Hvilken gudstjeneste man gerne vil komme til;
- Hvor mange man regner med at komme (Det er altså nok, at én per familie/gruppe ringer;)
- Navn og telefonnummer.

Det er ikke sådan, at man får billet og pladsnummer, men vi får et overblik over fordelingen af kirkegæn-
gere. Hver anden kirkebænk tages i brug, og der kan sidde 6 personer på en bænk i Tømmerby Kirke og 
4 personer på en bænk i Lild Kirke. Vi håber, at kirkegængerne fordeler sig nogenlunde jævnt ud på alle 
gudstjenesterne, som i år bliver lidt kortere, men med salmesang, som vi kender det.

Man kan tilmelde sig hos vores gravere per telefon og kun i disse tidsrum:
tirsdag  den  8. december mellem kl. 14 og 16.
torsdag  den 10. december mellem kl. 16 og 18.
tirsdag  den 15. december mellem kl. 14 og 16.
torsdag  den 17. december mellem kl. 16 og 18.
tirsdag  den 22. december mellem kl. 14 og 16.

Vil du/I til gudstjeneste i Lild Kirke, ring da til Jytte Koldsgaard, tlf. 2146 3327.
Vil du/I til gudstjeneste i Tømmerby Kirke, ring da til Palle Jensen, tlf. 2147 0974.
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Siden sidst
Tillykke med dåben ønskes Tillykke med vielsen ønskes

Sofia Guld Ærtebjerg Sunesen
26. september 2020 i Tømmerby Kirke

Carina Hove Wittrup og Jacob Holm Wittrup
10. oktober 2020 i Lild Kirke

Helene Viktoria Jensen og Lars Jensen
17. oktober 2020 i Tømmerby Kirke

Lucia Bøgild
20. oktober 2020 i Tømmerby Kirke

Mikkel Højgaard Sunesen
11. oktober 2020 i Lild Kirke

Lildstrand Kirke med nye vinduer og mursten 
efter renovering.
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Salmestafet

Kjestine Jensen har givet salme-
stafetten videre til mig.

Jeg har valgt salme 46, ”Sor-
rig og glæde, de vandre til hobe” 
af Thomas Kingo 1681, fra Den 
Danske Salmebog 2003.

Første gang, jeg rigtigt stiftede 
bekendtskab med salmen var på 
Grindsted Gymnasium, hvor sal-
men indgik i vores danskpensum.

Det var en lidt tør omgang, 
hvor vi lærte at ”sorrig” og ”glæ-
de” var personifikationer af ab-
strakte begreber, og at på det 
billedmæssige plan er salmen 
bygget op med tese og antitese, 
som giver salmen et symmetrisk 
præg.

Senere mødte jeg salmen i fil-
matiseringen af Jørgen Frantz Ja-
cobsens roman Barbara fra 1939. 

I den film er salmen og me-
lodien et gennemgående musi-
kalsk tema og tematiserer netop 
sorg og glæde i filmen.

Filmen og romanen blev min 
egen indgang til at gennemgå 
en Kingo salme med mine HF-
kursister.

En salme, som det ellers for 
dem kunne have været vanskeligt 
at arbejde med.

Måske er det en salme, som 
kræver lidt livserfaring at komme 
i kontakt med. I dag har jeg det 
sådan, at jeg synes, at det er en 
af de smukkeste salmer, jeg ken-
der. Det føles så rigtigt, at Kingo 

gennemgår, hvordan det gode og 
det onde/dårlige eksisterer side 
om side. Sorgen og glæden følges 
ad. Hvis en person har elsket, vil 
sorgen komme, når man mister. 
Eller man sørger over et og glæ-
des samtidigt over noget andet. 
En slægtning er død, samtidig får 
man et nyt barnebarn. Sorg og 
glæde!

Min hjerteveninde Jette døde 
14 dage før, mit barnebarn nr. 2 
blev født. Store følelser, som jeg 
næsten ikke kunne rumme.

Kingo beskriver også, hvordan 
der bag de positioner, som man-
ge mennesker gerne ville se sig 
selv i, er en bagside. ”Kongernes 
bo/ er skøn uro”.

Ligesom skønhed og rigdom 
ikke altid er udtryk for et godt og 
roligt liv, ”Tit er et bryst under dy-
rebart smykke / opfyldt af sorrig 
og hemmelig harm.”  

Ungdom afløses af alderdom, 
et godmodigt og godt udseende 
kan gemme på giftigheder (strofe 
4, 5.)

Men også det, der umiddel-
bart ser sort ud, kan slå over i 
sin modsætning: Angst kan blive 
til glæde, fattigdom kan blive til 
rigdom, svage kan blive sunde 
(strofe 6.)

Men det er kun Gud, der for-
mår at udrette alt dette.

Den afsluttende strofe op-
summerer hele salmen. Salmens 

”digter-jeg” giver afkald på selv 
at kunne styre sit livsforløb og 
beder til Gud om at kunne over-
lade livets udfald til Gud, ”Lad da 
min lod og min lykke kun falde, / 
hvordan min Gud og min Herre 
han vil,”  og at alt det onde kan 
være i verden ”lad ikkun avind 
(had/skinsyge) udøse sin galde, 
/ lad kun og verden fulddrive sit 
spil!” Det kan det være, for hos 
Gud bliver det onde overvundet.

”Sorrig skal dø, / lystigheds frø 
/ blomstre på Himle-lyksaligheds 
ø!”

Det er smukt, synes jeg. Særligt 
i disse Corona-tider oplever jeg, 
at det vigtigt er at huske Kingos 
vise ord. Samtidig med at jeg op-
lever afsavn og har frygt for syg-
dommen, er der også så meget at 
være glad for.

Jeg giver hermed salmestafetten vi-
dere til Else Gregersen. 

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud på, at 
man fortæller om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man stafetten 
videre til en anden efter aftale. Til dette kirkeblad har Connie Anette Nord-
holt skrevet om salme 46 fra Den Danske Salmebog (2003).
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46 Sorrig og glæde de vandre  
til hobe

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Visemelodi omkring 1670
Thomas Laub 1916

1 Sorrig og glæde de vandre til hobe,
 lykke, ulykke de gange på rad,
 medgang og modgang hinanden tilråbe,
 solskin og skyer de følges og ad.
 Jorderigs guld
 er prægtig muld,
 Himlen er ene af salighed fuld.

2 Kroner og scepter i demantspil lege,
 leg er dog ikke den kongelig dragt.
 Tusinde byrder i kronerne veje,
 tusindfold omhu i scepterets magt.
 Kongernes bo
 er skøn uro,
 Himlen alene gør salig og fro.

3 Alle ting har sin foranderlig lykke,
 alle kan finde sin sorrig i barm.
 Tit er et bryst under dyrebart smykke
 opfyldt af sorrig og hemmelig harm.
 Alle har sit,
 stort eller lidt,
 Himlen alene for sorgen er kvit.

4 Vælde og visdom og timelig ære,
 styrke og ungdom i blomstrende år
 højt over andre kan hovedet bære,
 falder dog af og i tiden forgår.
 Alle ting må
 enden opnå,
 Himmelens salighed ene skal stå.

5 Dejligste roser har stindeste torne,
 skønneste blomster sin tærende gift,
 under en rosenkind hjertet kan forne,1

 for dog at skæbnen så sælsom er skift!
 I våde-vand
 flyder vort land,
 Himlen har ene lyksaligheds stand.

6 Angest skal avle en varende glæde,
 kvide skal vinde sin tot ud af ten.
 Armod skal prydes i rigeste klæde,
 svaghed skal rejses på sundeste ben.
 Avind skal stå
 fængslet i vrå,
 Himlen kan ene alt dette formå.

7 Lad da min lod og min lykke kun falde,
 hvordan min Gud og min Herre han vil,
 lad ikkun avind udøse sin galde,
 lad kun og verden fulddrive sit spil!
 Sorrig skal dø,
 lystigheds frø
 blomstre på Himle-lyksaligheds ø!

Thomas Kingo 1681.

 1 visne

Et lys i mørket
Gerda Grønhøj og Connie Anette 
Nordholt, Bjerget, har fået en god 
idé om at lave andagter med stille 
bøn i Lild Kirke. I samarbejde 
med sognepræsten arrangeres 
derfor tre andagter. Alle er vel-
komne. Der er ingen tilmelding; 
man møder bare op, hvis man vil 
være med.

Nedenfor beskriver Gerda og 
Connie, hvad stille bøn går ud på.

Julius Bang Holst
 

Stille bøn har i århundreder været 
en tradition i den kristne kirke, 
og vi vil gerne i vores egen kirke 
praktisere denne form for bøn.

Vi kan praktisere stille bøn hele 
året, men mørket om vinteren 
kan være en stor udfordring og 
en god anledning til at begynde 
på den stille bøn, for når mør-
ket sænker sig over landskabet i 
vores sogn, er det buldermørke, 

der sænker sig. Vinteren kan fø-
les lang. Vi kan have behov for 
lys i mørket. Sidst på dagen sid-
der hverdagens travlhed i krop 
og sind, og det kan gøre godt at 
være i kirken i et fællesskab om-
kring en stille bøn, i hinandens 
nærvær med Gud, inden aftenen 
begynder.

Gerda Grønhøj og Connie 
Anette Nordholt guider deltager-
ne igennem den stille bøn. Vi vil 
begynde med en indledning for 
at ”komme tilstede”; derefter be-
gynder et forløb, hvor vi vil være 
stille i 2 gange 10 minutter.

Som optakt til stilheden tager 
vi udgangspunkt i en til to min-
dre bibeltekster. Derefter slutter 
vi af sammen og indstiller os på 
at komme ud af stilheden.

 
Tid:
Onsdag den 2. december, 
20. januar og 3. februar 
kl. 16.30-17.30.

Stille bøn i Lild KirkeStille bøn i Lild Kirke
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Vi folder Nordthy ud

’Vi folder NORDTHY ud’ er en 
ny installation, der skal hjæl-
pe gæster med at få øje på de 
mange oplevelser der findes i 
Nordthy.

I et samarbejde mellem Thy Tu-
ristforening og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild har borgere og 
turistaktører fra området bidra-
get til projektet gennem mange 
workshops. Oversigten repræ-
senterer således nøje udvalgte 
steder og anbefalinger, hvor gæ-
stens besøg bidrager til en positiv 
effekt. Vi kalder det bæredygtig 
turisme. 

Initiativet har modtaget fonds-
støtte fra Erhvervsministeriets 
Landdistriktspulje med henblik 
på at sikre en økonomisk, miljø-
mæssig og positiv social effekt for 
Nordthy. 

Hvorfor:
Nordthy har nogle stærke min-
demæssige oplevelsespotentialer, 
eksempelvis Vejlerne, Besøgs-
centeret, Bulbjerg, et spændende 
kunstmiljø og så videre. Det er 
attraktive værdier, der består af 
unik natur, bæredygtighed, grøn-
omstilling, kunst og kreativitet, 
som udgør oplevelser, der er at-
traktive og i tidens ånd - og end-
da gratis. 

Fra et økonomisk perspek-
tiv udgør de mange muligheder 
et potentiale vedrørende tu-
risme. Installationen ’Vi folder 

NORDTHY ud’ er med til at for-
binde og få de mange oplevelser 
til at ’tale’ sammen. Det er for-
midling, der kobler de unikke op-
levelsessteder med de kommer-
cielle services, hvilket i et øget 
omfang kan skabe omsætning til 

de lokale turistaktører i form af 
overnatninger, forplejning, gui-
dede turer, workshops, kunst og 
andre serviceydelser. 

Tag forbi Besøgscenteret i 
Østerild og bliv inspireret til en 
oplevelse i Nordthy.

LOKALSIDEN – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 
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Program for Frøstrup IM 
Dato Klokken Aktivitet Taler Sted   
Onsdag 9/12 19.30 Adventsfest Tage Grønkjær Hillerslev Missionshus
Mandag 11/1 19.30 Alliance bedemøde  Elsebeth og Torben
Onsdag 13/1 19.30 Alliance bedemøde  Konfirmandstuen
Torsdag 14/1 19.30 Alliance bedemøde  Konfirmandstuen
Torsdag 28/1 19.30 Årsmøde Tage Grønkjær Merethe og Anders Bundgaard

Hannæs-Østerild Prisen 2020

COVID19 griber dybt ind i vor 
hverdag, især for os nordjyder. 

Noget af det, som vi må og kan 
leve med, er de mange forenings-
mæssige aflysninger – hvor træls 
det end er.

Et eksempel på en sådan af-
lysning er uddeling af den årlige 
Hannæs-Østerild Pris, som skul-
le have fundet sted 7. november 
– for 27. gang. 

Med Frøstrup og Omegns Bor-
gerforening og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild som arrangø-
rer og Klim Sparekasse og Spare-
kassen Thy som sponsorer.

Det plejer at ske i fuld of-
fentlighed med pressedækning, 
borgmesterdeltagelse, kaffebord 
og talere i en lind strøm.

Et er sikkert, vi udnævner og 
hædrer også i år, men det bliver 
ganske anderledes, måske i en 
dagligstue. 

Som det er mange bekendt, er 
Esben Bak den fortjente modta-
ger. 

Der er enorm opbakning til 
Esben som prismodtager, vi har – 
med afstand – aldrig haft så man-
ge likes og rosende kommentarer 
på vor Facebook-side.

De foreninger, som Esben vir-

ker i, har understreget, at fejres – 
det skal han.

Vi kommer måske ikke til hol-
de den traditionelle udnævnel-
sestale, men læserne af dette blad 
skal dog ikke snydes for noget af 
det, vi ville have sagt om Esben:

”Ud over et stærkt familieliv og 
lysten til at dele med andre er dit 
væsen kædet sammen med at bi-
drage til fællesskab og forenings-
liv – i mange afskygninger. 

Især Frøstrup-Hannæs idræts-
forening og Viking Håndboldklub 
har gennem mange år nydt godt 
af din frivillige indsats.

Din indsats spænder vidt i for-
eningslivet. Det er lige fra træ-
ner- og dommer jobs, bestyrel-
sesarbejde, foreningsaktiviteter 
og byfester.

Og når det gælder praktisk ar-
bejde, er det på med arbejdstøjet 
og frem med kosten og skovlen – 
”Det skal jo se pænt ud”. 

Du er udadvendt og ses ofte i 
bybilledet, når ting sker. Både når 
familien deltager, men som sagt 
også når foreningslivet kalder.

Du er valgt med en baggrund i 
årtiers indsats, som ret beset star-
tede allerede i barneårene - du 
gør en forskel, der kan mærkes.

 Med udmærkelsen følger et 
maleri udført af kunstneren Ka-
ren Sennefelder, Langvad.  

Du er stolt over at være han-
næsbo og en type, der ”går ind i 
folk med træsko på”, hvor tilgan-
gen til såvel børn, unge og foræl-
dre ligger lige for.

Titlen på maleriet ”Globalkjo-
len” passer sammen med, at du 
også kan se ud over grænserne 
for vores lokalsamfund og glæde 
dig over samarbejdet med vore 
naboområder og den fælles nyt-
tevirkning, det giver. 

Med tildelingen ønsker vi 
i Støtteforeningen Hannæs-
Øster ild og de otte beboerfor-
eninger her at hædre dig og på-
skønne dit virke.”

For Støtteforeningen  
Hannæs-Østerild

/Ernst Breum
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Gudstjenesteliste December 2020, januar, februar 2021

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
6/12 2. s. i advent  10.30 
13/12 3. s. i advent   16.00 SB
20/12 4. s. i advent: 9 Læsninger 19.00  
24/12 Juleaften * 10.30 9.30
  14.00 13.00
  16.00 15.00
25/12 Juledag 10.30  
26/12 Anden Juledag   10.30
27/12 Julesøndag 16.00 SB  
31/12 Nytårsaften 15.30  
3/1 Helligtrekongers søndag  10.30 
6/1 Børnegudstjeneste 17.00  
10/1 1. s. e. helligtrekonger   14.00 SB
17/1 2. s. e. helligtrekonger 10.30  
24/1 S. s. e. helligtrekonger  10.30 
31/1 Søndag septuagesima 10.30  
7/2 Søndag seksagesima  10.30 
14/2 Fastelavns søndag 12.30 fam.  
17/2 Askeonsdags gudstjeneste  19.00 
21/2 1. s. i fasten   10.30
28/2 2. s. i fasten 16.00 SB  
7/3 3. s. i fasten  10.30 

* = Se venligst midtersiden vedr. juleaften og tilmelding; SB= Steffen Bang; fam. = Familiegudstjeneste; 
I skrivende stund er kirkekaffen sat på pause, men den genoptages, når det igen lader sig gøre.

Sæt kryds i  kalenderen ved 
den årlige  sogneindsamling 
for Folkekirkens Nødhjælp 

søndag den 14. marts. 

Sidste år  måtte 
indsamlingen  aflyses, 

så der er brug for hjælpen.
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Julekoncert i Tømmerby Kirke
LØRDAG DEN 12. DECEMBER KL. 19.00
synges julen ind på Hannæs med WondAros, Danmarks før-
ste og eneste Barbershopkor for kvinder! De unge kvinder fra 
Aarhus-området ledes af Charlotte Rowan, der i år tiltrådte som 
dirigent for Herning Kirkes Drengekor. Med klassikere så som 
”White Christmas” og ”It’s the Most Wonderful Time of the Year” 
vil WondAros sørge for en varm og sprudlende julestemning.
Gratis entré.


