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Vi mødes til guds-
tjeneste på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 2. marts
 16. marts
 30. marts
 13. april
 27. april
 11. maj
 25. maj
 8. juni

Gudstjenesterne er indtil 
videre forbeholdt beboerne.

Kommende  
menighedsråds møder
2. marts
6. april
4. maj
1. juni

Fremtidige møder planlægges,  
når de nye menighedsråd mødes.

Personaleoplysninger 
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup · Tlf. 97 99 10 02 · E-mail: jsho@km.dk
Kontoret er lukket om mandagen. 
Præstens ferie- og fridage: Den 17.-18. april samt den 8.-9. maj.  
Der henvises til sognepræst Steffen Bang, Østerild, tlf. 24 23 00 88 
og e-mail: sbkr@km.dk.

Organist: Irene Søndergaard Christensen,
Hyldevej 20, 7700 Thisted, tlf. 23 35 87 67, isc@os.dk

Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741 Frøstrup, 
tlf. 21 47 09 74, toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup
Menighedsrådsformand: Jørgen Vigsø, Højstrupvej 25,  
7741 Frøstrup, tlf. 21 69 75 75 52.

Lild Kirke, Kærupvej 19, Bjerget, 7741 Frøstrup, 
Lildstrand Kirke, Strandkærvej 14a, Lildstrand 
tlf. 21 46 33 27, jytte@koldsgaard.dk
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup
Menighedsrådsformand:
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19

Kirkesangere:
Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49, Tømmerby, tlf. 23 60 75 03
Johan Kibsgaard-Vester, Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev, 
johankv@live.dk

Hjemmeside: www.sogn.dk/toemmerby
www.sogn.dk/lild
Tømmerby-Lild Sogne er på Facebook  

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten
Stof til næste nr. af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten  
inden 1. maj.
Tryk: Fjerritslev Tryk

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
Vi mødes i Tømmerby Kirke, 
Kærupvej 71, 7741 Frøstrup.
Der er normalt Babysalmesang hver 
fredag formiddag kl. 9 i Tømmerby 
Kirke. Det eneste, du/I skal med-
bringe, er jeres barn samt et blødt 
underlag/madras, som barnet kan 
ligge på. 
Alt er selvfølgelig med afstand og 
coronaforholdsregler. Det er gratis at 
deltage. 
Kontakt organist Irene Søndergaard 
Christensen (tlf. 2335 8767) for tilmel-
ding og eventuelle spørgsmål.
NB. Der er ikke Babysalmesang, 
så længe der er nedlukning pga. 
corona-virus, så kontakt Irene for 
at komme på en telefonliste og få 
seneste nyt.

SV
AN

EMÆRKET

5041 0357
TryksagTryksag

5041 0357

2



Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Ligesom hver årstid har sine 
egne sange, er der nogle få bøger, 
som jeg altid får lyst til at vende 
tilbage til på særlige tider i årets 
løb. Mens jeg nu sidder og kig-
ger ud på den store dyne af sne, 
som er faldet ude i haven, og det 
gamle muldvarpeskud, som jeg 
ved gemmer sig nedenunder, er 
det foråret, jeg ser frem til. Og for 
mig hænger længslen efter for-
året sammen med romanen Vin-
den i piletræerne; historien om 
muldvarpen, der midt i forårsren-
gøringen af sit underjordiske bo 
får færten af foråret oppe i det fri, 
kaster spand og hvidtekost fra sig 
og begiver sig ud på eventyr. Det 
er en historie, der handler om de 
væsentlige ting: Livets almindeli-
ge glæder, sejlture på floden med 
madkurv, og frem for alt venskab.

Selv kan jeg godt føle, og mon 
ikke andre har det på samme 
måde, at det forgangne års karan-
tæne og afsavn har været lidt som 
at bo i et muldvarpeskud. Nu må 
det snart blive forår; nu må det 
snart blive muligt at dyrke livets 
glæder og pleje venskaber og fæl-
lesskaber, uden at det går gen-
nem en skærm. 

For selvom flere sikkert har op-
levet at have haft mere fritid på 
grund af hjemmearbejde og aflys-
ninger, så har den samtidig været 
præget af begrænsninger og ikke 
mindst bekymringer for de syge 
og efterladte, for risikoen for selv 
at blive syg, for dem der er ramt 
på levebrødet.

Ind imellem alle de bekymrin-
ger og arbejdet for at holde ”hju-
lene i gang”, hvor man er sat, har 
vi brug for at trække vejret, snuse 
foråret ind og leve. Vi har brug for 

ægte fritid. Den skal vi ikke kimse 
ad, heller ikke selvom vi lever i al-
vorlige tider og i et pligtsamfund. I 
gamle dage plejede man ligefrem 
at kalde det otium sacrum, på la-
tin: Den hellige fritid. Heroverfor 
kunne man sætte de gamle mun-
kes mere sobre ordsprog: Ora 
et labora – bed og arbejd. Men 
fritiden kaldes altså hellig, fordi 
den er noget grundlæggende, 
som vi ikke kan undvære, hvis 
vi skal sige om os selv, at vi ikke 
bare holder os i gang, men også i 
live. Måske kaldes den også hel-
lig, fordi vi kan lære om den af de 
hellige skrifter og af Den hellige 
selv, Vorherre.

Mange har gennem tiderne 
tænkt sig Jesus og hans disciple 
som alvorlige, sobre mænd. Kig-
ger vi nærmere på deres livsstil, 
får vi et andet indtryk. 

Da Jesus møder disciplene, er 
de ganske vist på arbejde, ude at 
fiske, men hvor meget fyldte ar-
bejde i Jesus’ og disciplenes fæl-
les liv? Vi hører vist kun om, at de 
går gennem en mark og plukker 
nogle få aks på en sabbat.

Og hvem var det, som i bjerg-
prædikenen direkte forbød sine 
disciple at bekymre sig for helt 
basale behov og for dagen i mor-
gen, - og befalede dem at være 
lige så bekymringsløse som lil-
jerne på marken i tillidsfuld for-
ventning om, at Guds overflod og 
velsignelse nok skulle finde dem? 
Og dette blev sagt til en bonde-
befolkning i en tid, hvor arbejdets 
byrde næppe kan sammenlignes 
med noget, vi kender til.

Han lovede dem ikke beløn-
ning for deres hårde arbejde, men 
han lovede at give dem hvile. Vi er 

ikke bare kaldede til at være so-
lidariske med de fattige, men til 
at lette byrderne for andre, så vi 
sammen kan leve i et kærlighe-
dens fællesskab, de helliges sam-
fund, i dette liv. Så dødens læn-
ker på en måde bliver brudt blot 
gennem den tid, som vi tilbringer 
sammen i fælles glæde, eller i 
den dyrebare alene-tid, hvor Gud 
også er, og hvor vi trækker os til-
bage for at lade op. Jesus mente 
heller ikke, at han forsømte noget 
ved at gå afsides for at finde fred.

Jesus viser os, at den hellige, 
livgivende fritid er både gud-
dommelig og menneskelig. Husk, 
at Jesus’ første under sker ved et 
bryllup, af alle steder, hvor han 
forvandler van til vin. Vin fylder 
meget i de kristne skrifter, hvor 
den bl.a. er en velsignelse og et 
billede på Guds overflod; et tegn 
på Guds pagt med sit folk; de el-
skendes drik og selve kærlighe-
dens symbol; Kristi blod og me-
nighedens midte. 

Et af de mere rørende udtryk 
for Jesus’ menneskelighed er hans 
sorg, da han aftenen før sin død 
fortæller disciplene, at han er ked 
af, at han ikke længere skal drikke 
vin sammen med dem på denne 
side af Guds rige (Matt 26,29). 
Det ser ud til, at en væsentlig del 
af det liv, som han og hans discip-
le levede, bestod af helt alminde-
ligt fællesskab omkring måltider, 
godt selskab og frem for alt vin.

Gud, lad os smage det.
Julius Bang Holst

Det hellige otium
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MUSIKGUDSTJENESTE

Skærtorsdag, 1. april, Tømmerby kirke kl. 17.00

Bachs skønne musik for solosang, strygere og orgel 
vil fylde kirkerummet når vi mødes i kirken skær-
torsdag.

Medvirkende Thy Barok:  
Julie Nørgaard Holst, sopran  
Julius Sebastian Bang Holst, tenor  
Klaus Kjær, violin 
Sigrid Kjær, cello
Irene Søndergaard Christensen, klaver og orgel

Thisted provstis fælles pinsegudstjeneste i det fri 

Anden pinsedag, mandag d. 24. maj kl. 11.00.
Kom og vær med til en gudstjeneste under åben 
himmel for alle sognene i Thisted provsti. Hvor og 
hvordan vi mødes er i skrivende stund stadig usik-
kert, men vi håber på, at det igen i år bliver muligt at 
mødes og fejre pinse sammen.

Sæt et kryds i din kalender og hold dig orienteret på 
din kirkes hjemmeside.

Fra friluftsgudstjenesten ved Malle Strand, 
pinsen 2019. Fotograf: Henrik Bolt-Jørgensen.
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Salmestafet

En salme jeg holder af
Det er svært at vælge, der er 
mange både nye og gamle. At 
komme til gudstjeneste i vores 
sogn er altid en god oplevelse for 
mig. Jeg føler mig velkommen, 
og med de nye salmer og liturgi, 
der ikke er helt fastlåst, er det en 
dejlig kombination af tradition og 
nyere sprogbrug, det samme gæl-
der musikken.

Et hus at komme til
Janne Mark er en af de salmedig-
tere, der kan bruge hverdagsord 
til at skabe højtidsstemning. Al-
mindelige ord kan udtrykke store 
tanker og følelser. Hun fortæl-
ler om kirken, der både er vores 
kirkebygning, men også os som 
menighed. Tryghed er en god 
følelse, der for mig er forbundet 
med tro, en tryghed i ”Guds løfte 
om at bære dig hver dag”. Hele 
salmen bærer budskabet om, at 
du må komme når du vil/når du 
kan, måske vender du ryggen til 
tilbuddet, men der bliver ikke 
lukket, tilbuddet er der altid.

Vi har alle brug for trøst i man-
ge faser af vores liv. Der er også 
glædelige begivenheder, hvor 
kirken er vores udgangspunkt. 
Hun fortæller også, at når vi 
mærkes af håbløshed, så er der 
en vej, og derigennem kan troen 
findes; det er et meget smukt og 
stærkt billede i vores liv.

Kærlighedens lov og næste-
kærligheden har plads i kirken. 
Salmen er skrevet kort efter en 
kendt kirke blev ryddet af politiet, 
afviste asylansøgere havde søgt 
tilflugt der, og hun beskriver, at 
nok er kærlighedens lov tilste-
de, men næstekærligheden kan 
nemt blive glemt. 

Kirken er et hus til glæde og 
sorg, og den består. Vi er altid vel-
komne.

Musikken, - sjældent har en 
tekst og melodi fremhævet hin-
anden så meget.

Salmestafetten gives videre til In-
ger Lise Søndergaard.

Et hus at komme til
1. Et hus at komme til,
 velkommen her du være vil.
 Bygget af sten, af ånd og krop,
 rejser sig op,
 solid, urokkelig,
 et hus du trygt kan høre hjemme i.

2. Et hus at komme til,
 velkommen her du være vil.
 Et hus, hvor kærlighedens bud
 folder sig ud,
 hvor mismod mødes af
 Guds løfte om at bære dig hver dag.

3. Et hus at komme til,
 velkommen her du være vil.
 Et hus for den, der søger trøst –
 de, der af lyst
 har åbnet døren ind,
 hvor de før gik forbi på vejen hjem.

4.  Et hus at komme til,
 selvom du måske ikke vil
 eller har brug for det du tar
 med dig herfra.
 Du altid hilses vil,
 hvis du en anden gang søger hertil.

5.  Et hus at komme til,
 bli’ her så længe som du vil.
 Græd dine tårer ud hos Gud,
 han rækker ud,
 hvor håbløsheden gror
 og planter troens frø dybt i din jord.

6.  Et hus at komme til,
 velkommen her du være vil.
 Et hus, hvor kærlighedens lov
 står over den,
 som vi har selv bestemt
 og sat så højt at næsten nær blir glemt.

7.  Et hus, et helligt sted,
 kirken vi stadig regner med,
 når livet rammer os for hårdt,
 når alt blir sort,
 vi gerne favnes vil,
 da er det kirkens hus vi kommer til.
 
Janne Mark, 2010
© Højskolesangbogen 2020

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 Else Gregersen skrevet 
om en salme, som er blevet optaget i den nye udgave af Højskolesangbogen 
(2020, 19. udgave), hvor den har nummer 71.

Børnene har ordet

”Jesus var jydernes konge.”

”Præster skal bl.a. være 
med til fødsel og dåb og 
konspiration og begravelse.”

”Når nogen dør, kaster man 
dem op i himlen - så griber 
Gud dem.”
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TØMMERBY MENIGHEDSRÅD

Ruth Højlund: 
Jeg er 60 år, 
arbejder som 
omsorgsmed-
hjælper. Det er 
første gang jeg 
er medlem af et 
menighedsråd. Jeg er gået ind i det, fordi 
jeg bruger kirken og fordi jeg synes folke-
kirkens arbejde er vigtigt. 

Viggo Schjellerup Olsen:
Jeg er 75 år og 
pensioneret læ-
rer. Jeg har ikke 
tidligere været i 
et menigheds-
råd. Jeg har 
tidligere været 
organist i Vesløs-Øsløs-Arup pastorat i 
en årrække og har derved fået kendskab 
til menighedsrådsarbejde. Jeg synes, at 
det er vigtigt at engagere sig i den lokale 
kirke, fordi det kan forstærke fællesskabet 
i lokalsamfundet. Desuden finder jeg det 
vigtigt at bidrage til folkekirkens liv og 
vækst. 

Jørgen Vigsø:
Jeg er 51 år og 
landmand. Har 
siddet i menig-
hedsrådet i 8 
år. Jeg har ikke 
nogen særlige 
mærkesager, men ønsker at vi får mere 
fællesskab i sognet. Det kunne f.eks. være 
flere arrangementer i samarbejde med 
foreningslivet i området.

Søren Bertelsen:
Mit navn er Sø-
ren Bertelsen, 
jeg er 69 år og 
folkepensionist. 
Jeg er oprindelig 
uddannet murer, 
men blev senere ansat hos DLG, hvor jeg 

var i 13 år. Siden 1998 og til jeg valgte at 
gå på pension, var jeg ansat hos Thisted 
Cementvarefabrik.
Jeg har ikke tidligere været i menigheds-
rådet, men har interesse i de ting, der sker 
omkring folkekirken generelt, men ikke 
mindst hvad der sker omkring vor lokale 
sognekirke. Jeg ser frem til et godt samar-
bejdet i det nye menighedsråd.

Anna Grethe Sørensen:
Jeg har været i 
menighedsrådet 
i 12 år. Mit liv har 
været meget læ-
rerigt, og skulle 
jeg beskrive, 
hvad jeg har lært, 
så ville det fylde en hel roman. Nu er jeg 
så pensioneret. Gik ind i kirkelivet, da jeg 
var spejderleder, og kunne så godt tænke 
mig at gøre noget mere i den retning. Der-
for gik jeg ind i menighedsrådet, og jeg er 
utrolig glad for at være der. Jeg kan godt 
lide, at vi fører vores kristendom videre, 
dermed også vores kulturarv. Da jeg kom 
ind i menighedsrådet, blev jeg valgt til at 
være kontaktperson. Jobbet har jeg haft i 
alle 12 år, jeg har været i menighedsrådet. 
I dag er jeg kasserer og næstformand og 
glæder mig til arbejdet.

LILD MENIGHEDSRÅD

Annelise Søndengaard:
Jeg hedder 
A n n e l i s e 
Søndenga-
ard, bor på 
Lildstrand i 
S t randgår-
den og er 
76 år. Jeg er 
pastor emeritus og vikar i valgmenighe-
den i Klim Hannæs og for tiden har jeg et 
vikariat i Nibe - Vokslev. Jeg har deltaget i 
menighedsrådsarbejde i 46 år.
Grunden til at jeg har sagt ja til at gå i me-
nighedsråd her er, at jeg gerne vil bruge 
min erfaring og viden i forbindelse med 

Præsentation af de nye menighedsråd

De nyvalgte menighedsrådsmedlemmer er blevet bedt om at give en kort 
præsentation af sig selv og deres interesse for menighedsrådsarbejdet.

vedligeholdelse af kirkerne i sognet.
Jeg er med til at planlægge aktiviteter i 
sognet. Jeg er formand for Thisted di-
striktsforening for menighedsråd.

Jens Erik Bliksted Andersen:
Jeg er 70 år og forhenværende folkesko-
lelærer, sidder i 
menighedsrådet 
på 17. år. Jeg bi-
drager mest til 
den folkelige del 
af menigheds-
rådsarbejdet.

Aase Nedergaard:
Jeg er født i 1947 
og pensionist. 
Dette er min 
tredje periode i 
menighedsrådet. 
Efter at have haft 
sommerhus ved 
Lildstrand gen-
nem mange år blev vi tilflyttere til Lilds-
trand/Thisted - herfra kom opfordringen 
til at stille op som kandidat. At blive med-
lem af menighedsrådet er en forlængelse 
af mit tidligere kirkelige- og samfunds-
mæssige engagement. Det fortsatte enga-
gement ligger i at være aktiv i styrkelsen 
af kristenlivet lokalt, samt at benytte min 
bevågenhed over for den omstilling, som 
vores unge præst er eksponent for og at 
følge og støtte dybt dedikeret personale/
præst i at være bærere af fællesskabet.  

Gerhard T. Godiksen:
Jeg er 65 år, ar-
bejder på Dolle 
og er Brandsta-
tionsleder for 
Frøstrup Brand-
væsen. Jeg har 
tidligere været i 
menighedsrådet. 
Min interesse er nok lidt det hele, men 
jeg glæder mig til at komme i gang med 
regnskabet, som er blevet min post i me-
nighedsrådet.
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Digital Sogneindsamling 2021
Ord som ’lockdown’ og ’samfundssind’ blev en del af vores 
hverdag for et år siden. Det betyder også, at det nu er 
anden gang i træk, at vi må opgive at gå fra dør til dør for 
at samle ind til verdens fattigste. I stedet gør vi det digitalt, 
for der er stadig brug for vores hjælp. Lige nu står proble-
merne i kø for verdens fattigste. Mens klimaforandringer-
nes konsekvenser er en realitet, har corona-pandemien væ-
ret med til at forværre problemer, der eksisterede i forvejen. 
Sult, ulighed og konflikter.

For de fleste familier i vore sogne betyder 10 kroners for-
skel i budgettet enten intet eller ikke særlig meget. Men 
for en familie, der hverken har rent vand eller mad, kan det 
betyde alverden.

Din støtte hjælper verdens fattigste med at:
-   Skaffe adgang til rent drikkevand, så ingen må tørste.
-    Dyrke små køkkenhaver, der sikrer varieret kost, så ingen 

må gå sultne i seng.
-   Plante træer, der sikrer et bedre klima og en grønnere 

fremtid. 

Præsentation af de nye menighedsråd

Aase Stjerne Hansen:
Jeg er formand 
og kontaktper-
son i menigheds-
rådet i Lild sogn 
og har været 
medlem siden 
2016. Jeg sagde 
ja tak til at blive 
medlem af menighedsrådet her i Lild sogn 
af interesse for og ønsket om at lære mere 
om de lokale kirkers liv og anliggender.
Jeg har været tilknyttet Virklund kirke ved 
Silkeborg i mange år som frivillig og også
engageret i bygning af ny kirke i Virklund. 
For 7 år siden flyttede vi til Lund som fast-
boende i en lille landbrugsejendom som vi 
har ejet de sidste 40 år.
Jeg er 73 år pensioneret underviser ved sy-
geplejerskeskolen i Thisted og Viborg. Har 
derfor en del livserfaring at trække på, og 
jeg føler det kan bruges konstruktivt i me-
nighedsrådsarbejdet.
I det daglige arbejde i menighedsrådet op-
lever jeg et engageret og kreativt menig-
hedsråd, medarbejdere og frivillige. Enga-
gerede i forhold til at bevare og forskønne 
vore kirker og
kirkegård, afholde gudstjenester, organi-
sere aktiviteter i form af babysalmesang, 
børne- og familiegudstjeneste, konfirma-
tionsforberedelse, koncerter foredrag og 
sangaftener.
I mit arbejde i menighedsrådet håber jeg 
at kunne være med til en ansvarlig udnyt-
telse af de økonomiske ressourcer. At ak-
tiviteterne har en kirkelig forankring såvel 
som en kulturel bredde og relevans. At 
vedligeholde og skabe en frugtbar dialog 
mellem kirke og sogn, mellem kirke og 
skole, mellem kirke og kulturliv, ja med 
enhver organisation i lokalsamfundet. 
Sikre rammerne for en tidssvarende og 
rummelig folkekirke.
Fastholde og gerne øge de kirkelige akti-
viteter med en god balance mellem tradi-
tion og fornyelse i et samspil mellem sogn, 
menighedsråd, medarbejdere og det vær-
difulde netværk af frivillige, uden hvilke 
mange af de kirkelige aktiviteter ville være 
sværere at føre ud i livet.
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Danskerne og folkekirken er en 
årlig tilbagevendende spørgeske-
maundersøgelse, der afdækker, 
hvordan danskerne bruger fol-
kekirken, og hvordan deres for-
hold til folkekirken udvikler sig. 
Undersøgelsen blev udført første 
gang 2021 for at undersøge dan-
skernes brug af folkekirken i 2020.

Undersøgelsen er tænkt som et 
supplement til de årlige kirkesta-
tistikker, som man kan finde på 
Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenters hjemmeside. Med 
undersøgelsen forsøger vi at af-
dække forhold, som ikke kan må-
les af fx medlemsprocenten, bl.a. 
hvordan danskerne opleveler 

gudstjenesten og de kirkelige ri-
tualer, samt hvor mange kommer 
til folkekirkens gudstjenester. 
Forventningen er, at undersø-
gelsen skal gentages årligt, og vi 
dermed kan følge befolkningens 
tanker om og brug af folkekirken 
sammen med de årlige kirkesta-
tistikker.

De meste interessante 
fund
Undersøgelsen har mange inte-
ressante resultater. Vi vil særligt 
fremhæve danskernes oplevelse 
af gudstjenesten og de folkekir-
kelige ritualer. 52 % af respon-
denterne oplevede den sidste 
gudstjeneste, som de var til, som 

enten positiv eller meget positiv. 
Herudover havde 64 % en positiv 
eller meget positiv oplevelse af 
det sidste bryllup, dåb eller kon-
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68 % har meget stor tillid eller ret 
stor tillid til folkekirken. Endelig 
vil vi også fremhæve, at mange er 
på vippen i forhold til om de kun-
ne finde på at tale med en præst, 
hvis de havde et havde personligt 
problem. 30 % svarer, at de må-
ske kunne finde på på at tale med 
en præst i en sådan situation. Det 
samme spørgsmål viser, at 20 % 
godt kunne finde på at tale med 
præst om personlige problemer. 
Der er dermed mange danskere, 
som er åbne for en samtale, når 
livet bliver svært.

Undersøgelsens øvrige resultater 
kan findes på denne side: www.
fkuv.dk/videnscenteret/kirkesta-
tistik/danskerne-og-folkekirken

Danskerne og folkekirken 2020

Menighedsmøde
Onsdag den 26. maj kl. 19  
i konfirmandstuen

En gang om året afholder menighedsrådet et 
menighedsmøde (årsmøde), som er det forum, 
hvor du har mulighed for at deltage i samtalen 
om vores kirkeliv.

Menighedsrådet aflægger beretning om dets 
arbejde og planer for det kommende arbejde. 
Desuden redegøres der for sidste års regn-
skab og det kommende års budget. Alle er 
velkomne.

Folkekirkens Hus 
livestreamer
Kirke- og kulturhuset i Aalborg, Folkekirkens 
Hus, har lavet en kanal på internettet, hvor 
man kan deltage virtuelt i husets arrange-
menter. ”På den her måde får flere mulighed 
for at deltage i vores foredrag, sangaftener, 
koncerter, salonaftener m.v. - Og så får vi også 
mulighed for at folk fra hele landet får mulig-
hed for at deltage i arrangementerne,” udta-
ler direktør Henrik Thorngaard. Der er både 
gratis events og events, som man kan købe 
adgang til. Se mere på folkekirkenshus.dk
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Seneste nyt vedrørende Skt. Bodils Kilde
Tømmerby menighedsråd har ansøgt og fået be-
villiget 15.000 kroner fra Grethe og Jørgen P. Bor-
nerups Fond i form af et gavekort til materialer 
samt 25.000 kroner fra Thisted Provsti til øvrige 
udgifter. Tak for det. Det er skønt, at vi nu er et 

stort skridt nærmere drømmen om i løbet af for-
året at genetablere adgangsvejen til kilden og 
tage stedet i brug i forbindelse med gudstjene-
sten Pinsedag, søndag den 23. maj. 

BØRNEGUDSTJENESTE
Onsdag den 14. april 2021 kl. 17.00 

i Tømmerby Kirke.

Vi glæder os, til det igen bliver muligt at fejre 
børnegudstjeneste og give en gave til dåbsju-
bilarerne fra 2016. Nu prøver vi med en dato 
efter påske.
Det begynder med en kort gudstjeneste i 
børnehøjde, hvor vi skal kigge i Skattekisten 
og åbne Den store Bibel.
Efter gudstjenesten indbyder vi alle, der har 
lyst til at spise med og hygge sig sammen med 
andre familier i konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.
Maden er forberedt, og efter hygge, sang og 
leg siger vi tak for i aften kl. 18:45, så sengeti-
den kan overholdes.
Det er gratis at spise med. Tilmelding sker 
senest to dage før (mandag den 12. april). 
Skriv til præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 50 70 67 41. 

Bliv hjemme – Hjælp ude  
I år er vores lokale indsamling blevet digital. 

Konfirmanderne på Hannæs 2021 samler ind her: 
https://indsamling.noedhjaelp.dk/team/konfirmanderne-pa-hannaes-samler-ind 

og giv et bidrag via enten betalingskort eller MobilePay. Tak for hjælpen.
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LOKALSIDEN – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

Vi folder NordThy ud
I et samarbejde mellem Thy 
Turistforening og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild, har borgere og 
turistaktører fra området bidraget til 
projektet gennem mange workshops. 
Oversigten repræsenterer således nøje 
udvalgte steder og anbefalinger, hvor 
dit besøg bidrager til en positiv effekt.
Vi kalder det bæredygtig turisme.

Dette initiativ har fået fondsstøtte fra 
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje 
med hensigter om at sikre en 
økonomisk, miljømæssig og positiv 
social effekt for NordThy.

  MILJØVENLIG FERIE – 10 GRØNNE RÅD
  Lad bilen stå og brug cyklen.

  Bliv lokalt – besøg de nærliggende oplevelser.

  Lej en elcykel og prøv den grønne teknologi.

  Spis på restauranter, der anvender lokale råvarer.

  Medbring din egen vandflaske.

  Efterlad kun dine fodspor – tag skraldet med dig.

  Husk at medbringe indkøbsposer, når du handler.

  Sorter dit affald.

  Brug de anlagte stier i naturen.

  Turismeinformation findes digitalt – lad folderen ligge.
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NordThy er en perle af unikke 
naturoplevelser! Vi ved, at det kan være 
svært at finde dem. Derfor har vi udvalgt 
10 oplevelsessteder, som kan tilbyde 
længerevarende mindeværdige oplevelser.

  OPLEVELSESSTEDER
01	 Vejlerne, Naturrum

02	 Vejlerne, Han Vejle-skjulet

03	 Bulbjerg - Natur

04	 Bulbjerg - Kulturhistorisk 

05	 Lild Strand 

06	 Besøgscenter Østerild 

07	 Kirsten Kjærs Museum

08	 Thylejren

09	 Bygholm Kitesurf

10	 Amtoft Havn

Vi folder NordThy endnu mere ud på 
VisitThy.dk og på Facebook: Hannæs.dk
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  Medbring din egen vandflaske.

  Efterlad kun dine fodspor – tag skraldet med dig.

  Husk at medbringe indkøbsposer, når du handler.

  Sorter dit affald.

  Brug de anlagte stier i naturen.

  Turismeinformation findes digitalt – lad folderen ligge.
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Gudstjenesteliste Marts, april, maj 2021

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
7/3 3. s. i fasten  10.30 
14/3 Midfaste 10.30  
21/3 Mariæ bebudelse   10.30
28/3 Palmesøndag  10.30 
1/4 Skærtorsdag 17.00 M  
2/4 Langfredag   15.00
4/4 Påskedag 10.30  
5/4 Anden påskedag  10.30 
11/4 1. s. e. påske 10.30  
14/4 Børnegudstjeneste 17.00  
18/4 2. s. e. påske   9.00 SB
25/4 3. s. e. påske 10.30  
30/4 Store bededag 10.30*  
2/5 4. s. e. påske  10.30* 
9/5 5. s. e. påske 9.00 SB  
13/5 Kristi Himmelfart   10.30
16/5 6. s. e. påske  10.30 
23/5 Pinsedag 10.30  
24/5 Anden pinsedag  Provstiets fælles friluftsgudstjeneste
30/5 Trinitatis søndag  10.30 
6/6 1. s. e. trinitatis 10.30   

M = Musikgudstjeneste, * = Konfirmationerne flyttes til 21-22/8, SB = Steffen Bang.

Nye konfirmationsdatoer
På baggrund af situationen vedrørende coronavirus har præster og me-
nighedsråd i Thisted provsti diskuteret, hvornår det er bedst at holde 
konfirmation i år. Det vil for mange være vigtigt at have noget at regne 
med i god tid.

I skrivende stund er der stor risiko for, at forsamlingsforbuddet ikke 
er hævet særlig meget før sommerferien. Dels pga. langsommere vac-
cinering end oprindeligt beregnet og dels pga. et ikke overstået smitte-
pres fra corona-mutationer. Menighedsrådet har derfor på biskoppens 
anbefaling besluttet at udsætte konfirmationerne til efter sommerfe-
rien lige som sidste år.

De nye konfirmationsdatoer, som blev offentliggjort den 26. januar, er:
Tømmerby kirke: Lørdag den 21. august kl. 10.
Lild kirke: Søndag den 22. august kl. 10.

Forsidefoto:

Konfirmanderne i 
Tømmerby og Lild 
sogne 2020  
– endnu et tillykke!
Tømmerby Kirke, 
22. august 2020: 
(Fra venstre mod højre) 
Marcus Røge Kær, 
Nicolaj Nordentoft, 
Victor Leander Jensen, 
William Leander Jensen, 
Sandie Thoftdal Larsen, 
Sara Sørig Lynge, 
Sara Storgaard Lukassen, 
Sisseline Anine Olesen 
(konfirmeret i Hillerslev kirke). 
Tobias E. von Hage Pedersen 
(konfirmeret i Lild kirke; 
ikke med på billedet)

Foto: Jens Kr. Vangsgaard.
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