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Vi mødes til guds-
tjeneste på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 8. juni
 22. juni
 6. juli
 3. august
 17. august
 31. august

Gudstjenesterne er indtil 
videre forbeholdt beboerne.

Kommende  
menighedsråds møder
tirsdag d. 1. juni 2021

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 3. - 4. juli samt uge 28, 29, 30 
(den 12. juli – 1. august). 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
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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, 
birthebBundgaard@live.dk
Johan Kibsgaard-Vester, Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev, 
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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

SV
AN

EMÆRKET

5041 0357
TryksagTryksag

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.
Lildstrand Kirke er
åben alle dage i
dagtimerne.

Udebliver kirkebladet,
kontakt da

sognepræsten:
tlf. 97 99 10 02

mail: jsho@km.dk

Kirke & Sogn
Tømmerby, Lild og Lildstrand

Juni · Juli · August 2021

2



Så kom køerne atter på græs, og 
det blev sommer, den grønne tid. 
At bare synet af den grønne farve 
virker stimulerende på humøret, 
er efter sigende videnskabeligt 
bevist (så skulle den påstand være 
dækket ind!) Sommeren indledes 
med pinsen, og den hverken på-
står eller prøver at bevise, at man 
nu skal til at være glad, men den 
forkynder glæden, og det er no-
get andet!

I en pinsesalme fra 2009 af Iben 
Krogsdal hedder det i første og 
sidst vers: 

Nu slår glæden ud med hånden 
den kan ikke lade vær 
boltrer sig i Helligånden 
løber rundt på bare tæer

Åh, jeg er så soltilstede 
der gror marker i min hånd 
jeg er ikke vild af glæde – 
jeg er vild af Helligånd!

I skrivende stund er der faldet en 
aftale på plads, om at mundbind-
skravet udfases, når alle over 16 
år er tilbudt vaccine. Som et tegn 
på lysere tider er det også noget 
at glæde sig over.

Da mundbindskravet blev indført 
i Folkekirken, kunne man læse 
følgende i det satiriske ugebrev 
Hyrdebrevet Søndag Morgen på 
kirke.dk: ”Formanden for præ-
steforeningen, Per Bibelholdt 
Andreasen, som er medlem af 
taskforcen, er meget tilfreds: ”Det 

vil helt klart lette mange af præ-
sterne, at folk ikke kan høre, hvad 
de siger. Og en hel del steder vil 
det formentlig også være til stor 
lettelse for menigheden.”

Med udsigten til at vi igen kan 
nærme os hinanden i samtalen, 
lad os da tage Jesu ord med os:

”Vær barmhjertige, som jeres fa-
der er barmhjertig. Døm ikke, 
så skal I ikke selv dømmes.” 
”Hvorfor ser du splinten i din 
broders øje, men lægger ikke 
mærke til bjælken i dit eget øje?” 
Disse ord fra Lukasevangeliet vil 
være de fleste bekendt, så nogen 
efterhængt prædiken behøver de 
vel ikke. I stedet nogle guldkorn:

I den tegneserie, der hedder Radi-
serne, spørger Nuser en dag Trine, 
hvorfor hun er blevet psykolog? 
Trine svarer: ”Det er fordi, jeg har 
talent for at se andres fejl.”
”Hvad så med dine egne?” spør-
ger Nuser. 
”Dem har jeg talent til at 
overse,” svarer Trine.

Den danske teolog K.E. Løgstrup 
har engang skrevet: ”Forestil dig 
et menneskes ansigt, der lige har 
fået ret. Det er ikke et kønt syn!”

Søren Kierkegaard har en reflek-
sion over det opbyggelige i at 
have uret: ”Normalt gør det ondt 
at få uret, og vi vil nødig indrøm-
me at have uret. Og omvendt er 
det en stor tilfredsstillelse at vide, 
at man har ret, uanset hvad folk 
siger. Men sådan er det ikke i 
kærligheden. Et elsket menneske 
har gjort uret imod dig, du siger 
måske til dig selv: ja, jeg har ret, 
den anden har begået uret mod 
mig. Men hvis du virkelig elsker 
det andet menneske, så vil det 
ikke være en trøst, så vil kærlig-
heden sige: Jeg håber inderligt, at 
jeg har uret, du vil gribe efter alt, 
for at bevise, du har ret, efter en-
hver sandsynlighed. For kærlig-
hed er ikke at ville have ret, men 
at have uret i al vor mistænksom-
hed. Kærligheden dømmer ikke, 
søger ikke sit eget, sit eget ret.” 
(Søren Kierkegaard i bogen En-
ten Eller, 1843)

Et par andre vers af Iben Krogs-
dals pinsesalme lyder således:

Nu står alle børn på hænder 
benene er ikke nok 
solen blinker mens den tænder 
håb i verdens værste pjok

Nu går triste ud og leger 
med de andre og sig selv 
og de fifler, fejler, fejer 
eftergiver andres gæld

Præstens sider
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At såvel kærligheden som ethvert 
menneske er Guds værk, er sik-
kert og vist:

I et galleri for finere kunst står en 
mand længe og med en alvorlig 
mine foran en smukt indrammet 
tegning af en tændstikmand. Han 
tænker ved sig selv, mens han ud 
af øjenkrogen iagttager de andre 
gæster, der passerer forbi: ”Døm 
aldrig et værk, før du ved hvem 
det er af!”

Benny Andersen har skrevet et 
digt om “Godhed”:

Jeg har altid prøvet at være god 
det er meget krævende

 

jeg er en hel hund efter at gøre 
noget for nogen 
holde frakker, døre, pladser 
skaffe nogen ind ved et eller 
andet og lignende 
brede armene ud 
lade nogen græde ud ved min 
skjorte 
men når lejligheden er der 
blir jeg fuldstændig stiv

vel sagtens en slags generthed 
jeg rusker i mig selv 
slå nu armene ud 
men det er svært at ofre sig 
når nogen kigger på det 
så svært at være god i længere 
tid ad gangen 
som at holde vejret

men ved daglig øvelse 
er jeg nu nået op på en time 
hvis jeg ikke blir forstyrret 
jeg sidder helt alene 
med uret foran mig 
breder armene ud gang på gang 
der er ikke spor i vejen 
jeg er egentlig bedst 
når jeg er helt alene.

Til sidst en bøn af Johannes Møl-
lehave: ”Kære Gud, Jeg har ikke 
bidt af nogen i dag; jeg har ikke 
været grådig, jeg har ikke været 
overlegen og hadefuld; det er jeg 
taknemmelig for, Gud – men om 
fem minutter står jeg op, så får jeg 
brug for lidt mere hjælp.”

Julius Bang Holst

Præstens sider

Babysalmesang
Vi mødes i Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741 Frøstrup.

Der er Babysalmesang 
hver fredag formiddag kl. 
9 i Tømmerby Kirke. Her 
er der mulighed for at få 
en musikalsk oplevelse i 
kirken med det lille barn 
(indtil ca. 10 måneder.)

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 Corona-for-
holdsregler.

Det er gratis at deltage. 
Kontakt organist Irene 
Søndergaard Christensen 
(tlf. 2335 8767) for 
tilmelding og eventuelle 
spørgsmål.
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Salmestafet
Else Gregersen har givet salme-
stafetten videre til mig.
Som andre før har skrevet, er det 
svært at vælge. Vi har en meget 
stor salmeskat i den danske sal-
mebog.

Selvom salmerne er gamle, op-
lever jeg, at de har et fantastisk 
budskab og ord til eftertanke, ikke 
mindst når jeg læser teksterne; 
det kan varmt anbefales. 

Er melodierne lidt ”tunge”, får 
salmerne ofte ny værdi for mig 
ved læsning.

Det er dejligt, at der nu også er 
kommet nye salmer med i salme-
bogen, som relaterer til nutiden.

Jeg har valgt en af de nye: Du 
som gir os liv og gør os glade.

Hans Anker Jørgensen har 
skrevet salmen og melodien i 
1982.

Salmen er blandt de seks af 
hans salmer i salmebogen.

H. A. Jørgensen forsøger i sine 
salmer at lade evangeliet komme 
til orde for dem – os, som er de 
små i det moderne, teknologiske 
og industrialiserede samfund. Be-
vidst stilles evangeliet på deres 
– vores side, vendt mod magtha-
vere, profitmagere, pampere og 
miljøødelæggere. Han skriver i et 
ligefrem sprog med en antiautori-
tær tilgang til kristendommen og 
livet og i et sprog, som umiddel-
bart kan forstås. Han har blik for 
samfundets svageste og et ønske 
om retfærdighed og omsorg.

Jeg holder meget af valgte sal-
me – både tekst og melodi.

Salmen er skrevet i et let forstå-
elig sprog, den er nutidig og livs-
bekræftende.

Teksten starter med en direkte 
henvendelse til Gud som vores 
skaber og ham, som ønsker at op-
retholde forbindelsen til os uan-
set hvad: ”du, som holder af os, 
som vi er”, hvorefter der kommer 
en refleksion på, hvad der sker i 
en verden uden Gud.

Jesus’ budskab skinner igen-
nem fra vers 3. Verset munder ud 
i en bøn om, at vi atter må blive 
belært om hans budskab. Dette 
følger i vers 4 og 5 som en række 
centrale bibelord skrevet i anfør-
selstegn – som direkte tale fra Je-
sus.

Sidste vers slutter salmen, som 
den begyndte – med en lovpris-
ning, nu med tak for frelsen og 
tilgivelsen med henvisning til 
nadveren og til Johannesevange-
liet 12,24 hvor Jesus siger: Hvis 
hvedekornet ikke falder i jorden 
og dør, bliver det kun det ene 
korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold. 

I de to sidste linjer afrundes 
teksten med en gentagelse af før-
ste vers’ begyndelse – blot i om-
vendt rækkefølge.

Jeg sender stafetten videre til Inge 
Nielsen.

369 Du, som gir os liv 
  og gør os glade
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Hans Anker Jørgensen 1982

1 Du, som gir os liv og gør os glade,
 du, som holder af os, som vi er,
 du, som åbner bøgehækkens blade,
 du, som skaber blomst og bi og bær,
 uden dig var alle marker golde,
 uden dig var alle hjerter kolde.

2 Uden dig har kolde spekulanter
 skabt en hverdag uden lys og luft,
 uden tid til børn og gamle tanter,
 uden fuglesang og blomsterduft.
 Uden dig må glæden gå på krykker,
 uden dig må livet gå i stykker.

3 Uden dig forråder vi hinanden,
 uden dig går vores sind i chok.
 Uden dig går folket fra forstanden,
 hele verden går mod ragnarok.
 Derfor råber vi i angst og smerte:
 Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

4 »I kan ikke tjene Gud og Fanden,
 I må vælge mellem liv og død.
 I skal ikke tjene på hinanden,
 I skal dele glæde, sorg og brød.
 Tjen hinanden, I er alle lige,
 der er ingen rige i mit rige!

5 I skal se med kærlighedens øjne,
 alt det skabte skal I passe på.
 I skal ikke tro på gyldne løgne,
 i mit rige er de store små.
 I skal ikke frygte nogen fjende,
 kærlighedens liv har ingen ende!«

6 Du, som åbner døren gennem døden,
 når vi drikker af dit hjerteblod,
 vis os midt i mørket morgenrøden,
 giv os hvedekornets kraft og mod.
 Du, som åbner bøgehækkens blade,

 giv os liv og lys, og gør os glade!

Hans Anker Jørgensen 1982.

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud på, at man for-
tæller om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man stafetten videre til en anden 
efter aftale. Til dette kirkeblad har Inger Lise Søndergaard skrevet om salmen Du som 
gir os liv og gør os glade, som har nummer 369 i Den Danske Salmebog.
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SOMMERKONCERTER 2021

Strygekvartetten AKELA blev 
etableret i efteråret 2019, efter at 
medlemmerne af kvartetten si-
den 2016 havde spillet sammen 
i flere forskellige konstellationer, 
blandt andet som faste medlem-

mer af Det Danske Ungdoms-
ensemble, DUEN.

Kvartetten blev samlet efter 
første studieår på Det Kgl. Dan-
ske Musikkonservatorium og 
studerer hos professor og fag-
gruppeleder, Tim Frederiksen.

Hver især er alle i kvartetten 
meget aktive i det danske musik-
liv og beskæftiger sig med flere 
forskellige musikgenrer.

Sammen udforsker de kvarte-
trepertoiret fra wienerklassik til 
samtidsmusik og bestræber sig 
på altid at tilgå musikken med 
stor nysgerrighed, kreativitet og 
åbenhed.

Kvartetten blev i 2020 udtaget til 
P2´s kammermusikkonkurrence.

Kvartetten består af Clara 
Glasdam (violin), Gustav Ranum 
(violin), Kirsten Wilbrandt Kjær 
(bratsch) og Oskar Reuben Friis-
Hansen (cello).

Ved koncerten i Lildstrand kir-
ke spiller kvartetten musik af bl.a. 
Carl Nielsen, Ravel og Haydn. 

Denne koncert indgår i koncer-
trækken Musik i Hanherred, 
hvor der er fri entré.

Kunstnerparret Monica Stevns 
og Jakob Lorentzen har siden 
2010 dannet duo og givet mange 
kammerkoncerter i Danmark, 
Sverige, England, Skotland, Ita-
lien og Frankrig. I det kommende 

år skal parret give flere koncer-
ter i Danmark og Italien, bl.a i 
San Giovanni in Laterano, Roms 
domkirke.

Monica Stevns er uddannet 
ved Det Kgl. Danske Musikkon-
servatorium og har siden vide-
reuddannet sig gennem studier i 
Wien, New York samt i barokklas-
sen på Musikhögskolan i Stok-
holm.

Monica er freelance sanger og 
en efterspurgt solist ved oratorier, 
passioner og i kammermusikal-
ske sammenhænge.

Jakob Lorenzen bestod alle-
rede som 14-årig organisteksa-
men i København og blev dermed 
Danmarks yngste eksaminerede 

organist. Senere debuterede han 
fra solistklassen ved musikkon-
servatoriet i Paris med højeste ud-
mærkelse.

I 1997 blev han ansat i det pre-
stigefulde embede som hoved-
organist og kantor ved Holmens 
kirke og Christiansborg Slots-
kirke.

I den sammenhæng har Jakob 
Lorentzen ofte musiceret for re-
gering, folketing og kongehus.

Jakob Lorentzen er Ridder af 
Dannebrog.

Programmet ved koncerten i 
Tømmerby kirke bliver sommer-
ligt og afvekslende med værker af 
J.S. Bach, W.A. Mozart samt nor-
diske sange og salmer.

Denne koncert indgår i kon-
certrækken Musik i Hanher-
red, hvor der er fri entré.

3. august kl. 19.30 i Tømmerby kirke, 
Monica Stevns og Jakob Lorentzen

13. juli kl. 19.30 i Lildstrand kirke, Strygekvartetten AKELA
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SOMMERKONCERTER 2021
ANNE O - KONCERT
»Så englene synger« er en ny koncertform 
med den mission at få børnene ud på kirke-
gulvet, og væk fra skærmene for en stund.

Ved Anne O’s koncert »Så englene syn-
ger« vil børnene få mulighed for at synge, 
danse, hoppe og »cykle« til englesangene. 

Arrangementet er et fælles provsti arran-
gement for alle sognene i Thisted provsti. 

Gratis adgang.

Aftensang på Stranden
I løbet af sommeren arrangeres der aftensang i Lildstrand Kirke og ved 
stranden. Det er lægfolk fra sognet, der sammen med menighedsrådet 
står for arrangementet, som er åbent for alle. Aftensang er en stille 
samling i kirken før solnedgang, hvor vi med fællessang, musik, læs-
ning af søndagens tekst og Fadervor slutter dagen af.

Der vil være et lille lokalt indslag med korte historier, erindringsbil-
leder eller lignende. I år er temaet: Fortællinger på dialekt. Medbring 
kaffe og kop. Vi slutter med et par højskolesange ved stranden, hvor 
menighedsrådet serverer kage efter aftensangen.

Velkommen til aftensang tirsdage kl. 21.00 på følgende datoer: 
6. juli • 20. juli • 27. juli

Thisted kirke, lørdag den 26. juni kl. 10.30

Tømmerby Kirke, 
20. august kl. 19.30 
i Thy Masterclass

Koncert med deltagere og un-
dervisere fra Thy Masterclass.

Program og billetpriser: Se 
dagspressen og opslag senere.

Vær opmærksom på, at 
de til enhver tid gældende 

coronarestriktioner vil blive 
overholdt (f.eks. vedrørende 
fremvisning af coronapas).
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Siden sidst

Friluftsgudstjeneste på Bulbjerg

Søndag d. 15. august kl. 14.00.

Den tredje søndag i august er der 
tradition for at tage ud på Bul-
bjerg og fejre gudstjeneste under 
åben himmel. Således også i år! 
Natur-alteret og det store kors af 
drivtømmer stilles op, hvor udsig-
ten over havet er smukkest. 

Medbring kaffekurv og klapstol 
eller tæppe, så vi kan hygge os 
sammen bagefter!

I april måned havde vi børne-
gudstjeneste med et ”kirkeårs-
løb” i kirken og på kirkegården. 
Ved stationen om pinse skulle 
børnene puste sæbebobler med 
et ønske om glædelig pinse til 
alle verdenshjørner.

Vinderne af 
Fastelavn To-Go 
konkurrencen 
blev: Viola og 

Olivia Rægaard 
Mølbæk, og 

Frida Højgaard 
Sunesen.

Den nye trappe ned til Hellig-
kilden ved Tømmerby kirke.
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Projekt Bæredygtig Turisme, 
som Støtteforeningen Han-
næs-Østerild og Visit Thy i 
2020 begik med støtte fra Er-
hvervsministeriet, følges nu op 
med, at vi kan komme ud at 
opleve Nordthy-området. 

Støtteforeningen er gået 
sammen med en række ak-
tører, som hver især giver dig 
ekstra fordele, når de udlejer 
en El-cykel, en scooter eller 
mountainbike. 

Vi håber på at kunne give 
lokale borgere og turister rigtig 
gode oplevelser i naturen i hele 
Nordthy-området.

Go’ tur til alle.
 Frank Koldsgaard, SHØ

LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

Skal du konfirmeres i foråret 
2022, og bor du i Tømmerby eller 
Lild sogn? Så tilmeld dig kon-
firmationsforberedelsen, der be-
gynder efter efterårsferien. 

Tilmelding sker skriftligt ved 
senest den 10. august at gå ind på 
www.sogn.dk/toemmerby eller 
www.sogn.dk/lild og i menuen til 
højre (Kontakt) klikke på Sikker 
Henvendelse.

Skriv venligst konfirmandens 

fulde navn, cpr-nummer, bopæls-
adresse og forældrenes kontak-
toplysninger i den sikre mail.

Har I spørgsmål, kan jeg kon-
taktes på tlf.: 9799 1002 og mail: 
jsho@km.dk.

Torsdag den 23. september kl. 
19 - 20.30 mødes vi til en intro-
duktionsaften i konfirmand-
stuen, Kirkevej 40, Frøstrup.

Med venlig hilsen
Sognepræst 
Julius Bang 
Holst

Konfirmandindskrivning Forårets konfirmationer 
finder sted Store Bededag, 

d. 13. maj kl. 10 i Tømmerby 
Kirke og søndag d. 15. maj 

kl. 10 i Lild Kirke.
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LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 
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Gudstjenesteliste Juni, juli, august 2021

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
6/6 1. s. e. trinitatis 10.30  
13/6 2. s. e. trinitatis   10.30
20/6 3. s. e. trinitatis 10.30  
27/6 4. s. e. trinitatis  10.30 
4/7 5. s. e. trinitatis 9.00 SB  
6/7 Aftensang   21.00
10/7 Dåbsgudstjeneste 10.00  
11/7 6. s. e. trinitatis   10.30
13/7 Sommerkoncert   19.30
18/7 7. s. e. trinitatis 9.00 SB  
20/7 Aftensang   21.00
25/7 8. s. e. trinitatis  9.00 SB 
27/7 Aftensang   21.00
1/8 9. s. e. trinitatis 9.00 SB  
3/8 Sommerkoncert 19.30  
8/8 10. s. e. trinitatis   10.30
15/8 11. s. e. trinitatis 14.00
  Friluftsgudstjeneste på Bulbjerg
20/8 Koncert: Thy Masterclass 19.30  
21/8 Konfirmation 10.00  
22/8 Konfirmation  10.00 
29/8 12. s. e. trinitatis 10.30  
5/9 13. s. e. trinitatis   10.30 

SB = Steffen Bang.

KONFIRMANDER 2021

Lørdag den 21. august 2021 kl. 10.00 i Tømmerby Kirke
Camille My Thonsgaard,
Emily Pedersen,
Jacqueline Museth, 
Laura Ørligur Andersen,
Lærke Boesen,
Mads Pedersen, 
Peter Landbo Bundgaard,
Patrick Gert Nielsen,
Prasanth Ghajamer,
Selma Plet Bliksted,
Silas Dahl Jensen,
Simone Kristensen Skadhauge,
Tilde Marie Olesen

Søndag den 22. august 2021 kl. 10.00 i Lild Kirke
Hjalte Emil H. Sandal
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