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Lild Menighedsråd holder 
møde kl. 17:00, fællesmødet 
er kl. 18:30, hvorefter der er 
møde for Tømmerby Menig
hedsråd kl. 20.00.

Møderne er offentlige og 
foregår i konfirmandstuen, 
Kirkevej 40.

Den 15. september kl. 19 afholder 
Tømmerby sogn valgforsamling 
i konfirmandstuen, og Lild sogn 
afholder samtidig valgforsamling 
i Hawboernes hus ved Lildstrand. 
Begrebet er nyt fra og med dette 
valgår. Der er forinden afholdt 
orienteringsmøde om menig-
hedsrådets opgaver, og måske er 
der kommet forhåndstilkendegi-
velser om, hvem der kunne have 
interesse i arbejdet.

På valgforsamlingen kan kan-
didaterne præsentere sig, og der 
er mulighed for debat.

Der gennemføres en skriftlig 
afstemning om de opstillede kan-
didater, og resultatet afgør, hvem 
der er valgt til menighedsrådet.

Efterfølgende kan der udløses 
et afstemningsvalg, hvis der ind-
leveres en liste med stillere og 
kandidater.

Opgaven i menighedsrådet er 

spændende og givende. Der er 
mulighed for stor indflydelse på, 
hvilke arrangementer der finder 
sted i sognet. De ansatte ved kir-
ken er et team, der ikke er bange 
for at tage fat, heller ikke på nye 
opgaver. Der er også en del frivil-
lige, der er parate til at hjælpe, så 
der løftes i fællesskab.

Der annonceres i dagspressen.
Kom og vær med til at stemme.
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(97 99 10 02 / loneolsen1951@gmail.com). I uge 30-31 varetages 
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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

Gudstjenester 
på Trye
Vil hen over sommeren 
foregå i gårdhaven ved 
Trye og være forbeholdt 
beboerne, al den stund 
plejehjemmet er lukket 
for besøg og forsam
lingsforbuddet gælder.
Følg med på sogn.dk/ 
toemmerby for at se 
opdateringer herom

Menighedsrådsvalg 2020

Dagsorden:
 1. Velkomst ved valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3.  Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets 

opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9.  Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet 

ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11.  Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen 

samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at 
aflevere en kandidatliste

 12. Eventuelt

NYE 
KONFIRMATIONSDATOER

Lørdag den 22. august 2020 
kl. 10.00 i Tømmerby Kirke
Sandie Thoftdahl Larsen
Sara Storgaard Lukassen
Sara Sørig Lynge
Marcus Røge Kær
Nicolaj Nordentoft
Victor Leander Jensen
William Leander Jensen

Søndag den 23. august 2020 
kl. 10.00 i Lild Kirke
Tobias Egeberg von Hage 
Pedersen
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KIRKEGÅRDSVANDRING OG 
ORIENTERINGSMØDE I LILD SOGN

På grund af forsamlingsforbuddet udskydes arrangementet med kirkegårdsvandring og orienterings-
møde vedrørende menighedsrådsvalg i Lild sogn til august måned. Arrangementet skulle oprindeligt 
have fundet sted den 29. april, men måtte aflyses. 
Ved kirkegårdsvandringen vil vi præsentere nye anlæg og kirkegårdens beplantning. Begravelses-
kikkene forandrer sig, og kirkegården må tilpasse sig til nye tider. Vi modtager gerne jeres ideer 
og tanker omkring kirkegården. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål vedrørende driften af 
begravelsesvæsenet. Graver Jytte Koldsgaard vil lede turen.
Efterfølgende vil der være orienteringsmøde om det kommende valg til menighedsrådet. En ny dato 
vil blive offentliggjort i lokalpressen.



Janne Mark Trio
Tømmerby Kirke, 30. juni kl. 19.30
Janne Mark har med den inter-
nationale udgivelse af albummet 
“Pilgrim” etableret sig som en af 
de mest overbevisende salme-
digtere og komponister i hendes 
generation i både ind- og udland. 
Musikalsk befinder hun sig i et 
spor mellem sangskrivning, sal-
mer, jazz og nordisk folketone.

I 2013 udgav hun sit første 
meget velanmeldte salmealbum 
’Salmer fra broen’ hvorfra sal-
merne ’Et hus at komme til’ og 
’De første forårstegn i Norden’ er 
optaget i Kirkesangbogen (Kgl. 
Vajsenhus 2017)   

Janne Mark har modtaget flere 
priser, bl.a. jazznyt prisen i 2018 
og blev samme år præmieret af 
Statens Kunstfond. En baggrund 
som sanger, komponist og mu-

sikudvikler i det kreative miljø i 
Brorsons Kirke på Nørrebro i Kø-
benhavn har gjort hende i stand 
til at skabe en ny, meditativ sal-
mestil med en karakterfuld en-
kelhed, hvor omdrejningspunktet 
er det melodisk fællessangbare.

Skøn musik for sopran og orgel
Tømmerby Kirke, 10. august kl. 19.30
Et dejligt, spændende og vari-
eret sommerprogram med skøn 
musik for sopran og orgel med 
sopranen Clara Cecilie Thomsen, 
som i 2018 blev årets operatalent, 
samt organist og kantor ved Tri-
nitatis Kirke i København, Søren 
Christian Vestergaard.

Der tages ikke entré til koncerterne, 
men der kan gives frivillige bidrag 
efter koncerten.

Aftensang på 
Stranden
I løbet af sommeren arrangeres der 
aftensang i Lildstrand Kirke og på 
stranden. Menighedsrådet i Lild 
står sammen med hjælpsomme 
folk fra sognet for arrangementet, 
som er åbent for alle. Lildstrand 
kirke er ligesom alle andre kir-
ker for tiden pålagt en begræns-
ning, angående hvor mange der 
må være i kirken, men vi finder 
en løsning. Er vi for mange, tager 
vi de udendørs arealer i brug eller 
går på stranden. Aftenssang er en 
stille samling før solnedgang, hvor 
vi med fællessang, musik, læsning 
og Fadervor slutter dagen af. Der vil 
være et lille lokalt indslag med kor-
te historie-/ erindringsbilleder eller 
lignende. Medbring kaffe og kop. Vi 
slutter højskolesange ved stranden, 
mens solen går ned. Hjertelig vel-
kommen.
Velkommen til aftensang tirsdage 
kl. 21.00 på følgende datoer: 

7. juli  14. juli
21. juli 28. juli

Friluftsgudstjeneste på Bulbjerg
Søndag d. 16. august kl. 14.00
Traditionen tro planlægger vi 
friluftsgudstjeneste på Bulbjerg 
i august måned. Natur-alteret 
og det store kors af drivtømmer 
findes frem og stilles op i gry-
den med kig mod Lildstrand og 
havet. Vi håber, at traditionen 
de seneste år med regnvejr på 

netop denne dag, kan erstattes 
af solskin og godt vejr, så vi kan 
få en god oplevelse på Bulbjerg! I 
tilfælde af regn flyttes gudstjene-
sten til Lild Kirke.

Medbring kaffekurv og klap-
stol eller tæppe, så vi kan hygge 
os sammen bagefter!

Foto: H
ein Photography

Sommerens koncerter 
– Musik i Hanherred

Janne Mark Trio Clara Cecilie Thomsen Søren Christian Vestergaard

Salmestafet
Julie har overladt salmestafetten 
til mig. Jeg var nem at overtale, 
fordi jeg straks vidste, hvilken 
salme jeg ville bruge: Nemlig 
salme nr. 476, der jævnlig bruges 
som afslutning på nadveren. Så-
dan har det ikke altid været, for 
nadveren er opfundet et par tu-
sinde år, før salmen er skrevet.

I det meste af den tid jeg kan 
huske, har vi brugt salmen ”Jesus 
Krist, du gav mig livet” som af-
slutning på altergangen. Den er 
klar tale, og så kan vi lige akkurat 
nå tilbage på vores pladser.  

Nadveren har fået større og 
større betydning for mig, og der-
for har det også betydning, hvil-
ken salme den afrundes med.  

På et tidspunkt blev liturgien 
i gudstjenesten fornyet en lille 
smule, og det medførte, at der 
bruges forskellige salmer efter al-
tergangen. Den mest brugte (nr. 
476) er blevet min favorit. Efter 
syndsforladelsen og nadverfæl-
lesskabet er det opløftende at gå 
tilbage til sin plads, mens vi syn-
ger om menneskelivet som en 
del af skaberværket, hvor vi bliver 
mindet om, at vi har fået tildelt et 
afmålt liv, som vi har ansvaret for.  
Vi er her kun fordi andre har væ-
ret her før og givet os plads. Li-
vet fortsætter efter os. Sådan har 
det hele tiden været planen med 
skaberværket. Godt tænkt af Vor 
Herre.

Samme ærbødighed for ska-
berværket fornemmer jeg også 
ved tilsåning af markerne. Vi sår i 
tillid til, at der bliver noget at hø-
ste. Det vi sår dør, for at nyt liv 
kan opstå.

Salmen nævner også dåben og 
opstandelsen som en naturlig del 
af vores tro og liv. Opstandelsens 
løfte og lovsangen bliver vi også 
mindet om. Lovsangen er en helt 
naturlig og central del af vores 
kristendom, og det vil være svært 
at forestille sig en gudstjeneste 
uden lovsang. 

Jeg er glad for de gamle, kend-
te salmer. Dem er der gods i, og 
dem kender vi. Samtidig er det 
velgørende at opleve nye tekster 
og melodier, der kan bide sig fast. 
Vi har en stor rigdom af tekster 
og melodier i vores kirke. Det gi-
ver mulighed for en stille forny-
else i vores kirke.

Jeg sender stafetten videre til
Kjestine Jensen.

De helliges samfund - Nadver

476 Kornet, som dør i jorden

© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Harald Herresthal 1976

1.  Kornet, som dør i jorden, 
opstår som fyldte aks. 
Druer, som knuses i persen, 
modnes til gylden vin. 
Gud, giv os troen tilbage: 
tro gennem dybest mørke, 
liv gennem nat og død!

2. Vi, som blev døbt til Kristus,
 døbt til hans død og grav,
 ejer opstandelsens løfte:
 lovsang og evigt liv.
 Himmelens lovsang begynder
 her, hvor du selv er nær os,
 midt i vor nat og død.

3. Kornet, som dør i jorden,
 lever i nye korn.
 Kristus, i måltidets nærvær
 gir du os livets brød.
 Dig vil vi takke og prise!
 Slægternes evige lovsang
 stiger fra nat og død.

Svein Ellingsen 1976.
Holger Lissner 1992.

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 Henrik 
Gregersen skrevet om nr. 476 i Den Danske Salmebog.
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Udskudt koncert
Koncerten med Mads Granum Duo, der skulle have 
fundet sted i Tømmerby Kirke d. 24/4 er flyttet til 
søndag d. 17/12021 kl. 15. Sæt kryds i kalenderen!



Nicoline Odder Mølbæk
 22. februar i Tømmerby Kirke
Siv Aina Bonderup Underlin Ommedal
 22. februar i Tømmerby Kirke
Sandie Thoftdahl Larsen
 7. marts i Tømmerby Kirke
Magnus Baisgaard Sigh
 14. marts i Tømmerby Kirke
William Lund Vibe Lau
 19. april i Tømmerby Kirke
Athena Augusta Bøgeskov
 2. maj i Tømmerby Kirke

Tillykke med dåben ønskes

Siden sidst

Nicoline

William

Athena

Magnus

Sandie

Siv
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KreativitetsHuset i Lildstrand er 
et resultat af 2 udviklingsværk-
steder, der i 2017 blev gennem-
ført af Hawboernes Forening 
i Lildstrand i samarbejde med 
3 professorer fra RUC. Den 10. 
april 2018 blev Foreningen Krea-
tivitetsHuset i Lildstrand stiftet 
med en kompetent bestyrelse af 
lokale ildsjæle fra Lildstrand og 
Frøstrup området, repræsente-
rende både sommerhusejere og 
fastboende. 

Målet var at købe den gamle 
købmandsbutik, Strandvejen 99 - 
næsten i vandkanten, som er den 
eneste egnede ejendom i området. 

Vi blev hurtigt klar over, at det 
stort set var umuligt at skaffe pen-
ge til køb af mursten hverken fra 
realkredit eller fonde. Kun Lokale 
og Anlægsfonden gav os 200.000 
kr. Fra en anonym lokal borger fik 
vi 200.000 kr. og fra Thisted Kom-
mune fik vi - udover politisk op-
bakning - omsider tilkæmpet os 
300.000 kr. For at skaffe de sidste 
200.000 kr. besluttede bestyrelsen 
i december 2019 at udbyde Fol-
keaktier for at skaffe penge med 
det erklærede mål at købe huset 
pr. 1. maj 2020 med overtagelse 
den 1. november 2020. Det var 
altså NU ELLER ALDRIG. Derfor 
handlede det om at udvikle den 
gode ide, der kunne friste kom-
mende folkeaktionærer. Ideen 
blev født i en rus af glæde og be-
gejstring - Bulbjergstenene. 

Bulbjerg, Jyllands eneste fugle-
fjeld er nærmeste nabo til Lilds-
trand. I gamle dage drog fiskerne 
til Bulbjerg og huggede mursten 
ud af limstensklippen til at bygge 
deres huse med. Nogle af disse 
sten findes stadig på egnen og 
sammen med lokale kunstnere, 
besluttede vi at forarbejde dem til 
vores formål. 

Resultatet blev, at 6 lokale 
kunstnere hver donerede et 
kunstværk, som blev trykt på en 
ægte Bulbjergsten i 7 eksem-
plarer, nummereret og signeret. 
Dermed overholdt vi rammerne 
for unika kunstværk. Symbiosen 
med Bulbjergstenene og vores be-
hov for at skaffe penge til at købe 
“murstenene” i KreativitetsHuset 
er gået rent ind. I bestyrelsen har 
vi svært ved at få armene ned i 
glæde over den store interesse, 
som mange viser KreativitetsHu-
set. Især at mere end 70 hustande 
og sommerhusejere i området er 
blevet Folkeaktionærer vidner om 
en fornem opbakning.

KreativitetsHuset fortsætter 
med at sælge Folkeaktier. 

Vi har stadig unika kunst-
værker tilbage, 
der sælges som 
A aktier til 5.000 
kroner stykket. 
Endvidere sælges 
små nummererede 
Bulbjergsten som 
B aktier til 1.000 

kroner. Ovenikøbet får man 1 års 
medlemskab af Foreningen og 
aktionærens navn bliver oplistet 
på vores kommende historievæg 
i KreativitetsHuset i Lildstrand. 
Du kan læse om hvordan på 
www.kreativitetshuset.dk.

Målet er, at KreativitetsHu-
set er det kreative og rekreative 
samlingspunkt for lokale kunst-
nere med åbne værksteder for 
borgere, turister og fritidshusfolk 
i Hannæs-Østerild. Kreativitets-
Huset vil have fokus på den lo-
kale natur, de naturlige ressour-
cer og værdier, der kendetegner 
Lildstrand. Huset bliver et sted, 
hvor kunstnere o.a. kan udfolde 
og dele deres kunst med turister, 
lokale beboere og andre kunstne-
re gennem åbent værksted, ud-
stillinger og kursusaktivitet. Det 
handler om at gå ud i naturen, 
hente inspiration og tage naturen 
med ind i det kreative rum ved 
hjælp af idékatalog, eksempel-
samling og instruktionsvideoer. 
Naturterapi vil indgå som en del 
af husets koncept. Husets værk-
steds -og kursusfaciliteter lejes 
ud hele året til kunstnere, kunst-

LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

DEN GODE HISTORIE OM KØB AF 
STRANDVEJEN 99

håndværkere, naturterapeuter 
(lokale og nationale). Kursus-
lokalet lejes ud til kurser, ud-
stilling og andre aktiviteter i 
lokalområdet. Husets værelser 
lejes af kursister i forbindelse 
med workshops. 

Desuden vil KreativitetsHu-
sets værelsestilbud gøre det 
muligt for Lildstrand at kunne 
fungere som minidestination 
for cykelturister f.eks. fra Kyst-
sporet og vandringsfolk fra 
f.eks. Vestkyststien. 

Samarbejde på tværs - 
vender afvikling til ud-
vikling
At skabe KreativitetsHuset i 
Lildstrand kræver samarbejde, 
kreativ produktudvikling og 
ihærdige ildsjæle. Derfor er det 
nuværende samarbejde med 
Frøstrup Borgerforening og 
de øvrige 7 borgerforeninger i 
Hannæs-Østerild guld værd. 
Vi ser frem til samarbejdet med 
kunsthåndværkerne lokalt og i 
Thy omkring de kunsthånd-
værksmæssige aktiviteter og 
med Kunstriget - 10 lokale 
kunstnere i Hannæs-Østerild 
– som udover at være brugere 
af huset – vil medvirke i ud-
viklingen af KreativitetsHusets 
kunstneriske profil. 

Vi tror på og vil arbejde for, at 
KreativitetsHuset skaber ny ener-
gi til Lildstrand og Hannæs-Øste-
rild – i respekt for Lildstrands 
værdier og autentiske miljø.

Hanne Marie Kværndrup
/formand

Foreningen Kreativitets-
Huset i Lildstrand

– det kommende KreativitetsHus 
i Strandkanten - Lildstrand



Babysalmesang begynder igen i juni måned.
Hver fredag er der mulighed for at få en musikalsk oplevelse med 

det lille barn (indtil ca. 10 måneder.) Det eneste, du/I skal medbringe, 
er jeres barn samt et blødt underlag/madras, som barnet kan ligge på. 
Det er gratis at deltage, og man kan begynde når som helst. Kontakt 
organist Irene Søndergaard Christensen (tlf. 2335 8767) for tilmelding 
og eventuelle spørgsmål.
Hen over sommeren holder vi en pause. Sidste gang inden som-
merferien bliver fredag den 26. juni, og vi begynder igen fredag 
den 14. august. Følg med i begivenheden på Tømmerby-Lild Sognes 
Facebook-side for at holde dig ajour med eventuelle ændringer.

Fastelavn
Den 23. februar var en del ud-
klædte børn til fastelavnsguds-
tjeneste i Tømmerby Kirke og 
efterfølgende tøndeslagning på 
Frøstrup Gl. Kro. De to børnekor 
sang i kirken.

Skal du konfirmeres i foråret 2021, 
og bor du i Tømmerby eller Lild 
sogn? Så tilmeld dig konfirmati-
onsforberedelsen, der begynder 
efter efterårsferien. Indskrivning 
sker ved senest den 10. august at 
gå ind på sogn.dk/toemmerby og 
i menuen til højre (Kontakt) klik-
ke på Sikker henvendelse. Skriv 
fulde navn, fødselsdato, bopæls-
adresse og forældres kontaktin-
formation i mailen.

Forårets konfirmationer finder sted 
Store Bededag, d. 30. april i Tøm-
merby Kirke og søndag d. 2. maj i 
Lild Kirke. I 2022 er konfirmatio-
nerne hhv. 13. maj og 15. maj.
… og minikonfirmander
Alle, der efter sommerferien skal 
gå i 3. klasse på Hannæsskolen i 
Frøstrup, får efter sommerferien 
en indbydelse til at være mini-
konfirmander.

Julius Bang Holst

Velkommen i kirken 
til nye konfirmander

Kreativitet i 
februar
Konfirmanderne 
sleb hver et lille 
såkaldt håndkors, 
og minikonfir-
manderne lavede 
små døbefonte, 
der kan bruges til 
fyrfadslys.

Videoandagterne fra kirkerne og 
gårdhaven på Trye, der er blevet 
produceret siden slutningen af 
marts, er stadig tilgængelige, så 
man kan se dem på Tømmerby-
Lild Sognes YouTube-kanal. Alle 
med internetadgang kan søge disse 
videoer frem på www.youtube.com.

Online andagter

I påskeugen hvor mange af os 
savnede at kunne mødes om at 
fejre gudstjenester i vore kirker, 
kunne man i stedet gå en påske-
sti på ca. 3 km på Bulbjerg. Con-
nie Wissing Larsen og Jens Erik 
Andersen hjalp med ruten og det 
praktiske.

Påskestien 
på Bulbjerg

Præstens spalte

I maj blev jeg kontaktet af medie-
konsulent Martin Bech Knudsen 
fra Aalborg Stift, som gerne ville 
lave et interview om tid og travl-
hed til udsendelsen Eftertanke på 
Tv2 Nord. Vi mødtes en blæsende 
dag ved Tømmerby Kirke, og det-
te var noget af det, vi talte om.

Har vi fået for travlt i “det 
moderne samfund”?
Mange af os oplever i hvert fald, 
at vi har for travlt, og det er noget 
vi taler meget om; mennesker sø-
ger i stor stil professionel hjælp til 
det; så det er et problem.

Men hvad ligger der i det at 
have for travlt…? Jeg tror, at 
når man føler, man har meget 
travlt, så handler det ikke bare 
om mængden af opgaver og ting 
man skal; frustrationen ligger 
ikke alene i, at der er for få timer 
i døgnet.

Jeg tror, det handler meget om 
balance og mening: Sidder jeg 
fast ét sted, og har alle tankerne 
et andet sted, og føler at det var 
der jeg skulle have været? Er det 
meningsfuldt, det jeg bruger min 
tid på? Kan jeg se hvor det fører 
hen? Og er der balance i forhold 
til alle de andre ting jeg gerne vil?

Er jeg afklaret omkring mine 
prioriteter, osv. Man kan sige, at 
i det moderne samfund er vi ud-
fordrede på nærværet.

I mange tilfælde er det jo tek-
nologien, der udfordrer os.

Som et tænkt eksempel, men 
ikke totalt urealistisk: Så kan jeg 
sidde I min stue med min fami-
lie, og være lidt til stede sammen 
med dem, måske kører fjernsy-
net i baggrunden, så er vi også 

lidt til stede 
der, samtidig 
sidder jeg 
og får noget 
arbejde fra 
hånden på 
computeren, 
som tager en 
del af min opmærksomhed, og 
måske kører facebook oven i kø-
bet i baggrunden, - så er der en 
helt anden social sammenhæng, 
som jeg også bruger lidt af mit 
nærvær på.

På den måde kan jeg jo forsøge 
at være tilstedet 4-5 forskellige 
steder på én gang, og det ender 
tit i frustrationer.

De forskellige tilstedeværelser 
er jo gode nok i og for sig, og vi 
burde jo bare kunne sortere no-
get af alt det fra, men det er bare, 
som om tingene meget let flyder 
sammen for os.

Hvorfor tænker du, at 
stress nærmest er blevet 
en folkesygdom?
Jeg tænker, det har meget at gøre 
med den kultur vi lever i, og de 
livsmønstre vi er indfældet i.

Det med at vi er på hele tiden – 
mange steder på én gang.

Det hele flyder sammen.

Hvad kan vi gøre, for at 
undgå stress og et fortrav-
let liv?
Jeg synes egentlig, der er meget 
opmærksomhed på livskvalitet, 
og også en vis opfindsomhed 
med at tænke nyt: Hvordan ser 
det gode liv ud i byen, hvordan 
ser det ud på landet.

Jeg tror faktisk, det er blevet 

mere udbredt aktivt at overveje: 
Hvordan ser det gode liv ud for 
mig og min familie?

Én indgangsvinkel, som jeg er 
faldet over, er meget gammel og 
går tilbage til filosoffen Boethi-
us. Han skrev Filosofiens trøst 
i 500-tallet. Han har en vision, 
hvor han ser Filosofiens moder, 
og spørger hende: Hvad er den 
sande rigdom?

Og Filosofiens moder giver 
ham nogle kendetegn på, hvad 
der er sand rigdom i modsætning 
til relative goder. F.eks. penge er 
nyttige i deres egen ret, men det 
er et delvist gode.

Det du kan kende, den sande 
rigdom på, er at du på en måde 
har den allerede. Det er ikke 
noget du skal gå ud at finde og 
prøve at ophobe ligesom ting. Du 
behøver ikke være bange for, at 
du skal miste den.

Den sande rigdom har du al-
lerede.

Og så kan man jo overveje: 
Hvad er det jeg har allerede, som 
jeg anser for sand rigdom. Og det 
kunne være sådan noget som li-
vet selv, det at elske og være el-
sket…

Og på baggrund af de overve-
jelser kan jeg gradvist nyorientere 
mine egne begreber om, hvad der 
har værdi, væk fra de behov og 
mønstre jeg føler jeg sidder fast i, 

Babysalmesang 
og sommerferie
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De seneste efterhånden mange 
år har menighedsrådet ved Lilds-
trand kirke forsøgt at få udbedret 
fugtproblemer i kirken. Der er 
blandt andet monteret mekanisk 
udsugning, hvilket ikke har hjul-
pet meget... Der har været søgt 
konsulenthjælp, og menigheds-
rådet har søgt midler gennem 
flere år.

Nu lykkes det! Klimaskærm, 
som er fundament, mur, tag og 
vinduer, bliver udbedret.

Provsti og Stift har givet tilla-
delser og økonomi til:
•  Udskiftning af mur, hvor 

”brændehuden” eroderer (sli-
tage på teglsten som slides af 
den hårde vind ved havet).

•  At der monteres kobberind-
dækning ved taget mellem kor 
og skib.

•  At nye vinduer indsættes, dog 
først i september på grund af 

lang leveringstid. Det bliver 
vinduer med sprosser i kryds, 
og farven ændres til mørkegrøn, 
som siges at være en oprindelig 
farve på huse ved Lildstrand.
Arkitektfirmaet Rødbro & Fre-

deriksen er faglig rådgiver på 

projektet. Murer og VVS er i gang, 
og det ser lovende ud.

Til efteråret ser vi frem til, at 
alle må glædes ved, at den lille 
kirke i sognet vil fremstå flot i 
landskabet.

Kirkeværgen

og hen imod det som virkelig be-
tyder noget for mig, som mit liv 
skal formes omkring.

Det er også de ting, jeg kan 
være taknemmelig for, - det bli-
vende. Ikke alle tingene.

Jeg tror der er visse grænser for, 
hvor meget man kan forandre sit 
liv, men kan man ændre noget i 
sine omgivelser, - med rytmer og 
perspektiv, der skubber støjen til 
side, - det der blokerer mit udsyn 
for, hvad der er vigtigt for mig og 
mine, - tror jeg det er en hjælp.

Og for nogle er det at skifte det 
hektiske byliv ud med landlivet.

Hvad får man ved at flyt-
te fra f.eks. Aalborg eller 
København og så slå sig 
ned i en mindre by i Thy?
Jeg tror, meget ofte der er noget 
helt konkret, man søger ud til: 
Det kan være familie, der bor i 
nærheden.

Det kan være naturen, man vil 
tættere på, skov og hav, - og trafik-
ken og mylderet man vil væk fra.

Det kan være det at have en 
chance for at kende sine naboer; 
at have hus og have.

Vi har selv boet i Aarhus, og 
holdt meget af det, men det var 
nogle af de her ting, der trak i min 
kone og jeg.

På landet hilser man på alle, 
og der er færre mennesker at for-
holde sig til.

Jeg er nu sikker på, at ligeså 
ensom man kan føle sig i byen, 
- hvor man passerer et hav af 
mennesker, som man i høj grad 
er nødt til at ignorere bare for at 
komme videre, - ligeså isoleret 
kan man føle sig på landet.

Det er ikke det, der er forskellen.
Men jeg kan godt forstå, at 

mange føler at de kan slippe væk 
fra en fremmedgjorthed og op-
leve det at bo på landet som en 
mulighed for at komme bedre i 
kontakt: Kontakt med naturen, 
med mennesker.

Hvor man kan se forskel på 
nat og dag, og ikke være omgivet 
af reklamer der vil gøre indtryk 
på en, og hvad der ellers flimrer 
forbi en.

Det er klart, at en fysisk foran-
dring alene kan jo ikke afsted-
komme en forandring i det indre 
og fjerne stress. Men vi er fysiske 
væsner, så det kan være en hjælp 
og mulighed.

Vi må placere os der, hvor vi 
trives bedst – ikke kun for vores 
egen, men også for vores med-
menneskers skyld – hvor kan vi 
bedst være noget for andre? og 
du får mig ikke til at sige, at det 
altid er på landet.

Det er et emne, der har optaget 
kristne helt tilbage til de såkaldte 
ørkenfædre – kristne, der tog ud i 
den egyptiske ørken for at leve i 
små fælleskaber eller alene.

På en måde kan man sige, at 
de også forholdt sig til, hvad det 
gode, det sande liv er, uden al 
flimmeret.

Det var en slags flugt, men ikke 
fra andre mennesker. Selv i ørke-
nen havde man altid en eller an-
den flink eller irriterende nabo i 
en nærliggende munkehule.

Så det handlede ikke om, at det 
var bedre at bo alene end at bo 
sammen med andre, ligesom det 
i dag ikke handler om at det er 
bedre at bo på landet end i byen.

Det handler bare om, hvilket 
sted der kan hjælpe til, at det liv 
jeg lever, opleves som menings-
fuldt.

Hvad kan folkekirken til-
byde i vores moderne ver-
den, hvor mange ting går 
hurtigere og hurtigere?
I Corona-tiden har vi jo set, hvor 
meget for eksempel fællessang i 
fjernsynet har kunnet samle folk 
og give en rytme til hverdag, som 
for mange har flydt totalt sammen.

Også digitale gudstjenester er 
blevet set en del. I øvrigt vil jeg 
nævne tre ting:
FÆLLESSKABER. Coronakri-
sen har vist os at vi har brug for 
fællesskaber – og vi savner de 
fysiske fællesskaber. De kan ikke 
erstattes.
RUM. Pludselig er det blevet 
problematisk at være i fysiske 
rum, som vi har måttet låse af. Og 
folk har vansmægtet i deres hjem 
– vi har brug for anderledes rum.

Kirkerummet er sådan et an-
derledes rum – hvor man kan 
søge andagt, gå ind og tænde et 
lys, og finde stilheden midt i en 
travl hverdag. Hvad enten man 
bor i byen eller på landet.
RYTME. Gudstjenesterne hver 
søndag giver rytme – ligesom  ju-
legudstjenesten for rigtig mange 
er med til at ramme året ind – så-
dan er der en ugentlig rytmer, der 
gør forskel på søgnedage og søn-
dag, på hverdag og højtid.

Kirken er alt det: et åbent fæl-
lesskab, et rum, hvor mennesker 
samler sig omkring det: at for-
holde sig til det vigtige i livet, det 
essentielle.

1. juni kl. 11.00 på Synopal 
Havn, Vibedalvej i Thisted. 

Velkommen til provstiets fælles 
gudstjeneste 2. Pinsedag online 
eller i bil.

Vi skal være sammen på af-
stand. Derfor har vi gjort guds-
tjenesten, som oprindeligt skulle 
have været fejret ved Egebaksan-
de, til en Drive in gudstjeneste for 
hele Thisted provsti.

Kom i din bil, og bliv siddende 
i den under hele gudstjenesten. 
Vær opmærksom på, at der ikke 
er toiletfaciliteter til rådighed.

Provstiets præster, musikere 

og sangere, spejdere og frivillige 
medvirker.

Vi glæder os til at se jer alle.

Gudstjenesten vil desuden 
blive optaget og sendt direkte på 
Thisted Kirkes facebookside.

Lildstrand Kirke: Klimaskærm – hvad er det?

Anden Pinsedag: Drive in gudstjeneste
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Gudstjenesteliste juni, juli, august, september 2020

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
1/6 Drive in Gudstjeneste  Synopal Havn, Thisted, 11.00
7/6 Trinitatis søndag  10.30 LO
14/6 1. s.e. Trinitatis 10.30 LO  
21/6 2. s.e. Trinitatis  10.30 LO 
28/6 3. s.e. Trinitatis 10.30 LO  
30/6 Sommerkoncert 19.30
5/7 4. s.e. Trinitatis  10.30 LO
7/7 Aftensang   21.00
12/7 5. s.e. Trinitatis 10.30 LO  
14/7 Aftensang   21.00
19/7 6. s.e. Trinitatis  10.30 LO 
21/7 Aftensang   21.00
26/7 7. s.e. Trinitatis 9.00 SB  
28/7 Aftensang   21.00
2/8 8. s.e. Trinitatis  19.00 SB
9/8 9. s.e. Trinitatis 9.00 GN  
10/8 Sommerkoncert 19.30  
15/8 Dåbsgudstjeneste 11.00  
16/8 Friluftsgudstjeneste  Bulbjerg, 14.00
22/8 Konfirmation 10.00 konf.  
23/8 11. s.e. Trinitatis  10.00 konf. 
30/8 12. s.e. Trinitatis   10.30
26/8 Børnegudstjeneste 17.00
6/9 13. s.e. Trinitatis 9.00 SB  
13/9 14. s.e. Trinitatis  10.30 
20/9 15. s.e. Trinitatis 10.30  
27/9 16. s.e. Trinitatis   10.30
4/10 17. s.e. Trinitatis 10.00 radio  

LO= Lone Olsen, vikarierer mens Julius holder forældreorlov; GN= Gudrun Kurtz Nielsen; SB= Steffen Bang; 
konf.= konfirmation; radio= Radiogudstjeneste for DR P1. Vi holder pause med kirkekaffen indtil videre.

Kirkeministeriet har 17/5 offentlig-
gjort retningslinjerne for en ansvar-
lig genåbning af folkekirken. Disse 
kan læses på www.km.dk. Kirkerne 
er atter åbne i dagtimerne mellem 
morgen- og aftenringning. Forsam-
lingsforbuddet gælder ikke længere 
gælder for gudstjenester, kirkelige 
handlinger, møder, menighedsak-
tiviteter, undervisning, babysalme-
sang mv., i folkekirkens lokaler og 
kirker. Det er imidlertid nødvendigt 
at overholde afstandskrav og regler 
om pladsbegrænsning.

Kirker og konfirmandstue er op-

målt, og der må maksimalt opholde 
sig det antal personer i rummet, som 
svarer til 1 person pr. 4 m2 gulvareal; 
således i Tømmerby Kirke: 54 (6 i 
våbenhus); Lild Kirke: 34 (3 i vå-
benhus); Lildstrand Kirke: 20; Kon-
firmandstuen: 12 personer. Præst, 
ansatte og frivillige tæller ikke med.

Udendørs er det dog de til enhver 
tid gældende regler om den tilladte 
størrelse af forsamlinger, der skal 
overholdes – undtagen ved uden-
dørs begravelser og bisættelser, hvor 
der blot skal holdes den fornødne 
afstand.

Personer, som er smittede eller 
har symptomer, skal blive hjemme.

I kirkerne afmærkes pladserne, 
således at man sidder med 2 meters 
afstand, når der synges; ellers er 1 
meters afstand tilstrækkelig. Be-
mærk, at familiemedlemmer gerne 
må sidde uden den indbyrdes af-
stand. Der stilles salmeblade til rå-
dighed i stedet for salmebøgerne. 
Ved uddeling af nadver, kaffe mm. 
tages der hygiejniske forholdsregler.

Der tages forbehold for løbende 
ændringer. Hold dig orienteret via 
sogn.dk eller facebook.

Forholdsregler ved genåbning af Folkekirken
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