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Mandag er fridag. Præstens ferie- og fridage: Den 11.-12. juni; der 
henvises til sognepræst Mariann D. Christensen, tlf. 21 30 88 38 og 
e-mail: mdc@km.dk. Uge 28-29-30; der henvises til sognepræst 
Steffen Bang, Østerild, tlf. 24 23 00 88 og e-mail: sbkr@km.dk. Fra 
1. august til og med den 11. november holder Julius forældreorlov. 
Opdateringer vedr. vikarpræst samt eventuelle ændringer vil kunne 
findes på sogn.dk/toemmerby.

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 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, 
Birthebundgaard@live.dk
Johan Kibsgaard-Vester, Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev, 
tlf. 51 76 26 34, 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. august 2022. Tryk: Fjerritslev Tryk. 

Forsidebillede: Lildstrand Kirkes døbefont (Kunstner: Jørgen Glud 2011).

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

Kommende  
menighedsråds møder
2. juni: Lild

7. juni: Tømmerby

3. august
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Kirke & Sogn
Tømmerby, Lild og Lildstrand

Marts · April · Maj 2022

Vi mødes til guds-
tjeneste på Trye
kl. 10.30 på 
følgende datoer:

7. juni

21. juni

5. juli

2. august 

16. august 

30. august 

Alle er velkomne!
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DET SKER
SØNDAG D. 26. JUNI 
KL. 14.00-16.30

Et nyt tiltag i sognesamarbejdet 
med Øsløs-Vesløs-Arup kalder vi 
for Hannæs Kirkefestival.

Her vil vi på skift med Øsløs-
Vesløs-Arup sogne afholde en 
årlig sommerfest med en guds-
tjeneste ud over det sædvanlige 
og diverse tilknyttede aktiviteter.

I år finder det sted ved Tøm-
merby Kirke søndag d. 26. juni.

Klokken 14 kan man være 
med til en helt speciel middel-
aldergudstjeneste i kirken med 
munke- og korsang. Både lejlig-
hedskor og børnekor medvirker, 
og der bliver også noget alle kan 
få lov at synge med på. Gudstje-
nesten ender ved helligkilden, 
hvor munke og andet godtfolk 
serverer pølser og mjød i dagens 
anledning, og hvor middelalder-
løjerne fortsætter. 

Klokken 15.30 kan man opleve et 
hylende morsomt historisk gøg-
lershow med den gamle gøgler og 
plattenslager Mester Peder, der 
slår lejr uden for kirkegårdsdiget 
sammen med den unge knægt, 
Ildknægten, og deres flotte gamle 
kærre med et væld af gøglerier 
for børn og barnlige sjæle.

Vi mødes fredag formiddag i Tømmerby Kirke,
Kærupvej 71, 7741 Frøstrup.

BABYSALMESANG

Her er der mulighed for at få en musikalsk oplevelse i 
kirken med det lille barn (indtil ca. 12 måneder.) Det eneste, 
du/I skal medbringe, er jeres barn samt et blødt underlag, 
som barnet kan ligge på. 

Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen 
(tlf. 2335 8767) for tilmelding og information 
om gældende tidspunkter.

Hannæs Kirkefestival
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Salmestafet

Da Gerda Grønhøj gav salmesta-
fetten videre til mig, var jeg faktisk 
slet ikke i tvivl om, hvilken salme 
jeg skulle vælge. Jeg kunne have 
valgt ”Hil dig frelser og forsoner”, 
men den havde Gerda jo lige 
valgt. Jeg kunne også have valgt 
”Påskeblomst hvad vil du her”, - 
det er virkelig en flot salme. Eller 
måske ”O Kristelighed”? Jeg kan 
godt lide de store salmer, med en 
melodi der har lidt patos.

Men alligevel valgte jeg en helt 
enkel og meget ”lettere” aftensal-
me som den, jeg ville fortælle om.

Tilbage i midten af 80’erne stod 
jeg en sen aften i den gamle gym-
nastiksal, ved FDF’s lejrcenter på 
Sletten. Jeg havde været nede og 
være Kursusinstruktør i et eller 
andet. Inden jeg kørte hjem til 
Thy igen, ville jeg lige have lov til 
at indånde den helt særlige stem-
ning, der er på den slags kurser, 
hvor unge mennesker får lov til at 
udvikle sig og lære sammen i et 
trygt fællesskab.

Da aftenen skulle til at slutte, 
samledes vi i en stor rundkreds 
med hinanden i hænderne, og 
så sang vi en af de nyere sange, 
der var kommet med i vores FDF-
sangbog ”March&Lejr” til Lands-
lejren i 1981. Og ud i den lune nat 
flød sangen hen over Julsø: 

Du som har tændt millioner af 
stjerner.

Tænd i vort mørke en tindren-
de tro. Tro på at du er vor vogter 
og værner, så vi kan sove i tryg-
hed og ro.

Jeg har for længst glemt, hvad 
det var jeg var instruktør i, og 
gymnastiksalen er revet ned, men 
billedet og følelsen vender tilbage 
i mit hoved, hver gang jeg synger 
salmen.

Sangen blev skrevet til FDF’s 
Landslejr i 1981, og fik enkelte 
tekstrettelser i 1982. Erik Som-
mer havde fået i opdrag at skrive 
to aftensalmer til Landslejren, og 
salmedigterne Holger Lissner og 
Johannes Johansen skulle skrive 
teksterne. Teksten fra Lissners 
hånd kom hurtigt, og Sommer 
skrev melodien til ”Nu går so-
len sin vej” som salmen kom til 
at hedde. Johansen havde dog 
nær glemt at skrive sin tekst, og 
da FDF-ledelsen rykkede for den, 
skrev han den hurtigt ned. Da 
teksten kom til Sommer, havde 
han blot én dag til at skrive me-
lodien. 

Teksten er blevet ændret se-
nere, så den salme der nu står i 
salmebogen som nr 787, ikke helt 
ligner den jeg stod i rundkredsen 
og sang med på. Jeg kløjes i det 
hver gang, ikke fordi den udgave 
jeg kender, er bedre end den nu-
værende, det er bare den gamle 
version jeg kan udenad…

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 Steffen Krøyer skrevet om salmen Du som har tændt 
millioner af stjerner, som har nummer 787 i Den Danske Salmebog.

Jeg giver stafetten videre til Lone Olsen.

787  Du som har tændt 
millioner af stjerner

Tekst: Johannes Johansen, 1981 
Melodi: Erik Sommer, 1981

1. 
Du, som har tændt millioner af stjerner, 
tænd i vort mørke en tindrende tro. 
Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro.

2. 
Tak for den lysende dag, der er gået, 
gaven til os, dine hænder har rakt. 
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, 
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!

3. 
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, 
hver gang du gjorde vort liv til en fest. 
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, 
du ved alene, hvad tjener os bedst.

4. 
Tak for de mennesker, som blev vor støtte, 
når vi fandt vejen besværlig at gå. 
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, 
mød du os selv i de svage og små!

5. 
Du, som har tændt millioner af stjerner, 
mørket i verden vil du byde trods. 
Du er vor Far, den, der vogter og værner, 
lys i det mørke, som kommer fra os.
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SIDEN SIDST
Tillykke med dåben ønskes

Dagmar Alberte Nørgaard Holst 
13. marts i Tømmerby Kirke

Johan Bundgård 
13. marts i Tømmerby Kirke

Julie Heiner Lund 
16. april i Tømmerby Kirke

Konfirmeret i Tømmerby Kirke 
d. 13/5:

Kamilla Raaby Jensen
Agnes Dommerby Kristensen
Maise Røge Kær
Tobias Sørig Lynge
Tenna Rægaard Nørager
Lykke Rose Rosborg
Jakob Harbo Åkerstrøm

Det har været endnu et herligt 
konfirmand-år i år i vore sogne 
med mange glade og engagerede 
unge mennesker både i undervis-
ningen og på den store dag.

Et højdepunkt i årets løb var 
weekendturen med overnatning 
på Bulbjerghjemmet den første 
weekend i april. Her var der ar-

rangeret forskellige aktiviteter og 
hygge for konfirmanderne. Der 
var blandt andet fællesspisning, 
natløb, gudstjeneste og forskel-
lige kreative aktiviteter. Konfir-
manderne hjalp også til med at 
lave påskesti og æggejagt for alle, 
der havde mod på en vandretur 
ved Troldsting.

Tusind tak til jer alle for jeres 
gode humør og alle de gode stun-
der, det har bragt med sig. Vi øn-
sker en rigtig god vind fremover 
til alle sognenes konfirmander.

Stort tillykke til konfirmanderne på Hannæs

Gurgl en salme

Konfirmanderne sleb 
deres eget lommekors
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DET SKER

Højskoledagen om 
Shakespeares Hamlet på 
Kirsten Kjærs museum
endte med at blive en hyggelig og 
lærerig dag for de mange fremmød-
te. Dagen blev afholdt i samarbej-
de med Øsløs-Vesløs-Arup pasto-
rat og bød både på film, foredrag 
ved Benny Schuster og en god 
frokost. Tusind tak til alle deltagere 
for at komme og være med til at 
gøre dagen til noget særligt.

Børnene hygger sig med at tegne efter fælles aftensmad og en bør-
negudstjeneste om påske, hvor de hørte om den gode hyrde og 
skulle lede efter forsvundne får i kirken.

Invitation til kommende konfirmander
Alle der ønsker at blive konfir-
meret i Tømmerby–Lild sogne 
det kommende skoleår (2022/23) 
inviteres til indskrivning hos sog-
nepræst Julius Bang Holst. Inden 
sommerferien deles der informa-
tionsmateriale ud på skolen.

Indskrivningen foregår efter-
følgende ved at I kigger forbi på 
præstekontoret (Kirkevej 40, Frø-
strup) en af de følgende dage:

Tirsdag den 21. juni kl. 16.00-
18.00 eller onsdag d. 22. juni kl. 
16.00-18.00.

Her får vi hilst på hinanden og 
udfyldt de fornødne papirer. 
Kom forbi en af dagene når det 
passer jer bedst, og sæt ca. 15-20 
minutter af. 

Konfirmationsdatoerne 
for 2023 er: 
Tømmerby Kirke Store bededag, 
d. 5. maj kl. 10.00. Lild Kirke d. 7. 
maj kl. 10.00.
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DET SKER
Pilgrimsvandring i Jammerbugt 

Trinitatis-vandring omkring 
Bulbjerg 12. juni 2022
Vi indleder vandringen med en 
kort andagt kl. 9.30 på shelter-
pladsen ca. 500 meter ind ad Sø-
vej (se kortet på forsiden). Her 
præsenteres dagens tema: ”At 
være på vej” med udgangspunkt 
i fortællingen om Paulus og hans 
liv og forkyndelse. Der afsluttes 
med nadvergudstjeneste v. Ben-
the Kleon Jeppesen i Lildstrand 
Kirke kl. 15.30. 

Efter den indledende andagt 
serveres en kop kaffe. Deref-
ter vandrer vi nordpå gennem 
plantagen og ind over Troldsting, 
krydser Bulbjerg og bevæger 
os ad Redningsstien frem mod 
Lildstrand. Her samles vi om den 
afsluttende nadvergudstjeneste. 
Efter gudstjenesten hjælper vi 
hinanden med at køre chauffører 
tilbage til bilerne. 

Undervejs gør vi holdt for at spi-
se madpakker på et egnet sted. For-
uden frokostpausen bliver der flere 
mindre stop, hvor vi lytter til gode 
ord til eftertanke. En lille del af tu-
ren vil foregå i stilhed for person-
lig refleksion. Andagter undervejs 
forestås af medlemmer af udvalget. 
Vi forsøger at gå i rimeligt samlet 
flok, samtidig med at vi respekterer 
hinandens evt. behov for stilhed. 
Turen er på knap 12 kilometer. 

Medbring drikkevand, mad-
pakke og evt. kasket/solhat. Det 
er nødvendigt at være godt gå-
ende for at kunne være med, og 
det anbefales, at man ifører sig 
praktisk fodtøj og evt. medbrin-
ger vandrestav.

Pilgrimsvandring - er for alle, 
der holder af at gå i naturen - min-
der os om, at livet handler om at 
være på vej - er mulighed for at er-
fare nye dimensioner i det kristne 
fællesskab.

Velkommen til en dejlig vandre-
dag i juni!

NB: Tilmelding senest dagen før 
til sognepræst Benthe Kleon Jeppe-
sen, Vedsted, tlf. 2144 3719 - mail 
bekj@km.dk

Aftensang på 
Stranden
Hen over sommeren er der af-
tensang i Lildstrand Kirke og 
ved stranden. Det er lokale 
folk, der sammen med me-
nighedsrådet står for arrange-
mentet, som er åbent for alle.  
Aftensang er en stille samling 
i kirken før solnedgang, hvor 
vi med musik og fællessang, 
læsning af søndagens tekst 
og Fadervor slutter dagen af.  
Aftensangen i kirken afrundes 

med en kort lokal fortælling ved 
den pågældende dags vært. Vi 
slutter med et par højskolesange 
ved madpakkehuset på stranden, 
hvor menighedsrådet serverer 
kage til aftenkaffen.

Velkommen til aftensang
tirsdage kl. 20.00
på følgende datoer:
5. juli 
12. juli 
19. juli 
26. juli
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Den unge organist Jonas 
Hellesøe, som ved en tid-
ligere koncert i kirken har 
imponeret med sit impro-
visationsspil, er uddannet fra 
solistklassen ved Det Jyske 
Musikkonservatorium i Aar-
hus (2019) hos professor Ul-
rik Spang-Hansen og dom-
organist Kristian Krogsøe.

Han har siden sin debut 
været ansat som organist 
ved Risskov Kirke i Aarhus. 
Jonas Hellesøes koncerter 

kombinerer store klassiske 
værker med improvisatio-
ner over temaer og melo-
dier som publikum ønsker. 

Med et dugfriskt take 
på sit traditionsrige in-
strument når han en bred 
skare af mennesker.

Denne koncert indgår i 
koncertrækken Musik i 
Hanherred, hvor der er 
fri entré.

Kom og oplev en spæn-
dende marimbakoncert 
med et afvekslende pro-
gram bestående af tango, 
folklore og klassisk og ny 
musik, og hør Kai Stensga-
ards marimbaspil forvandle 
kirkerummet til en syd-
amerikansk sanseoplevelse.

Kai Stensgaard er pio-
ner og specialist indenfor 
6-kølleteknik, hvilket har 
gjort ham efterspurgt til 
kurser og koncerter i hele 
verden.

Han jonglerer med både 

fire og seks køller hen over 
marimbaen, så koncerten 
er en oplevelse for både 
øjne og ører.

Kai Stensgaard har 
modtaget flere musikpriser 
og udgivet CD’er, DVD’er, 
en lærebog samt mange 
kompositioner, som spilles 
af marimbaspillere i hele 
verden.

Denne koncert indgår i 
koncertrækken Musik i 
Hanherred, hvor der er fri 
entré.

DET SKER

Sommerkoncerter 2022Sommerkoncerter 2022
Torsdag den 14. juli kl. 19.30, 
Tømmerby Kirke

Torsdag den 4. august 
kl. 19.30, Lildstrand Kirke
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ONSDAG DEN 10. AUGUST 2022

DAGENS PROGRAM

Kl. 8.00: Afgang med bus fra 
p-pladsen ved Dagli Brugsen, 
Frøstrup.

Når vi kommer frem til Moes-
gaard, får vi rundstykker og kaffe 
i det grønne med udsigt til stav-
kirken.

Kl. 10.30 – 12.30: Besøg på 
MOMU / Moesgaard Museum. 
Foruden de spændende perma-
nente udstillinger på det top-
moderne og meget seværdige 
MOMU er der for tiden en udstil-
ling om Vikinger i Øst.

På museets hjemmeside kan 
man bl.a. læse følgende om særud-
stillingen: ”RUS – Vikinger i Øst”.

Kom med på en storslået sce-
nografisk rejse til forskellige ver-
dener og ind i en epoke fra ca. år 
800-1050. Særudstillingen byder 
på mere end 2000 genstande fra 
ind- og udland…

Dermed bliver det den særud-
stilling med flest genstande præ-

senteret på Moesgaard. Der er 
tale om bl.a. fyrstelige gravfund 
fra Kiev-riget, prægtige skatte af 
sølv fra Kalifatet, våben, smykker 
og mere dagligdags genstande.

Udstillingen har fået meget 
flotte anmeldelser.

Kl. 13.30 får vi en lækker frokost 
på Skovmøllen, en restaurant i 
bindingsværk, hvis historie går 
tilbage til 1500-tallet, og som lig-
ger i de skønneste omgivelser i 
skovbrynet.

Kl. 15.00 får vi en rundvisning i 
Aarhus Domkirke, som i de sene-
re år har gennemgået nogle flotte 
restaurationer, bl.a. et nyt ind-
gangsparti og en storstilet restau-
rering af hovedorglet (Danmarks 
største kirkeorgel) og pulpituret.

Kl. 16.00 får vi kaffe, inden turen 
går hjemad mod Frøstrup med 
forventet ankomst på Brugsens 
p-plads kl. 18.

DET SKER

Sogneudflugt til 
Moesgaard og Aarhus

Pris for turen alt inklusiv
(bustur, entréer og mad/kaffe):
150 kroner pr. person.

Tilmelding senest den 15. juni til jsho@km.dk.
Bankoverførsel kan ske til Tømmerby menigheds-

råds konto i Sparekassen: 9114 - 401 00 05766,
skriv ”Udflugt” og ”navn” i beskedfeltet. 

ALLE ER VELKOMNE!

Aarhus Domkirke

Skovmøllen

Moesgaard Museum

Aarhus Domskirkes indgang
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Sorggruppe for  
skilsmisseramte  

 
I løbet af foråret bliver der  
mulighed for at mødes med  

andre, som har gennemlevet en 
skilsmisse, og i det fortrolige 
rum som etableres, kan man  

dele nogle af de mange svære 
følelser i forbindelse med en  

skilsmisse.  
 

Der lægges stor vægt på, at 
gruppen for fraskilte er et trygt, 
fortroligt og omsorgsfuldt rum, 

hvor man støtter og lytter til 
hinanden. 

Gruppen mødes kl. 16.30 – 19.00 i Vejerslev menighedshus på  
Smedebjergevej 50, 7980 Vils på følgende onsdage:  

 
23. februar, 16. marts, 30. marts, 20. april, 11. maj, 22. juni   

 
Gruppen varetages af sognepræst Tabitta Flyger 

 
Spørgsmål og tilmelding kan ske til Tabitta  

tlf. 24452329 eller mail: TAF@km.dk 

Gruppen mødes kl. 16.30 – 18.00 i Thisted Kirkecenter
på Vestergade 10, 7700 Thisted på følgende tirsdage:

10. maj, 7. juni, 21. juni, 5. juli, 19, juli, 
2. august, 23. august og 6. september

Gruppen varetages af sognepræsterne Benne Holwerda 
(Thisted-Skinnerup) og Tabitta Flyger (Sydmors Pastorat).

Spørgsmål og tilmelding kan ske til Benne på tlf. 29 36 18 40 
eller Tabitta på tlf. 24 45 23 29

Sorggruppe for 

efterladte

Har du mistet din ægtefælle 
og er dit liv helt forandret?

Så er det en mulighed at 
komme i en sorggruppe, 
hvor vi deler sorg, smerte 
og livsforandringer.

Sammen lytter vi til hin-
andens erfaringer, og er 
sammen i det, der ikke er 
let at være i.

I denne sorggruppe mø-
des efterladte ægtefæller, 
der er midt i livet og har 
større børn.

Der lægges stor vægt 
på at gruppen er et trygt, 
fortroligt og omsorgsfuldt 
rum.

Provstiets fælles pinsegudstjeneste
2. pinsedag, mandag d. 6. juni
kl. 11.00 ved Førby sø 

Friluftsgudstjeneste med hele 
Thisted provsti. I år ved den 
smukke Førby sø i Nationalpar-
ken, naturskønt beliggende mel-
lem Hundborg og Vorupør, ad-
gang fra Vorupørvej 267.

Medvirkende Thisted Kirkes 
Drenge-Mandskor, Thisted prov-

stis kantori, Thisted FDForkester, 
provstiets præster, prædikant 
Steffen Bang Kristensen, spejde-
re, FDF’ere og frivillige. 

Efter gudstjenesten er der kaffe 
og kage og mulighed for hygge-
ligt samvær i det grønne.

I tilfælde af regn flytter den 
fælles pinsegudstjeneste til Voru-
pør Kirke.

DET SKER

Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
Onsdag 1/6 19.00 Havemøde Søren P.  Thomsen Snerlevej 6 Hillerslev
Onsdag 24/8 19.30 Møde Ole Jakobsen Hillerslev Missionshus
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LOKALSIDEN – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

Vi arbejder meget bredt og har et fælles mål: Det 
skal være fedt at bo, at leve og at opleve i Nordthy, 
både for lokale og turister.

Vi har samlet det hele i denne oversigt.

Frank Koldsgaard

Lokale kræfter i Hannæs Østerild Skoledistrikt 
bedriver sammen og hver sig den gode udvikling i Nordthy

H A N N Æ S 
Ø ST E R I L D

AMTOFT •  BJERGET •  FRØSTRUP •  LILDSTRAND  
VESLØS •  ØSLØS • ØSTERILD •  HUNSTRUP

med naturen som grobund

Støtteforeningen Hannæs Østerild Hannæs Østerild Erhvervsklub Nordthy Udvikling ApS

Formål At yde økonomisk støtte til udvikling i 
skoledistrikt Hannæs Østerild – herun-
der bosætning, kultur & fritid m.v.

Støtteforeningen kan påtage sig opga-
ver af fælles eller speciel karakter.

Arbejdet herom, sker i tæt og løbende 
dialog og samarbejde mellem Støttefor-
eningen og de 8 Borgerforeninger.

At skabe en selvstændig dynamisk 
erhvervsklub for forretningsfolk, 
enkeltpersoner og selvstændig 
erhvervsdrivende, der under 
hyggelige former, finder mulighed 
for at skabe forretning (netværk) 
for den enkelte medlem igennem 
et socialt og forretningsmæssigt 
samvær i erhvervsklubben.

-  at stille likviditet / 
midlertidigt ejerskab til 
rådighed i forbindelse 
med erhvervelse af 
grunde / evt. ejendom-
me, hvorved bosætning 
og nye bosætningsfor-
mer kan udvikle sig.

-  at bidrage til udvikling, 
ved at være fødselshjæl-
per i erhvervsøje med.

-  at støtte lokale udvik-
lingsprojekter generelt. 
Der ydes aldrig støtte 
til drift.

Egenkapital 1.1.2022 92.000 83.000 375.000

Drives af Områdets 8 Borgerforeninger 33 erhvervsvirksomheder 12 Anpartshaver

Indtægter Støtte, sponsorater, aktiviteter Kontingenter Investering 

Støtter Lokal udvikling Lokal erhvervsudvikling Lokal erhvervsudvikling

Medlem af/Samarbejde 
med

Thy Turistforening Thy Turistforening, 
Thy Erhvevsforum

Ledelse Bestyrelse 8 medlemmer Bestyrelsen 3 medlemmer Direktion 3 medlemmer

Arrangementer Messer o. lign. Interne Ingen

Aktiviteter 4 årlige bestyrelsesmøder. 4 årlige møde 
med lokal politikere. Løbende møder i 
udvalg efter behov.

3-4 årlige Sociale- & Erhvervs-
faglige arrangementer. 1-2 årlige 
bestyrelsesmøder

Møder efter behov

Fælles Samarbejde på tværs Samarbejde på tværs Samarbejde på tværs
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Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
5/6 Pinse  10.30 
6/6 Anden pinsedag  Provstiets fælles friluftsgudstjeneste  
8/6 Børnegudstjeneste 17.00 *  
12/6 Trinitatis søndag   15.30 BK
18/6 Dåbsgudstjeneste 10.00  
19/6 1. s. e. trinitatis 10.30  
26/6 2. s. e. trinitatis 10.30
  14.00 M  
3/7 3. s. e. trinitatis  10.30 
5/7 Aftensang   20.00
10/7 4. s. e. trinitatis   10.30
12/7 Aftensang   20.00
17/7 5. s. e. trinitatis 16.00 SB  
19/7 Aftensang   20.00
24/7 6. s. e. trinitatis  9.00 SB 
26/7 Aftensang   20.00
31/7 7. s. e. trinitatis 9.00 SB  
7/8 8. s. e. trinitatis   10.30 NN
14/8 9. s. e. trinitatis 10.30 NN  
21/8 10. s. e. trinitatis  14.00 NN Bulbjerg 
28/8 11. s. e. trinitatis 10.30 NN  
4/9 12. s. e. trinitatis   10.30 NN

* Børnegudstjeneste med efterfølgende aftensmad i konfirmandstuen. Tilmelding senest 2 dage før til præsen.
BK= Benthe Kleon Jeppesen (se side 7); M= Middelaldergudstjeneste; 
SB= Steffen Bang; NN= Vikar under præstens forældreorlov

Gudstjenesteliste Juni, juli, august 2022

Friluftsgudstjeneste 
på Bulbjerg

Søndag d. 21. august kl. 14.00.
Den tredje søndag i august har vi tradition 
for at rykke gudstjenesten ud på Bulbjerg 
under åben himmel. Således også i år! Na-
tur-alteret og det store kors af drivtømmer 
stilles op i en gryde i klitterne, hvor der 
er læ for vinden, men stadig en storslået 
udsigt over landet og havet mod vest. 
Medbring kaffekurv og klapstol eller tæppe, 
så vi kan hygge os sammen bagefter!


