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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

Vi mødes til 
gudstjeneste 
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:

 6. oktober
 20. oktober 
 3. november 
 17. november 
 1. december
Gudstjenesterne er indtil 
videre kun for beboerne.

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

SV
AN

EMÆRKET

Miljømærket
5041 0357
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Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
1/10 19.00 Oktobermøde Carsten Riis Hillerslev Kirke
11/11 19.30 Soldatermissionen Anne og Allan Schrøder Konfirmandstuen
18/11 19.00 Bibelmøde  Ellen Gregersen
9/12 19.30 Adventsfest Tage Grønkjær Hillerslev Missionshus

Børnegudstjeneste
Onsdag den 28. oktober kl. 17.00 i 
Tømmerby Kirke.

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, Kir-
kevej 40, Frøstrup.

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

Børn, der blev døbt i 2016, har 
4 års dåbsjubilæum. De får en 
lille gave med hjem. Alle er vel-

komne, også selvom man er døbt 
i en anden kirke, eller ikke har 
dåbsjubilæum.

Det er gratis at spise med.
Tilmelding sker senest to dage 
før (mandag den 26/10). Skriv 
til præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 5070 6741. 

Lys i mørke
Fra Kirkeblad november-decem-
ber 2006 af daværende sognepræst 
Poul Farsinsen.

”November er ikke en måned; 
november er en tilstand!

Hvem det var, der sagde det, 
ved jeg ikke. Folk siger så meget. 
Men meningen er god nok. No-
vember er tit våd og klam og kold 
og mørk. Julen nærmer sig og kan 
ikke komme hurtigt nok. Novem-
ber må gerne skynde sig at gå.

November forbinder man 
normalt også med depressioner, 
livslede og selvmord. Men det 
skulle vist ikke have sin rigtighed. 
Antallet af nedture og selvmord 
skulle være størst om foråret, alt-
så ikke før mørket, men efter.

Med andre ord: November er 
en ganske almindelig måned med 

30 dage. Og det kan vi jo heldig-
vis være svært glade for, os, der 
tilfældigvis er født i november!

Vi påvirkes af vore omgivelser, 
det ville være sært andet. Men 
året forløber naturligvis jævnt og 
støt i sin ring og går dag for dag. 
Vi kan ikke vælge dage eller må-
neder fra, fordi de måske ikke er 
så spændende som andre. Vi må 
tage dem, som de kommer, de 
mørke med de lyse. Vil vi vælge 
mørket fra, går det også ud over 
lyset. Det bliver slet ikke så lys-
fyldt, som vi tror. Mest af alt bliver 
det bare trættende pjat.

Nu er det jo ikke sådan, det 
vender i kirkens verden. Her hø-
rer vi igen og igen om lyset, der 
kommer og bryder mørket, så 
dagen bliver til. Hver ny dag har 
den første dag i sig og vidner så-
ledes om Guds lyst og vilje til liv.

Udsagnet om denne vilje for-
stærkes i Kristus. Barnet, der 
bryder vintermørket julenat, og 
manden, der bryder nattemør-
ket påskemorgen, vil det samme. 
Han vil altid bryde mørket – for 
livets skyld.

Derfor må vi aldrig gøre mør-
ket til en tilstand, hverken i no-
vember eller på noget andet 
tidspunkt. Hvad enten det er ef-
terårets, problemernes eller dø-
dens mørke, kan det blive brudt 
hvert øjeblik. Og det gør det gen-
nemsigtigt og fremkommeligt.”

Ord til os fra gamle spalter
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Else Gregersen:
Den fireårige periode, der snart 
er slut, har budt på mange spæn-
dende oplevelser.

Først var der ordinationen af 
Julius i Budolfi Kirke, Aalborg, 
den 26. januar 2017. Den følgen-
de søndag var der indsættelses-
fest i kirken og bagefter på kroen.

Vi har overholdt budgetter, og 
alligevel fået vedligeholdt vores 
gamle kirke på en god måde. Vi 
har købt flere salmebøger og et 
nyt salmebogstillæg med dejlige 
nye salmer (100 Salmer). Vi har 
talt om kirkens liturgi og vedta-
get små ændringer.

Der har været arrangeret to 
sognerejser, som desværre er ble-
vet aflyst hhv. udskudt på grund 
af COVID-19.

Hvert år har vi sogneindsam-
ling til Folkekirkens Nødhjælp, 
en søndag i marts efter gudstje-
nesten med et måltid mad under 
optællingen.

Menighedsrådet har arbejdet 
med emner fra en tidligere sog-
neaften, hvor vi fandt ud af, at 
en del ønsker og mål var blevet 
opfyldt.

I 2018 fik vi en ny besøgsvej-
ledning til Tømmerby Kirke, rigt 
illustreret, udarbejdet af Henrik 
Bolt-Jørgensen. Pjecen ligger til 
salg i kirkens våbenhus og i kon-
firmandstuen.

Sidste sommer var kirkens 
messehagler, vævet af Berit 
Hjelholt, med på udstilling på 
Museum Thy i Heltborg.

Et af de store projekter har 
været at få et nyt, flot knæfald i 
kirken. Det blev færdigt sidste år.

Endelig er kirkegårdsvedtæg-
terne blevet fornyet.

HIGLIGHTS:
•  Musikgudstjeneste i Lild 

Kirke: ”Midt om natten” med 
Bjerget efterskole, maj 2019.

•  Præsteordination og indsæt-
telse.

• Flotte koncerter.
•  Foredrag, ”En tur bag trem-

mer,” med Tom Hansen fra 
Fangekoret om livet i et dansk 
fængsel, november 2019.

•  Frivilligaften i januar, hvor det 
viste sig, at en del gerne vil 
være med i arbejdsfællesska-
bet i og omkring kirken.

•  Sogneaften i februar ved Dor-
te Krøyer, der fortalte om sin 
rejse til Nepal med Folkekir-
kens Nødhjælp.

Aase Stjerne Hansen:
Menighedsrådets opgaver i de 
seneste fire år har spændt vidt 
fra vedligeholdelse af kirkens 
bygninger og kirkegård til so-
ciale arrangementer.

Ved Lild Kirke er der lagt dræn 
omkring kirken for at afhjælpe 
den høje luftfugtighed i kirken. 
Kirkegården fornyes løbende 
med nye kreative tiltag som 
f.eks. Bulbjerghjørnet beplan-
tet med forskellige lyngarter og 
nye beplantninger etableret ved 
gravstederne.

Ved Lildstrand Kirke er der 
foretaget større udbedringer af 
mur, tag, fundament og vinduer 
for at sikre bevarelsen af vores 
lille strandkirke. Provsti og Stift 
har sikret økonomien til byg-
ningsarbejdet.

Sociale arrangementer har der 
været afholdt talrige af både i og 
uden for kirken. Her kan næv-
nes koncerter og korsang i Lild 
Kirke, velbesøgt sommerkoncert 
i Lildstrand Kirke. Aftensang ved 
Lildstand Kirke og på stranden. 
Hensigten med aftensangen er 
at afslutte dagen med en stille 
samling før solnedgang, hvor 
vi begynder kl. 21 i kirken med 
læsning, sang og fadervor, der-
efter er der et indslag hvor der 
fortælles lokalhistorier. Vi slutter 
af med en kop kaffe ved stran-
den og en fællessang fra højsko-
lesangbogen. Denne velbesøgte 
tradition er åben for alle.

I august måned har vi hvert år 
friluftgudstjeneste på Bulbjerg.

Fire år i menighedsrådet

I hhv. maj og august afholdt menighedsrådene orienteringsmøder som op-
takt til menighedsrådsvalget. De to menighedsrådsformænd, Else Gregersen 
(Tømmerby) og Aase Stjerne Hansen (Lild), fortalte i den forbindelse om den 
forgangne periodes aktiviteter for at give et indblik i menighedsrådsarbejdet. 
Vi har fået lov at bringe noterne fra disse beretninger.
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I vinterhalvåret har der ons-
dag aften kl 19, i samarbejde 
med Bjerget Efterskole, været 
en halv times aftengudstjeneste 
i Lild Kirke med stilhed, musik 
og bøn. Forskellige temaer har 
været taget op som f.eks nærvær 
og skam.

Babysalmesang er et ugentligt 
tilbagevendende arrangement. 
Forældre synger enkelte salme-
vers og børnene vugges og be-
væges til rytmen af musikken.

Minikonfirmander fra 3. klasse 
mødes, når det er sæson, én gang 
om ugen om eftermiddagen til 
leg og anden kreativitet. Der 
snakkes om kirken og dens høj-
tider, og der øves et krybbespil.

Børnegudstjenester afholdes 
ca. hver anden måned, hvor vi 
begynder med en halv times 
gudstjeneste i Tømmerby Kirke 
og afslutter med fællesspisning i 
konfirmandstuen.

I konfirmandstuen er der ble-
vet inviteret til hygge-og spilaf-
ten for alle. 

I 2018 deltog kirken på Sund-
hedsmessen i Hannæshallen 
med en stand.

Kirkebladet har ændret navn 
til Kirke og Sogn, motiveret af et 
ønske om mere samarbejde med 
lokale foreninger samt at bladet i 
højere grad skal oplyse om, hvad 
der ellers foregår i sognet.

Vi samarbejder med flere 
sogne omkring arrangementer, 
foredragsaftener og koncerter; 
samarbejdet omfatter Tømmerby 
og Øsløs, Vesløs og Arup Sogne.

En sognerejse er planlagt til 
Assisi i Italien med broder Theo-
dor som guide. Her venter vi dog 
på bedre tider med hensyn til 
Corona-restriktioner.

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

Vi kan praktisere stille bøn hele 
året, men mørket om vinteren 
kan være en stor udfordring og 
en god anledning til at begynde 
på den stille bøn, for når mørket 
sænker sig over landskabet i vo-
res sogn, er det buldermørke, der 
sænker sig. Vinteren kan føles 
lang. Vi kan have behov for lys i 
mørket. 

Vi har valgt en lille times tid 
sidst på eftermiddagen om onsda-
gen. Sidst på dagen sidder hver-
dagens travlhed i krop og sind, og 
det kan gøre godt at være i kirken 
i et fællesskab omkring en stille 
bøn, i hinandens nærvær med 
Gud, inden aftenen begynder.

Gerda Grønhøj og Connie 
Anette Nordholt inviterer derfor, 

efter aftale med vores sognepræst 
og menighedsråd, til en times 
stille bøn i Lild Kirke. 

Gerda og Connie guider delta-
gerne igennem den stille bøn. Vi 
vil begynde med en indledning 
for at ”komme tilstede”; deref-
ter begynder et forløb, hvor vi vil 
være stille i 2 gange 10 minutter. 
Som optakt til stilheden tager vi 
udgangspunkt i en til to mindre 
bibeltekster. Derefter slutter vi 
af sammen og indstiller os på at 
komme ud af stilheden.

Alle er velkomne. Der er ingen 
tilmelding, du møder bare op, 
hvis du vil være med.

Tid:
Følgende onsdage kl. 16:30-17:30.
November: 4., 11., 18. og 25. 
December: 2. og 16. 

Med venlig hilsen 
Gerda Grønhøj og 

Connie Anette Nordholt

Stille bøn i Lild KirkeStille bøn i Lild Kirke
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Hvem ved, om det var et af 
disse relikvier, der siden kom til 
at ligge i en blyæske i Tømmer-
byalteret.

Budolf blev en meget populær 
helgen i Danelagen og senere 
her i Danmark, hvor kirker ved 
navn Boels, Bodilsker og Budolfi 
er viet til ham, herunder Aalborg 
Domkirke.

Nordøst for Tømmerby Kirke lig-
ger en eng. Og der på skråningen 
neden for kirkediget, hvor krattet 
af pil og vildskud er tættest, ligger 
endnu Sankt Bodils Kilde. Den er 
ikke let tilgængelig, er end ikke 
på kirkens, men på Lone og An-
ders Kågs jord. Man kan dog sta-
dig se nogle gamle gelænderstol-
per fra en midlertidig trappe ned 
til kilden. Mange vil erindre Hel-
ligkildedagene i 1996, da Frøstrup 
var kulturlandsby, hvor Thy Tea-
ter lavede totalteater på marken 
syd for kirken med gøgl og altså 

en rute ned til helligkilden, hvor 
en munk skænkede kildevand til 
kildegæsterne (det var dog af en 
anden, skjult aftapning.)

Nu har vi fået den idé at gen-
etablere en varig adgang til kilden 
og et ”rum” omkring den, som vi 
kan anvende ved sang i det fri, 
for eksempel pinsemorgen inden 
gudstjenesten; ved andagter og 
vandringer (Tømmerby Kirke er jo 
vejkirke); udover at det vil være et 
kulturhistorisk besøgsmål på vo-
res egn. 

Helligkilderne er nogle af vores 
ældste kulturminder; ældre end 
kirkerne, som i mange tilfælde 
blev bygget ved de gamle, heden-
ske gudehov og kilder eller lige-
frem lagt oven på kildens vandåre. 
Forskydninger i Tømmerby kirkes 
nordmur blev af Chr. Smærup, da 
han var graver, fremhævet som 
tegn på netop dette.

Der findes flere Sankt Bo-
dils kilder i Danmark, bl.a. én i 
Børglum og én i Hillerød. Sankt 
Bodil, mener de kyndige, er ikke 
nogen kvinde, men en folkelig 
omskrivning af Sankt Budolfi. Til-
syneladende er det et navn, guds-
manden har bragt med sig fra 
England, hvor der findes en hel-
ligkilde kaldet Botyl Well. Budolf 
(eller Botulf) af Iken var en abbed, 

der omkring år 650 grundlage et 
kloster i East Anglia, England. 
Ifølge hans middelalderlige bio-
grafi døde han den 17. juni, som 
derfor hedder Budolfi Dag i alma-
nakken. Har man mon valfartet 
til helligkilden på denne skær-
sommerdag? Et gammelt folke-
ligt mundheld siger, at: ”Regn på 
Budolfs dag, giver en høst, som er 
bedre end kongens guld”. 

Om hans virke fortæller le-
genden, at Budolf som munk 
blev sendt til Iken, et ”sumpet 
og tilgroet højdedrag” ved floden 
Alde, for at grundlægge et klo-
ster. Han uddrev dæmoner fra de 
øde steder, og et frodigt landbrug 
voksede op omkring klosteret. 
Han rejste meget som missionær 
og kirkebygger ad landeveje og 
vandveje. Han er i øvrigt skyts-
helgen for rejsende og landbru-
get. Det er morsomt at læse om 
Budolf og Iken med Tømmerby 
Kirke in mente, bygget som den 
er på vestbredden af en tidligere 
fjordarm til Limfjorden. Ser man 
billeder af Iken og St. Botolphs 
Church, bliver lighederne kun 
mere slående. Men det østengel-
ske og det danske landskab har 
nu engang meget til fælles.

Længe efter Budolfs død, om-
kring år 870, bliver klostret plynd-
ret og raseret til grunden af dan-
ske vikinger, der bragte klostrets 
hellige skatte, bøger og relikvier 
med sig.

Sankt Bodils Kilde

Iken, East Anglia
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Søndag den 1. november
i Tømmerby Kirke kl. 10.30

og Lild Kirke kl. 16.00.

Allehelgens søndag er gudstje-
nesterne stilfærdige – vi er gået 
ind i den mørke november. Men 
i kirken er der lys på alteret og i 
bænkegavlene. 

Uanset om det er kort eller lang 
tid siden, vi har mistet – uanset 
om sorgen er et blødende sår, el-
ler om den er et stille, taknemme-
ligt minde, har vi brug for at høre 
og tro, at vores døde er hos Gud.

Ved disse gudstjenester bliver 
navnene på dem, der døde i hhv. 
Lild og Tømmerby Sogn eller blev 
begravet fra kirkerne siden sidste 
Allehelgen, læst op.

Din fred skal aldrig vige, 
din nåde varer ved. 
Når stormvejr slår imod os, 
du værner mod fortræd. 
I ensomhedens timer, 
i savnets tunge stund, 
forblir du hos os, Herre, 
hvert smertefyldt sekund.

Vær fortsat ved vor side, 
når stormen stilner af. 
Vær hos os, når vi søger 
til vores kæres grav. 
Giv, at vi aldrig mister 
velsignelsen fra dem, 
men altid bærer med os 
det gode, de bar frem.

Svein Ellingsen 1957 og 1971 
Holger Lissner 1975
(Salmebogen nr. 557)

Allehelgensgudstjenester

Høstgudstjenester

Høstgudstjenesten er en gammel 
og festlig tradition. Her kommer 
vi med vores tak for høst og liv 
og gode kår. Samtidig er det ved 
netop denne gudstjeneste også 
en tradition særligt at huske dem, 
som har brug for vores hjælp, ved 
at samle ind til velgørende formål. 
Ligesom sidste år holder vi hø-
stauktion efter gudstjenesterne, 
så medbring kontanter eller Mo-
bilePay og lidt fra nyttehaven 
(grønsager, frugter, hjemmesyltet 
osv.) til et godt formål.

Der fejres høstgudstjenester:
Den 4. oktober kl. 10.00
i Tømmerby Kirke
(radiogudstjeneste, så desto
større grund til at komme).
Den 11. oktober kl. 10.30
i Lild Kirke.

Erik Ejegods dronning hed 
nu også Bodil. Hun døde under 
pilgrimsfærd i Det hellige Land, 
fik sin grav i Josafats dal og fik 
nærmest helgenstatus i visse 
jyske egne. Derfor er dronning 
Bodil senere forbundet med 
Bodilskilderne, da Budolfs min-
de fortonede sig.

Ved en tur ind i pilekrattet 
forleden kunne Anders de-
monstrere, at der stadig kom-
mer vand fra kilden, og tiden vil 
nu vise, hvordan vi bedst kan få 
draget denne del af kirkens hi-
storie frem i lyset igen. 

Sognepræsten
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Siden sidst

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00
i Vesløs Kirke.

Carte Blanches forestilling “I al 
evighed” tager udgangspunkt i 
K. E. Løgstrups berømte citat om, 
at vi alle holder hinandens liv i 
hænderne. Ud fra citatet har vi 
skabt en forestilling, der indbyder 
unge og voksne til at udforske li-
vets helt store spørgsmål.

”Den enkelte har aldrig med et 
andet menneske at gøre, uden at 
han holder noget af dets liv i sin 
egen hånd. Det kan være meget 
lidt, en forbigående stemning, en 
oplagthed, man får til at visne, 
eller som man vækker, en lede, 
man uddyber eller hæver. Men 
det kan også være forfærdende 
meget, så det simpelthen står til 
den enkelte, om den andens liv 
lykkes eller ej.” (K. E. Løgstrup)

I kirkens intime rum skaber 
skuespillerene en tankevæk-
kende forestilling, hvor publikum 

sammen med spillerne kan ud-
forske kirkens fysiske rum såvel 
som dens eksistentielle grund-
fortælling. Kirken er et rum, der 
er skabt til fordybelse og efter-
tanke – begge dele noget, som vi 
ofte savner i hverdagen. Derfor er 
kirkerummet det perfekte sted til 
at skabe en forestilling, der giver 
publikum mulighed for at blive 
klogere på sig selv og hinanden.

Vi skaber et fredfyldt helle, hvor 
vi gennem fortælling og handling 
giver dig et helt nyt syn på kirke-
rummet - og måske også på dig 
selv.

I samarbejde med Vesløs, Øsløs, 
Arup menighedsråd og Tøm-
merby og Lild menighedsråd. I 
samarbejde med Sydthy, Thisted 
og Morsø Provstier.

www.teaterkredsen.dk 
Enhedspris kr. 50,- 
uden for abonnement.

TEATERFORESTILLING:
I al evighed

Ved Aftensangen i Lildstrand 
hen over sommeren blev det 
nye madpakkehus taget i brug 
til kaffe og højskolesang efter 
gudstjenesten.

På trods af trange tider fandt 
mange vej til sommerns kon-
certer. På billederne ses Janne 
Mark Trio (30/6) og Jonas Hel-
lesøe (3/9).

❦
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Asger Bonde Østervig Andersen 
19. juli 2020 i Lild Kirke.

Siden sidst

Mille

Asger

Endelig blev der konfirmation den 22. og 23. august.

I år var vejret med os, så efter to år 
med regnvejr lykkedes det at holde 
friluftsgudstjeneste på Bulbjerg den 
16. august. Her ses vor organist 
Irene S. Christensen og kirkesanger 
Johan Kibsgaard-Vester sammen 
med M&M’s. Efter gudstjenesten fik 
vi ovenikøbet sang ved en duo, der 
var på turné i området.

Den 18. august afholdt Lild me-
nighedsråd et orienteringsmøde, 
som indledtes med en kirkegårds-
vandring ved Lild Kirke. Vor graver 
Jytte Koldsgaard førte os rundt på 
kirkegården, og vi så bl.a. det nye 
såkaldte Bulbjerghjørne.

Den 26. august var knap 30 børn, 
forældre og bedsteforældre atter 
samlet i Tømmerby Kirke til en 
børnegudstjeneste om Høsten 
og spisning i konfirmandstuen. 
Vi fik besøg af Ruth fra Det 
Gamle Testamente og storken 
Fabian.

Tillykke med dåben ønskes

Mille Hedegaard Skaarup 
15. august 2020 i Tømmerby Kirke.

❦

❦

❦
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Salmestafet
Ja så er salmestafetten nået til 
mig. Jeg tager den gerne op! Men 
hvor er det svært at vælge.

Vi har så mange fantastiske 
salmer i vores salmebog.

Jeg har valgt en salme som 
Luther har skrevet. Nr. 487: NU 
FRYDE SIG HVER KRISTEN 
MAND.

Jeg synes den på en helt enkel 
måde fortæller hele frelseshistorien.

Prøv at starte ved vers 2, og flyt 
så vers 1 hen til slutningen.

Vi var sat i djævlens fængsel, 
og vores dyd og gerning hjalp 
os ikke, og vi var givet i fjendens 
vold. Heldigvis ynkedes Gud 

over os og lavede en aftale med 
sin søn, og sønnen var heldigvis 
lydig, og vi kan bryde ud i jubel. 
Ja, så enkelt kan Luther sige det. 
Da så Lasse Lunderskov satte en 
ny melodi til, blev den også let-
tere at synge.

Nr. 552: NU HAR DU TAGET 
FRA OS, har været mig en kær 
følgesvend i svære tider. Lissner 
kan sige noget med enkle, ord 
som giver mening. Han sætter 
ord på de ting, som er svære at 
sige feks. ”gådefulde stilhed” og 
”nådefulde mildhed” i vers 2. Der 
sættes også ord på det, der bærer 

igennem, som i vers 4: Da Kristus 
tog døden på sig, blev den en sla-
gen fjende. Salmen giver mening 
her og nu i det liv, jeg heldigvis 
har fået lov at leve, og som der er 
en opgave i. Vers 3 beskriver også 
håbet, som blev givet os i påskens 
morgenrøde, hvor Kristus blev 
rejst op til livet, og vi blev blidt 
vendt mod lyset.

Tak fordi jeg fik lov til at dele 
mine tanker med jer.

Jeg sender stafetten vider til Connie 
Nordholt.

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud på, 
at man fortæller om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man sta-
fetten videre til en anden efter aftale. Til dette kirkeblad har Kjestine Jensen 
skrevet om et par salmer fra Den Danske Salmebog (2003): nr. 487 og 552.

487 Nu fryde sig hver kristen 
mand

Mel.: Johann Walter 1524 
Lasse Lunderskov 1977 

Nu fryde sig hver kristen mand 
og springe højt af glæde! 
Ja, lad os alle trindt om land 
med liv og lyst nu kvæde! 
For Gud, så god som han er stærk, 
har gjort et herligt underværk, 
betalt i dyre domme. 

I Djævlens fængsel var jeg sat, 
jeg var fordømt til døde, 
min synd mig knuged dag og nat 
med megen angst og møde; 
jeg altid dybere sank ned, 
der var ej vej til salighed, 
i synden var jeg fangen. 

Min dyd og gerning hjalp mig ej 
den død at overvinde; 
den stærke Djævel sagde nej, 
han lod sig ikke binde; 
jeg givet var i Fjendens vold, 
han trued mig med syndens sold 
og dom til evig pine. 

Da ynked Gud i evighed 
min jammer og elende, 
han tænkte på barmhjertighed 
og ville hjælp mig sende; 
sit hjerte vendte han til mig 
og kosted derpå faderlig 
det kæreste, han havde. 

Han talte til sin kære Søn: 
Nu vil jeg mig forbarme; 
drag ud, mit hjertes krone skøn, 
vær frelser for den arme; 
gå, hjælp ham ud af syndens nød, 
og dræb for ham den bitre død, 
og lad med dig ham leve! 

Guds Søn sin Fader lydig var, 
han kom til os på jorden, 
født af en jomfru ren og klar, 
han er min broder vorden; 
så lønlig førte han sin magt, 
bar alskens nød og liden pragt 
for Djævelen at fange. 

Nu siger han: Kom hid til mig, 
tag evigt liv til gave! 
Jeg led den bitre død for dig, 
at du den arv skal have; 
nu er jeg din, og du er min, 
min bolig skal og være din, 
os skal ej Fjenden skille.

Martin Luther 1523. 
Claus Mortensen 1528. 
N.F.S. Grundtvig 1837. 
F.L. Mynster 1862. 
C.J. Brandt 1888.

552 Nu har du taget fra os

Mel.: Erik Sommer 1993

Nu har du taget fra os, 
hvad du engang har givet. 
Nu favner døden den, der 
for os var selve livet. 
Og intet bliver mere 
helt, som det var, herefter, 
for sorgen river i os 
med kærlighedens kræfter. 

Nu er vi fyldt af savnet 
og gruer for i morgen. 
Men, Gud, du kommer til os 
og trøster os i sorgen. 
Vel er vi alle ramt af 
den gådefulde stilhed, 
men du er også nær med 
din nådefulde mildhed. 

Du griber os i mørket 
og blidt mod lyset vender. 
For selv om vi er adskilt, 
er vi i dine hænder. 
Og du var selv i mørket 
den dag, da Kristus døde, 
du rejste ham til livet 
i påskens morgenrøde. 

Se, døden er forandret. 
Nu kan den ikke vinde! 
Da Kristus tog den på sig, 
blev den en slagen fjende. 
Og derfor kan vi håbe, 
at også vi får givet 
at gå i morgensolen 
og glæde os ved livet. 

Så lad kun sorgen synge, 
få luft for al sin klage, 
og lad kun savnet tynge, 
din godhed blir tilbage. 
Du gir os nye kræfter. 
Du knytter nye tråde. 
Og hvad så sker derefter, 
må komme af din nåde.

Holger Lissner 1993 og 1999.

❦
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Støtteforeningen Hannæs-Øste-
rild har fået tilkendt fondsmidler 
på knap kr. 300.000 fra Erhvervs-
styrelsens Landdistriktspulje 
(Erhvervsministeriet) til at indgå 
et samarbejde med Thy Turistfor-
ening som projektpartner om at 
videreudvikle bæredygtig turis-
me, konkret i vores lokalområde.

Området i Nordthy har nogle 
stærke oplevelsespotentialer, ek-
sempelvis Vejlerne, Testcentret, 
Bulbjerg osv.

Det er oplevelser, der er gratis 
og som rummer attraktive værdi-
er omkring bæredygtighed, grøn 
omstilling, unik natur, oplevel-
sessteder og et etableret kunst-
miljø.

Det er alle elementer, der sam-
let udgør spændende potentia-
ler for turister, hvilket kan skabe 
omsætning for lokale turistaktø-
rer i form af overnatninger, for-
plejning ved spisesteder, indkøb 
og andre serviceydelser.

Der er også steder, der alle-
rede har en høj besøgsrate, men 
udfordringen er, at potentialerne 
ikke ’taler’ nok sammen. Der fin-
des ikke tydelig og let tilgængelig 
formidling, der kobler de unikke 
oplevelsessteder og de kommer-
cielle services sammen.

Der mangler både overblik og 
formidling - såvel de oplevel-
sesmæssige som lærende ople-
velser om grøn omstilling med 
vindenergi, de sansemæssige 

og underholdende muligheder, 
eksempelvis store natur- og 
kunstoplevelser. 

Der mangler guidning og for-
midling i det fysiske område, der 
giver turisten mulighed for at 
skabe et overblik og planlægge et 
besøg.

Hertil ønsker vi at udvikle et 
redskab, der helt konkret hjælper 
turisten med at planlægge et op-
hold.

Dertil har projektet et yderligt 
miljømæssigt fokus. Med finan-
sieringen fra fonden gives der 
mulighed for, at de lokale turis-
taktører kan tage et skridt videre i 
en grøn omstilling.

Vi ved alle, at grøn omstilling 
er vigtigt, men hvilke tiltag kan 
en turistaktør i Nordthy gøre?

Gennem projektet får områ-
dets turistaktører redskaber og 
mulighed for at screene og eva-
luere miljømæssige forhold i 
egen virksomhed. Formålet er at 
identificere muligheder for for-
bedring.

Vi laver et puslespil, så vore gæ-
ster har mulighed for at forberede 
sig og få fuld udbytte af de mulig-
heder, som vi tilbyder.

Dette puslespil kan bruges fy-
sisk, men – lige så vigtigt – også 
fra en computer.

Det er vigtigt for os, at det, som 
vi laver, også fungerer, bliver syn-
ligt og bliver brugt.

Vi må så acceptere, at vi måske 
ikke får alt med i første omgang. 
Til gengæld er der rig mulighed 
for efterfølgende opdateringer.

Organisering:
Fra Støtteforeningen Hannæs-
Østerilds side er der et grund-
læggende ønske om konkrete 
initiativer, der bidrager med en 
bæredygtig turismeudvikling af 
kyst-, natur- og kulturoplevelser 
i området Hannæs-Østerild, dvs. 
Nordthy.

Hertil har foreningen indgået 
samarbejdet med Thy Turistfor-
ening. Thy Turistforening er me-
get glade for muligheden for lo-
kalt at udvikle Thy.

Projektet gennemføres af op-
levelsesdesigner og projektleder 
Annette Qvistgaard.

Vi afholder 8 temaaftener med 
udvalgte arbejdsgrupper. Vi har 
inddraget omkring 25 personer, 
der melder ind med hver deres 
speciale og samlet udgør et eks-
pertpanel.

Denne indsats er altafgørende 
for, at vi opnår et godt resultat.

Fra Støtteforeningen Hannæs-
Østerild er Ernst Breum kon-
taktperson. Projektsamarbejdet 
mellem de to foreninger er or-
ganiseret omkring en arbejds-
gruppe.

Projektet havde opstart medio 
august og slutter primo oktober.

Ernst Breum, SHØ

Du griber os i mørket 
og blidt mod lyset vender. 
For selv om vi er adskilt, 
er vi i dine hænder. 
Og du var selv i mørket 
den dag, da Kristus døde, 
du rejste ham til livet 
i påskens morgenrøde. 

Se, døden er forandret. 
Nu kan den ikke vinde! 
Da Kristus tog den på sig, 
blev den en slagen fjende. 
Og derfor kan vi håbe, 
at også vi får givet 
at gå i morgensolen 
og glæde os ved livet. 

Så lad kun sorgen synge, 
få luft for al sin klage, 
og lad kun savnet tynge, 
din godhed blir tilbage. 
Du gir os nye kræfter. 
Du knytter nye tråde. 
Og hvad så sker derefter, 
må komme af din nåde.

Holger Lissner 1993 og 1999.
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Gudstjenesteliste oktober, november 2020

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
4/10 17. s.e. Trinitatis 10.00 radio & høstgudstj.  
10/10 Dåbsgudstjeneste 10.00 høstgudstj.  
11/10 18. s.e. Trinitatis  10.30 
18/10 19. s.e. Trinitatis 10.30  
25/10 20. s.e. Trinitatis   10.30
1/11 Alle helgens dag 10.30 16.00 
8/11 22. s.e. Trinitatis  10.30 
15/11 23. s.e. Trinitatis 10.30  
22/11 Sidste søndag i kirkeåret   14.00* SB
29/11 1. s. i advent 10.30  
6/12 2. s. i advent  10.30

radio= Radiogudstjeneste for DR P1. *= Med kirkevandring, se nedenfor. SB= Steffen Bang.
Der er altergang og kirkekaffe ved alle søndagsgudstjenester. 
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Kirkevandring

Søndag den 22. november er der mulighed for en 
frisk gåtur fra fjord til hav for alle, der har lyst. Vi mødes 
ved Tømmerby Kirke kl. 10.00 og vandrer til Lildstrand 
Kirke igennem det åbne landskab, skov og hede. Turen 
er på ca. 12 km, og vi forventer at være fremme i tide til 
gudstjenesten kl. 14. Derefter er der kirkekaffe. Med-
bring madpakke. Godt fodtøj er en fordel. Tilmelding er 
ikke nødvendig.

Julekoncert
I Tømmerby Kirke – lørdag den 12. december kl. 19.00. 
Med WondAros, Danmarks første og eneste Barbershopkor
for kvinder! Omtales nærmere i næste blad.

Sangaften
Tirsdag den 3. november kl. 19 
inviteres til sangaften i Tømmer-
by Kirke. Elever fra musikskolen 
medvirker med musikalske ind-
slag. Vi vil synge fra både høj-
skolesangbogen og salmebogen, 
og der vil være mulighed for at 
ønske en sang. Bagefter er der 
kirkekaffe. Tilmelding er ikke 
nødvendig. Hjertelig velkommen 
til en hyggelig aften med sang og 
musik!

Irene og Julius


