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Vi mødes til 
gudstjeneste
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30
på følgende datoer:
  3. marts
17.  marts
31. marts
14. april
28. april
19.  maj
26.  maj

Alle er velkomne!

Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Kommende 
menighedsråds-
møder
 4. marts

 2. april

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 konfi rmandstuen, 
Kirkevej 40.

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 
eller Else Gregersen,
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke er 
åben alle dage i 
dagtimerne.

Personaleoplysninger 
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Tlf. 97 99 10 02
E-mail: jsho@km.dk
Mandag er fast fridag.
Præsten er på efteruddannelse d. 9.-13. marts (GN) og holder 
fri d. 7.-8. og 25.-26. april samt 1.-3. maj (SK) og er desuden på 
sognerejse 11.-18. maj (GN). Embedet varetages disse dage af 
hhv. GN= Gudrun Kurtz Nielsen, 97 99 30 45 / gukn@km.dk og 
SK=Steffen Bang Kristensen, 20 58 49 73 / sbkr@km.dk.

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

Tømmerby Kirke, tlf. 21 47 09 74, toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup
Menighedsrådsformand: Else Gregersen,
Kærupvej 105, Frøstrup, tlf. 21 60 16 54, elseselbjerg@gmail.com.

Lild og Lildstrand Kirker, tlf. 21 46 33 27, jytte@koldsgaard.dk
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup
Menighedsrådsformand:
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19

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

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

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten
Stof til næste nr. af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten 
inden 1. maj 2020.
Tryk: Fjerritslev Tryk

KIRKEKØRSEL
Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke, må man ringe
– gerne senest lørdag – til:
Kjestine Jensen, tlf. 25 34 60 94, Henrik Gregersen, tlf. 24 22 99 29
eller Arne Hegelund, tlf. 97 99 10 92 eller 21 36 97 05
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Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Den 14. januar havde menig-
hedsrådene i Tømmerby og Lild 
sogne inviteret alle interesserede 
til en aften, hvor vi drøftede frivil-
ligt arbejde inden for folkekirken. 
Det var en rigtig hyggelig og in-
spirerende aften med god opbak-
ning. 

Julius bød velkommen, og Aase 
Nedergaard fortalte kort om me-
nighedsrådets arbejde. Herefter 
sad vi i mindre grupper og talte 
om ”hvad vil det sige at være fri-
villig”, ”hvilke opgaver kunne 
vi forestille os, man som frivillig 
kunne deltage i.”

Snakken gik livligt, og der var 
stor interesse for at være med 
i nogle opgaver. Det var meget 
forskellige og varierede opga-
ver. Lige fra hjælp til praktiske 

opgaver i form af kaffebrygning, 
bagning og madlavning i forbin-
delse med minikonfirmander, 
udflugter med konfirmander, 
babysalmesang, sangaftner ved 
Lild Strand, plejehjemsgudstje-
nester, sogneudflugter og andre 
aktiviteter så som indsamling til 
velgørende formål eller at skrive 
indlæg til kirkebladet.

Det kom også frem, at nogle 
kunne se nogle behov i de-
res nærområde via deres lokale 
kendskab, som andre ikke så. Det 
kunne være besøg til ensomme 
ældre, voksenvenner og i det hele 
taget at tilbyde støtte, hvor der 
skønnes at være brug for det. Der 
var forslag om, at frivillige kunne 
gå sammen i et netværk.

For nogle var det vigtigt at 

have mulighed for at løse en op-
gave sammen med et medlem af 
menighedsrådet, og at man som 
frivillig kunne byde ind på opga-
ver, vedkommende brændte for 
og var meningsfulde.

Koordinator for de frivillige er 
Anne Grethe Sørensen fra Tøm-
merby menighedsråd. Der blev 
udarbejdet en liste med navne og 
interesser.

Hvis der er andre der har lyst 
til at være frivillig, kan man altid 
henvende sig til Anne Grethe Sø-
rensen på tlf. 60 21 10 43. Alle kan 
være med.

Aase Stjerne Hansen

En aften i frivillighedens tegn
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I september 2020 afholdes valg til 
menighedsråd i Tømmerby sogn 
og Lild sogn.

Orienteringsmødet har til formål 
at sikre åbenhed og skabe inte-
resse for menighedsrådsarbejdet 
og give information om valget til 
menighedsråd. 

På mødet vil der blive orienteret 
om menighedsrådsarbejdet i den 
forløbne periode og om kom-
mende opgaver og visioner.

Menighedsrådene

Orienteringsmøde
om valg til menighedsråd 2020
Lild sogn: Onsdag den 29. april på Bjerget Efterskole efter kirkegårdsvandringen.
Tømmerby sogn: Tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Dagsorden:
1.  Velkomst ved menighedsrådets formand.
2.  Valg af dirigent.
3.  Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og  
 orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4.  Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.  
 Oplæg ved menighedsrådet og debat.
6.  Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsam- 
 ling, og orientering om muligheden for at udløse afstem- 
 ningsvalg.
7.  Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til 
 menighedsrådet.
8.  Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille  
 som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i  
 september.
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KIRKEGÅRDSVANDRING PÅ LILD KIRKEGÅRD
Onsdag den 29. april klokken 18.00-19.30

indbyder Lild sogns menighedsråd til en kirkegårdsvandring på Lild kirkegård. Herefter vil der blive 
serveret kaffe på Bjerget Efterskole, hvor der orienteres om det kommende valg til menighedsrådet.
Ved kirkegårdsvandringen vil vi gerne præsentere nye anlæg og kirkegårdens beplantning. 
Begravelseskikkene 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.



Hvad er det første du gør, når du 
vågner om morgenen? Trækker 
vejret, naturligvis. Eller ånder ud? 
– hvad kommer egentlig først? Et 
nyfødt barn, der kommer ud fra 
moders liv, ser ud til slet ikke at 
trække vejret – lige indtil det ån-
der ud i et vræl, der får forældrene 
til at ånde lettet op.

Man behøver ikke at have over-
været en fødsel for at have stået 
i den slags presset situation, hvor 
man kan få at vide – eller sige til 
sig selv – ”rolig nu, tag en dyb 
indånding.” Ilten breder sig ud i 
kroppen og skal hjælpe mig til at 
føle mig mindre angst og mere i 
live. Det virker, for ilt er lig med 
liv. Man må trække luft ind, før 
man kan puste ud.

I påskens lys er det dog rent 
faktisk omvendt. Kærlighed er lig 
med liv. Man må ånde ud, først 
og fremmest. I skabelsesberet-
ningen sættes livet i gang, ved 
at Gud ånder ud og blæser liv i 
Adam. Kristus på korset Lang-
fredag udånder, og den udånding 
blæser nyt liv ind i verden. Det er 
det samme, der sker, da Jesus gi-
ver disciplene Helligånden; han 
puster nyt liv, passion, mod ind 
i dem til at gå ud i alverden og 
bruge sig selv op uden frygt. Det 
er alt sammen én handling: Gud 
der ødselt giver af sig selv.

Men det er korset, der er ven-
depunktet, hvor det går op for os, 
hvilken slags Gud han er. Jesus 
viser os ikke, at han er Gud, ved 
at være ”almægtig”, sådan som 
vi måske plejer at forestille os en 
gud. – En, der flytter bjerge og ka-
ster med tordenkiler osv. Nej, det 
er i den kun alt for menneskelige 
akt at dø, og måden han dør på, at 

han giver sig til kende som Gud. 
Dømt til døden på korset, gav 
han dog frivilligt sit liv i kærlig-
hed til os.

Det er også der, han viser, hvad 
et sandt menneskeliv er. Men 
kunne han da ikke have lært os 
om det på en mindre ekstrem 
måde end ved at dø? Nej, for dø-
den har vi trods alt alle til fælles, 
gennem alle tider og kulturer, 
hvordan vi mennesker så i øvrigt 
adskiller os fra hinanden. Hvis 
han havde vist, hvad det vil sige 
at være menneske, på en hvilken 
som helst anden måde, ville no-
gen altid have haft et forspring og 
nogen være forfordelt. Hvad kom 
det så overhovedet mig ved?

Men gennem sin død, ved et 
liv levet for andre, gennem sin 
selvhengivelse, i sin kærlighed og 
omsorg for os, har han vist os en 
bedre vej end vores egoisme. Og 
det kærlighedens liv har nødven-
digvis ført til graven, men det er 
ikke bundet af graven. Ved sin død 
har han overvundet døden. Der er 
vist os en vej: I stedet for at bruge 
livet på at undgå min dødelighed, 
hvilket er umuligt, kan jeg bruge 
min dødelighed til at give mig li-
vet med de andre i vold.

Større kærlighed har ingen end 
den at sætte sit liv til for sine venner 
(Joh 15.) Derfor overgav Jesus sit 
liv til døden på et kors.

Vi ser hvem Gud er, og vi ser 
hvad et menneskeliv er, i Påsken. 
Derfor er det den største af alle 
højtider. ”Sikke en fest,” kunne 
man indvende – ”hvis omdrej-
ningspunkt er døden!”

Den vil vi helst undgå – også 
at tale om. Og det står slet ikke 
til diskussion, at døden er tragisk, 

for så vidt som den er den ufrivil-
lige afslutning på det, vi var i gang 
med. Netop derfor er vi tvunget til 
at tage livtag(!) med den.

Præst P.J. Stender har beskrevet 
det godt i en prædiken: ”Enhver 
ved, at generalprøver er vigtige, 
før noget stort går i luften. Hvis 
vi aldrig nogensinde øver os på at 
dø, hvordan skal vi så kunne klare 
det bare nogenlunde, når selve 
dagen kommer?

Mine bedsteforældre holdt 
skumringstime. De sad helt stille 
og lod aftenen langsomt invadere 
deres stue. Mørket fossede ind 
gennem nøglehullerne og fyldte 
rummet med små, sorte punkt-
tommer indtil det blev så mørkt, 
at min bedstefar måtte famle sig 
frem til stikkontakten for at få 
tændt lyset. Jeg tror de øvede sig 
på at dø. Når de havde set mør-
ket, kunne de for alvor nyde lyset. 
I dag tænder vi lamperne flere 
timer før det bliver mørkt for at 
undgå følelsen af, at dagen også 
har en lukketid.”

Måske ville vi mennesker fore-
trække, hvis vi simpelthen kunne 
holde vejret bestandig og på den 
måde holde fast på livet. Men liv 
er lig med kærlighed, og større 
kærlighed har ingen end den at sætte 
sit liv til for sitne venner. Man kan 
ikke trække vejret i et kys.

Sognepræst Julius Bang Holst

Tag en dyb udånding i påsken
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Salmestafet
I sidste nummer af Kirke & Sogn 
fi k jeg ’depechen’ til salmestafet-
ten i hånden af Christian Sune-
sen. Jeg kom med det samme til 
at tænke på min yndlingssalme, 
nr. 321: O kristelighed. 

Salmen har på sin helt egen 
måde fulgt mig siden barndom-
men og betyder ligeså meget for 
mig den dag i dag. Det er Grundt-
vigs tekstlige og Lindemans me-
lodiske samspil, der kæder livets 
op og nedture sammen på smuk-
keste vis. Den har for mig på én 
måde en magisk og ophøjende 
effekt, og på samme tid er den 
også medvirkende til, at jeg hver 
gang den bliver sunget eller spil-
let, kan mærke savnet over dem, 
der ikke er her mere. 

Den første gang jeg stiftede 
bekendtskab med salmen, var på 
en udenlandsrejse med Thisted 
Kirkes Drenge- Mandskor, som 
min far var dirigent for. Jeg var 
kun 8 år gammel og blev meget 
betaget af særligt melodien, som 
var lidt lettere at forholde sig til 
end teksten i den alder. Dog blev 
jeg fanget af vers 4, hvor det al-
tid var en drengesopran, der var 
solist. Jeg blev optaget af ordene: 
‘O, vidunder-tro! du slår over dy-
bet din gyngende bro.’ Hvad mon 
dette betød? Hvad for en bro? det 
fandt jeg først ud af senere i livet, 
hvor broen mellem liv og død 
blev virkelig. 

Mange år efter i forbindelse 
med vores bryllup studsede jeg 
meget over teksten i første vers: 
‘Mit land, siger Herren, er Him-
mel og jord, hvor kærlighed bor.’ 
Der var ligesom en forbindelse 
imellem himlen og Aarhus dom-
kirke, hvor jeg ville ønske min 
morfar og Julius’ bedsteforældre 
kunne have været med - men det 
var de jo også - broen fra vers 4 
gav nu mere mening. 

Under et år senere, lige efter 
min fars begravelse, er jeg blevet 
bedt om at sige noget til minde-
sammenkomsten. I kirken under 
ceremonien hæfter jeg mig ved 
de sidste linjer i vers 7: ‘ O smelt 
du vort hjerte ved højaltrets ild, 
og klar du jordklimpen i solglan-
sen mild, så glade vi føler, os ska-
bes i bryst de levendes lyst!’ De 
linjer gav mig mod til at udtrykke 
taknemmeligheden over det, der 
blev givet, og det jeg fi k gennem 
min skønne barndom hos min 
mor og far. 

I sommers mærkede jeg atter 
kærlighedens budskab fra salme 
321 vers 2 få mening, da jeg selv 
blev mor: ‘Lyksalige lod, at leve, 
hvor døden har mistet sin brod, 
hvor alt, hvad som blegned, op-
blomstrer på ny … hvor kær-
lighed vokser som dagen i vår.’ 
Hvem ved hvilken betydning de 
salmer vi synger ind, vil få for 
næste generation?

Jeg sender hermed stafetten videre 
til Henrik Gregersen, Frøstrup.

Mel.: L.M. Lindeman 1862

1. O kristelighed!
 du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
 hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
 det lever dog i os, det føler vi godt;
 mit land, siger Herren, er Himmel og jord,
 hvor kærlighed bor.

2. Lyksalige lod,
 at leve, hvor døden har mistet sin brod,
 hvor alt, hvad som blegned, opblomstrer på ny,
 hvor alt, hvad der segned, opfarer i sky,
 hvor kærlighed vokser som dagen i vår,
 med roser i hår!

3. Livsalige land,
 hvor glasset ej rinder med gråd eller sand,
 hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør,
 hvor lykken er skinnende klar, men ej skør,
 hvor dyrt ikke købes til krone på bår
 de snehvide hår!

4. O vidunder-tro!
 Du slår over dybet din gyngende bro,
 som isgangen trodser i brusende strand,
 fra dødningehjem til de levendes land;
 bo lavere hos os, det huer dig bedst,
 du højbårne gæst!

5. Letvingede håb!
 gudbroder, nyfødt i den hellige dåb!
 O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,
 så tit vi kan fl yve til landet bag hav,
 hvor evigheds sol skinner klart allen stund
 på saligheds grund!

6. O kærlighed selv!
 du rolige kilde for kræfternes elv!
 du fylder med Frelserens gavmilde ord
 velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord;
 o, vær du vor livdrik på jorden og bliv
 vort evige liv!

7. O kærligheds Ånd!
 det evige liv i fuldkommenheds bånd!1
 O, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild,
 og klar du jordklimpen i solglansen mild,
 så glade vi føler, os skabes i bryst
 de levendes lyst!

N.F.S. Grundtvig 1824 og 1853

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud 
på, at man fortæller om en eller fl ere yndlingssalmer. Derefter giver man 
stafetten videre til en anden efter aftale. Julie Nørgaard Holst fortæller 
her om nr. 321 i Den Danske Salmebog.



Vi håber at se så mange frivillige 
som muligt til den altid hyggelige 
indsamlingsdag. Kontakt Dorte 
Krøyer på 25 74 15 40 eller vice-
forstander@bjerget.dk for at mel-
de dig som indsamler.
Vi har klargjort indsamlingsruter, 
og der er både gå-, cykel- og kø-
rerruter. Da vi har et stort område 
at dække, har vi brug for flere 
som vil køre en rute i bil, - og 
man kan få et par efterskoleelever 
eller konfirmander til hjælp, så de 

kan løbe mellem bil og hoveddør.
Jo flere vi er, jo større forskel kan 
vi gøre. Tag godt imod indsam-
lerne, når de kommer rundt.

Husk sogneindsamlingen den 8. marts

NB. Gudstjenesten er rykket til kl. 9.30 i Tømmer Kirke.
10.45 Kaffe til alle indsamlere i konfirmandstuen.
 Fordeling af indsamlingsruter.
11.00-13.00  Indsamling rundt i sognene.
13.00  Afslutning i konfirmandstuen, hvor der serveres mad  
 til indsamlerne, mens vi optæller årets resultat.

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling løber af staben 
søndag den 8. marts 2020, hvor vi samler vi ind til mennesker, 
der lider under klimaforandringer. Hvis du går med, giver du 
livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når 
oversvømmelserne eller tørken rammer. 
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Onsdag den 18. marts kl. 19.00 i 
konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Kan du lide at spille spil, er dette 
noget for dig. Vi spiller især kort-
spil, brætspil o.l., men hvis man 
har anderledes spil, så må man 
meget gerne medbringe dem. 
Man møder bare op, og delta-
gelsen er gratis. Der er kaffe på 
kanden. 

Hyggeaften

Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

26/3 19.30 Bibelmøde  Ingerlise og Holger 
    Søndergaard
23/4 19.30 Sangaften Kirsten og Aksel Nielsen Konfirmandstuen
28/5 19.30 Undervisningsvideo  Konfirmandstuen
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Palmesøndag
Minikonfirmanderne har været 
med i forberedelserne, når der 
den 5. april kl. 10.30 inviteres til 
familiegudstjeneste i Lild Kirke. 
Samtidig er det afslutningen for 
dette hold minikonfirmander. 
Kom og vær med til at lukke op 
for påsketidens drama.

Musikgudstjeneste  
Skærtorsdag
Tømmerby Kirke 
den 9. april kl. 10.30
Bachs skønne musik for solosang, 
strygere og orgel vil fylde kirke-
rummet, når vi mødes i kirken 
Skærtorsdag. Medvirkende Thy 
barok: Julie Nørgaard Holst: so-

pran og violin, Julius Sebastian 
Bang Holst: tenor, Klaus Kjær: 
violin, Sigrid Kjær: cello, Irene 
Søndergaard Christensen: klaver 
og orgel

Langfredag
Lildstrand Kirke 
den 10. april kl. 10.30 

Påskedag og  
Anden  påskedag
Tømmerby Kirke den 12. april 
og Lild Kirke den 13. april, 
begge dage kl. 10.30.

Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!

Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

(Salmebogen nr. 218)

Mads Granum Duo, fredag den 24. 
april kl. 19.30 i Tømmerby Kirke.

Oplev en orgelkoncert der i den 
grad skiller sig ud, med organist 
Mads Granum og Martin Klau-
sen på trommer og percussion. 
Hør kirkeorgelet spille swingende 
jazz, bebop, salsa, ragtime og me-
get andet.

Mads Granum har markeret sig 
både som jazzpianist, komponist 
af nye salmer og nu også som 
rytmisk organist. Han har udgi-
vet rytmiske orgelstykker, som 
bliver spillet af organister i USA, 
Australien, England, Skandina-
vien, Schweiz... Han har optrådt 
i Rusland til verdens eneste Jazz 

& pipeorgan festival, og kan se 
frem til koncerter i både Holland, 
Norge og turne i Rusland i den 
kommende tid.

Til koncerten vil man også bli-
ve præsenteret for en håndfuld 
af Granums nye rytmiske sal-
mer fra det anmelderroste album 
”Med favnen fuld af kærlighed”. 
Dåbssalmen Med favnen fuld af 
kærlighed er blevet brugt flittigt i 
danske kirker og er nu også over-
sat til norsk og islandsk.
Gratis entré.

Mvh. samarbejdsudvalget 
i Tømmerby, Lild og 

Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

PÅSKE: Den Store Uge i Tømmerby-Lild

Koncert med en af  
Danmarks førende rytmiske organister

Mads 
Granum

Martin 
Klausen



Siden sidst

Tillykke med dåben ønskes

Mikkel Bisgaard Schandorff
9. februar i Tømmerby Kirke
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Vi fejrer Pinse søndag den 31. maj med festlig 
pinsegudstjeneste for alle i Tømmerby Kirke kl. 8. 00

Derefter er man velkommen til at tage del i et fælles 
morgenbord. Tag gerne lidt med, f.eks. ost, marmelade, 
honning.
Også naturen holder som bekendt pinsefest; derfor håber 
vi at samle mange morgenfriske til at hilse på pinsesolen 
med morgensang og fodtur fra Lild kirkegård til Tømmer-
by Kirke. Vi mødes vi kl. 6.45 ved højen på Lild Kirkegård.

Lildstrand Kirke 
den 29. marts 
kl. 10.30

Som led i den årlige Bulbjergweekend 
er konfi rmanderne med til at forberede 
søndagens gudstjeneste i Lildstrand. 
Kom, se og vær med! Efter gudstjenesten 
er konfi rmandfamilierne inviteret til 
frokost på Bulbjerghjemmet, og der er 
kirkekaffe til os andre.

Konfi rmandernes 
Forårsgudstjeneste

Pinsefest til 
fods, til bords 
og i kirken



BABYSALMESANG hver uge
for forældre og børn i Tømmerby-Lild, Østerild-Hunstrup-
Hjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
Hver fredag er der mulighed for at få en musikalsk ople-
velse 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.

Vi mødes i Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741 Frøstrup
Fredage kl. 9-10.
Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen,
tlf. 2335 8767 for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

Radio-
gudstjeneste fra 
Tømmerby Kirke
Søndag den 24. maj kl. 10.00 
får vi besøg af Danmarks Ra-
dio, som transmitterer vores 
gudstjeneste direkte til Guds-
tjeneste på P1. 

Kom og vær med til at fylde 
kirken med sang, som vi den-
ne formiddag kan dele med 
resten af Danmark.

Onsdag den 1. april samt den 
27. maj kl. 17.00 i Tømmerby 
Kirke.
På en normal hverdag i en bør-
nefamilie skal der købes ind, 
laves mad og helst også være 
tid til at være sammen med 
børnene på én gang. Denne 
onsdag kan børnegudstjene-
sten forene det nyttige med det 
sjove!

Det begynder i Tømmerby 
Kirke med en kort gudstjene-
ste i børnehøjde. Her kan alle 
være med til at synge og høre 
om Gud, både børn og voksne. 
Måske kommer der nogen ud 
af Den store Bibel?

Efter gudstjenesten indbyder 
vi alle, der har lyst til at spise 
med og hygge sig sammen med 
andre familier i konfirmand-
stuen. Maden er forberedt, og 
vi siger tak for i aften kl. 18.45, 
så sengetiden kan overholdes.

Tilmelding sker senest to dage 
før (hhv. 30. marts og 25. maj) 
ved at skrive til præsten på mail:
jsho@km.dk eller SMS: 2331 5402.
Det er
gratis at 
spise med.
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Forenings- 
& Erhvervsmesse

2020
Multicenter Østerild

Lørdag og Søndag den 28. og 29. marts 

LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

Traditioner skal skabes - og 
nogle gange genskabes.
Efter en vellykket messe i Han-
næs Hallen i august 2017 ønsker 
vi at afholde en messe hvert an-
det år – på skift mellem Han-
næs Hallen og Multicentret i 
Østerild. De 8 Borgerforeninger 
i Hannæs Østerild Skoledistrikt, 
arbejder sammen om at udvikle 
hele området, på kort og langt 
sigt, således vi sikrer et lokalom-
råde i bevægelse, der fremstår 
som et nutidigt, aktivt og læk-
kert område at bosætte sig i.
Støtteforeningens formål er b.la. 
at støtte lokale projekter og dis-
ses udvikling, dels økonomisk, 
dels som sparringspartnere. Vi 
satser på pæn opbakning, fra 

standholdere og besøgende, og 
indbyder derfor aktører fra både 
Thy og omegn, til at få en stand 
på messen.
Vi har forsøgt at skabe et bredt 
program, hvor der er noget for 
enhver smag, ud fra et ønske 
om, at sætte vores lokalområde 
i centrum, såvel forenings- som 
erhvervsmæssig. MEN vi vil også 
gerne være inspiratorer til lokal-
udvikling i hele Thy. Vi skal turde 
være stolte af den egn vi bor i, og 
synliggøre dette. Vi håber derfor 
også på mange besøgende ude-
fra, så vi kan åbne deres øjne for, 
at alle områder i Thy hver især
har noget unikt, der fortjener at 
blive set.

I samarbejde med GOK – Thi-
sted afholdes forud for messen 
– Lørdag den 28. marts fra kl. 
10.00 til 13.00:

DEBAT: ”SE MULIGHEDERNE 
I LANDSBYEN” – med oplæg af 
Søren Vester – kendt fra TV Midt-
vests udsendelser om ”Brokhol-
det” og DR’s ”I hus til halsen”.
Søren vil med sin inspirerende 
og entusiastiske fortælleglæde 
sætte os i gang med at diskutere, 
hvordan vi kan udvikle vores lo-
kalområder. Kom og vær med og 
få nye vinkler og ideer med dig 
hjem.
Pris for debatten er kr. 100 inkl. 
kaffe og brød samt fri entré til 
den efterfølgende messe.

Traditioner skal skabes
- og nogle gange genskabes
Efter en vellykket messe i Hannæs Hallen i august 2017 ønsker vi at afholde en messe 
hvert andet år – på skift mellem Hannæs Hallen og Multicentret i Østerild.

De 8 Borgerforeninger i Hannæs Østerild Skoledistrikt, arbejder sammen om at udvikle 
hele området, på kort og langt sigt, således vi sikrer et lokalområde i bevægelse, der 
fremstår som et nutidigt, aktivt og lækkert område at bosætte sig i.

Støtteforeningens formål er b.la. at støtte lokale projekter og disses udvikling, dels 
økonomisk, dels som sparringspartnere. Vi satser på pæn opbakning, fra standholdere 
og besøgende, og indbyder derfor aktører fra både Thy og omegn, til at få en stand på 
messen.

Vi har forsøgt at skabe et bredt program, hvor der er noget for enhver smag, ud fra et 
ønske om, at sætte vores lokalområde i centrum, såvel forenings- som erhvervsmæssig. 
MEN vi vil også gerne være inspiratorer til lokaludvikling i hele Thy.

Vi skal turde være stolte af den egn vi bor i, og synliggøre dette. Vi håber derfor også på 
mange besøgende udefra, så vi kan åbne deres øjne for, at alle områder i Thy hver især 
har noget unikt, der fortjener at blive set.

I samarbejde med GOK – Thisted afholdes forud for messen – Lørdag den 28. marts fra
kl. 10.00 til 13.00:

DEBAT: ”SE MULIGHEDERNE I LANDSBYEN” – med 
oplæg af Søren Vester – kendt fra TV Midtvests ud-
sendelser om ”Brokholdet” og DR’s ”I hus til halsen”.  
Søren vil med sin inspirerende og entusiastiske 
fortælleglæde sætte os i gang med at diskutere, 
hvordan vi kan udvikle vores lokalområder. Kom og 
vær med og få nye vinkler og ideer med dig hjem.

Pris for debatten er kr. 100 inkl. kaffe og brød samt 
fri entré til den efterfølgende messe.
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Lørdag 28. marts:  
Kl. 08:00-11:00 Udstillerne: Opstilling
Kl. 10:00-13:00 Søren Vester: Debat
Kl. 13:00  Messen åbner, åbningstale 

v/Mai Manaa, Turistchef 
i Thy

Kl. 13.30-15.00  Hestevognskørsel,
Peter Larsen

Kl. 14:00 Underholdning: Bjerget 
Efterskole
Kl. 15:30  Udtrækning på 

indgangsbillet og lodder
Kl. 16:30 Messen lukker
Kl. 17:30-20:00  Middag for udstillere

og arrangører

Søndag 29. marts: 
Kl. 09:30  Gudstjeneste m/kor og 

efterfølgende gratis
ka� e og rundstykker

Kl. 10:00 Messen åbner
Kl. 13:00  Underholdning: 4H 

(Udendørs)
Kl. 13.30-15.00  Hestevognskørsel,

Peter Larsen
Kl. 15:00  Udtrækning på 

indgangsbillet og lodder
Kl. 16:00 Messen lukker

Messeprogram



Gudstjenesteliste marts, april, maj 2020

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
1/3 1. s. i fasten   10.30
7/3 Dåbsgudstjeneste 10.30
8/3 2. s. i fasten 9.30
14/3 Dåbsgudstjeneste 10.00
15/3 3. s. i fasten  14.00 GN
22/3 Midfaste 10.30
29/3 Mariæ bebudelses dag   10.30 konf.
1/4 Børnegudstjeneste 17.00
5/4 Palmesøndag  10.30 fam.
9/4 Skærtorsdag 10.30
10/4 Langfredag   10.30
12/4 Påskedag 10.30
13/4 Anden påskedag  10.30
19/4 1. s. e. påske 10.30
24/4 Koncert 19.30
26/4 2. s. e. påske   14.00 SK
3/5 3. s. e. påske 9.00 SK
8/5 Bededag 10.00 K
10/5 4. s.e. påske  10.00 K
17/5 5. s. e. påske  9.00 FF
21/5 Kristi himmelfartsdag   10.30
24/5 6. s. e. påske 10.00 radio
27/5 Børnegudstjeneste 17.00
31/5 Pinsedag 8.00 6.45 kirkegården
1/6 Anden pinsedag                               11.00 Provstiets friluftsgudstjeneste (se opslag nedenfor) 
 
Efter alle søndagsgudstjenester er der Kirkekaffe.

GN= Gudrun Kurtz Nielsen; SK= Steffen Bang Kristensen; FF= Finn Feilan. K= Konfirmation; Konf.= Konfirman-
der medvirker; Fam.= Familiegudstjeneste, minikonfirmander medvirker; Radio= Radiogudstjeneste for DR P1.

Friluftsgudstjeneste 
med hele Thisted Provsti 
Egebaksande, 2. Pinsedag, mandag d. 1. juni kl. 11.00

Velkommen til dette års fælles friluftsgudstjeneste ved det smukke 
og historiske Egebaksande, Egebaksandevej 18, 7700 Thisted. Vi sam-
les fra hele provstiet, så tag tæppe eller stol under armen og kør ud 
i Nationalparken til en gudstjeneste 
under åben himmel. Man kommer til 
Egebaksande ad Egebaksandevej fra 
enten Tvorup eller Faddersbøl. I til-
fælde af uvejr flyttes gudstjenesten til 
Sjørring Kirke.

Medvirkende: Provstiets præster, 
provstiets pinsekor af organister og 
kirkesangere, Thisted Kirkes Drenge- 
& Mandskor, Thisted FDF Orkester, 
spejdere, FDF’ere og frivillige. 
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KONFIRMANDER 2020
Bededag den 8. maj 2020 
kl. 10.00 i Tømmerby Kirke
Sandie Toftdahl Larsen
Sara Storgaard Lukassen
Sara Sørig Lynge
Marcus Røge Kær
Nicolaj Nordentoft
Victor Leander Jensen
William Leander Jensen

Søndag den 10. maj 2020 
kl. 10.00 i Lild Kirke
Tobias Egeberg von Hage 
Pedersen


