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

1. marts

15. marts

29. marts

12. april
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10. maj

24. maj

FRA AKTIVKOMITÉEN:
Hygge-eftermiddage med 
strik, snak og banko
– hver onsdag kl. 14.00.

Kommende 
menighedsråds møder
1. marts

6. april (fællesmøde)

3. maj

7. juni

Personaleoplysninger 
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst · Kirkevej 40, 7741 Frøstrup 
· Tlf. 97 99 10 02 – 23 31 54 02 · E-mail: jsho@km.dk
Mandag er fridag. Præstens ferie- og fridage: 25. – 27. marts, hvor 
der henvises til sognepræst Steffen Bang, (sbkr@km.dk / 24230088); 
7. – 8. maj, hvor der henvises til sognepræst Mariann D. Christensen 
(mdc@km.dk / 21308838). Den 16. – 20. maj er jeg på studietur til 
Lübeck sammen med provstiets øvrige præster. Der vil blive henvist 
til en vikar per voicemail og e-mail-autosvar.

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, 
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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 2. maj 2022. Tryk: Fjerritslev Tryk.

Forsidebillede: Det gamle, forgyldte kors i Lild Kirkes tårnrum.

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 

sognepræsten: 97991002

jsho@km.dk

Ny biskop, ny højskole-sangbog, nyt initiativ
Hvordan begynder man på en 
frisk? Med sang – selvfølgelig.

Gennem fl ere år har Tømmerby-
Lild menighedsråd holdt sangaft-
ner på Trye i Frøstrup. De seneste 
to år har det ikke været muligt, 
men nu genoptager samarbejds-
udvalget for Øsløs-Vesløs-Arup 
og Tømmerby-Lild den gode idé.

Vi afholdt det første møde på 
Thy Event og Naturcenter torsdag 

den 27. januar. Her kom vor nye 
biskop Thomas Reinholdt Ras-
mussen og holdt sangaften for 
os. Han valgte sangene ud fra en 
fortælling om sit eget liv. Således 
fi k vi vor nye biskop præsenteret, 
fra da han som dreng sad på trap-
pen i Tversted præstegård og be-
stemte, at han ville være præst, til 
han så ikke bare blev præst men 
også biskop. Det blev tilmed det 
første folkelige møde, Thomas 

Reinholdt Rasmussen holdt som 
biskop i sit stift. Og ved samme 
lejlighed fi k vi den nye højskole-
sangbog præsenteret.

Det blev en morsom, under-
holdende og givende aften med 
fuldt hus.

Annelise Søndengaard,
Lild menighedsråd

DET SKER

Højskoledag 
om Hamlet
Lørdag den 19. marts kl. 9.30-16.30 
på Kirsten Kjærs Museum 

Velkommen til en dag i Shakespea-
res tegn i de skønne rammer på Kir-
sten Kjærs Museum. 

Om formiddagen ser vi første halv-
del af Kenneth Branaghs store fi lmati-
sering af Shakespeares superklassiker 
Hamlet fra 1996 på lærredet i salen.

Efter en god frokost fra Naturmad 
Thy skal vi høre foredrag ved Benny 
Grey Schuster, der er lektor ved Folke-
kirkens Uddannelses- og Videnscen-
ter og i øvrigt en indlevende formidler.

På baggrund af sin bog, ”Hamlet 
- den sidste hævner? En teologisk 
læsning af Shakespeares tragedie” 
(Forlaget Anis, 2004), vil Benny Grey 
Schuster forsøge at indkredse nogle 
af grundene til, at skuespillet om 
den danske prins er blevet ikke bare 
Shakespeares mest kendte, men et af 
de mest opførte og omtalte stykker 
drama i verdenshistorien. 

En af de vinkler man kan anlægge 
på skuespillet er, at det befi nder sig i et 

skæringspunkt mellem middelalder og 
renæssance. Hvad sker der, når Shake-
speare hiver fortællingen om prins 
Amled fra Jylland ud af Saxos middel-
alderlige ramme og i stedet indsætter 
den i arven fra den græske antik: tra-
gedie-genren? Det forunderlige er, at 
dermed var Shakespeare medvirkende 
til, at teatret i Europa blev moderne. 
Hvori denne forvandling består, vil 
foredraget give et bud på.

Efter foredraget er der kaffe og – 
naturligvis – Othello-lagkage, hvorpå 
vi ser resten af fi lmen.

Pris for hele dagen, inkl. frokost, 
kaffe og kage: 200 kroner, betales 
på dagen. Unge under uddannelse: 
Halv pris.

Tilmelding: senest søndag den 13. 
marts til præst Julius Bang Holst på 
jsho@km.dk

Mvh. Samarbejdsudvalget for Tøm-
merby, Lild og Øsløs-Vesløs-Arup 

menighedsråd.
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Salmestafet

Anne Magrethe Larsen gav sal-
mestafetten videre til mig, og 
selvom jeg hellere ville have haft 
udfordringen om efteråret, da 
min yndlingssalme er en efterårs-
salme, kan jeg nemt fi nde et par 
andre salmer, der betyder rigtig 
meget for mig.

Den ene salme, jeg har valgt, er 
”Hil dig Frelser og forsoner”, 
som Grundtvig skrev i 1837. En 
påskesalme der beskriver Guds 
store KÆRLIGHED til os. Så stor 
at det kostede Jesus livet i vores 
sted, vers 3. ”Du som har dig selv 
mig givet”, vers 6, er et af de vers 
mine forældre sang som godnat-
sang. Vi havde en lille bog med 
billeder og en kort tekst, og så et 
vers fra en salme. Jeg husker det 
som meget hyggeligt, når de på 
skift satte sig i børneværelset og 
læste og sang for os. Vers 7 er fuld 
af HÅB, og TROEN fylder meget i 
det sidste vers. Foruden til påske 
har jeg sunget den til en del be-
gravelser. Min far valgte den også 
til min mors begravelse, og til 
hans begravelse sang vi den også. 
For fem år siden sang vi den til 
en af mine sønners bryllup, så jeg 
forbinder denne salme med både 
sorg og glæde.

Den anden salme: ”Du kom til 
vor runde jord”, som Sten Kaalø 
skrev i 1990, er jeg også virkelig 
glad for. Sproget er jo helt an-
derledes end Grundtvigs salme 
fra 1837, og det er rigtig dejligt, 
at den er kommet med i salme-
bogen. Den indeholder både jul, 
Jesu dåb, døden på korset, tilgi-
velse og opstandelse. Jeg valgte 
den ofte, når jeg skulle holde 
morgensang for eleverne, da jeg 
arbejdede på Bjerget Efterskole. 
Det var en stor glæde for mig at 
dele tanker om liv og tro med 
eleverne, og ikke mindst en stor 
glæde at synge sammen med 
dem. Derfor valgte jeg ofte de ny-
ere salmer, for det var ligesom der 
var mere sang, når sproget var 
enklere, og der ikke var 9 vers! 
Og denne blev i den forbindelse 
til ”min” salme.

Jeg giver stafetten videre til Steffen 
Krøyer.

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud på, at man for-
tæller om en eller � ere yndlingssalmer. Derefter giver man stafetten videre til en anden 
efter aftale. Til dette kirkeblad skriver Gerda Grønhøj om nr. 70 og nr. 192 i salmebogen.

70  Du kom til vor runde 
jord

Mel.: Hans Dammeyer 1990

1. Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.
Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre!

2. Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku’ dig kue,
Helligånden fl øj fra Gud,
Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre.

3. Dagligt håb du tømred os,
vildt fra korsets planker,
døde for at være hos
din Far, med vore tanker.
Røveren fra Golgata
loved du at bære
med til Paradis den dag,
Jesus, du min Herre!

4. Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang at jeg syns jeg ku’
helt la’ vær’ at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!

Sten Kaalø 1990.
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192  Hil dig, Frelser
og Forsoner

Mel.: C.Chr. Hoffman 1878

Thomas Laub omkring 1890

1. Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

2. Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

3. Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.

4. Ak! nu føler jeg til fulde
hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

5. Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.

6. Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
fl oden, som kan klipper vælte,
fl oden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!

7. Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

8. Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.1

9. Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!

Arnulf af Louvain før 1250.

N.F.S. Grundtvig 1837.
1 løn, Rom 6,23

SIDEN SIDST

Lykke Rose Rosborg
23. januar i Lild Kirke

Erling Højberg Lund
7. februar i Lildstrand Kirke

Tillykke med dåben ønskes
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SIDEN SIDST

Børnegudstjeneste 
Helligtrekongers aften

Koncert med Mads Granum 
i Tømmerby Kirke 5. februar

Julekoncert med Fjerritslev bykor
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DET SKER

Vi du være med, når Tømmerby 
– Lild sognes indsamling til Fol-
kekirkens Nødhjælp løber af sta-
blen søndag 13. marts 2022?

Klimaforandringerne og coro-
napandemien har endnu en gang 
vist, at mennesker i verdens fat-
tigste lande er de mest udsatte, 
når krisen rammer.

I Etiopien, Sydsudan og Zim-
babwe sulter millioner af men-
nesker, fordi regnen udebliver og 
høsten slår fejl år efter år. I Nepal, 
Bangladesh og Myanmar forsvin-
der  livsgrundlaget, når voldsom 
regn skyller jorden væk.

Verdens fattigste har brug for 
praktisk og konkret hjælp til at 
håndtere tørke og oversvøm-
melser.

Når frivillige indsamlere tager 
fra dør til dør i vores sogne og 
samler ind søndag 13. marts, går 
pengene derfor blandt andet til:

• Træplantning,  der modvir-
ker jordskred og kan bremse 
voldsomme oversvømmelser.

• Vandpumper og vandrens-
ningsanlæg, som sikrer folk 
rent drikkevand.

• Køkkenhaver og nye afgrø-
der, der kan klare tørke og 
omskifteligt vejr.

En køkkenhave kan eksempelvis 
gavne fattige kvinder som Grace, 
der bor i Kenya, hvor klimakrisen 
gør vejret uforudsigeligt.

Med en klimasikret køkken-
have fra Folkekirkens Nødhjælp 
kan hun give sin familie mad. Og 
når hun sælger sine grøntsager, 

har hun penge til at sende sine 
børn i skole, så de får en bedre 
fremtid. Det er en lille, men lang-
varig investering i et værdigt liv.

Gør en forskel - meld dig 
som indsamler
Ved at melde dig som indsamler 
kan du give en hånd til børn og 
voksne, der lider under fattigdom 
og rammes hårdt af klimaforan-
dringerne.

Du kan melde dig som indsam-
ler hos indsamlingsleder Dorte 
Krøyer på mobil 2574 1540 eller 
dorte@kroyer-thy.dk.

Sådan foregår indsamlingen
Søndag 13. marts møder du op 
uden for Frøstrup Gl. Kro kl. 12 
og vælger din rute og får en ind-
samlingsbøsse til kontanter og et 
indsamlingsskilt med et Mobile-
Pay-nummer.

Folk, der gerne vil støtte ind-
samlingen, kan vælge, om de vil 
putte kontanter i bøssen eller be-
tale via MobilePay.

Når du kommer tilbage efter et 
par timer, bydes du på en velfor-
tjent kop kaffe/te/kakao, imens vi 
gør resultatet af din indsamling op.

Vi sørger for en pølsevogn og 
gratis madbillet til indsamlere, så 
energien kan komme op, når be-
nene bliver trætte.

Gå en tur for verdens fattigste 
søndag den 13. marts 2022
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Aftenkirke 
Askeonsdag
Onsdag d. 2. marts kl. 19.00
i Lildstrand Kirke

Askeonsdag er indgangen til fa-
stetiden, forberedelsestiden til 
påskefesten, 40 dage til eftertan-
ke. Denne aften kan du komme til 
en kort, anderledes gudstjeneste i 
strandkirken med rum til efter-
tanke, fortælling og musikindslag.

Palmesøndag
Palmesøndag, den 10. april, er 
der familiegudstjeneste kl. 10.30 
i Lild kirke. Børnekoret synger 
påskeugen ind, og minikonfir-
manderne levendegør påskens 
begivenheder for os.

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.

Børnegudstjeneste
Onsdag den 30. marts kl. 17.00 i 
Tømmerby Kirke.

Vær med til at fejre 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.

Alle er velkomne, og det er 
gratis at spise med. Tilmelding 
sker senest to dage før (mandag 
den 28/3). Skriv til præsten på 
mail: jsho@km.dk eller SMS: 23 
31 54 02.
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Musik i mørket
Langfredag, den 15. april kl. 16.00 i Lild kirke,
medvirker Lejlighedskoret ved en gudstjeneste,
som er inspireret af tenebræ-liturgien.

Tenebræ (”skygge” eller ”mørke”) er navnet på den tidebøn, der 
falder om aftenen før de tre store fastedage: Skærtorsdag, Lang-
fredag og Påskelørdag. Især i oldkirken var disse tidebønner en 
vigtig del af påskefejringen, men stadig i dag holdes traditionen i 
hævd. Kirken er tømt for pynt og blomster og fremstår tom, lige-
som der heller ikke er tændt andet end enkelte stearinlys. Disse lys 
slukkes et efter et efterhånden som læsningerne af de 7 korsord 
skrider frem ind i mellem de musikalske indslag.

Anden påskedag

Vi sætter os i disciplenes sted, 
da de går på Emmaus-vejen 
fra Jerusalem efter påske. Ved 
gudstjenesten Anden påske-
dag, d. 18. april kl. 10.30 i Lilds-
trand kirke, er det en fordel at 
have tøj og sko på, der egner 
til en lille gåtur som led i guds-
tjenesten. Hvis man er dårligt 
gående, bliver man naturligvis 
i kirken.

Påskesti på 
Bulbjerg
I år bliver det atter muligt at gå 
en særlig vandretur på Bulbjerg 
i påsken. 

Konfi rmanderne, der er på Bul-
bjergweekend i ugen før Pal-
mesøndag, hjælper med at til-
rettelægge stien og dens poster, 
som fører vandreren gennem 
påskens begivenheder dag for 
dag.

Posterne består f.eks. af bibel- 
og salmevers, refl eksioner og 
bønner samt familieaktiviteter.

Den smukke rute er ca. 3 km 
lang og begynder nord for par-
keringspladsen på toppen af 
Bulbjerg ved trappen, der fører 
ned til stranden. 

Rigtig god tur.
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Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
Torsdag 3/3 19.30 Kredsmøde Andrea N Christensen Konfi rmandstuen
Mandag 7/3 19.30 Missionsuge Poul H Jørgensen Hillerslev Missionshus
Tirsdag 8/3 19.30 Missionsuge Peder Ø Jørgensen Hillerslev Missionshus
Torsdag 10/3 19.30 Missionsuge Asger Refslund Nørgaard Hillerslev Missionshus
Fredag 11/3 19.30 Missionsuge Finn Nejbjerg  Hillerslev Missionshus
Torsdag 7/4 19.30 Oplevelser fra Andrea N. Christensen Konfi rmandstuen
  Cambodja 

Fælles friluftsgudstjeneste
Anden 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 Kir-
kes Drenge- Mandskor, Thisted 

provstis kantori, Thisted FDF-
orkester, provstiets præster, præ-
dikant Steffen Bang Kristensen, 
spejdere, FDF’ere og frivillige.

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

I tilfælde af regn fl yttes den 
fælles pinsegudstjeneste til
Vorupør Kirke.

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 – 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. 24 45 23 29 eller mail: TAF@km.dk

Sorggruppe for

skilsmisseramte

I løbet af foråret bliver der 
mulighed for at mødes med 
andre, som har gennemle-
vet en skilsmisse, og i det 
fortrolige rum som etab-
leres, kan man  dele nogle 
af de mange svære følelser 
i forbindelse med en skils-
misse.

Der lægges stor vægt på, at 
gruppen for fraskilte er et 
trygt, fortroligt og omsorgs-
fuldt rum, hvor man støtter 
og lytter til hinanden.
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Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
Torsdag 3/3 19.30 Kredsmøde Andrea N Christensen Konfi rmandstuen
Mandag 7/3 19.30 Missionsuge Poul H Jørgensen Hillerslev Missionshus
Tirsdag 8/3 19.30 Missionsuge Peder Ø Jørgensen Hillerslev Missionshus
Torsdag 10/3 19.30 Missionsuge Asger Refslund Nørgaard Hillerslev Missionshus
Fredag 11/3 19.30 Missionsuge Finn Nejbjerg  Hillerslev Missionshus
Torsdag 7/4 19.30 Oplevelser fra Andrea N. Christensen Konfi rmandstuen
  Cambodja 

LOKALSIDEN – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

Det offentliges pleje af borgere 
med plejebehov har stor politisk 
opmærksomhed. Et betydeligt 
velfærdsgode i det danske sam-
fund, som mange har en mening 
om og har på nært hold, om det 
så er som modtager af hjælp eller 
som pårørende eller bekendt til 
nogle, som modtager hjælp. Æld-
replejen bliver ofte kritiseret. Ofte 
med beretninger om enkelttilfæl-
de, hvor plejen slet ikke har slået 
til, og hvor borgeren helt eller 
delvist er ladt i stikken. Den kri-
tik vi ofte hører er, at borgere der 
modtager hjælp i hjemmet, bliver 
besøgt af rigtig mange forskellige 
plejere over tid, og at plejerne har 
for lidt tid hos den enkelte. 

Fra landspolitisk hold er der stor 
opmærksomhed rettet mod om-
rådet. Statsministeren lovede i 
sin nytårstale nye og bedre tider 
for området, måske en ny ældre-
lov, og ældreministeren lovede i 
efteråret at hjemmeplejen skulle 
gennemgå en revolution! Meget 
store ord, og hvad det vil give af 
nye tiltag må tiden vise. 

Mere konkret og jordnært, så 
har Thisted Kommune for nylig 
igangsat et projekt, som skal sikre 
fl ere velkendte ansigter i hjemme-
plejen. Fra staten har kommunen 
fået bevilget 7 millioner kroner til 
medfi nansiering af projektet, som 
skal løbe i 2022 og 2023. Projek-
tet skal afprøve, om en samling af 
hjemmeplejen i mindre og faste 
teams kan sikre, at borgerne mø-
der de samme eller færre ansigter 
i hverdagen, at arbejdsglæden 
blandt medarbejderne kan højnes, 
og vel også om det koster mere el-
ler mindre end nu. Hvis det sidste 
kan forekomme, kan det måske 
afhjælpe den oplevelse mange har 
i dag, at der er for lidt tid hos den 
enkelte borger. 

Projektet skal afprøves i vores 
område, Nordthy/Hannæs, så 
det bliver spændende, hvordan 
de berørte borgere kommer til 
at mærke det. Når Thisted Kom-
mune om lidt tid lægger sig fast 
på, hvordan projektet skal orga-
niseres og løbe af stablen, håber 
vi, at de vil informere bredt her-

om, evt. via nogle borgermøder, 
hvor interesserede også kan stille 
spørgsmål og komme med ideer. 
Det vil vi opfordre dem til. Også 
fordi at åbenhed om nye proces-
ser er det bedste middel mod 
mytedannelser og unødig negativ 
omtale. 

Hele projektbeskrivelsen kan læ-
ses på Thisted Kommunes hjem-
meside.

Andre kommuner i Danmark 
og landene omkring os har for-
søgt sig med noget lignende i 
de senere år. I den borgergruppe 
(Sundhedsgruppen) vi arbejder i, 
har vi sidste sommer givet Thi-
sted Kommune henvisning til en 
kommune i Sverige, hvor man 
gennem de sidste 12 år har ud-
viklet hjemmeplejen til at arbejde 
i faste teams. Efter sigende med 
gode resultater. Hvad Thisted 
Kommune vil lade sig inspirere 
af, er op til dem. De har jo lov til 
at tage alle de gode erfaringer fra 
alle modeller. Men spændende 
bliver det. 

Frank Koldsgaard
og Gunner Kjeldsen

Ældrepleje

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

Babysalmesang på plejehjemmet Trye
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Legat til rekreation
Har du gennemgået et belasten-
de sygdomsforløb og trænger til 
rekreation, så er her en mulighed.

Legatportioner gives fortrinsvis 
til personer bosiddende i de tid-
ligere kommuner: Jammerbugt, 
Morsø, Thisted  eller Struer. 

Der skal anvendes ansøgnings-
blanket, som hentes på
www.johnsensfond.dk.

Ansøgninger indsendes til 
sekretær for fonden;
Ingeborg Winther, Gundevej 22, 
7700 Thisted senest 20. maj 2022.

Vedlagte bilag returneres ikke. 
Alle ansøgere vil derefter mod-
tage svar på deres  ansøgning i 
løbet af juni/juli. 

Bestyrelsen for Sagfører
og vicekonsul 

I.M.N. Johnsens fond.

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
2/3 Aftenkirke: Askeonsdag   19.00
6/3 1. s. i fasten  10.30 
13/3 2. s. i fasten 10.30  
20/3 3. s. i fasten  10.30 
27/3 Midfaste 16.00 SB  
30/3 Børnegudstjeneste 17.00  
3/4 Mariæ bebudelse   10.30
10/4 Palmesøndag  10.30 Fam. 
14/4 Skærtorsdag 10.30  
15/4 Langfredag  16.00 
17/4 Påskedag 10.30  
18/4 Anden påskedag   10.30
24/4 1. s. e. påske 10.30  
1/5 2. s. e. påske   10.30
8/5 3. s. e. påske 16.00 MDC  
13/5 Store bededag 10.00 K  
15/5 4. s. e. påske  10.00 K 
22/5 5. s. e. påske 16.00 MDC  
26/5 Kristi Himmelfart 10.30  
29/5 6. s. e. påske   10.30
5/6 Pinse  10.30 
6/6 Anden pinsedag  Provstiets fælles friluftsgudstjeneste
   Førby sø kl. 11.00 

SB= Steffen Bang; MDC= Mariann Dyhrberg Christensen
Fam.= Familiegudstjeneste. K= Konfi rmation 

Gudstjenesteliste Marts, april, maj 2022
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