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Vi mødes til 
gudstjeneste 
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 10. december
 24. december
 7. januar
 21. januar  
 4. februar
 18. februar
 3. marts

Alle er velkomne!

Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Kommende  
menighedsråds
møder
 7. januar
 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 konfirmandstuen, 
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 holder ferie 26.-28. december samt uge 6. 
Embedet varetages 26. december af Steffen Bang Kristensen  
(sbkr@km.dk /20 58 49 73); De øvrige dage af Gudrun Kirstine 
Kurtz Nielsen (gukn@km.dk / 97 99 30 45).

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, tlf. 23 11 63 20
Medhjælper: Ib Pedersen, Stubmøllevej 2, Klim, tlf. 98 22 51 52
Menighedsrådsformand: Else Gregersen,
Kærupvej 105, Frøstrup, tlf. 21 60 16 54.

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. februar 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
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

Program
Mandag d. 11. maj
Man kører selv eller arrangerer samkørsel til Aal-
borg Lufthavn, hvor der er gratis parkering.
Afrejse kl. 15.30 med Norwegian.
Ankomst kl. 16.15 til Københavns Lufthavn og af-
gang med Norwegian 18.15.
Ankomst 20.50 til Rom / Fiumicino lufthavn.
En bus kører os til vort hotel:
Hotel Antonelli,
Via Los Angeles, 25, 06081 Assisi. 

Tirsdag d. 12. maj
Vi skal se Santa Maria degli Angeli med den lille kir-
ke inden i kirken (La Porziuncula), spise frokost ude, 
San Damiano neden for Assisis bymur, aftensmad 
på hotellet og slutte dagen med hyggeligt samvær.

Onsdag d. 13. maj
Heldagsudflugt til Assisi by: Basilica di San Franc-
esco, Santa Chiara, klostre, med meget mere. Den 
danske franciskanerbroder, Theodor, vil give os en 
guidet rundvisning.

Torsdag d. 14. maj
Bustur med br. Theodor til La Verna, bjerget hvor 
Frans af Assisi modtog Kristi sårmærker. Vi finder et 
godt frokoststed og skal opleve brødrenes proces-
sion om eftermiddagen.

Fredag d. 15. maj
Pust ud / Dag på egen hånd.

Lørdag d. 16. maj
Heldagsudflugt til Perugia, smuk middelalderby og 
Umbriens hovedstad.

Søndag d. 17. maj
Gudstjeneste, udflugt med kort togtur til Spello, 
hvor der er fantastisk udsyn over Umbrien.

Mandag d. 18. maj
Afrejse med bus til Rom / Fiumicino. Afgang 10.45 
med Norwegian og mellemlanding kl. 13.15 i Kø-
benhavn. Afgang derfra med Norwegian kl. 14.15 og 

ankomst til Aalborg Lufthavn kl. 15.00 og dermed 
hjemkomst sidst på eftermiddagen.
Vi tager højskolesangbøgerne med og har lånt et 
lokale på hotellet til at slutte dagen med aftensang.
Prisen for ovennævnte 8 dage:

Ved dobbeltværelse inkl. morgen- og aftensmad: 
kr. 6.745,- per person.

Tillæg på kr. 1.160,- per person for enkeltværelse.

Flytransport, bustransport til og fra lufthavnen og 
til La Verna samt entréudgifter til basilikaen i Assisi 
er medregnet i prisen. Frokost- og eventuelle øvrige 
entréudgifter samt togbilletter er for egen regning. 
Husk at bestille det blå sygesikringskort og privat 
rejseforsikring.

Først til mølle-princippet er gældende! Efter 25 
tilmeldinger kan det ikke garanteres, at der er plads, 
men vi vil naturligvis gøre forsøget.

Tilmeld dig til sognerejsen ved at kontakte Julius 
på jsho@km.dk / tlf. 9799 1002. Oplys her om du 
ønsker dobbelt- eller enkeltværelse, kontaktoplys-
ninger og gerne pasnummer. Seneste tilmeldings-
frist (bindende) med indbetaling af depositum er 
den 6. januar. Depositum udgør kr. 1.500,- pr. per-
son. Restbeløbet overføres senest 15. marts.

Konto: Danske Bank 4663 – 4784 229 777. Opgiv 
det fulde navn i beskedfeltet ved bankoverførsel.

De rejsende indbydes til orienteringsmøde tirs-
dag d. 24. marts kl. 19.00 i Tømmerby konfirmand-
stue, hvor vi vil få fortalt legenden om Frans af Assisi 
og glæde os til rejsen.

Sognerejse til Assisi
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Salmestafet
Jeg blev i sidste udgave af salme-
stafetten spurgt, om jeg ville skri-
ve et indlæg til den. Det takkede 
jeg ja til.

Det lå helt fast, at jeg ville skri-
ve om en af Ingemanns salmer, 
da han uden sidestykke er min 
yndlingssalmeforfatter. Jeg tror 
det hænger sammen med, at hele 
hans skrivestil og hans måde at 
tolke tingene på er meget lig min 
egen. Han er på sin vis ganske 
naiv - ja, nærmest barnlig - i sin 
tilgang til troen, hvilket jeg også 
selv er.

For mit vedkommende er troen 
nogen at takke, når det går godt, 
græde hos, når det går skidt og 
vende tilbage til, når livet herne-
de på jorden engang er slut. Og 
netop det synes jeg, Ingemann 
fanger fantastisk i flere af sine 
salmer; navnlig hans morgen- og 
aftensange.

Jeg synes ikke, der er en eneste 
af de salmer, der ikke er fantastisk 
på hver sin måde. Både melodier 
og tekster er en lang perlerække 
af skønhed og letfordøjelige ind-
tryk, man kan tage direkte med 
sig ud i livet.

Derfor faldt valget på en af 
mine yndlingssalmer, hvis melodi 
alle kender, men hvis tekst nok er 
lidt mere ukendt for menigmand: 
Dagen går med raske fjed. Den 
fantastiske melodi er, ligesom til 
alle de andre morgen- og aften-
sange, skrevet af Weyse, og er for 

mig - som musikelsker - mindst 
ligeså vigtig som teksten.

Den blev små 30 år senere 
brugt til Chr. Richardts forrygen-
de ”Altid frejdig, når du går”, som 
alle vel må siges at kende. Men 
det er ikke den, jeg vil skrive om, 
selvom den også kan noget.

Teksten fortæller om livets 
gang, der uanset hvor svært alt 
end må se ud i nuet, altid fort-
sætter i det samme, jævne tempo. 
Et tempo, hvor vi ikke altid føler, 
at vi kan nå alle vores gøremål, 
omend vi gerne vil - men det gør 
ikke spor. For alt går, som det må 
og skal, både når det går skidt, og 
når det går godt.

Selvom vi ofte kan føle, at vi 
ikke gør nok for de mennesker, vi 
elsker, så går det nok alligevel alt 
sammen. Så længe tankerne bag 
de handlinger, vi trods alt gør, er 
sande og gjort af kærlighed. Så 
længe vi har hjertet på det rette 
sted, kan det aldrig nogensinde 
gå helt galt.

Og netop det skriver Ingemann 
om i salmens sidste vers. Når jeg 
vælger at fremhæve netop dette 
vers, er det fordi det er derpå hele 
min livsanskuelse bygger: min 
livsfilosofi, om man vil.

Lad ved dag kun op og ned
lykkens terning rulle!
Fandt ved kvæld kun sjælen fred,
gik det, som det skulle.

Jeg håber, at I vil skrive jer dis-
se salmens sidste ord bag øret, og 
tage dem med jer ud i jeres hver-
dag. For hvis vi alle lever efter 
den filosofi, kan det for pokker da 
ikke gå det rene galt.

Tak for at I gad at læse med. Jeg sen-
der hermed stafetten videre til Julie 
Nørgaard Holst.

Mel.: C.E.F. Weyse 1838

1. Dagen går med raske fjed,
 dagens børn må ile.
 Aftenrøden bringer fred,
 nattens stjerner hvile.

2. Lykken gækker store, små,
 leger med guldterning;
 lykkeligst at hvile på
 er fuldendte gerning.

3. Lidt dog store, mindre små
 kan til gavns fuldbringe;
 viljen ser vor Herre på,
 giver kraften vinge.

4. Lykkens lunefulde spil
 leger ej med sjæle:
 Alting føjes, som Gud vil;
 her er trygt at dvæle.

5. Blomst skal bære frugt engang,
 høst skal følge sommer.
 Dag er ej så travl og lang,
 aftenstund dog kommer.

6. Lad ved dag kun op og ned
 lykkens terning rulle!
 Fandt ved kvæld kun sjælen fred,
 gik det, som det skulle.

B.S. Ingemann 1838.

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud 
på, at man fortæller om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man 
stafetten videre til en anden efter aftale. Christian Hartmann Sunesen 
fortæller her om nr. 771 i Den Danske Salmebog.



Menighedsrådet har gennem flere 
år arbejdet på at få et nyt knæfald 
til Tømmerby Kirke. Det gamle 
med træbalustre, som i hvert 
fald delvist er fra 1875, har gjort 
det godt, men de gamle hynder i 
mørkerød velour var efterhånden 
noget hårde ved knæene, og der 
opstod for snart mange år siden 
en idé om at løse dette problem 
og samtidig forskønne kirken. 
Denne idé blev taget op igen af 
menighedsrådet i foråret 2017, 
og efter et langt, men også spæn-
dende forløb kunne det færdige 
knæfald tages i brug ved gudstje-
nesten søndag den 10. november.

Det nye knæfald er tegnet af 
arkitekt maa. Asger Thomsen, 
P+P arkitekter A/S, og har om-
trent samme dimensioner som 
det gamle. De største forskelle er, 
at bunden i form af en trækasse 
nu er erstattet af svævende hyn-
der, udfærdiget af møbelpolstrer 

Dorte Grønbech, og træbalu-
strene er erstattet af stålbalustre, 
som er konstrueret af Frøstrup 
Specialværksted v/ Arne Peder-
sen og Thy Trapper. Balustrenes 
eller søjlernes antal er fortsat 12 
(det samme som apostlenes an-
tal) og de er udformet, så de har 
samme karakteristiske facon som 
alterbordets ben. Håndlisten i træ 
er tillavet af Langvad Tømrer ved 
Egon Brun og malerarbejdet ud-
ført af Solveig Kirk. Som prikken 
over i’et er listen på ydersiden af 
bægerhylden belagt med blad-
guld af maler Thomas Munk. En 
af de bærende tanker har været, at 
alteret i højere grad skulle kunne 
ses og komme til sin ret. I menig-
hedsrådet er vi glade og tilfredse 
med det flotte arbejde, som alle 
aktører har leveret. Lad os håbe, 
at det nye knæfald bliver til gavn 
og glæde for kirkegængere i Tøm-
merby Kirke i mange år frem.

Tømmerby Kirkes nye knæfald 

Vi har i menighedsrådet længe 
drøftet, hvordan vi får flere fri-
villige med i kirkens aktiviteter. 
Hvis vi er flere, bliver det lidt 
sjovere, og det er også rart at 
lave opgaver sammen. Vi vil ger-
ne medvirke til, at vi får et godt 
og spændende fællesskab.

Vi har besluttet at invitere 
ALLE, der har interesse i at 
høre, hvad vi laver i menigheds-
rådet, til en frivilligaften i kon-
firmandstuen tirsdag den 14. 
januar kl. 18.30:

• Vi spiser sammen, 
•  Hører om menighedsrådets 

arbejde
•  Deler tanker om det at være 

frivillig både i det store og det 
små

Kom endelig og hør om emnet. 
Det er stadig frivilligt, om du vil 
melde dig til en opgave.

Tilmelding senest mandag 
den 6. januar til elseselbjerg@
gmail.com / 21601654

Eksempler på opgaver:
•  Læse op i kirken
•  Hjælpe med minikonfir-

mander/konfirmander
•  Være med til babysalmesang
•  Indsamler eller andet praktisk 

ved sogneindsamling
•  Pynte kirke
•  Kistebærer
•  Lave mad, f.eks. til deltagerne 

i børnegudstjenester
•  Hjælpe med at skrive og finde 

på til kirkebladet
•  Lave kaffe til arrangementer
•  Bage

Frivilligaften
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Torsdag den 16. januar kl. 19.00 
i Arup Beboerhus

Menighedsrådene på Han-
næs indbyder til en oplysende 

og oplivende sogneaften med 
domprovst Niels Christian Kob-
belgaard, Aalborg. Han har kaldt 
sit foredrag: ”Evangeliet ifølge 
Storm P.” Men hvordan hænger 
de to ting nu sammen?

De fleste kender sikkert Storm 
P’s vagabonder og hans klovne. 
Men at Storm P også var både 
samfundsrevsende og havde en 
religiøs side, er måske knap så 
bekendt. Kobbelgaard vil i løbet 
af aftenen belyse disse områder 
og måske gøre os klogere! For når 
man har med Storm P at gøre, er 
det ikke så ligetil at finde system 
i galskaben.

Som opvarmning til aftenen, brin-
ges her et par citater af Storm P:

-  Det er utroligt, så let man kan 
bære andres bekymringer.

-  Når man står på bunden, er 
man lykkeligt fri for illusioner. 
”Her er højt til loftet, Seba-
stian”, siger den ene vagabond 
til den anden, mens de sidder på 
den bare mark. ”Ja”, svarer den 
anden, ”det er godt, at det ikke 
skal hvidtes.”

-  Måske har jeg modsagt mig selv 
i aften. Men hvad jeg har sagt, 
står jeg ved.

Alle er velkomne. Foredraget er 
gratis, kaffe og kage koster 25 kr.

Samarbejdsudvalget for 
Tømmerby, Lild og 

Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

Evangeliet ifølge Storm P og Kobbelgaard 

Foto: Christian Roar Pedersen.

Torsdag den 18. februar  
kl. 19.00 i konfirmandstuen

I november måned deltog Dor-
te Krøyer som en ud af ni frivillige 
i en rejse til Nepal arrangeret af 
Folkekirkens Nødhjælp. Rejsen 
havde til formål at give indsigt i, 
hvordan Folkekirkens Nødhjælp 
arbejder med klimatilpasning, 
bæredygtig udvikling og kvinde-
rettigheder i Nepal, som er et af 
verdens fattigste lande. Sammen 
med gruppen har Dorte været 
ude at se nogle af de innovative 
projekter, som sogneindsamlin-
gen støtter, og besøge nogle af 
de steder, som er hårdest ramt af 
klimaforandringerne.

Dorte Krøyer vil fortælle og vise 
billeder, og vi får en kop kaffe/te 
og kage.

Sogneaften om en  
nødhjælpsrejse til Nepal

Nepalesisk fisker går forgæves 
rundt på bunden af en udtørret sø. 
Foto: Jakob Dall.

Hyggeaftener
Kan du lide at spille spil, er 
dette noget for dig. Vi spiller 
især kortspil, brætspil o.l., men 
hvis man har anderledes spil, så 
må man meget gerne med-
bringe dem. Man møder bare 
op, og deltagelsen er gratis. 
Der er kaffe på kanden, og 
hvad man ellers vil have, er man 
velkommen til selv at tage med. 
Aftenerne finder sted i konfir-
mandstuen følgende datoer: 
21. januar, 20. februar og 
18. marts.  
Vi starter kl. 19.00.

6



Siden sidst

Tillykke med dåben ønskes

Tillykke med vielsen ønskes Tillykke med den kirkelige 
velsignelse ønskes

Mikkel Sterring Kåg
8. september i Lildstrand Kirke

Karina og René
24. august i det fri

Kay og Morten
1. september i Lildstrand Kirke

August Christian Nørgaard Holst
13. oktober i Tømmerby Kirke

Pernille og Casper 
3. august i Tømmerby Kirke

Karina og Thomas
10. august i Tømmerby Kirke

7



Folkekirkens Nødhjælps sog-
neindsamling løber af stablen 
søndag den 8. marts 2020, hvor 
vi samler ind til mennesker, der 
lider under klimaforandringer. 
Hvis du går med, giver du livs-
nødvendig hjælp til dem, der står 
i første række, når oversvømmel-
serne eller tørken rammer. 

I tørkeplagede lande som Etio-
pien, Sydsudan og Zimbabwe 
sulter millioner af mennesker, 
fordi høsten slår fejl år efter år. I 
lande som Nepal, Bangladesh og 
Myanmar forsvinder livsgrund-
laget, når voldsom regn skyller 
jorden væk, eller når floderne går 
over deres breder. 

Fælles for alle befolkninger her 
er, at de ikke har skabt de pro-
blemer, som de betaler prisen 
for. Den gennemsnitlige dan-
sker udleder 20 gange så meget 
CO2 som den gennemsnitlige 
nepaleser. Men det er nepale-
sernes gletsjere, der smelter lige 
nu, fordi CO2-udledningerne får 
temperaturerne til at stige med 
rekordhøj hastighed. Det er også 
nepalesernes landsbyer, der for-
svinder, når gletsjervandet vælter 
ned fra Himalayas tinder. 

Folkekirkens Nødhjælp har 
ydet nødhjælp til mennesker i 
snart 100 år, længe før klimafor-
andringerne kom på dagsorde-
nen. Derfor ved vi også godt, at 
der altid har været naturkatastro-
fer – MEN aldrig i det omfang, vi 
oplever nu. 

Det er ikke nok, at vi reducerer 
vores CO2-udledning for de kom-
mende generationers skyld. I ver-
dens fattigste lande er der brug for 
konkret hjælp til at håndtere tørke 
og oversvømmelser. Hjælp til at 
overkomme de orkaner, der kun 
bliver voldsommere og voldsom-
mere år for år. Her rammer for-
andringerne ikke kun fremtidens, 
men også nutidens børn. 

Overforbrug af jordens res-
sourcer har skabt en global kli-
makrise. Det er for alvor gået op 
for os, at vi må ændre vores egne 
vaner og komme vores medmen-
nesker til undsætning. Et konkret 
og godt sted at starte er at tilmel-
de dig Folkekirkens Nødhjælps 
sogneindsamling. 

Pengene går til klima
løsninger som disse: 
•	 	Træplantning,	der	hindrer	ero-

dering og giver liv og skygge

•	 	Diger	 og	 dæmninger,	 der	 kan	
stoppe oversvømmelser

•	 	Sikre	 huse	 og	 veje,	 så	 de	 kan	
modstå vandmasser og jord-
skred

•	 	Systemer	og	apps,	der	kan	ad-
vare befolkningen før et fore-
stående uvejr

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

•	 	Nye	 afgrøder,	 der	 kan	 klare	
tørke og vejrets omskiftelighed

Vi opfordrer alle – børn som 
voksne til at gå en tur for verdens 
fattigste søndag den 8. marts, når 
Folkekirkens Nødhjælp afholder 
husstandsindsamling. 

Vi håber at se så mange frivil-
lige som muligt til den altid hyg-
gelige indsamlingsdag. Kontakt 
Dorte Krøyer på 25741540 eller 
viceforstander@bjerget.dk for 
at melde dig som indsamler.

Vi har klargjort indsamlings-
ruter, og der er både gå-, cykel- 
og køreruter. 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 eftersko-
leelever eller konfirmander til 
hjælp, så de kan løbe mellem bil 
og hoveddør.

Vær med til sogneindsamling den 8. marts

Verdens største flygtningelejr i 
Cox’s Bazar, Bangladesh, huser 
over en million rohingyaer, som i 
monsuntiden lever i overhængende 
fare for at blive dræbt i jordskred. 
Folkekirkens Nødhjælp bygger bro-
er, som giver flygtningene en flugt-
vej. Foto: Tine Sletting Jakobsen

Børn pumper rent vand op i ver-
dens største flygtningelejr i Bang-
ladesh. Foto: Tine Sletting Jakobsen
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Program
Kl. 10.45  
Kaffe til alle indsamlere i konfir-
mandstuen.
Fordeling af indsamlingsruter.
Kl. 11.00-13.00 
Indsamling rundt i sognene.
Kl. 13.00 
Afslutning i konfirmandstuen, 
hvor der serveres mad til ind-
samlerne, mens vi optæller årets 
resultat.

Sidste år samlede vi 10.000 kro-
ner ind i Tømmerby og Lild – lad 
os gøre det endnu bedre i år!

Jo flere vi er, jo større forskel 
kan vi gøre.

Menighedsrådene

Vær med til sogneindsamling den 8. marts

Sydsudanesiske flygtningedrenge 
går efter vand i uden for Bidi Bidi 
flygtningelejren i Uganda. Foto: 
Yilmaz Polat.

Askeonsdag
Onsdag d. 26. februar kl. 19.00 i Lild Kirke

En aftengudstjeneste med rum for eftertanke og stilhed. 
Askeonsdag indleder den kristne fastetid. Fasten er en ånde-
lig rejse, der slutter påskemorgen. Formålet med denne rejse 
er, at vi tænker over, hvad der egentlig er vigtigt i vores liv, så 

vi skaber plads til Guds kærlighed og opstandelseskraft.
Centralt i askeonsdagsgudstjenesten er korstegnelsen, 

hvor man kan få tegnet et kors i panden, imens der bliver 
sagt: ”kom i hu menneske at du er støv og at du skal vende 
tilbage til støv”. De samme ord bliver sagt i 1. Mosebog: ”for 
af jorden af du taget, ja jord er du og til jord skal du blive”. 

Ved nadveren askeonsdag hører vi så ordene: ”af støvet 
skal du igen opstå”. Vi bliver sendt hjem med et håb om, at 

selvom vi er skrøbelige, så kan Gud skabe nyt liv af asken og 
give os nye muligheder.

Glimt af minikonfir
mandernes efterår.
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Program for Frøstrup IM
Dato Klokken Aktivitet Taler Sted                              
11/12 19.30 Adventsfest Søren Peter Thomsen Hillerslev Missionshus
30/12 19.30 Julehygge  Kjestine Jensen
6/1 19.30 Alliance Bedemøde  Elsebeth og Torben Poulsen
8/1 19.30 Alliance Bedemøde  Konfirmandstuen
9/1 19.30 Alliance Bedemøde  Konfirmandstuen
23/1 19.30 Bibelmøde  Ellen Gregersen
5/2 19.30 Årsmøde Tage Grønkjær Merethe og Anders Bundgaard

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.

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.

Onsdag den 29. januar kl. 17.00 i Tømmerby Kirke.
På en normal hverdag i en børnefamilie skal der købes ind, laves mad og helst også være tid til at 
være sammen med børnene på én gang. Denne onsdag kan børnegudstjenesten forene det nyttige 
med det sjove!

Det begynder i Tømmerby Kirke med en kort gudstjeneste 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 konfirmandstuen. Maden er forberedt, og vi siger tak 
for i aften kl. 18.45, så sengetiden kan overholdes.

Tilmelding sker senest to dage før (27. januar) ved 
at skrive til præsten på mail: jsho@km.dk eller SMS: 
2331 5402. Det er gratis at spise med.

BØRNEGUDSTJENESTE
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Hannæs Østerild 
Erhvervsklub 
  nu en realitet
I skrivende har vi netop passeret de første 30 medlemmer. Alle med et CVR-nummer kan 
blive medlem. Vi ønsker en bred fundering af erhvervsvirksomheder.

Vi har landmænd, fabrikker, håndværkere inden for alle grene, butikker, banker, reviso-
rer, advokater samt virksomheder inden for fødevarer og oplevelsesøkonomi. Så kontakt 
os, hvis også du vil være med. 

Formål
•		At	bidrage	til	erhvervsfremme	og	iværksætteri	ved	at	fastholde	og	udvikle	arbejdsplad-

ser, såvel heltids- som deltids. Arbejdet sker gerne på tværs af faggrænser.
•	At	være	en	del	af	områdets	generelle	udvikling.
•	At	bidrage	til	øget	bosætning	og	øget	sociale	livskvaliteter.

Økonomi
•	Medlemskontingent
Kr. 1.000 (Ingen ansatte)
Kr. 1.500 (1-5 ansatte)
Kr. 2.000 (6-10 ansatte)
Kr. 2.500 (11 ansatte eller flere)

Aktiviteter & Drift
•	Administration	via	Støtteforeningen	Hannæs-Østerild.	Med	særskilt	regnskab.
•	Blandt	medlemmerne	nedsættes	et	3-5	personers	stort	udvalg,	med	1-2	årlige	møder.
•	Der	holdes	fokus	og	sparring	med	andre	partnere	omkring	erhvervsudvikling.
•		Der	kan	oprettes	et	aktivitetsudvalg,	der	kan	arrangere	busture	og	lignende,	indehol-

dende såvel faglige som sociale dimensioner.
•		Medlemsmøder	kan	afholdes	efter	behov.	Gerne	på	tværs	og	 ikke	nødvendigvis	med	

relevans for alle.

Succeskriterium
At skabe 100 nye arbejdspladser indenfor 3 år. Hel-, deltids eller en kombination. Vi for-
venter at afholde det 1. medlemsmøde umiddelbart efter nytår.

Frank Koldsgaard

LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 
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Gudstjenesteliste december 2019, januar, februar 2020

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
1/12 1. s. i Advent 10.30  
8/12 2. s. i Advent   19.00 GN
15/12 3. s. i Advent 19.00  
22/12 4. s. i Advent  10.30 
24/12 Juleaften 15.15 16.30 14.00
25/12 Juledag 10.30  
26/12 Anden juledag  Der henvises til Østerild Kirke 10.30 SK
29/12 Julesøndag  10.30 
31/12 Nytårsaften 15.00  
5/1 Helligtrekongers søndag   10.30
12/1 1. s. e. Helligtrekonger 10.30  
19/1 2. s. e. Helligtrekonger  10.30 
26/1 3. s. e. Helligtrekonger 9.00 SK  
29/1 Børnegudstjeneste 17.00  
2/2 S. s. e. Helligtrekonger   10.30
9/2 Søndag septuagesima 14.00 GN  
16/2 Søndag seksagesima  10.30 
22/2 Dåbsgudstjeneste 10.00  
23/2 Fastelavns søndag 12.30 Fam.  
26/2 Temagudstjeneste  19.00 
1/3 1. s. i fasten   10.30
8/3 2. s. i fasten 9.30  

Efter alle søndagsgudstjenester er der Kirkekaffe. Fam. = Familiegudstjeneste.
GN = Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. SK = Steffen Bang Kristensen.

Julekoncert
Onsdag den 4. december kl. 
19.30 i Tømmerby Kirke.

Julestemningen indfinder 
sig, når Fjerritslev Bykor tra-
ditionen tro synger julesange i 
Tømmerby Kirke. I kan glæde 
jer til en musikalsk aften med 
høj kvalitet! Der er gratis ad-
gang til koncerten.

Adventsfest
Vær med til årets adventsfest 
i Tømmerby-Lild sogne, som 
finder sted på Trye fredag den 
13. december kl. 10.00.

Vi skal traditionen tro ople-
ve Luciaoptog med 2.-3. klasse 
fra Hannæsskolen, nyde kaffe 
og kage, en lille andagt og ju-
lesange. Unge som gamle er 
velkomne til en hyggelig ad-
ventsfest!

De 9 Læsninger
15. december kl. 19.00 i Tømmerby Kirke.
Tredje gang – så er det en tradition, siger man, og nu er det 
altså for tredje år i træk, at vi synger julen ind ved ”De 9 Læs-
ninger” 3. søndag i advent. Et lokalbefolket julekor vil synge 
for os ved en stemningsfuld musikgudstjeneste i Tømmerby 
Kirke. Vi skal høre elever og solister fra Bjerget Efterskole. 
Denne aften er det musikken, fællessangen og de ni læs-
ninger, der vil gøre os klar til julens forventning og særlige 
glæde. Bagefter får vi æbleskiver i konfirmandstuen. Har du 
lyst til at synge med i koret, så kontakt hurtigst muligt orga-
nist Irene Sønder gaard Christensen. Hjertelig velkommen!

Nytårsaften
lægger vi det gamle år i Guds hænder med en nytårsgudstjeneste i 
Tømmerby Kirke kl. 15.00. Man kan ønske hinanden godt nytår over 
kransekage og et glas mousserende vin efter gudstjenesten.
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