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Vi mødes til guds-
tjeneste på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 21. september
12. oktober
26. oktober
9. november
23. november

Også alle, der ikke er 
beboere, er atter velkomne 
til gudstjenesterne!

Kommende  
menighedsråds møder
1. september 
5. oktober (med fællesmøde 
for begge menighedsråd) 
3. november

Personaleoplysninger 
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup · Tlf. 97 99 10 02 · E-mail: jsho@km.dk
Kontoret er lukket om mandagen. 
Præstens kursus-, ferie- og fridage: Uge 37 samt uge 40, samt 7-8/9, 
28-29/9, 30-31/10 og 4-5/11. Præsten forventes desuden at gå på 
barsel 14 dage i november. Der henvises til sognepræst Steffen 
Bang, Østerild, tlf. 24 23 00 88 og e-mail: sbkr@km.dk.

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

Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741 Frøstrup, 
tlf. 21 47 09 74, toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup
Menighedsrådsformand: Jørgen Vigsø, Højstrupvej 25,  
7741 Frøstrup, tlf. 21 69 75 52.

Lild Kirke, Kærupvej 19, Bjerget, 7741 Frøstrup, 
Lildstrand Kirke, Strandkærvej 14a, Lildstrand 
tlf. 21 46 33 27, jytte@koldsgaard.dk
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup
Menighedsrådsformand:
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19

Kirkesangere:
Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49, Tømmerby, tlf. 23 60 75 03, 
Birthebundgaard@live.dk
Johan Kibsgaard-Vester, Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev, 
tlf. 51 76 26 34, johankv@live.dk

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

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten
Stof til næste nr. af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten  
inden 1. november 2021. Tryk: Fjerritslev Tryk. 

Forsidebillede: Solen synges ned efter aftensang i Lildstrand.

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

SV
AN

EMÆRKET

5041 0357
TryksagTryksag

5041 0357

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 
og Else Gregersen 
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke er
åben alle dage i
dagtimerne.
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Efterårets magi
Det er selvfølgelig smag og be-
hag, men for mig er efteråret den 
skønneste årstid. Alene de gyldne 
farver på turen gennem Østerild 
skov...

Det er den rige og gavmilde års-
tid, hvor vi synger ”Alle gode 
gaver kommer oven ned” – og 
samtidig den tid, hvor alt går i 
sig selv.

”Gud lukker årets gyldne ring, 
og sindet samler sig omkring de 
lyse nætters gaver” (Salmebo-
gen nr. 731).

Det perspektiv på efteråret sy-
nes at lyse ud af Samuel Palmers 
akvarel Det magiske æbletræ 
(1830, Fitzwilliam Museum, 
Cambridge). I billedet ser man, 
at året vitterligt går på hæld: 
Træerne danner en buet port, 
som man bliver draget ind ad i 
en efterårsblæsende spiral. Yderst 
er himlen uvejrsmørk, men lige 
under er alting gyldent, endnu 
mættet af sensommerens lys. 
Markerne står høstet. Endelig 
lander blikket på det bugnende 
æbletræ i midten, som bøjer sig 
dybt for at forære sine frugter 
væk. Gavmild magi - eller bare 
nåde: det der giver af sit eget, til 
os, uforskyldt.

Nåden er i centrum, og kirkespi-
ret ved siden af træet antyder, at 
noget helligt er på færde. Fårene 
er i kristen tradition et symbol på 
dem, der følger Jesus, Den gode 
hyrde. 

Billedet kan ses som en opfor-
dring til at kaste et nyt blik på 
naturen og forundres over dens 
Herres gavmildhed. At se verden 
i lyset af Edens Have snarere end 
i skyggen af syndefaldet.

Det generøse æbletræ og lands-
bykirkens spir står i hjertet af 
landskabet med budskab om, at 
årets hjul drejer, æblerne falder til 

jorden og går til, men den hen-
givne Gud er den, der består midt 
i alt det. 

Og derindefra kommer lyset og 
forvandler selv den verden, der 
ligger i skyggen af uvejr, krig og 
kaos, som vi også denne sommer 
har mødt i nye varianter.

Det gyldne lys, Guds herlighed, 
er ikke bare noget fjernt, som 
skinner hinsides de mørke skyer, 
men skinner hernede så korn og 
æbler lyser op. Træet er i centrum 
for at minde os om, at vi har rod 
i Guds uendelige nåde og kærlig-
hed.

Af alle årstiderne er det efteråret, 
der kan hjælpe os til at se livets 
lys og farver tone frem i mørket 
og tro på nåden. Det er om ef-
teråret, at vi mindes vore døde til 
Alle helgen og tænder lys for (og 
fra) dem midt i sorgens mørke. 
Årstiden til både at gribe og give 
slip med tak, ”Thi fra ham og ved 
ham og til ham er alle ting.” (Rom 
11,36)

Jeg tror 
når jeg f.eks på onsdag 
kører ud til planteskolen 
og køber det æbletræ, der skal 
vokse 
et solrigt sted 
dér syd for vores hus, 
så vil verden 
endnu engang blive ny,

og jeg håber at et vindpust en 
efterårsdag 
lister omkring hushjørnet og 
løsner 
det store røde æble 

der hænger alene på den kvist 
der rækker helt op i himlen, 
Så vil jeg gribe det 
med to af mine ivrige hænder

og jeg vil række dig æblet 
sammen med min svejtsiske lom-
mekniv. 
Æblet vil dufte af evighed 
og vokse sig ind i dine øjne.

Så vil du dele det 
og give hver af os 
den andens halvdel. 
(Knud Sørensen)

Præstens side
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Salmestafet
Salmestafetten er blevet givet videre 
til mig af Inger Lise Søndergaard.

Skønt der ingen mangel er på dan-
ske salmer, som jeg holder meget af, 
vælger jeg først et par salmer, som 
ikke findes i Den Danske Salmebog. 
Disse salmer har betydning for mig 
og formentlig også for andre, der har 
levet fjernt fra Danmark.

Den første salme er ”Gud med 
eder, til vi ses igen” (God be with 
you ’till we meet again) skrevet af 
Jeremiah Eames Rankin 1828-1904. 
Komponisten var William G. Tomer 
(1828-1904) – begge var amerikanere. 
Rankin har skrevet og oversat adskil-
lige salmer, men er formentlig bedst 
kendt for ”God be with you ’till we 
meet again.” Salmen var skrevet som 
en farvel-salme, en bøn om at Gud vil 
lede og beskytte os i liv og død.

Den næste salme, ”Amazing Gra-
ce”, er skrevet af englænderen John 
Newton, en tidligere slavehandler i 
1700-tallet. Teksten har et budskab 
om, at tilgivelse og forsoning er mu-
ligt for alle, samt at sjælen kan blive 
frelst gennem Guds tilgivelse. New-
ton menes at have skrevet teksten 
ud fra egne, personlige erfaringer. 
Han blev ordineret præst i Church 
of England i 1764. Salmen har haft 
stor udbredelse som gospel- og 
folkemusik. Den kendte melodi er 
skrevet i år 1835.

Begge salmer blev ofte sunget i St. 
Ansgar’s Lutheran Church, Montreal, 
hvor jeg var medlem i mange år.

Jeg vil vende tilbage til danske sal-
mer og har valgt to skønne morgen-

salmer. Den første er ”Nu vågne alle 
Guds fugle små,” nr. 748 i Den Dan-
ske Salmebog, som er skrevet af B. S. 
Ingemann i 1837. Melodien er kom-
poneret af C.E.F. Weyse samme år.

Det er en dejlig morgensalme, som 
jeg tænker på hver morgen, når sol-
sorten (ikke spurven som i salmen) 
ved første gry med sin lystige kvidren 
meddeler, at en ny dag er på vej: ”De 
synge: Godmorgen! de synge: God-
dag! de synge: Guds fred, Gud ske 
lov! og i luften hensuse.”

Den sidste salme, jeg har valgt, er 
nr. 754 i Den Danske Salmebog: ”Se! 
nu stiger solen af havets skød,” skre-
vet af lærer og valgmenighedspræst 
Jakob Knudsen i 1891.

I denne salme har Jakob Knudsen 
beskrevet, hvor smukt livet er, og at vi 
må glæde os over det. Det er som en 
morgen fuldt med strålende farver – 
jubel og stilhed på samme tid.

Med ordene ”Jeg vil ånde luften i 
fulde drag” minder digteren os om, at 
livet er blevet os givet for at bruge det 
fuldt ud.
Jeg videregiver hermed stafetten til Anne 
Margrethe Larsen.

Amazing grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I’m found 
Was blind, but now I see

‘Twas grace that taught my heart to fear 
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed

My chains are gone 
I’ve been set free 

My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood, His mercy rains 
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me 
His word my hope secures 
He will my shield and portion be 
As long as life endures

My chains are gone 
I’ve been set free 
My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood. His mercy rains 
Unending love, oh, Amazing grace

The Earth shall soon dissolve like snow 
The sun forbear to shine 
But God, Who called me here below 
Will be forever mine

My chains are gone 
I’ve been set free 
My God, my Savior has ransomed me 
And like a flood, His mercy rains 
Unending love, Amazing grace

I once was lost, but now I’m found 
Was blind, but now I see.

1. Gud med eder, til vi ses igen! 
Han jer lede og opholde, 
trygt i dvæle bag hans skjolde! 
Gud med eder, til vi ses igen!

2. Til vi atter ses, til vi mødes 
til vi ses for tronens fod; 
til vi atter ses, til vi mødes; 
Gud med eder, til vi ses igen!

3. Gud med eder, til vi ses igen! 
Mildt hans vinger eder dække, 
Dagligt brød han eder rækker! 
Gud med eder, til vi ses igen!

4. Gud med eder, til vi ses igen! 
Når jer nød og fare tynge, 
fast hans arme jeg omslynge! 
Gud med eder, til vi ses igen!

5. Gud med eder, til vi ses igen! 
Og når dødens bølger true, 
i hans favn I aldrig grue! 
Gud med eder, til vi ses igen!

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud på, at man fortæl-
ler om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man stafetten videre til en anden ef-
ter aftale. Til dette kirkeblad har Inge M. Nielsen skrevet om salmerne Amazing Grace 
og Gud med Eder til vi ses igen.
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Familie- og høstgudstjeneste 
søndag den 26. september kl. 
10.30 i Tømmerby Kirke, hvor 
vi kan være heldige at få sang fra 
børnekoret.

Høst- og fangstgudstjene-
ste søndag den 3. oktober kl. 
10.30 i Lildstrand Kirke, hvor 
du kan få en varm kop suppe 
efter gudstjenesten.

 

HøstgudstjenesterVandring & 
madkurv 
i Glæde
Efter gudstjenesten og kirkekaf-
fen i Lildstrand Kirke søndag den 
5. september er der mulighed for 
en frisk gåtur i naturen omkring 
Glæde, for dem der har lyst.

Dorte Krøyer leder an og for-
tæller. Medbring madpakke. Godt 
fodtøj er nok en fordel. Tilmelding 
er ikke nødvendig.

Torsdag den 14. oktober
kl. 19.00 i Tømmerby Kirke

På utallige opfordringer siden 
sidste gang i 2017 tager vi endnu 
en omgang salmemaraton i Thi-
sted Provsti.

Vi tager rundt i forskellige kir-
ker i provstiet og oplever fælles-
skabet mellem vore mange sog-
ne. Hver gang begynder vi med 
at høre lidt om det sted, vi er, om 
kirkebygningen og om det liv, der 
er i sognet.

Maratonet sender os rundt 
til alle hjørner af provstiet og er 
en god mulighed for at stifte be-
kendtskab med andre menighe-
der og kirker. Samtidig kommer 
vi rundt i salmebogen. Hver aften 
har sit eget tema. Første gang er 

14. september kl. 19 i Klitmøller 
Kirke, hvor det skal handle om tro.

Vore sogne er værter den an-
den gang, torsdag den 14. okto-
ber kl. 19.00 i Tømmerby Kirke, 
hvor temaet er håb.

Se oversigten over tider og ste-
der på vores facebookside eller 
tag en folder med hjem fra kirken.
 

Salmemaraton

Høstgudstjenesterne er en gam-
mel, festlig tradition i kirken: En 
anledning til at synge de kendte 
høstsalmer og ikke mindst til at 
huske dem, som har brug for 
vores hjælp, ved at samle ind til 
velgørende formål.

Der afholdes høstauktion 
efter begge gudstjenester, så 

medbring kontanter eller Mo-
bilePay og lidt fra nyttehaven 
(grønsager, frugter, hjemme-
syltet osv.) til et godt formål. 
Årets høstindsamling deles i tre: 
Sognets menighedspleje (jule-
kurve mm.), Kirkens korshær, 
Active Caring.
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Mandag den 18. oktober
kl. 19.00 i Tømmerby Kirke

Vi er så heldige, at et af landets 
bedste drengekor, Herning Kir-
kes Drengekor, laver en lille turné 
i Nordjylland i efteråret og i den 
anledning besøger Tømmerby. 

Herning Kirkes Drengekor 
blev stiftet i 1949 og er dermed 
et af Danmarks ældste drenge- 
mandskor. Koret fik i 2020 en ny, 
dygtig dirigent, engelske Char-
lotte Rowan.

Koret består af omkring 50 
drenge og unge mænd, der næ-
sten alle har været medlem af ko-
ret, siden de som 8-9-årige blev 
optaget i korets forskole. Alle 
medlemmer af Herning Kirkes 
Drengekor modtager undervis-
ning på Den Jyske Sangskole. 

Herning Kirkes Drengekor 
synger til gudstjenesterne i Her-
ning Kirke. Derudover har koret 
en omfattende koncertvirksom-
hed, og har i de senere år blandt 

andet givet koncerter i USA, 
England, Skotland, Polen, Un-
garn, Finland, Tyskland, Frankrig, 
Færøerne og Island, samt i utal-
lige danske kirker.

Koncert med Herning Kirkes Drengekor

Børnegudstjeneste
Onsdag den 27. oktober
kl. 17.00 i Tømmerby Kirke
Det begynder med en kort guds-
tjeneste i børnehøjde, hvor vi skal 
kigge i Skattekisten og åbne Den 
store Bibel.

Børn, der blev døbt i 2017, har 
4 års dåbsjubilæum. De får en 
lille gave med hjem.

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 25/10). Skriv 
til præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 5070 6741.

Allehelgens-
gudstjenester
Søndag den 7. november i
Tømmerby Kirke kl. 10.30
og Lild Kirke kl. 16.

Ved disse gudstjenester bliver 
navnene på dem, der er blevet 
bisat eller begravet i Lild og Tøm-
merby sogn siden sidste Allehel-
gen, læst op.

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

Stille bøn kaldes også for kon-
templativ bøn. Det er en bøn, hvor 
vi åbner os for Guds nærvær ved 
hjælp af læsning af en bibeltekst, 
overvejelse i stilhed og bøn.

I den stille bøn er det vores per-
sonlige forhold til Gud, der fo-
kuseres på. Man kan kalde det, 
at læse Bibelen med troens øjne. 
Stille bøn kan praktiseres alene, 
men sammen med andre får vi 
også muligheden for at dele vores 
tanker med hinanden, hvis vi har 

lyst, og vi oplever fællesskabet 
omkring vores tro.

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. 

I den kristne kirke er november 
en indadvendthedens måned 
med minder om de afdøde, og 
november markerer, at nu er det 
endegyldigt slut med sommer og 
efterår. Det er derfor en god må-

ned til at begynde at praktisere 
den stille bøn.

Vinteren kan føles lang. Vi kan 
have behov for lys i mørket. 

Vi har valgt en lille times tid i sidst 
på eftermiddagen om onsdagen. 
Sidst på dagen sidder hverdagens 
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, 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 over 2 gange i 10 mi-
nutter. 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
3. 10. 17. og 24 november
1. og 8. december

Med venlig hilsen
Gerda Grønhøj og
Connie Anette Nordholt

Stille bøn i Lild Kirke: Et lys i mørket

Den nye lysglobe 
i Lildstrand Kirke.
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Siden sidst
Tillykke med dåben ønskes

Victoria og Kasper Holm Larsen 
23. maj i Tømmerby Kirke

Tillykke med vielsen ønskes

Ruth Rasmussen og Mogens Elgaard 
5. juni i Lildstrand Kirke

Noah Holm Rønnow
14. august i Lildstrand Kirke

Frands Guld Pedersen 
10. juli i Tømmerby Kirke

Camilla Møller Mouritzen og 
Nicolai Grønbech Andersen 
3. juli i Lild Kirke 

8



Sommerkoncert med Jakob Lorentzen 
og Monica Stevns

Sommerkoncert med 
Akelakvartetten 
i Lildstrand Kirke

2. pinsedag i Frøstrup 
Minilandsby sammen 

med Øsløs-Vesløs-Arup 
og Hunstrup-Østerild- 

Hjardemål
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LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

År 2020 blev lidt mere 
roligt end ventet og 
ikke alt blev som 
planlagt – og dog. 

Vi fik uddelt årets Hannæs 
Østerild pris til en velfortjent 
modtager: Esben Bak. Denne 
hæder, og især i år, beviser for 
os, at der findes ildsjæle der gør 
en kæmpe indsats for hele SHØ 
området. Stort tillykke herfra. 
HØ-prisen vil fremover, fortsat 
være et fast årligt SHØ-initiativ. 

Vores planlagte forårsmesse 
2020 blev af gode grunde ud-
sat, og går alt som vi håber, vil 
et godt bud for afholdelse være 
foråret 2022.

Det samarbejde vi fik op-
bygget forinden i efterår/vinter 
2020, skal komme styrket ud i 
forbindelse med den kommen-
de messe, således vores messe 
2022, bliver et endnu stærkere 
bevis for sammenholdet i SHØ 
området.

Et af de større opgaver i 2020, 
blev samarbejdet med Visit Thy 
og Anette Quistgaard samt Er-
hvervsministeriet om projektet 
”Bæredygtig turisme”.

Med kr. 325.000, blev pro-
jektet ført ud i livet og løbende 
tilpasset. Med især stor op-
bakning fra lokale ”turist- og 
udviklingsentusiaster” blev 
Nordthy sat på landkortet.  
  Vi fik døbt projektet med 
sloganet ”Vi folder Nordthy 
ud”. I bund og grund er Han-

næs og Østerild nu lokalfor-
ankret i ”Vi folder NordThy 
ud”. Og dermed er ordet 
NordThy nu en del af mar-
kedsføringen af Thy (hele Thy).  
Vi forventer at fortsætte det 
gode samarbejde med Visit Thy 
og udvikle det løbende. Des-
værre fik vi i 2020, ikke helt 
lov til at indvi projektet, men 
det komme til at ske så snart 
Coronaen letter her i 2021.  
Vi skal her b.la. have sagt en stor 
og flot tak til de lokale, der bi-
drog. Resultatet blev en flot væg 
opsat ved Besøgscentret, med 
89 hotspots i vores lokale områ-
de, en flot flyer, der ligger klar til 
uddeling, og plancher og kort til 
ophængning rundt om. Herud-
over følger vi op med yderligere 
markedsføring af vores område, 
under netop sloganet ”Vi fol-
der Nordthy ud”. Samtidig kan 
der måske findes midler til flere 
vægge, placeret andre centrale 
steder i lokalområdet.

Samarbejdet med Thy Turist-
forening resulterede også I, at vi 
har fået valgt Mikael Lassen ind 
i bestyrelsen. Tillykke Mikael, vi 
glæder os til samarbejdet. 

Samarbejde med vores 
netværker
Netværkerne er nu en for-
malitet, og synergieffekterne 
herfra bør kunne spores i den 
kommende tid, når alle vil. 
Samarbejdet med Hannæs 
Østerild Erhvervsklub, Hannæs 
Østerild i Udvikling Aps samt 
skoler, Kommune, Besøgscen-
tret og Thy Turistforening skal 

gøre Hannæs Østerild stærkere 
de kommende år.

At opleve især 2 fantastiske 
udviklinger lokalt i 2020. Amtoft 
og Lildstrand/Udvidelse af NPT, 
er herligt at se. Lokale ildsjæle 
har nu fået kredit for deres store 
vedholdenhed og tro på den 
lokale udvikling. Vi glæder os 
til i 2021 at se endnu flere, især 
med håb om at Stenhøj nu igen 
kan få liv, og ildsjæle fra Vesløs 
får medvind i deres store ar-
bejde. Cold Hawaii, Bygholm 
Kitesurf: iflg. Thisted Kommu-
ne skal faciliteterne på spottet 
være ibrugtagningsklare senest 
2024. Ansøgningsproceduren er 
igangværende.

Besøgscentret Østerild
Sidst på året i 2020 blev det en-
delige anlægsbudget endelig 
godkendt. Pris i alt ca. 18 mio. 
Dette beløb forpligter drifts-
mæssigt, og derfor er det glæ-
deligt, at vi nu sidder med i sty-
regruppen, sammen med b.la. 
Hannæs Østerild Skole og Visit 
Thy, og dermed også kan gøre 
stedet til et endnu et aktiv for 
egnen. Det bliver så spænden-
de, hvad det kan udvikle sig til. 
Jeg fornemmer en spirende 
lyst fra alle i styregruppen til at 
bakke op og dermed se et stort 
potentiale.

Vi fra lokalt hold skal byde 
ind og forsat være aktive i grup-
pen, ingen tvivl om det.

Cykelstier og Sundhed
Her er nedsatte udvalg i fortsat 
arbejde og begge følger sporet 
om, at netop disse to emner er 
noget der fylder hos borgerne. 

Formandens beretning ved generalforsamlingen 2021
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Flere og sikrere skoleveje, egen 
praktiserende læge og meget 
mere. Vi fik en sundhedsklinik 
2019, og de første midler er af-
sat i Thisted Kommunes budget 
til cykelstier rundt om i hele 
området. Midler fra Thy Mors 
Energi til cykelkampagnen bør 
gentages til august 2021. Vi kan 
aldrig gøre nok for at sikre en 
god færdselsadfærd.

Markedsføring generelt
Vi skal og bør kigge hinanden 
dybt i øjnene: Hvad vil vi: Vores 
infoskærme kører IKKE opti-
malt (nogle sågar uden forbin-
delse) mens alt for få får noget 
lagt på skærmene).

Facebook – hannæs.dk 
nu med sloganet: ”Vi folder 
Nordthy” bør være områdets 
fælles platform endnu mere, og 
i dag har vi omkring 1050 der 
”Synes om”.

I forbindelse med denne ge-
neralforsamling skal vi have 
hædret person nr. 1000, som vi 
nåede i efteråret 2020.

Vores hjemmeside skal revi-
deres i 2021 og herefter måske 
blot en gang årligt. Det er en 
stationær hjemmeside – hvori-
mod Facebook er vores levende 
side, med ”daglige input”.

TAK til alle de som var med på 
holdet i 2020, både i bestyrelsen 
og til de otte Borgerforeninger, 
der efter sidste års generalfor-
samling i juni måned, fik lagt 
nye sten til en fremtidig retning 
og godt samarbejde. Dette b.la. 
med en klarere kommunika-
tionsstrategi, der skal afspejle 
vigtigheden af sammenholdet i 
NordThy.

Bestyrelsens arbejde 
i de kommende år 
Måske laves en årsplan, hvor 
der forventningsafstemmes og 
hvor det opbyggede netværk, 
bliver en naturlig del af. 

Kommunalrådsmøderne
med vores lokale 
politikere
Disse møder er vigtige, men kan 
måske godt udvikle sig, således 
snakken hen over bordet også 
følges op og giver synlighed. 
Vi oplever vore lokale politike-
res medleven i områdets udvik-
ling. Måske kan det overvejes 
at inddrage andre politikere 
fra f.eks. Hanstholm og Nors-
området.

Der er valg til kommunalbe-
styrelsen i november 2021.

SHØ’s oprindelige afsæt, at 
skabe midler til gavn for b.la. 

kulturlivet, er på pause og dog, 
med de initiativer, som netop er 
nævnt, og med en kommende 
messe, vil dette kunne opfyldes, 
både direkte og indirekte.

Med håb om fortsat støtte til 
vores arbejde og i håb om at se 
endnu flere på holdet, kæm-
pende for samarbejdet i bredest 
forstand, hermed de bedste øn-
sker for ”Vi folder NordThy ud.

TAK til de mange andre, der 
bidrager til områdets udvikling 
og til områdets Menighedsråd, 
fordi I har givet os synlighed i 
kirke/sogne bladene.

Senest har Støtteforeningen 
nu indgået samarbejde med 
Besøgscenter Østerild om ud-
lejning af cykler (er opstartet) 
samt ikke mindst aftale om, at 
måtte afholde arrangementer 
m.v. ved Besøgscentret. Så dette 
håber vi at kunne fortælle me-
get mere om senere.

 Frank Koldsgaard, SHØ

Hørt i Vendsyssel
- Hvad må man egentlig synge 

ved sådan en begravelse?

- Man må synge alle salmerne 
fra salmebogen.

- Arh. Mon ikke tre er nok.
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Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
5/9 14. søndag efter trinitatis   10.30
12/9 15. søndag efter trinitatis 10.30  
19/9 16 søndag efter trinitatis  9.00 SB 
26/9 17 søndag efter trinitatis 10.30 Fam.  
3/10 18 søndag efter trinitatis   10.30 Høst
10/10 19 søndag efter trinitatis 16.00 SB  
17/10 20. søndag efter trinitatis  10.30 
24/10 21. søndag efter trinitatis 10.30  
27/10 Børnegudstjeneste 17.00
31/10 22. søndag efter trinitatis   9.00 SB
7/11 Alle helgens dag 10.30 16.00 
14/11 24. søndag efter trinitatis  10.30 
21/11 Sidste søndag i kirkeåret 16.00 SB  
28/11 1. søndag i advent   10.30
5/12 2. søndag i advent 10.30

SB = Steffen Bang. Fam. = Familie- og høstgudstjeneste. Høst = Høstgudstjeneste.

Fredage kl. 9.00-10.00

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

BABYSALMESANG

Der er Babysalmesang hver fredag formiddag kl. 9 i Tøm-
merby Kirke. Her er der mulighed for at få en musikalsk 
oplevelse i kirken 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. 

Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen
(tlf. 2335 8767) for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

Gudstjenesteliste September, oktober, november 2021

Aktiviteter 
på Trye
Onsdag, den 6/10 kl. 17.00 
Fællesspisning med musik og 
underholdning v/Rytmix 
Arrangementet er for områdets 
pensionister og er sponseret af 
Sundhedsstyrelsen.
Tilmelding til Irene på Trye,
tlf. 9917 3020 senest den 30/9.

Lørdag, den 6/11 kl. 10.00-15.00 
Julebasar med flotte gevinster

Onsdag, den 17/11 kl. 14.00 
Valg til Aktivkomiteen med 
efterfølgende bankospil

Onsdag, den 24/11 kl. 9.30
Skovtur, hvor der er mulighed 
for at hente pyntegran til deko-
rationer
Tilmelding til Irene på Trye, 
tlf. 9917 3020 senest den 19/11
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