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Menighedsrådsformand: 
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19

Kirkesangere:
Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49, 
Tømmerby, tlf. 97 99 02 02
Ulla Simonsen, Vestergade 37, Frøstrup, tlf. 53 66 33 50
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KIRKEKØRSEL
Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke, må man ringe  
– gerne senest lørdag – til:  
Kr. Smærup, tlf. 97 99 11 01 eller Kjestine Jensen, tlf. 25 34 60 94

Gudstjenester på 
plejehjemmet Trye 
vinter 2016-17

om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer

6. december

24. december

10. januar

24. januar

7. februar 

21. februar

7. marts 

21. marts

Kommende  
menighedsråds-
møder

1. december kl. 19.00

5. januar kl. 19.00

2. februar kl. 19.00

Menighedsrådsmøderne er 
offentlige og foregår i kon-
firmandstuen i Tømmerby 
præstegård, Kirkevej 40.

Nøgle til Tømmerby Kirke kan 
lånes hos Anne Grethe Sørensen, 
tlf. 60 21 10 43 eller 
hos Arne Hegelund, 
tlf. 21 36 97 05.
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Billedet på titelsiden viser en ikon 
med Maria, der bærer Jesus inde i 
sig. På venstre og højre side oppe 
i hjørnet er der to engle med et 
nadversbrød og en beskyttende 
håndholdning. Også Maria hol-
der sine hænder åben. Hun åbner 
helt op. Hænderne er tom. Ansig-
tet vender ligeud og er – som hos 
de fleste ikoner – uden særlig ud-
tryk. Hun ser bare ligeud, lige på 
den, der betragter billedet. I mid-
ten af Maria ses på en guldskive 
Jesus. Også han holder hænderne 
væk fra sig selv, men ikke for at 
åbne op. Hans hænder er i en klar 
holdning af velsignelse. Også han 
ser ligeud på betragteren. Og han 
velsigner. Ikonen hedder ”Maria 
med tegnet”, og motivet er meget 
gammelt. 

Ikoner er billeder, der vil sige 
noget. Billeder, der har et bud-
skab, der vil invitere betragteren 
til at fordybe sig i det. Ikoner vil 
hjælpe os til selv at åbne op for 
Gud. Nogle siger: Ikoner er vin-
duer til himlen.

Det særlige ved denne ikon 
”Maria med tegnet” er, at Jesus 
ikke er et lille baby i hendes mave. 
Han er allerede flere år gammel. 

Og han er ikke i Marias mave, 
men i Marias bryst.

Brystområdet gælder i den spi-
rituelle, åndelige tradition som 
sæde for hjertet. Hjertet i denne 
forstand mener ikke kun den lille 
muskel, der sørger for at blodet 
cirkulærer. Det hjerte, som elsker, 
som føler sorg, eller som kan bri-
ste har sit sæde i hele vort bryst-
område. Og i ”Maria med tegnet” 
fylder Jesus denne plads i Marias 
bryst fuldstændig ud.

Da englen kom til Maria og for-
talte hende, at hun skal føde Guds 
søn, veg hun ikke tilbage. Hun var 
åben for det, Gud ville hende. Og 
i denne åbenhed svarede hun: ”Se, 
jeg er Herrens tjenerinde. Lad det 
ske mig efter dit ord!” (Luk. 1, 38). 
Hun tog imod Guds ord og blev 
gravid med hans søn. Hun blev gra-
vid i maven på den helt almindelige 
kropslige måde. Men der findes 
også en anden graviditet: Hun blev 
også gravid med Jesus i sit hjerte. 
Hun tog imod ham i sit hjerte, så 
han måtte fylde alt i hende. 

Denne graviditet i hjertet er 
ikke begrænset på Maria. Ikonen 
vil opfordre os til at være som 
Maria, ja, til at indtage den sam-

me holdning overfor Gud, som 
hun havde: Åbne op for Guds ord 
til os og tage imod Jesus i hjertet. 
I løbet af de sidste 2000 år har 
mange mennesker oplevet at det, 
at tage imod Jesus i hjertet, er som 
at blive gravid. En helt real for-
nemmelse om, at Kristus indtager 
sin plads i mit hjerte.

Vores gamle julesalme ”Nu 
kom der bud fra englekor” (DDS 
71) fortæller om, hvordan Guds 
Ånd overskyggede Maria, så hun 
blev gravid med Jesus. Og så be-
der salmedigteren om at dette 
også må ske med ham. Sådan 
hedder det i vers 5:

O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!

Med et ønske om  
en velsignet juletid

Lisa Bremer

Mariaholdning

JuleKoncerT
8. december i Tømmerby kirke kl. 19.30
Så bliver der julestemning!

Fjerritslev Bykor synger de gode og kendte, men også 
nogle mindre kendte julesange fra hele verden. I år vil 
man kunne lytte til en del meget smukke julesange fra 
den engelske sangdigter og komponist John Rutter.  
Glæd jer til en musikalsk aften af høj kvalitet!
Gratis adgang!
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I 2017 fejrer vi i hele verden ”Lu-
therår”. Reformationen og der-
med den evangeliske kirkes be-
gyndelse hænger tæt sammen 
med den tyske munk Martin Lu-
ther, som levede fra 1483-1546.

Hvem var denne mand? Hvad 
tænkte han, hvad troede han på? 
Hvordan kunne en enkel mand 
igangsætte noget så stort som 
Reformationen?

Ved sogneaftenen tirsdag den 
17. januar kl. 19.30 i konfirmand-
stuen i Tømmerby vil Lisa Bremer 
fortælle om Martin Luthers liv, tro 
og tanker. Med en hel del billeder 
og en munter fortælling skal der 
skabes et billede af denne mand - 

og selvfølgeligt skal der også syn-
ges nogle af hans mange salmer. 
Der er kaffe på kanden, og alle er 
hjertelig velkommen.

Martin Luther  
– en livsfortælling

InTernaTIonal 
GudsTJenesTe
med sange fra Taizé

torsdag d. 26. jan. 2017 
kl.19.00 i Hillerslev Kirke 

Kom som du er 
– Syng på dit eget sprog 
– Tænd et lys

Come as you are 
–  Sing with us in  

your own language 
– Light a candle

Behov for transport? 
Eller tilbyder du kørsel? 

Need a lift? 
Or if you offer to drive:

Kontakt 
Benno Møller Hansen, 
 Thisted, tlf. 24 66 24 37

Arr. 
Hillerslev-Kåstrup menighedsråd 
& kirkerne i Thisted provsti
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk

sogneindsamlingen til  
Folkekirkens Nødhjælp  

12. marts 2017Husk

I skrivende stund ser vi frem til at 
der kommer en ny og fastansat 
præst til Tømmerby inden længe.

Ny sognepræst betyder også 
farvel til præstevikar Lisa Bremer. 
Et farvel med stor taknemme-
lighed overfor det arbejde der er 
ydet i pastoratet her.

Vi har nydt godt af en kvalifi-
ceret teolog, der bruger sin fag-
lighed i mødet med os beboer på 
Hannæs, ung som gammel. Lisa 

Bremer har bl.a. givet gode ud-
fordringer til konfirmander, har 
bragt nye elementer i sognelivet 
og med sit lyse sind givet kirkens 
fællesskab styrke.

Hjertelig Tak ! 

Med henblik på indsættelse af en 
ny præst bedes menigheden om 
at være opmærksom med dags-
pressen og lokalaviserne.

Menighedsrådene

Præstesituationen
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1.søndag i advent tiltræder nye 
menighedsråd.  Lild-Lildstrand 
Menighedsråd har på møde d. 
2 november haft møde med 
nuværende og kommende me-
nighedsråds medlemmer. Tre 
medlemmer udtræder og nye 
kommer til. På mødet blev orien-
teret om de forskellige opgaver i 
menighedsrådet,  således at nye 
medlemmer fik indsigt i hvilke 
funktioner der kan være attrak-
tive for det enkelte  medlem, at 
påtage sig.

Formand Gerhard Godiksen 
udtræder efter 24 års arbejde i 
me nighedsrådet Else Sunesen 
(kasserer) og Nan na Hjalmer 
(kirkeværge) stopper efter én pe-
riode i rådet.

Hjertelig tak for engagement 
og mange frivillige arbejdstimer!

Det nye menighedsråd :
 Aase Stjerne Hansen (formand 
og præstegårdsudvalg)
 Jens Erik Andersen (næstfor-
mand – sekretær + koordinator 
sangaftner Trye)
 Annelise Søndengaard (kontakt-
person)
 Dorthe Krøyer (kasserer – medl. 
Præstegårdsudvalg)
 Aase Nedergaard (kirkeværge – 
samarbejdsudvalg fælles sogns 
samarbejde)
 Nanna Hjalmer og Line M. 
Sandal er suppleanter. 

Der er store forventninger til ar-
bejdet i den kommende periode, 
eftersom der i den forgangne pe-
riode har været opgaver med ny-
etableringer og vedligeholdelses 
opgaver i og ved kirkerne.

Desuden er personalet ”et 
stærkt hold”, der yder et stort 
arbejde for menigheden og op-
gaverne løses i et fællesskab hvor 
der er omsorg for hinanden.

Derfor er der ny energi til gavn 
for menighed og støtte til ny 
præst.

Vi ser frem til at der først i det 
nye år, kan bydes ny sognepræst 
velkommen i sognet.

Nyt menighedsråd i Lild-Lildstrand

Valg til  
Tømmerby menighedsråd
Der er valgt to nye menigheds-
rådsmedlemmer, og vi siger vel-
kommen til Holger Søndergård 
og Birthe Bundgård, der begge 
har sagt ja til at deltage i menig-
hedsrådsarbejdet. Vi ser frem til 
samarbejdet.

Åse Nielsen har valgt at stoppe 
efter to perioder, og vi siger tak 
for dit arbejde som kirkeværge og 
som samarbejdspartner.

Arne Hegelund har også valgt 
at gå ud af menighedsrådsarbej-
det efter flere perioder, hvor han 
har beklædt flere forskellige po-
ster. Tak for dit engagement og de 
mange timer du har lagt i arbejdet.

Det nye råd har 
 konstitueret sig  
den 2. november:

Else Gregersen (formand)
 Jørgen Vigsø (næstformand og 
kirkeværge)
 Anne Grethe Sørensen (Kontakt-
person)
 Holger Søndergård (kasserer)
 Birthe Bundgård (menig med-
lem)

lIvsveJen oG
labyrInTen

labyrint-retræte  
10.-12. februar 2017 
Ådalen Retræte,  
Gl. Viborgvej 400, Randers

Pris: kr. 1600,-   

retræteledelse: Lisa Bremer, 
præst og retræteleder

Tilmelding per mail til  
Lisa Bremer: lib@km.dk  
inden 1. februar 2017

Flere informationer på:  
www.nordjyskretraete.dk

5



døbte:

Martinus Wahlstrøm Damsgaard,  
21. august i Tømmerby kirke

Lærke Hvam Friis,  
28. august i Tømmerby kirke

Stine Hvam Friis,  
28. august i Tømmerby kirke

Isabel Kirstine Nielsen,  
16. oktober i Lild kirke

Alice Jull Bagger Christensen,  
30. oktober i Lildstrand kirke

begravede/ bisatte:

Bjarne Poulsen,  
9. august fra Tømmerby kirke

Gordon Andersen,  
23. august fra Tømmerby kirke

Karl Madsen Skadhauge,  
4. oktober fra Lild kirke

Richard Larsen,  
7. oktober fra Tømmerby kirke

Nicolaj Brun, 
22. oktober fra Tømmerby kirke

Britt M. Viklund,  
2. november fra Lild kirke

Siden sidst

Isabel

Lærke og Stine

Martinus

Indre Mission Frøstrup
dato Kl. aktivitet Taler sted

14/12 19.30 Adventsfest  Henning Fillipsen Hillerslev Missionshus 

  (fælles med Hillerslev IM )

29/12 19.30 Julehygge  Kjestine Jensen

9/1 19.30 Alliancens Bedeuge  Elsebeth og Torben Poulsen

11/1 19.30 ---------//-------------  Konfirmandstuen

12/1 19.30 ----------//------------  Konfirmandstuen

25/1 19.30 Bibelmøde  Ingerlise og Holger Søndergaard

9/2 19.30 Årsfest Tage Grønkjær Merethe og Anders Bundgaard

23/2 19.30 Bibelmøde  Kjestine Jensen

2/3 19.30 Kredsmøde Ole Larsen Nors Sognegaard
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LEJLIGHEDSKOR LEJLIGHEDSKOR   
- Kom og vær med! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I pastoratet er der ønske om at etablere et lejlighedskor 
til indsættelsesgudstjenesten for kommende sognepræst 
i Tømmerby, Lild-/Lildstrand sogne. 
Musiker Søren Bundgaard og Birthe Bundgaard vil stå for 
ledelse af koret. 
 

Er du interesseret i at deltage ? 
Kom til korprøve og introduktion d.16/11 kl. ca. 19.45  

- efter stillegudstjeneste i Lild kirke 
Efterfølgende er der: 
Korprøve d. 20/11 kl. 11.45 - efter gudstjeneste i Lildstrand kirke  

Korprøve d. 14/12 ca. kl. 19.45 - efter stillegudstjeneste i Lild kirke 

2-3 korprøver i januar. 
 

Har du spørgsmål til initiativet, kontakt:  
Søren Bundgaard tlf.23378178 mail. sb@bjerget.dk  
eller Birthe Bundgaard tlf. 23607503  
mail: birthebundgaard@live.dk 

 

Adventsfest
Traditionen tro inviterer menigheds-
rådene til adventsfest i Tømmerby-
Lild sogne. Hele adventsfesten fore-
går på plejehjemmet Trye mandag 
den 13. december fra kl. 10.30. 

Der venter kaffe, brød og småkager, 
luciaoptog, en lille andagt, mange 
sange og… ja, hvem ved hvad el-
lers? 

Så kom og vær med til en hyggelig 
formiddag på Trye!

NytårsafteN
Lad os lægge det gamle år i Guds hænder og begynde et nyt år i hans navn:

Gudstjeneste nytårsaften i Tømmerby kirke kl. 15.30.
Der serveres kransekage og champagne efter gudstjenesten.

Hjertelig velkommen!

Fremragende bolig, ikke salgs reklame, men: 

Kom til åbent hus !
Søndag den 11. december efter gudstjeneste i 
Tømmerby Kirke, henlægger vi tilbud om kirke-
kaffe til konfirmandstuen Kirkevej.

Her kan menighederne i pastoratet få mulighed 
for at besigtige præsteboligen før den igen be-
boes af kommende sognepræst.

Menighedsrådene byder velkommen !
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Gudstjenesteliste december 2016, januar, februar 2017

dato Helligdag Tømmerby lild lildstrand 

4/12 2. sø. i advent  19.00  GN 

11/12 3. sø. i advent 10.30 + KK  

14/12 onsdag  19.00 Stillegudstjeneste 

18/12 4. sø. i advent  10.30 

20/12 tirsdag 18.30 Skolens juleafslutning  

24/12 Juleaften  15.15 16.30 14.00

25/12 Juledag 17.00 AH  

26/12 2. juledag  10.30 

31/12 Nytårsaften 15.30 + KK     

1/1 Nytårsdag   14.00

8/1 1. sø. efter H3K 10.30  

11/1  onsdag  19.00 Stillegudstjeneste 

15/1 2. sø. efter H3K  10.30 

22/1 3 sø. efter H3K 10.30  

29/1 4. sø. efter H3K  19.00 AH 

5/2 Sidste sø. efter H3K 10.30*  

12/2 Septuagesima   19.00 AH + KK

19/2 Seksagesima 10.30  

22/2 onsdag  19.00 Stillegudstjeneste 

26/2 Fastelavn  10.30 

AH  = Asger Hørving
GN  = Gudrun Nielsen,
KK  = Kirkekaffe efter gudstjenesten
*     = med konfirmanderne fra hele regionen

I vinterhalvåret holdes der igen 
stillegudstjenester i Lild kirke. 
Disse særlige og stemningsfyldte 
gudstjenester holdes i samarbejde 
med Bjerget Efterskole og varer ca. 
½ time. Stillegudstjenester forgår 
en onsdag aften kl. 19.00 en gang 
om måneden og bærer karakter af 
stilhed, sang og meditation. Alle 
er hjertelig velkommen!

Datoerne er 
14. december 2016
11. januar 2017
22. februar 2017
15. marts 2017

Stille gudstjenester

Lørdag den 14. februar holder alle   
konfirmander fra Tømmerby-Lild, Øsløs- 
Vesløs-Arup og Østerild-Hunstrup- 
Hjardemål en fælles konfirmanddag.  
Dagens tema er ”Diakoni”. 

Konfirmanderne vil derfor sammen  
med alle tre præster medvirke i  
gudstjenesten i Tømmerby kirke  
søndag den 15. februar kl. 10.30. 

Kom og vær med til en helt speciel gudstjeneste!

KONFIRMANDGuDSTJENESTE
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