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Sognepræst Julius Bang Holst - Hjertelig velkommen til Hannæs.
Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.



Personaleoplysninger

Sognepræst: Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Tlf. 97 99 10 02
E-mail: jsho@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag formiddag.  
Kontoret er lukket om mandagen.

Organist: Palle Jochumsen,
Gl. Aalborgvej 71, Bjerget, tlf. 97 99 12 73

Tømmerby Kirke, tlf. 21 47 09 74. toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup, tlf. 97 99 16 78
Medhjælper: Ib Pedersen,
Stubmøllevej 2, Klim, tlf. 98 22 51 52
Menighedsrådsformand: Else Gregersen,
Kærupvej 105, Frøstrup, tlf. 97 99 15 52

Lild og Lildstrand Kirker, tlf. 21 46 33 27 
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup,  
tlf. 97 99 16 51 
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

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

Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten
Deadline for næste kirkeblad: Senest 1. maj 2017
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

Gudstjenester på 
plejehjemmet Trye 
forår 2017

om tirsdagen kl. 10.30 på 
følgende datoer

 7. marts

21. marts

 4. april

18. april

 2.  maj ved 
 valgmenighedspræsten

16. maj

30. maj

Kommende  
menighedsråds
møder

1. marts kl. 19.00

6. april kl. 19.00

4. maj kl. 19.00

1. juni 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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Torsdag 26. januar var der over 
40 fra menigheden med bus til 
Aalborg. Vi fik en meget festlig 
og højtidelig oplevelse, da Julius 
Bang Holst blev ordineret af bi-
skoppen i Budolfi kirke. Der var 
mange i kirken, og den smukke 
lovsang bruste nærmest i rum-

met. Det var en god oplevelse, 
hvor der klart blev fokuseret på 
præstens opgave: at forkynde 
evangeliet.

Velkommen til vores nye præst

Foto: Christian Roar Pedersen.

Søndag 29. januar var mindst 
lige så festlig. Der var indsættelse 
i Lild kirke om formiddagen, i 
Tømmerby kirke om eftermidda-
gen, og derefter velkomstfest på 
Frøstrup kro. Tak til alle, der var 
mødt op, I var alle med til at gøre 
det til en rigtig god dag.

Endnu engang velkommen til 
Julie og Julius, og tak fordi I har 
valgt at bosætte jer her i vores 
område. Vi ønsker Guds velsig-
nelse over jeres liv og arbejde 
her.

Som menighedsråd føler vi os 
nu klar til at gå i gang, og vi glæ-
der os til opgaverne sammen med 
en dygtig og engageret præst.

Indsættelsen 
i kirkerne
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Det er godt at opleve, at vi som 
borgere på Hannæs er parate til 
at yde for fællesskabet.

Mange gav en hånd med både 
med pyntning, ved at bage kager 
og få nødvendigt udstyr på plads.

Sammenholdet bærer et godt 
fællesskab og en stærk manife-
station som velkomst til pastor 
Julius Bang Holst og hustru Julie 
Nørgaard Holst.

Tak til alle.
Menighedsrådene 

Hjælp til forløb 
 omkring indsættelsen 
 søndag d. 29. januar

Tak til koret

I forbindelse med præsteindsæt-
telsen i Lild og Tømmerby kirker 
var der etableret et lejlighedskor 
under ledelse af Søren Bundga-
ard - og hvilken oplevelse!

På meget kort tid havde koret 
indøvet repertoire, som faldt me-
get fint ind i gudstjenestens forløb.

Hjertelig tak for jeres væsent-
lige indsats ved at give tid, energi 
og entusiasme til fællesskabet i 
vore sogne.

Fælles sogneaften med Per Hansen  
torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30 i Arup Beboerhus

Som nok allerede bekendt har 
menighedsrådene i Tømmerby 
og Lild samt Øsløs-Vesløs-Arup 
menighedsråd et samarbejdsud-
valg, som har lavet to arrange-
menter årligt, dels en julekoncert 
og så en sogneaften. I år er ingen 
undtagelse. Vi har været heldige 
at få Per Hansen, journalist og 
programmedarbejder ved TV2 
Midt-Vest, til at fortælle. 

Foredraget hedder ”Blandt ori-
ginaler og andet godtfolk”. Han 
vil fortælle om skæve personlig-
heder, som han har mødt på sin 
vej og lavet TV programmer med. 
Vi stifter bekendtskab med Marie 
Bjerregaard i Vedersø. Marie var 
meget troende og en kvinde, der 

virkelig kunne 
sætte ord på 
livsglæden. Vi 
møder også 
manden, der 
boede mutters 
alene i en hø-
stak, men ham 
kunne man nu godt blive klogere 
af at snakke med. Vi møder også 
Anne og Arne, der driver et lille 
landsted med grise, får, høns og 
køer, og hvor sidstnævnte stadig 
håndmalkes. Anne og Arne kan 
virkelig få smilet - og glæden - 
frem, når de fortæller. Vel mødt til 
en god aften.

Samarbejdsudvalget

Sæt  X  i kalenderen 
til Thisted provstis årlige Friluftsgudstjeneste 

den 5. juni 2017.
Noti

ts
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Lys og le

Julie og jeg vil gerne sige alle jer 
gæve Hannæsboere så mange tak 
for den varme velkomst til egnen 
og for mit vedkommende til em-
bedet. Tak til menighedsrådene, 
personalet og menighederne for 
at tage både åbent, høfligt og ikke 
mindst varmt imod os. Såvel ved 
min ordination i Aalborg som ved 
de festlige indsættelser i sognene 
og det hyggelige arrangement i 
den forbindelse. Vi føler os hel-
dige ved at have fundet så speciel 
og dog så hjemlig en plet mellem 
hav, himmel og fjord. Selvom vi 
i skrivende stund kun har boet i 
præstegården i en måneds tid, så 
har vi allerede nydt godt af den 

ånd, der er herude, omkring ven-
lighed og godt naboskab. Vi er 
glade for at erfare, at selvom der 
visse steder er langt mellem hu-
sene, har man ikke færre, der kal-
der sig ens naboer af den grund 
– tvært imod! Vi glæder os til nye 
bekendtskaber.

Vi er begge fra Thisted og 
glade for sang og musik. Julie er 
engelsk- og musiklærer på Fjer-
ritslev Gymnasium, og jeg blev 
uddannet præst i 2016.

Den bemærkning, vi har mødt 
flest gange, er: ”Hvor er det dej-
ligt, at der er lys i præstegården” 
– og vi forstår, at I er stolte af je-
res huse og steder. Vi synes ellers, 

at der er masser af fantastisk lys 
herude: Lyset fra solopgangen 
over fjorden, lysvæld bag lysvæld 
når man står på Bjerget eller Bul-
bjerg og kan se milevidt. Men da 
vi flyttede ind, var der også vin-
termørke. Nu er solen ved at få 
mere magt. Påsken er på vej med 
opstandelseslyset og i dets følge 
et mylder af forårsblomster og 
fuglesang. Snart skal vi stille ure-
ne om til sommertid, og for at det 
også kan blive både sommer- og 
påsketid af gavn, må vi også lade 
os selv blive ”trukket op” af alt 
det, der er i vente: Lad os blive til 
solfangere, der genspejler hvad vi 
får. Ikke alt mørke i vore liv kan 
jages bort af solen og påskeliljer-
ne. Men lad os tage påskelatteren 
på os og le på trods – og lyse og le 
for hinanden.

Det sitrer og vrimler
det svimler og himler
det fester og fejrer
det kommer og sejrer
det ryster i roden
det løber i foden
det påskefortæller
at ordene gælder 
Det pirrer fornuften
det ligger i luften
det svirrer med rygter
det daggryr i lygter
det vrimler med pladser
det holder! Det passer
i dag er det fuldbragt
i dag fik vi fuldmagt
(Tekst: Iben Krogsdal)

Jeg ønsker jer alle et velsignet 
forår og en glædelig påsketid.

Julius Sebastian Bang Holst

Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.
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Døbte:

Emily Kronborg Nielsen, 
26. nov. i Lild kirke.

Otto Guld Pedersen, 
17. dec. i Tømmerby kirke.

Mads-Emil Versner Klarlund 
Bundgård, 
14. jan. i Tømmerby kirke.

Begravede/ bisatte:

Christian Kristiansen, 
25. nov. fra Tømmerby kirke.

Martin Nielsen Kloster, 
23. dec. fra Tømmerby kirke.

Kristian Thomas Smærup, 
30. dec. fra Tømmerby kirke.

John Egon Frimer Gasberg, 
4. jan. fra Tømmerby kirke.

Helga Mathilde Madsen, 
27. jan. fra Tømmerby kirke.

Siden sidst

Emily

Otto

Indre Mission Frøstrup
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

14/3 19.30 Bibelmøde  Ingerlise og Holger Søndergaard

4/4 19.30 ”Rumænsk Forår” Poul E. Grønhøj Konfirmandstuen

27/4 19.30 Bibelmøde  Ellen Gregersen

17/5 19.30 Forårsfest  H. Didriksen Hillerslev Missionshus
  (fælles med Hillerslev IM )

Mads-Emil

Alice 
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Søndag d. 12. marts 2017 kl. 10.30-12.30 håber vi 
at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at 
alle i sognet får mulighed for at give verdens mest 
udsatte mennesker en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er 
begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen 
om at tage sig af sin næste, både naboen og den 
fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vo-
res kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet 
fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra 
Lukasevangeliet. 

Derfor er ideen om at dele med sin næste ho-
vedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige 
sogneindsamling i 2017.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, 
opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem 
ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at ar-
bejde på lyder helt forenklet: Folkekirkens Nødhjælp 
skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en 
fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.

”Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi leve-
standarden i et helt område, så færre sulter, færre 
må flygte og flere kommer i skole. Det synes vi, det 
giver rigtig god mening at samle ind til,” siger Laura 
Østervig, indsamlingsleder i Tømmerby Sogn .

Meld dig som indsamler hos Laura på tlf: 51243358 
eller laura_kirstine21@hotmail.com allerede nu og del 
din søndag med verdens mest udsatte mennesker.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling blev der 
på landsplan samlet 12 millioner kroner ind til ver-
dens fattigste lande.

OBS: Denne dag finder gudstjenesten sted i Lild-
strand kirke kl. 19.00, så vi håber, at rigtig mange 
vil sætte et par timer af til indsamlingen om formid-
dagen.

I vinterhalvåret holdes 
der igen stillegudstje-
nester i Lild kirke. Disse 
særlige og stemningsfyldte 
gudstjenester holdes i samar-
bejde 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. 
Den sidste stillegudstjeneste i denne 
omgang finder sted den 15. marts 2017 
Alle er hjertelig velkommen!

Stille gudstjenester

 

Sang– og underholdningsaftener 
på Trye foråret 2017 

 
 

Torsdag d. 2. marts med Kaj Pries  
Onsdag d. 3. maj med Irene Søndergaard Christensen  

 kl. 19.00-21.00  
  

 
 
 
  
 

Arrangører: Tømmerby og Lild Menighedsråd i samarbejde med Aktivkomiteen   

 

Kaffe/te med brød: 25 kr.  
 

 
 
 
 

Glæd dig 
til to aftener  
med dygtige 

korledere 

 
Alle er velkomne.

 

Sang- og underholdningsaftener 
på Trye foråret 2017 kl. 19-21
Torsdag d. 2. marts med Kaj Pries

Onsdag d. 3. maj med 
Irene Søndergaard Christensen

Alle er velkomne.

Nu	  er	  det	  tid	  til	  'Minikonfirmand'!	  
'Minikonfirmand'	  er	  et	  tilbud,	  der	  gives	  til	  børn	  i	  3.	  klasse,	  som	  bor	  i	  Tømmerby-‐Lild	  sogne.	  
Tilbuddet	  er	  både	  en	  hjælp	  til	  hjemmene	  i	  dåbsoplæringen,	  og	  en	  forberedelse	  til	  
konfirmationsforberedelse	  i	  7.	  klasse.	  
Vi	  vil	  gå	  på	  kreativ	  opdagelse	  i	  kirken	  og	  i	  bibelhistorierne,	  lære	  mange	  gode	  sange,	  gå	  på	  en	  lille	  
pilgrimstur	  en	  af	  dagene	  og	  have	  en	  god	  tid	  sammen.	  
	  
Vi	  vil	  holde	  4	  lørdage	  fra	  kl.	  10	  –	  14	  i	  præstegården	  i	  Tømmerby,	  Kirkevej	  40.	  
Hele	  forløbet	  slutter	  med	  en	  familiegudstjeneste	  Pinse-‐søndag	  kl.	  10.30 
i	  Tømmerby	  Kirke. 

Datoer	  til	  'Minikonfirmand'	  er:	  
	  

12.	  marts	  
16.	  april	  
30.	  april	  
14.	  maj	  

	  
	  	  	  Tilmelding	  via	  sms	  eller	  e-‐mail	  til:	   Lisa	  Bremer,	  konst.	  sognepræst	  	  
	   	   	   	   	   Tlf.	  23	  88	  19	  25	   e-‐mail:	  lib@km.dk 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Minikonfirmander i foråret
Der vil være minikonfirmandhold efter sko-
letid for børn i 3. klasse. 

Tilbuddet er både en hjælp til hjemmene 
med dåbsoplæringen og en forberedelse til 
konfirmationsforberedelsen i 7. klasse.

Forældre og børn vil få besked om forløbet 
fra præsten gennem skolerne.

Nu	  er	  det	  tid	  til	  'Minikonfirmand'!	  
'Minikonfirmand'	  er	  et	  tilbud,	  der	  gives	  til	  børn	  i	  3.	  klasse,	  som	  bor	  i	  Tømmerby-‐Lild	  sogne.	  
Tilbuddet	  er	  både	  en	  hjælp	  til	  hjemmene	  i	  dåbsoplæringen,	  og	  en	  forberedelse	  til	  
konfirmationsforberedelse	  i	  7.	  klasse.	  
Vi	  vil	  gå	  på	  kreativ	  opdagelse	  i	  kirken	  og	  i	  bibelhistorierne,	  lære	  mange	  gode	  sange,	  gå	  på	  en	  lille	  
pilgrimstur	  en	  af	  dagene	  og	  have	  en	  god	  tid	  sammen.	  
	  
Vi	  vil	  holde	  4	  lørdage	  fra	  kl.	  10	  –	  14	  i	  præstegården	  i	  Tømmerby,	  Kirkevej	  40.	  
Hele	  forløbet	  slutter	  med	  en	  familiegudstjeneste	  Pinse-‐søndag	  kl.	  10.30 
i	  Tømmerby	  Kirke. 

Datoer	  til	  'Minikonfirmand'	  er:	  
	  

12.	  marts	  
16.	  april	  
30.	  april	  
14.	  maj	  

	  
	  	  	  Tilmelding	  via	  sms	  eller	  e-‐mail	  til:	   Lisa	  Bremer,	  konst.	  sognepræst	  	  
	   	   	   	   	   Tlf.	  23	  88	  19	  25	   e-‐mail:	  lib@km.dk 
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Gudstjenesteliste Marts, april, maj 2017

Dato Helligdag Tømmerby Lild Lildstrand 

5/3  1. s. i Fasten 10.30  

12/3 2. s. i Fasten   19.00 MDC

15/3 Onsdag  19.00 Stillegudstjeneste 

19/3 3. s. i Fasten 10.30 + KK  

26/3 Midfaste  10.30 

2/4 Mariæ bebudelsesdag 19.00 AH  

9/4 Palmesøndag   10.30

13/4 Skærtorsdag 10.30  

14/4 Langfredag   10.30

16/4 Påskedag 10.30  

17/4 Anden Påskedag  10.30 + KK 

23/4 1. s. e. Påske 10.30 *  

30/4 2. s. e. Påske   10.30

7/5 3. s. e. Påske 10.30  

12/5 Store Bededag  10.30 

14/5 4. s. e. Påske 10.30  

21/5 5. s. e. Påske  10.30 

25/5 Kristi Himmelfartsdag 10.00 Konf.  

28/5 6. s. e. Påske   10.30 + KK

AH: Asger Hørving
MDC = Mariann Dyhrberg Christensen
KK = Kirkekaffe efter gudstjenesten
Konf. = Konfirmation
* = med konfirmanderne fra Tømmerby og Lild sogne

Sara Larsen Dissing, Fjordvej 24, Frøstrup
Amalie Brix Dommerby, Anlægsvej 23, Frøstrup
Lærke Hvam Friis, Rønnebærvej 2, Frøstrup
Amalie Græsbøll Pedersen, Kærupvej 40, Frøstrup
Tilde Høegh Sørensen, Thistedvej 671, Vust, Fjerritslev
Marcus Bang Fuglsang, Tømmerbyvej 25, Frøstrup
Mathias Fuhlendorff, Mirabellevej 11, Frøstrup
Alexander Oliver Schaffmeyer, Gl. Ålborgvej 73, Frøstrup
Marcel Normann Simonsen, Vestergade 37, Frøstrup
Jeppe Svanborg, Tømmerbyvej 14, Frøstrup

KONFIRMANDER I TØMMERBy KIRKE
KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 25. MAJ 2017 KL. 10.00
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