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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.
Ferie i uge 42. Henvendelse på feriedage oplyses på
telefonsvarer og mail.

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. 23 60 75 03
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. november 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 
efterår 2017

om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:

5. september

19. september

3. oktober

17. oktober: ved valg- 
 menighedspræsten

31. oktober

14. november

28. november

Kommende  
menighedsråds-
møder
7. september kl. 18.00

5. oktober kl. 18.00

2. november kl. 18.00

7. december kl. 18.00

Tømmerby menighedsråd 
holder møde 18-19, fælles-
mødet er kl. 19, hvorefter 
der er møde for Lild menig-
hedsråd kl. 20. Møderne 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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Konst. Sognepræst: Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
tlf. 35 12 27 09 (fastnet) eller 23 88 19 25 (mobil)
e-mail: lib@km.dk
Træffes bedst efter aftale (undtagen mandag)
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Menighedsrådsformand: 
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Kirkesangere:
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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
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31. oktober

14. november

28. november

Kommende  
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7. september kl. 19.00

5. oktober kl. 19.00

2. november kl. 19.00

7. december 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.

Sommerkoncerten i Tømmerby 
Kirke d. 25. juli blev en spæn-
dende og anderledes oplevelse. 
Kombinationen af musik og ma-
lerkunst gik op i en højere en-
hed. Publikum medvirkede som 
inspiration til de to udøvende 
kunstnere - Povl Christian Balslev 
komponist og til daglig organist 
ved Vor Frue Kirke i Svendborg 
og kunstmaler, forfatter og un-
derviser Mai-Britt Schultz.

Publikum valgte 4 – 5 melo-
dier, som Balslev improviserede 
over i 20 minutter, imens Schultz 

nedfældede sine indtryk på lær-
redet. Ingen vidste, hvor det ville 
føre hen. Så fulgte en pause, 
hvor publikum kunne gå tæt-
tere på lærredet, men helst ikke 
skulle tale til kunstmaleren, som 
havde brug for at blive i tanke-
gangen. Derimod måtte man 
meget gerne tale med organisten 
og give ham ideer til de næste 
20 minutters musik, som kom til 
at brede sig fra sommer- til jule-
salmer, fra morgen- til aftensal-
mer og fra Beatles til Beethoven. 
Balslev var imponeret over org-

lets kvalitet. Den flotte koncert 
skyldtes dog ikke mindst, at han 
selv har et formidabelt gehør, og 
melodierne gled naturligt over i 
hinanden.

De 20 minutters improvisation 
blev gentaget 3 gange, og efter-
hånden udviklede maleriet sig til 
en fantasi med engle og en hjort 
i centrum, sidstnævnte var ifølge 
kunstneren sandsynligvis inspi-
reret af reliefferne udvendigt på 
kirkens apsis.

Jens Erik Andersen

Spændende aften i Tømmerby

Aftensang er efterhånden en vel-
indsunget sommertradition ved 
Lildstrand kirke. Det arrangeres 
ved at lokale frivillige vælger sal-
mer og forestår læsninger til den-
ne stemningsfyldte stund i kirken 
før solnedgang. Menighedsrådet 
vil gerne sig tak for besøget og 
tak for indsatsen til alle, der kom 
forbi Lildstrand kirke i forbindel-
se med aftensangsarrangemen-
terne.

Aftensang i Lildstrand 2017
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Det er en god ide med kirkekaffe.
Kirkekaffe er et lille møde efter 
søndagsgudstjenesten, hvor vi 
kan hilse på hinanden. Når der er 
dåb eller andre specielle gudstje-
nester, kan vi sammen dele ople-
velsen over en kop kaffe.

I Lild og Lildstrand kirker sø-
ger vi derfor frivillige som vil stå 
for den aktivitet.

Hver tredje måned, når det 
nye kirkeblad kommer, vil man 
få tildelt en søndag, hvor man 
kommer og tilbereder kaffen før 

gudstjenesten. Kager forefindes.
Kan man ikke, aftaler man 

med en anden på listen, eller red-
ningsmandskab overtager jobbet, 
så man ikke behøver føle sig bun-
det. Det bliver således sikkert en 
3-4 gange årligt man får opgaven.

Man kan melde sig til ved sog-
nepræsten, jsho@km.dk / 97 99 
10 02, eller ved Annelise Sønden-
gaard, annslild@gmail.com / 21 
60 56 42.

Annelise Søndergaard

Tålmodighed er en dyd, når det 
gælder omlægning af kirkegårde. 
I flere år har en del af træerne 
mod øst på Lild kirkegård trængt 
til udskiftning. Nogle træer væl-
tede under storm sidste vinter, og 
andre havde rådangreb. Derfor er 
de nu fjernet. Planen for området 
langs diget mod øst er, at der nu 
foreløbigt er fræset op og sået 
græs, indtil der foreligger en be-
slutning om, hvilke træer der skal 
plantes. 

Jytte Koldsgaard

Begynder i oktober måned i Tøm-
merby præstegård. Konfirman-
derne får en seddel med hjem fra 
skole. Hvis nogen endnu ikke er 
blevet tilmeldt, må I gerne hen-
vende jer med det samme. Un-
dervisningen i efteråret er hver 
onsdag morgen kl. 8.00 til 9.30 
fra den 25. oktober, som er første 
gang. Efter nytår er det hver ons-

dag eftermiddag kl. 13.10 til 14.40. 
En bus bringer eleverne til skole i 
efteråret og fra skole i foråret.

Konfirmander og forældre invi-
teres til INTROEFTERMIDDAG 
søndag d. 19. november kl. 14.00, 
som begynder med en familie-
gudstjeneste i Tømmerby kirke, 
hvorefter der er kaffe og oriente-
ring om forløbet og andre spørgs-

mål i Konfirmandstuen, Kirkevej 
40. Søskende og bedsteforældre 
er også hjerteligt velkomne. Til-
meld venligst til introeftermidda-
gen ved at skrive til jsho@km.dk.

Kommende konfirmationsdatoer i 
hhv. Tømmerby og Lild kirker: 27. 
og 29. april 2018, 17. og 19. maj 
2019, 8. og 10. maj 2020.

Kaffebryggerlaug i Lild

Konfirmandforberedelse

Træerne på Lild kirkegård

Træerne vokser ikke ind i himlen. 
Men de vokser ud i luften, som vi ånder, 
og ned i jorden til de døde, som vi savner. 
Og det er alt nok.

(Søren Ulrik Thomsen)
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Der er minikonfirmand for 4. 
klasse torsdag efter skole fra ok-
tober til december. Det foregår i 
Tømmerby konfirmandstue, Kir-
kevej 40. Første gang er torsdag 
d. 5. oktober kl. 14.00. Børnene 
hentes med bus på skolen, og det 
slutter kl. 15.35. Til minikonfir-
mand kommer vi omkring em-
ner som hvad er kirke, og hvorfor 
holder vi påske og jul? Derud-
over synger og leger vi og laver 

en masse kreative ting, så som 
at lave lygter, male og klippe ef-
terårs- og julepynt. – Og så skal 
vi øve os på et spændende kryb-
bespil til skolens juleafslutning i 
december. Det er gratis at være 
med, og der vil være saftevand 
og en lille eftermiddagssnack. 
Børnene får en seddel med hjem 
fra skole, og man kan tilmelde sig 
via mail til jsho@km.dk eller på 
tlf. 97 99 10 02.

Minikonfirmandernes KRYB-
BESPIL vises i Tømmerby kirke 
ved skolens juleafslutning tors-
dag den 14. december 2017 kl. 
18.30.

Efter nytår er der minikonfir-
mand for 3. klasse hver torsdag 
kl. 13.10 til 14.45 fra uge 4 til uge 
13, ligeledes i konfirmandstuen. 
Forløbet slutter med et Påskespil 
ved minikonfirmanderne torsdag 
d. 5. april kl. 10.20 på skolen.

Døbte:
Marie Odder Mølbæk,
13. maj i Tømmerby Kirke.

Viede:
Kristina og Anders
Stetter Østervig,
12. maj i Tømmerby Kirke.

Begravede / bisatte:
Eigil Gede Kristensen,
26. maj fra Tømmerby Kirke.
Birthe Dorthea Kær,
22. juli fra Vesløs Kirke.
Lilly Gundersen,
25. juli fra Tømmerby Kirke.
Jens Chr. Jensen,
28. juli fra Tømmerby Kirke.
Rigmor Olivia Dahl,
28. juli fra Lild Kirke.

I foråret var der babysalmesang 
i Tømmerby konfirmandstue – 
det blev til adskillige gode for-
middage, og læseren skal ikke 
snydes for et glimt af hyggen!

Siden sidst

Minikonfirmand og krybbespil

Kristina og AndersMarie Odder Mølbæk

Teser til forbedring af kirken og verden:  
Konfirmandweekend på Bulbjerghjemmet

måder blev resultatet, men for at 
korset, evangeliet om Guds nåde 
og kærlighed, igen kunne vende 
den rigtige vej op.

Udover dette arbejde blev der 
dog også tid til andre aktiviteter. 
For eksempel kan nævnes: Sal-
mebogsstafet, dans og gåtur i so-
len, ”gurgl en salme”, vikingespil, 
en film sidst på dagen og en god 
portion hyggeligt samvær.

Mange tak til alle hjælpende 
hænder blandt både menig-
hedsråd, frivillige og forældre for 
bidraget til, at turen blev så vel-
lykket. Og tak til konfirmanderne 
for gode dage og godt humør og 
sammenhold.

Nå ja, og hvad blev så konfir-
mandernes tese ”til forbedring af 
kirken og verden”?

Alle har ret til frihed, 
 liv og kærlighed

Med disse store ord for øje øn-
skes alle en god sommer og et 
glædeligt reformationsjubilæum.

Julius Sebastian Bang Holst

Tilmelding for konfirmander 2018

Skal du konfirmeres i foråret 
2018, og bor du i Tømmerby el-
ler Lild sogn? Så tilmeld dig 
konfirmationsforberedelsen, der 
begynder efter efterårsferien, ved 

at sende en e-mail til præsten på 
jsho@km.dk. Du skal skrive dit 
navn, fødselsdato og postnum-
mer. Send e-mailen senest i uge 
23.

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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I sidste nummer af Kirkebladet 
blev det varslet, at der skulle 
oprettes minikonfirmandhold 
her i foråret. I stedet er der nu 
truffet aftale med skolen om 
minikonfirmand for den kom-
mende 4. klasse fra oktober til 
december 2017 (uge 40–50). 
Der vil blive arrangeret buskør-
sel fra skolen til konfirmand-
stuen kl. 14.00 hver torsdag. I 
minikonfirmandundervisnin-
gen vil vi udforske kristendom 

og kirke på en fortællende, le-
gende og kreativ måde. Det er 
gratis at deltage, og kirken sør-
ger for en eftermiddagssnack til 
børnene.

Forløbet vil slutte med sko-
lens juleafslutning i kirken og 
med et underholdende krybbe-
spil, torsdag den 14. december 
2017.

Invitationer med nærmere 
orientering sendes ud til foræl-
drene efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret

Aftensang i Lildstrand Kirke
Som omtalt andetsteds her i kir-
kebladet er fem datoer fastsat 
for aftensang i Lildstrand kirke. 
Aftensang er et tilbud om en 
stille aftenstund i kirken før sol-
nedgang. For at dette tidligere 
har kunnet realiseres, har lokale 
stillet sig til rådighed for at lede 

forløb med aftensang. Derfor in-
viteres der igen til planlægnings-
møde for interesserede, der vil stå 
for en enkelt aften:

Onsdag den 7. juni kl. 16.30 i 
Konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Lild Menighedsråd
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måder blev resultatet, men for at 
korset, evangeliet om Guds nåde 
og kærlighed, igen kunne vende 
den rigtige vej op.

Udover dette arbejde blev der 
dog også tid til andre aktiviteter. 
For eksempel kan nævnes: Sal-
mebogsstafet, dans og gåtur i so-
len, ”gurgl en salme”, vikingespil, 
en film sidst på dagen og en god 
portion hyggeligt samvær.

Mange tak til alle hjælpende 
hænder blandt både menig-
hedsråd, frivillige og forældre for 
bidraget til, at turen blev så vel-
lykket. Og tak til konfirmanderne 
for gode dage og godt humør og 
sammenhold.

Nå ja, og hvad blev så konfir-
mandernes tese ”til forbedring af 
kirken og verden”?

Alle har ret til frihed, 
 liv og kærlighed

Med disse store ord for øje øn-
skes alle en god sommer og et 
glædeligt reformationsjubilæum.

Julius Sebastian Bang Holst

Tilmelding for konfirmander 2018

Skal du konfirmeres i foråret 
2018, og bor du i Tømmerby el-
ler Lild sogn? Så tilmeld dig 
konfirmationsforberedelsen, der 
begynder efter efterårsferien, ved 

at sende en e-mail til præsten på 
jsho@km.dk. Du skal skrive dit 
navn, fødselsdato og postnum-
mer. Send e-mailen senest i uge 
23.
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Konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.
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måder blev resultatet, men for at 
korset, evangeliet om Guds nåde 
og kærlighed, igen kunne vende 
den rigtige vej op.

Udover dette arbejde blev der 
dog også tid til andre aktiviteter. 
For eksempel kan nævnes: Sal-
mebogsstafet, dans og gåtur i so-
len, ”gurgl en salme”, vikingespil, 
en film sidst på dagen og en god 
portion hyggeligt samvær.

Mange tak til alle hjælpende 
hænder blandt både menig-
hedsråd, frivillige og forældre for 
bidraget til, at turen blev så vel-
lykket. Og tak til konfirmanderne 
for gode dage og godt humør og 
sammenhold.

Nå ja, og hvad blev så konfir-
mandernes tese ”til forbedring af 
kirken og verden”?

Alle har ret til frihed, 
 liv og kærlighed

Med disse store ord for øje øn-
skes alle en god sommer og et 
glædeligt reformationsjubilæum.

Julius Sebastian Bang Holst

Tilmelding for konfirmander 2018

Skal du konfirmeres i foråret 
2018, og bor du i Tømmerby el-
ler Lild sogn? Så tilmeld dig 
konfirmationsforberedelsen, der 
begynder efter efterårsferien, ved 

at sende en e-mail til præsten på 
jsho@km.dk. Du skal skrive dit 
navn, fødselsdato og postnum-
mer. Send e-mailen senest i uge 
23.

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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I sidste nummer af Kirkebladet 
blev det varslet, at der skulle 
oprettes minikonfirmandhold 
her i foråret. I stedet er der nu 
truffet aftale med skolen om 
minikonfirmand for den kom-
mende 4. klasse fra oktober til 
december 2017 (uge 40–50). 
Der vil blive arrangeret buskør-
sel fra skolen til konfirmand-
stuen kl. 14.00 hver torsdag. I 
minikonfirmandundervisnin-
gen vil vi udforske kristendom 

og kirke på en fortællende, le-
gende og kreativ måde. Det er 
gratis at deltage, og kirken sør-
ger for en eftermiddagssnack til 
børnene.

Forløbet vil slutte med sko-
lens juleafslutning i kirken og 
med et underholdende krybbe-
spil, torsdag den 14. december 
2017.

Invitationer med nærmere 
orientering sendes ud til foræl-
drene efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret

Aftensang i Lildstrand Kirke
Som omtalt andetsteds her i kir-
kebladet er fem datoer fastsat 
for aftensang i Lildstrand kirke. 
Aftensang er et tilbud om en 
stille aftenstund i kirken før sol-
nedgang. For at dette tidligere 
har kunnet realiseres, har lokale 
stillet sig til rådighed for at lede 

forløb med aftensang. Derfor in-
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møde for interesserede, der vil stå 
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I sidste nummer af Kirkebladet 
blev det varslet, at der skulle 
oprettes minikonfirmandhold 
her i foråret. I stedet er der nu 
truffet aftale med skolen om 
minikonfirmand for den kom-
mende 4. klasse fra oktober til 
december 2017 (uge 40–50). 
Der vil blive arrangeret buskør-
sel fra skolen til konfirmand-
stuen kl. 14.00 hver torsdag. I 
minikonfirmandundervisnin-
gen vil vi udforske kristendom 

og kirke på en fortællende, le-
gende og kreativ måde. Det er 
gratis at deltage, og kirken sør-
ger for en eftermiddagssnack til 
børnene.

Forløbet vil slutte med sko-
lens juleafslutning i kirken og 
med et underholdende krybbe-
spil, torsdag den 14. december 
2017.

Invitationer med nærmere 
orientering sendes ud til foræl-
drene efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret

Aftensang i Lildstrand Kirke
Som omtalt andetsteds her i kir-
kebladet er fem datoer fastsat 
for aftensang i Lildstrand kirke. 
Aftensang er et tilbud om en 
stille aftenstund i kirken før sol-
nedgang. For at dette tidligere 
har kunnet realiseres, har lokale 
stillet sig til rådighed for at lede 

forløb med aftensang. Derfor in-
viteres der igen til planlægnings-
møde for interesserede, der vil stå 
for en enkelt aften:

Onsdag den 7. juni kl. 16.30 i 
Konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Lild Menighedsråd

5

Teser til forbedring af kirken og verden:  
Konfirmandweekend på Bulbjerghjemmet

måder blev resultatet, men for at 
korset, evangeliet om Guds nåde 
og kærlighed, igen kunne vende 
den rigtige vej op.

Udover dette arbejde blev der 
dog også tid til andre aktiviteter. 
For eksempel kan nævnes: Sal-
mebogsstafet, dans og gåtur i so-
len, ”gurgl en salme”, vikingespil, 
en film sidst på dagen og en god 
portion hyggeligt samvær.

Mange tak til alle hjælpende 
hænder blandt både menig-
hedsråd, frivillige og forældre for 
bidraget til, at turen blev så vel-
lykket. Og tak til konfirmanderne 
for gode dage og godt humør og 
sammenhold.

Nå ja, og hvad blev så konfir-
mandernes tese ”til forbedring af 
kirken og verden”?

Alle har ret til frihed, 
 liv og kærlighed

Med disse store ord for øje øn-
skes alle en god sommer og et 
glædeligt reformationsjubilæum.

Julius Sebastian Bang Holst

Tilmelding for konfirmander 2018

Skal du konfirmeres i foråret 
2018, og bor du i Tømmerby el-
ler Lild sogn? Så tilmeld dig 
konfirmationsforberedelsen, der 
begynder efter efterårsferien, ved 

at sende en e-mail til præsten på 
jsho@km.dk. Du skal skrive dit 
navn, fødselsdato og postnum-
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viteres der igen til planlægnings-
møde for interesserede, der vil stå 
for en enkelt aften:

Onsdag den 7. juni kl. 16.30 i 
Konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Lild Menighedsråd
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Temagudstjenester med Bjerget

HØSTGUDSTJENESTER
Der inviteres til høstgudstjenester,
som i år afholdes i:

Tømmerby kirke   10. september kl. 10.30
Lildstrand kirke   17. september kl. 10.30
Lild kirke   24. september kl. 10.30

Samarbejdet med Bjerget Efter-
skole om stillegudstjenester i Lild 
kirke fortsætter i dette efterår. 
Nu kaldes de bare temagudstje-
nester – men det vil fortsat være 
en onsdag aften kl. 19 og vare 
ca. ½ time. Ønsket med den nye 
overskrift er at eksperimentere, 
så der udover taizésang, medi-
tation og lystænding også gives 
rum til korte, uforpligtende ind-
slag fra elever eller andre der har 
lyst. Det kunne være lidt musik, 
sang, oplæsning eller en tanke, 
der tænkes højt. Kontakt gerne 
sognepræsten med idéer – og 
hold øje med Facebooksiden eller 
sogn.dk for at se mere om hver 
enkelt aften.

De tre temagudstjenester i ef-
teråret er 13. september,
11. oktober og 22. november
kl. 19 i Lild kirke.
Alle er hjerteligt velkomne!

Indre Mission Frøstrup
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

5/9 15.30 Pigedag Vibeke Sode Hjorth Thisted Missionshus

21/9 19.30 Kredsmøde Hans Jørgen Hedegaard Frøstrup Konfirmandstue

26/10 19.30 Soldatermissionen Henrik Rasmussen Hillerslev Missionshus 

  (Fællesmøde med Hillerslev)

16/11 19.30 Bibelmøde  Ingerlise og Holger Søndergaard

6/12 19.30 Adventsfest Søren Peter Thomsen Hillerslev Missionshus 

  (Fælles med Hillerslev)
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Alle kirker synger

500 års fødselsdag - fælles i Nordthy/Hannæs

Allehelgensgudstjenester Luther-teater på Bjerget Efterskole

I 2016 startede et maratonløb i 
Thisted Provsti. Et salmemara-
ton, hvor vi synger os igennem 
store dele af den Danske Salme-
bog. Det blev en stor succes, og 
derfor fortsætter løbet i 2017-18. 
Den første onsdag i hver måned 
fra kl. 19.00 – ca. 20.15 synger vi 
videre, og samtidig kommer vi 
omkring i Thisted Provstis mange 
kirker. Fra 6. september til 2017 til 

2. maj 2018 er der planlagt 8 nye 
sangaftener. Hver aften synges 
ca. 10 salmer, der introduceres 
af stedets præst. Onsdag den 4. 
oktober 2017 kl. 19.00 går sta-
fetten til Lild Kirke. Vi vil synge 
både gammelkendte og helt nye, 
gode salmer. Der er fri adgang, og 
til sidst er der kaffe. Foldere med 
hele sæsonens program ligger i 
kirkerne. Kom og syng med!

Den 31. oktober kl. 17.00 er der 
festlig reformationsgudstjeneste 
i Østerild kirke ved sognepræst 
Asger Hørving. Arrangementet 
er fælles i Nordthy/Hannæs, og 
man kan tilmelde sig til efterføl-

gende spisning kl. 18.00 i Fælles-
huset, Østerild. På denne dag er 
det 500 år siden, at Martin Luther 
slog sine berømte teser (sætnin-
ger) op på kirkedøren i Witten-
berg og satte en bevægelse i gang 

i samfund og kirke, som fortsat 
udgør pulsslaget i vores Folke-
kirke. Kom og tag del i fejringen. 
Tilmelding til spisning på 97 99 
50 10.

Finder sted i Tømmerby og Lild 
kirker søndag den 5. november.

Ved disse gudstjenester bli-
ver navnene på sognets døde og 
begravede i årets løb læst op fra 
prædikestolen, mens der tændes 
et lys for deres minde.

Tirsdag den 7. november kl. 19.00 
- ca. 20.30 optræder skuespiller 
Martin Schwab med forestillin-
gen ”Stand-Up for Luther – en 
teaterfortælling om mennesket 
Luther”. Vi følger i Luthers fod-
spor og kommer tæt ind på livet 
af et menneske, som i høj grad 
har formet vores kultur med sine 
idéer og salmer – sådan nogle 
skrev Luther nemlig også, og vi 
skal prøve at synge nogle af dem 

i løbet af aftenen. Det finder sted 
på Bjerget Efterskole, og hele 
overbygningen fra Hannæssko-
len deltager. Aftenen arrangeres 
i samarbejde med menigheds-
rådene i Øsløs-Vesløs-Arup og i 
Hunstrup-Østerild-Hjardemål. 
Der serveres kaffe, kage og safte-
vand i pausen efter forestillingen 
– gratis for skoleelever, 25 kr. for 
øvrige gæster. Alle interesserede 
er velkomne!

Sæt kryds i kalenderen ved 
årets Julekoncert med
Fjerritslev Bykor
den 6. december
kl. 19.30
i Tømmerby kirke.
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Gudstjenesteliste september, oktober, november 2017

Dato Helligdag/arrangement* Tømmerby     Lild Lildstrand

3/9  12. s. e. Trinitatis      10.30 

10/9  13. s. e. Trinitatis 10.30 Høst

13/9  Temagudstjeneste       19.00 

17/9  14. s. e. Trinitatis        10.30 Høst

24/9  15. s. e. Trinitatis     10.30 Høst 

1/10  16. s. e. Trinitatis  10.30  

4/10  Alle Kirker Synger      19.00 

8./10 17. s. e. Trinitatis  10.30  

11/10 Temagudstjeneste      19.00 

15/10 18. s. e. Trinitatis        19.00 AHOE

22/10 19. s. e. Trinitatis 9.00 AHOE  

29/10 20. s. e. Trinitatis      10.30 

31/10 Reformationsgudstjeneste    17.00 i Østerild kirke

5/11  Allehelgen  10.30    14.00 

7/11  ”Stand-Up for Luther”   19.00 på Bjerget Efterskole

12/11 22. s. e. Trinitatis         10.30

19/11 23. s. e. Trinitatis 14.00 konf.  

22/11 Temagudstjeneste      19.00 

26/11 Sidste s. i kirkeåret      10.30 

Billede 1
Find vej, så Moses i sivkur-
ven kommer frem til Faraos 
datter.
(2 Mos 2:6)

Billede 2
Forbind punkterne og se 
dyret, som ikke ville bære 
Bileam hen for at skade 
israelitterne.
(4 Mos 22:21)

konf. = Familiegudstjeneste, konfirmander medvirker. Efter alle gudstjenester er der Kirkekaffe.

AHOE = Asger Hørving.

* se omtale i kirkebladet. Børnehjørnet
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