
Kirke & Sogn
Tømmerby, Lild og Lildstrand

Juni · Juli · August 2019

Arrangementer for børn 
og familier på side 9.



Vi mødes til 
gudstjeneste 
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
  11. juni ved Peter H. Jensen

  25. juni
   9. juli ved Gudrun Nielsen

  16. juli  ved Annelise  
Søndengaard

   6. august
  20. august
   3. september
Alle er velkomne!

Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Personaleoplysninger 
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Tlf. 97 99 10 02
E-mail: jsho@km.dk
Mandag er fast fridag.
Julius holder ferie fra den 8. - 28. juli. I uge 28 varetages embedet af 
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, som træffes på telefon 97 99 30 45 
og mail: gukn@km.dk.

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 nummer af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten
inden 1. august 2019.
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

Kommende  
menighedsråds
møder
 4. juni

 1. august

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 gen-
gæld altid er gudstjeneste i én af 
vore tre kirker. 
Nøgle til Tømmerby Kirke kan lå-
nes 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.
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”Hvis nogen si’r, det hele går 
ad helvede til, så tro dem ikke, 
det har altid været sådan, og det 
bliver det nok ved med, tror du 
ikke?”

Sådan synger Kim Larsen til 
Susan Himmelblå, og så kom-
mer opfordringen: ”Men lov mig, 
at du aldrig bliver træt af livet en 
skønne dag, for du er Susan Him-
melblå, og det er dit fra nu af.”

Alle mulige dystre fremtids-
udsigter kan nogle gange tage 
modet fra os. Den hvile, Jesu gla-
de budskab giver, er en hvile i, at 
alting ikke står og falder med din 
og min indsats. Evangeliet lader 
os tro på, at vi ikke skal bære det 
hele selv, hverken livet eller dø-
den.

Heller ikke den skyld, vi aldrig 
kan slippe for, fordi vi er og bli-
ver uperfekte mennesker af kød 
og blod, der fejler og falder i, 
uanset hvor gode hensigter vi al-
tid har eller hvor megen umage 
vi gør os.

Det ender godt, lyder det til 
os: Verden, du og jeg, er i Guds 
hænder, både når vi lever og når 
vi en dag dør.

Der er en grund til, at da Gud 
i seks dage havde arbejdet sten-
hårdt på at skabe hele den vid-
underlige verden, som vi har fået 
til låns, lagde han sig i overført 
forstand på sofaen, slukkede 
mobilen, gik sig en tur – kort 
sagt lavede absolut ingenting på 
den 7. dag.

Måske er hviledagen Guds 
største og dyrebareste gave til os 
mennesker, som slider os trætte, 
fordi vi synes vi skal være til-
gængelige døgnet rundt.

Jesu ord minder os om et dy-

bere perspektiv på livet, end det 
vi hele tiden holder op for os 
selv, når vi farer og flyver som 
fluer i en flaske for at nå alt det, 
vi skal - eller bilder os ind, at vi 
skal.

I kirken får vi vist en anden 
retning end næste lønforhøjelse 
eller næste karakteroprykning, 
eller hvilke ambitioner det nu er, 
du og jeg stræber efter.

Her bliver vi mindet om den 
hvile, der ligger i, at vi altid al-
lerede er elsket af Gud.

Fordi vi er hans med hud og 
hår, fejl og mangler, sejre og suc-
cesser.

Vi er alle små lykkeriddere, 

som af og til falder af hesten. 
Men Jesus siger: ”Se til blom-
sterne på marken. Tager Gud 
sig ikke af dem?” og Kim Larsen 
synger ”Se de vilde roser på den 
stenede vej, de står og vugger i 
vinden. Forglem dem ej!”

Præstens spalte

Sommerens særudstilling på 
Heltborg Museum vil stå i kir-
ketekstilernes tegn. Messehagler, 
dåbsklude og alterklæder fra Thy 
og Mors vil blive udstillet fra den 
16. juni til den 1. september.

Morsø – Sydthy – og Nordthy 
Distriktsforeninger og Morsø –
Sydthy og Thisted provstier har 
sammen med Heltborg Museum 
v. Liv Stange og Jytte Nielsen 
gennem længere tid arbejdet på 
at skabe en udstilling med mange 
forskellige messehagler fra Mors 
og Thy. Rundt omkring i vore 
sognekirker findes de smukkeste 
tekstilarbejder fra mange aner-
kendte kunstnere. Messehaglen 
er jo først og fremmest et klæd-
ningsstykke til brug ved guds-
tjenesten, men kan også være et 
sandt kunstværk, som formilder 
kristne symboler og tegn. Til ud-

stillingen er der 
således lånt teks-
tiler fra mange 
kirker.

I udstillingspe-
rioden vil der være 
arbejdende værk-
steder og foredrag, 
så alle kan lære at 
strikke dåbsklude eller blive klo-
gere på tekstilernes historie.

Heltborg Museum er også 
kendt for sin store samling af Jens 
Søndergaards malerier mm. Der 
er nu en god anledning til et be-
søg på museet med den smukke-
ste udsigt over Limfjorden.

Udstillingen åbnes den 16. juni 
kl. 14.00 af tidligere biskop Søren 
Lodberg Hvas. Alle er velkom-
men.

Jytte Nielsen,  
Museumsleder Museum Thy.

Kirketekstiler på Heltborg Museum

3



Salmestafet

Barnesind og barnetro  
Estrid har givet mig stafetten, og 
længe var jeg lidt for travl, men 
så blev det atter en herlig påske 
med livet og lyset i al opstandelse. 
Huset her har myldret med rød-
kindede småfolk, der med fantasi 
folder sig ud i forventning om, at 
hver dag kunne skabe en ny og 
forunderlig virkelighed. Når man 
lytter med hos de, ofte meget al-
vorlige små, fortæller de i finur-
lige kontraster og paradokser. I 
deres fantasi og daglige eventyr 
findes det gode og onde, lyset og 
mørket, livet og døden, himmel, 
stjerner og evighed en klar aften 
over Tømmerby Fjord. De tænker, 
fortolker og tror -  ja, lever uop-
hørligt.
At møde dem giver mig barnesind 
og barnetro tilbage. Som lille var 
min verden også både tillokkende 
og skræmmende. Mørket – døden, 
frygten for at miste, og den der 
mærkelige evighed, der altid ligger 
forude og venter og aldrig lader sig 
forstå med et følsomt barnesind. 
Det kunne skabe en angst uden 
navn.
Og så var det man havde brug for 
hjælp i alt det usikre. Min elskede 
mormor gav den ofte til mig. Hun 
talte højt, nært og fortroligt med 
Vor Herre, som var det en gam-
mel og trofast ven. Hun betroede 

ham alt og bad om hjælp helt ned 
i detaljer, hvor hun ikke altid vid-
ste, hvad hun skulle lave til mid-
dag næste dag. Og hjælpen kom 
også i de salmer hun sang for mig. 
”Gud Fader har sagt, stå engle på 
vagt, hvor mine de små er i senge!” 
Og så var englene der! Man kunne 
næsten række ud og røre dem. Når 
jeg vågnede om morgenen under 
hendes varme dyne kom selve Ly-
sets Engel ind i dagen med glans 
og jog alle nattens skygger borte. 
Det var min morgensalme. Også 
min mor sang de salmer for mig, 
og jeg har sunget dem videre til 
mine børn. Det kan godt være, at 
mørket kan råde, men i de salmer 
får lyset altid magten i et beskyttet 
barnesind.
Og de der engle… Engang for 
mange år siden måtte familien 
stoppe op for rødt ved et vejkryds. 
Oppe i vejkrydset, spændt ud på 
liner, var der også en lysende rød 
lampe. – Far? Spurgte min yngste 
datter. – Er der rødt lys for engle-
ne? Jeg smilede mig glad. Forestil-
lede mig en lang, lang kø af engle, 
der ventede på at det skulle blive 
grønt, så de kunne komme ind i 
verden for at stå vagt og give da-
gen glans.

Salmestafetten gives videre til 
Dorte Krøyer.

Mel.: Thomas Laub 1915

674 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

3. Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

6. Da drypper som duggen
der manna på vuggen 
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.

7. Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.

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. Til dette kirkeblad har Torben 
Persson skrevet om et par salmer.
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Mel.: C.E.F. Weyse 1837

747 Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

2. Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.

3. Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade 

 vrimmel.

4. Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen 

 ligger.

5. Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans 

i øje.

6. Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang 

 fornemmer.

B.S. Ingemann 1837.

Gudstjeneste med  
besøg af Fangekoret
Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå 
stemmer!

Søndag den 23. juni kl. 14.30 i 
Tømmerby Kirke vil Fangekoret 
synge for og med os ved en fælles 
gudstjeneste med Øsløs-Vesløs-
Arup pastorat. Fangekoret består 
af indsatte på udgang samt tidli-
gere indsatte, som er fortsat med 
at synge efter løsladelsen. Der er 
skrevet bøger og lavet film om 

Fangekoret, som kaldes for Kri-
minalforsorgens mest synlige re-
socialiserende projekt. Korleder 
igennem 22 år, Louise Adrian, 
har fået flere priser for sit arbejde 
med koret, som i mere end 12 år 
har sunget for fulde huse rundt i 
hele Danmark.

Samarbejdsudvalget

PINSEFEJRING MED MORGENTUR 
fra Tømmerby Kirke til Lild Kirke

  

Den 9. juni kl. 7.00 ved Tømmerby Kirke  
– fortsætter kl. 8.00 i Lild Kirke.

  

Vi begynder med morgensang og musik øst for Tømmerby 
Kirke, hvor vi håber pinsesolen vil skinne i al sin glans over vej-
ler og fjord. Derefter nyder de, der har lyst, gåturen på et par 
kilometer op til Lild Kirke, hvor Pinsegudstjenesten begynder 
kl. 8.00. Efter en festlig gudstjeneste i kirken inviteres der til 
morgenmad inde eller udenfor alt efter vejret. Menighedsrå-
det har bagt boller, – medbring kaffe og lidt til det fælles mor-
genbord i rygsækken. Vi vil også synge fra højskolesangbogen 
og få en hyggelig morgen sammen.
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Pilgrimsvandring i Fosdalen 16. juni
Vi har i Jammerbugt Provsti en snart rigtig lang tra-
dition for en sommer-pilgrimsvandring.

Sidste sommer gik turen fra Tømmerby Kirke til 
Lildstrand Kirke. I 2019 er vandringen søndag den 16. 
juni og foregår i den smukke natur omkring Fosdalen 
og derfor med en kort gudstjeneste i Lerup kirke som 
start.

I år har vi den glæde, at Pilgrimspræst Elisabeth 
Lidell vil lede vores vandring. Hun har siden årtu-
sindskiftet arbejdet med pilgrimsvandringer: Skrevet 
om dem, ledet dem, gået dem og er på den måde en 
slags pioner inden for pilgrimspraksis i Folkekirken. 
Turen er en heldagstur, lige når Han Herreds natur er 
allersmukkest. Vi skal gå cirka 12 km på vandrestierne 
i området. Det bliver fantastisk flot, så der er både no-
get til øjet, sjælen og kroppen, når vi deler sådan dag 
på en måde, man sjældent oplever i det daglige. In-
viter din ven, nabo, søn eller datter på en anderledes 
fællesoplevelse og få ro på!

Det nærmere dagsprogram følger senere med 
klokkeslæt og andre praktiske oplysninger.
Pilgrimsvandring:
-  er for alle, der holder af at gå i naturen
-  minder os om, at livet handler om at være på vej

På pilgrimsudvalgets vegne  
Inger Øeby

Aftensang på Stranden
I løbet af sommeren arrangeres der aftensang i 
Lildstrand Kirke. Menighedsrådet i Lild står sam-
men med hjælpsomme folk fra sognet for arran-
gementet, som er åbent for alle. Aftenssang er 
en stille samling i kirken før solnedgang, hvor vi 
med fællessang, orgelmusik, læsning af sønda-
gens tekst og fadervor slutter dagen af.
Der vil være et lille lokalt indslag med korte histo-
rie-/erindringsbilleder eller lignende. Medbring 
kaffe og kop. Vi slutter med et par højskolesange 
ved stranden, hvor menighedsrådet serverer kage 
efter aftensangen. 
Velkommen til aftensang tirsdage på følgende 
datoer:   2. juli kl. 21.00
  16. juli kl. 21.00
  23. juli kl. 20.00
   OBS. 30/7 kl. 19.30 koncert 

med Højlund og Holmsgaard 
  6. august kl. 20.00
  14. august kl. 20.00
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Sommerens koncerter – 
Musik i Hanherred

Kristian Krogsøe
Tømmerby Kirke,9. juli kl. 19.30

Kristian Krogsøe blev i en alder 
af 24 år ansat i Århus Domkirke 
med landets største kirkeorgel. 
Han har siden sin debut i Berliner 
Dom givet koncerter med et bredt 
repertoire i Danmark såvel som i 
udlandet og har høstet højeste ros 
for sine 2 cd-udgivelser, senest i 
2016 “A Tribute to J.S. Bach” som 
gav 6 stjerner ud af 6 af Kristeligt 
Dagblads anmelder, som kaldte 
den “Et brag af en orgelplade”. 

Som solist med orkester har 
han medvirket i Berliner Staats-
opers opsætning af Busonis opera 
Doktor Faust dirigeret af Daniel 
Barenboim og ved flere lejligheder 
med Aarhus Symfoniorkester un-
der ledelse af Giancarlo Andretta, 
Leif Segerstam og Alexander Ve-
dernikov.

Som akkompagnatør med kor 
har han arbejdet med bl.a. Dan-
marks Radios Vokalensemble og 
Den Jyske Operas Kor og dirigen-
terne Stefan Parkman og Marcus 
Creed.

Kristian Krogsøe er en af Dan-
marks absolut dygtigste organister. 
Velkommen til orgelkoncert med 
værker af bl.a. Bach, Buxtehude, 
Mozart, Alain og Z. Gárdonyi.

Denne aften spiller duoen Høj-
lund & Holmsgaard sensomme-
ren ind med danske og nordiske 
sange og viser i perlende nye 
arrangementer. De kæder dem 
sammen med svenske polskaer 
og enkelte nyere nordiske sange 
af blandt andre Sofia Karlsson, 
Ingebjørg Bratland og Esbjörn 
Hazelius.

Højlund & Holmsgaard er en 
nystartet duo som spiller nye og 
gamle sange og viser - primært 
fra norden, men med enkelte 
afstikkere til sydligere himmel-
strøg. Duoen består af Ingeborg 
Højlund på sang og guitar, og 
Uffe Holmsgaard på strengein-
strumenter af forskellig art: gui-
tar, cittern og mandolin. Sam-
men udforsker duoen de intense 
og intime klange, der opstår, når 
blot to instrumenter mødes med 
stemmen. 

Deres repertoire rummer san-
ge, som med enkle ord beskriver 
tilværelsen, naturen og livet mel-
lem mennesker. Selvom denne 
duo først havde premiere i 2018, 
har de to musikere spillet sam-
men i rigtig mange år i andre 
sammenhænge, spillet i ind - og 
udland og udgav i 2016 debutal-

bum med folkeorkestret Psalmo-
die. 

Ingeborg Højlund er uddannet 
sanger og dirigent fra Det Jyske 
Musikkonservatorium og har en 
alsidig baggrund i både rytmisk 
og klassisk musik. De sidste par 
år har hun været tilknyttet Aar-
hus Teater og blandt andet med-
virket i forestillingerne Erasmus 
Montanus og Lyden af de skuldre 
vi står på. Hun har desuden en 
helt særlig tilknytning til Lild, 
da hendes familie har haft som-
merhus i området hele hendes liv. 
Uffe Holmsgaard er autodidakt 
spillemand med stor kærlighed 
til lyden af allehånde strengein-
strumenter. Han har de seneste 
mange år udforsket musik fra 
mange områder i Europa, særligt 
græsk, svensk, norsk og dansk 
folkemusik. Ved siden af musik-
ken har han forsket i byzantinsk 
poesi og opholdt sig bl.a. 2,5 år 
ved universitetet i Uppsala, hvor 
han afsluttede sin postdoc, og 
hvor han derudover dykkede ned 
i den svenske folkemusik.  

Der er gratis adgang til koncer-
terne, men der samles ind til skif-
tende gode formål, så medbring 
gerne en god gave.

Højlund & Holmsgaard
Lild Strand Kirke, 
30. juli kl. 19.30
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Siden sidst

Der var tid til kreativitet, hygge, 
frisk havluft og rundbold, da 
konfirmanderne var på weekend 
på Bulbjerghjemmet i slutningen 
af marts.

De dygtige efterskoleelever spil-
lede og sang for, og i alt ca. 150 
kirkegængere bidrog med deres 
sangstemmer til, at det blev en 
festlig ”Midt om Natten” Aften-
kirke d. 10/5 med sange af Kim 
Larsen. En gudstjeneste skal 
være en fest!

Børge Sørensen har lavet en flot 
Stor Bibel til brug ved børne-
gudstjenesterne i Tømmerby Kir-
ke. Mange tak! Vi er spændte på 
at tage den i brug.

Ved gudstjenesten Palmesøndag lavede minikonfirmanderne en op-
førelse af Jesu sidste påskemåltid, tilfangetagelse og korsfæstelse. Der 
var både sang og dramatik. Bagefter holdt vi afslutning i konfirmand-
stuen, og forældre og børn legede To mand frem for en enke i præste-
gårdshaven.
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INDSAMLINGER
Mellem jul og påske blev der indsamlet 1.540 kr. 

til fordel for KFUM & K. Tak for alle gaver! 
Søndag d. 10. marts 2019 blev der indsamlet 9.111 kr. (ekskl. gaver via MobilePay) for Fol-

kekirkens Nødhjælp – et flot resultat med en fremgang i forhold til sidste år. Tak for ind-
satsen til alle medvirkende og til alle, der har støttet indsamlingen med bidrag. Pengene 

går til verdens fattigste og de mennesker, der lige nu er hårdest ramt af klimaforandringer.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu

 til næste års indsamling søndag d. 8. marts 2020.

Babysalmesang  
og sommerferie

Der er Babysalmesang hver fredag 
formiddag i Tømmerby Kirke. Hen over 
sommeren holder vi dog en pause. 
Sidste gang inden sommerferien bliver 
fredag den 28. juni, og vi begynder 
igen fredag den 23. august kl. 10 i 
Tømmerby Kirke som hidtil. Følg med 
i begivenheden på Tømmerby-Lild 
Sognes Facebook-side for at holde dig 
ajour med eventuelle ændringer.

BØRNE
GUDSTJENESTE 
onsdag efter Pinse

den 12. juni kl. 17.00  

Det begynder i Tømmerby 
Kirke med en kort gudstjene-
ste i børnehøjde.

Efter gudstjenesten indby-
der vi alle, der har lyst til at 
spise med og hygge sig sam-
men med andre familier i 
konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Maden er forberedt, og ef-
ter hygge, sang og leg siger vi 
tak for i aften kl. 18:45, så sen-
getiden kan overholdes.

Tilmelding sker senest to 
dage før (10. juni). Skriv til 
præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 2331 5402.

Det er gratis at spise med. 
Gudstjenesteholdet glæder 
sig til at se jer!

Menighedsrådet

Skal du konfirmeres i foråret 2019, 
og bor du i Tømmerby eller Lild 
sogn? Så tilmeld dig konfirmati-
onsforberedelsen, der begynder 
efter efterårsferien. Tilmelding vil 
foregå på præstekontoret, Kirke-
vej 40, Frøstrup: 
Tirsdag d. 28. maj kl. 16.00-18.00 
Torsdag d. 30. maj kl. 16.00-18.00 

Kom forbi den af dagene, der 
passer dig og din familie bedst, 
og bliv meldt til. Har I spørgsmål 
eller er forhindrede, kan jeg kon-
taktes på tlf.: 9799 1002 og mail: 
jsho@km.dk.

Når du er tilmeldt, vil du og din 
familie blive inviteret til en intro-
duktionsaften efter sommerferien.

Kommende konfirmandfami-
lier bedes allerede nu sætte kryds 
i kalenderen:

Forårets konfirmationer fin-
der sted Store Bededag, d. 8 maj i 
Tømmerby Kirke og søndag d. 10. 
maj i Lild Kirke. I 2021 er konfir-
mationerne hhv. 30. april og 2. maj.

… og mini-
konfirmand

Alle, der efter sommerferien skal 
gå i 3. klasse på Hannæsskolen i 
Frøstrup, får efter sommerferien 
en indbydelse til at være mini-
konfirmander.

Julius Bang Holst

Velkommen i kirken som konfirmand

En dag sad Abraham foran sit 
telt i den bagende middagshede. 
Han fik øje på tre mænd, som 
kom imod ham. Abraham rej-
ste sig og bød dem velkommen. 
Mens de spiste, fortalte mæn-
dene om noget mærkeligt, der 
skulle ske for Abraham og hans 
kone Sara næste år. Sara lyttede 
ved teltdøren og lo. Vi er da alt 
for gamle, tænkte hun. Men Gud 
som var den ene af mændene, 
sagde: ”Hvorfor lo Sara? Intet er 
umuligt for Gud.” Og det skete.

Hvad fik Sara og Abraham 
året efter? (Tip: Kig i Alle Børns 
Bibel eller 1 Mos 18-21)

Send svaret ind til  
jsho@km.dk senest  
mandag den 24. juni  
– så vinder du måske en 
spændende præmie!

9



LOKALSIDERNE

Vor forenings helt primære formål 
og ambition er at give surferne på 
Bygholm de allerbedste forhold 
og betingelser. Nogle af disse har 
vi allerede, til dels fra naturens 
side:

-  Særdeles gode vand-, strand- 
og bundforhold, optimale for 
mange discipliner og begyn-
dere. Vi vil gøre Bygholm til det 
bedste undervisningssted.

-  En perfekt beliggenhed ved 
A11 og klods op ad camping-
plads og tankstation/cafeteria/
minikøbmand, midt i en herlig 
og varieret natur.

-  Et bagland der bakker op; vi 
har et forbilledligt samarbejde 
med Øsløs Sogne- og Kultur-
forening og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild.

Hertil kommer:
-  Vi er en del af Cold Hawaii 

Inland, et kæmpeprojekt, som 
Thisted Kommune driver.

-  I løbet af få år skal der blive 
indrettet toiletter (offentlige 
og til helårsbrug) og omklæd-
ningsfaciliteter på spottet. 
Der kommer en overdækket 
grillplads og der er tilskuerfa-
ciliteter på taget. Efterfølgende 

kan der udvides med forenings-
faciliteter og depotrum. Vi har 
at gøre med en virkelig attrak-
tion inden for kitesurf, det skal 
vi udnytte, både til vands og til 
lands.

-  Vi skal være gode til medie-
pleje, til at udnytte den digitale 
platform.

-  Vi skal bruge kitesurf til at 
reklamere for vort bagland og 
lokalområde. Vi skal gøre op-
mærksom på vore stedbundne 
værdier, de gode historier og 
det gode liv, som vi praktiserer.

-  Det bliver nok således, at vi 
lægger billet ind hos Cold 
Hawaii/Klitmøller, at vi bliver 

Bygholm Kitesurf – Sæsonen står for døren
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en del af en fælles branding, 
hvor også Vorupør og Agger 
deltager. 

-  Vi skal ikke være blege for at 
stå ved, at Bygholm Kitesurf 
også drejer sig om at fremme 
lokal bosætning.

Vi havde generalforsamling man-
dag den 29. april. En ny bestyrelse 
består af følgende: Bendt Bruun, 
Ernst Breum, John Gasberg, Lars 
Mortensen, Louis Kristensen 
(nyvalg), Lukas Bunzendahl og 
Thomas Heinzelmann.

Vi ser frem til den kommende 
sæson med både national og in-
ternational deltagelse, med en 
fyldt rateplads, en fyldt rigge-
plads og massevis af kitedrager 
på vandet og i luften. Der bliver 
sikkert også arrangeret stævner.

Ernst Breum

Bygholm Kitesurf – Sæsonen står for døren

Sæt  X i kalenderen

Foredrag med den danske 
munk Broder Theodor fra 
 Assisi, der for nylig kunne  
ses på DR 1 i Gintberg på 

kanten af EU – Italien. 

Tirsdag den 19/11 kl. 19  
i konfirmandstuen.

11



Gudstjenesteliste Juni, juli, august 2019

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
2/6 6. s. e. påske 10.30  
8/6 Dåbsgudstjeneste 10.00  
9/6 Pinsedag 7.00 8.00 
10/6 Fælles friluftsgudstjeneste  Malle Strand, Sennels, 11:00
12/6 Børnegudstjeneste 17.00  
16/6 Trinitatis søndag   10.30
23/6 Musikgudstjeneste 14.30  
30/6 2. s. e. Trinitatis  10.30 
2/7 Aftensang   21.00
7/7 3. s. e. Trinitatis 10.30  
9/7 Koncert 19.30  
14/7 4. s. e. Trinitatis   19.00 GN
16/7 Aftensang   21.00
21/7 5. s. e. Trinitatis 19.00 MM  
23/7 Aftensang   20.00
28/7 6. s. e. Trinitatis  19.00 FF 
30/7 Koncert   19.30
4/8 7. s. e. Trinitatis 10.30  
6/8 Aftensang   20.00
11/8 8. s. e. Trinitatis   10.30
13/8 Aftensang   20.00
18/8 Friluftsgudstjeneste  Bulbjerg, 14.00
25/8 10. s. e. Trinitatis  9.00 MM 
1/9 11. s. e. Trinitatis 10.30  

ARRANGEMENTER PÅ TRYE 
12. juni kl. 14.00:  Onsdagsbanko
26. juni kl. 12.00:  Skt. Hansfest med pølser og is
Juli:   Besøg af Tjernobyl-børnene.  

Dato fremgår af Spiren
14. aug. kl. 14.00:  Onsdagsbanko
28. aug. kl. 14.00:   Onsdagshygge  

med underholdning

Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
5/6 19.00 Havemøde Henrik Jørgensen  Bethina og Jens Jensen,  

Snerlevej 6 Hillerslev
6/6 18.30 Udflugt til Klitmøller  Afgang fra Torvet
28/8    19.30 Undervisningsvideo  Konfirmandstuen

GN = Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen; MM = Mariane Madsen; FF = Finn Feilan
Der er altergang og kirkekaffe ved alle søn- og helligdagsgudstjenester undtagen 
konfirmationerne.

GUDSTJENESTE 
PÅ BULBJERG 

søndag d. 18. august kl. 14.

Traditionen tro vil der være sommer-
gudstjeneste på Bulbjerg i august må-
ned. Natur-alteret og det store kors 
af drivtømmer findes frem og stilles 
op i gryden med kig mod Lildstrand 
og havet. I tilfælde af dårligt vejr flyt-
tes gudstjenesten til Lildstrand Kirke. 
Vi håber, det holder tørt, så vi kan få 
endnu en god oplevelse på Bulbjerg! 
Medbring kaffekurv og klapstol eller 
tæppe, så vi kan hygge os sammen 
bagefter!
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