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Vi mødes til 
gudstjeneste 
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 4.  september (NB. onsdag)

 17.  september
 1.  oktober
 15.  oktober
 29.  oktober
 12.  november
 26.  november
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.
Præsten holder fri den 14.-15. september samt i uge 42, hvor em-
bedet varetages 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 nr. af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten  
inden 1. november.
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
 3. september
 1. oktober
 6. november
 3. december
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 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 
eller Else Gregersen,
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke er 
åben alle dage i 
dagtimerne.

2



Udeblive
r kirkebladet, k

ontakt da 

sognepræste
n: 97991002

jsho@km.dk

Og vi har igen i år haft dejlige 
og stemningsfulde oplevelser 
ved velbesøgte aftensange i 
Lildstrand kirke. Vores gode 
organist og kirkesanger har 
understøttet de lokale folk fra 
pastoratet, som har stået for for-
løb. 

I år har vi hver aften ud over 
salmer haft et ti minutters ind-

læg af lokalhistorisk karakter, 
nogle af dem på dialekt.

Vi har hørt om folk i gamle 
dage, om Lildstrands storheds-
tid! Om Noldes besøg, også den 
nyere tid har vi haft glæde af at 
høre om, lokalt arbejde for ud-
satte børn i Rumænien, om Jør-
gen Gluds glæde over stranden 
og tankerne bag ved skulpturen 

”Stenbideren” og døbefonten.
Og så har vi nydt solnedgange 

og sange på stranden og kage og 
kaffe og hinandens selskab. Vi 
har lyse stemninger, vi kan tage 
med os ind i en lang og mørk 
vinter. Vitaminer til sjælen!

Aase Nedergaard  
på vegne af menighedsrådet

Nu er sommeren gået 

Hyggeaftener

Igen i dette efterår arrange-
res der tre hygge- og spil-
aftener. Princippet er enkelt: 
Man møder bare op, og 
deltagelsen er gratis. Aften-
kaffen er man velkommen til 
selv at tage med. Vi spiller 
især kortspil, brætspil o.l., 
men hvis man har anderle-
des spil, så må man meget 
gerne medbringe dem. 

Aftenerne finder sted i kon-
firmandstuen på følgende 
tirsdage: 17. september, 
22. oktober, 26. november. 
Vi starter kl. 19.00.

Husk at reservere 4. december kl. 19.30 
til Julekoncerten i Tømmerby Kirke 

med Fjerritslev Bykor

HØSTGUDSTJENESTER
Høstgudstjenesten er en gam-
mel og festlig tradition. Her 
kommer vi med vores tak for 
høst og liv og gode kår – og 
beder for verdens liv og høst. 
Samtidig er det ved netop 
denne gudstjeneste også en 
tradition særligt at huske 
dem, som har brug for vores 
hjælp, ved at samle ind til 
velgørende formål.

Der inviteres til 
høstgudstjenester i:

Lild Kirke 
22. september kl. 19.00

Tømmerby Kirke 
29. september kl. 10.30
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Sognerejse til Assisi, maj 2020
7 dage i uge 20-21. 
Afrejsedato offentliggøres 
snarest. 

Frans af Assisi (d. 1226) er en 
af historiens store religiøse per-
sonligheder. Han bidrog til at 
forny kristendommen i en kri-
setid, og arven efter ham har sat 
et markant præg på europæisk 
kultur og historie – helt fra mid-
delalderdigteren Dante til den 
nuværende pave, som har taget 
navn efter Frans og ført inspira-
tionen fra ham ind i den aktuel-
le klimadebat. Frans minder os 
nemlig om, at naturen er Guds 
gode gave og alle skabninger 
intet mindre end vore brødre og 
søstre.

Frans af Assisis ”Solsang” er 
faktisk også med i Den Dan-
ske Salmebog (nr. 17) i en gen-
digtning af Johannes Jørgensen, 
dansk digter og katolik, som selv 
boede i Assisi fra 1915-35, og hvis 
hus stadig er at finde dernede.

På sognerejsen til Assisi, som 

er et betydeligt pilgrimsmål for 
rejsende fra hele verden, skal vi 
opleve Frans’ steder. 

Vi skal flyve fra Aalborg Luft-
havn. Vi planlægger samkørsel 
til lufthavnen, hvor der er gratis 
parkering. Fra lufthavnen i Rom 
kører vi til hotellet med en lejet 
bus.

Idet vi rejser med fly i stedet for 
bus, er der ingen risiko for at 
turen må aflyses pga. for få til-
meldte til at fylde bussen. 

Vi skal bo på Hotel Franco 
Antonelli i Santa Maria Degli 
Angeli, en hyggelig by lige uden 
for Assisi. På hotellet er der et 
værelse med klaver, hvor vi kan 
slutte dagen af med fællessang. 
Vi får halvpension, så vi kan 
spise sammen morgen og aften. 
Kun frokosten købes som eks-
traudgift, hvor man nu befinder 
sig.

Første dag efter ankomsten 
skal vi se kirken Santa Maria 
degli Angeli og deltage i aften-

sang. De følgende dage er der 
bl.a. mulighed for at opleve Assisi 
by, den store basilika, San Dami-
ano-kirken uden for byporten, 
dagsudflugt til Perugia, La Verna-
bjerget m.m. Få en forsmag ved at 
læse Lone Olsens rejseberetning 
her i bladet.

Der er mulighed for at få en-
keltværelse eller dobbeltværelse. 
Prisen vil være inklusiv flyrejse, 
halvpension, dagsudflugt og en-
tréudgifter.

Endeligt program og pris føl-
ger i december-nummeret af 
Kirke & Sogn, hvor depositum 
og tilmeldingsfrist også bekendt-
gøres. Bliv forhåndstilmeldt eller 
skrevet på en interesseliste ved 
at kontakte sognepræsten, Julius 
Bang Holst.

Som en spændende optakt til 
turen kan man i november del-
tage i en sogneaften med den 
danske franciskanermunk Bro-
der Theodor, se side 7.

Det ældste, kendte portræt af Frans 
af Assisi.
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En rejse til Assisi
I efteråret 2004 var jeg blevet så 
optaget af tiggermunken Frans 
af Assisi, at min mand og jeg be-
sluttede at køre til Assisi i efter-
årsferien. Vi havde vist ikke en 
helt klar ide om, hvor langt der 
egentlig var fra Vesløs præste-
gård til Assisi – omkring kun 100 
km fra Rom. Da vi udmattede 
nåede München, overnattede vi 
på et motorvejshotel og drog vi-
dere næste dag. Vi havde booket 
hotelværelse i en lille by tæt på 
Assisi: Santa Maria degli Angeli.

Næste morgen ville vi se kirken i 
byen, inden vi tog bussen til Assisi. 
Kirken var meget stor – og større 
endnu blev vores forbavselse, da 
vi trådte indenfor. For midt i kir-
ken var der etableret en lille kirke/
et lille kapel, hvor mennesker sad 
i stilhed og bad en bøn eller sågar 
kravlede på knæ de få meter op til 
altertavlen. En kirke midt i en kir-
ke! Vores nysgerrighed var blevet 
vakt. Dette kapel viste sig at være 
midtpunktet for de grenhytter, 
som var Frans og hans tilhængeres 
faste sted mellem deres vandrin-
ger. Uden for bymuren omkring 

Assisi ligger San Damiano kirken, 
som ifølge fortællingen om Frans 
var her, han fik sin kaldelse.

Byen Assisi er i sig selv en ople-
velse. Det vrimler med gråbrødre 
fra Gråbrødreordenen – og med 
nonner fra Klarisserne (Sankta 
Klara ordenen). Og den store og 
rigt udsmykkede Franciskanerkirke 
er både smuk og imponerende. Ta-
ger man en tur op i bjergene, kan 
man se den grotte, hvor Frans døde 
efter at være blevet stigmatiseret. 
Mæt – men med appetit på et gen-
syn – drog vi hjemad igen efter 4 
indholdsrige dage og besluttede at 
lave en sognetur året efter.

Heldigvis var der god tilslut-
ning, så i efteråret 2005 drog vi en 
busfuld af sted. Vi havde forberedt 
rejsen grundigt hjemmefra - vi 
havde haft besøg af Broder Theo-
dor, jeg havde fortalt legenden om 
Frans, og vi havde formidlet vores 
begejstring fra rejsen året før. Også 
denne tur blev en stor succes, og 
udover rejsens indhold havde vi 
nogle gode sang- og fortælleafte-
ner sammen, som bragte menig-
heden tættere på hinanden.

Jeg kan derfor varmt anbefale 
rejsen til Assisi i 2020.

Lone Olsen, pastor emeritus

Babysalmesang 
Der er Babysalmesang hver fredag formiddag kl. 10 
i Tømmerby Kirke. Babyer kan se, høre og mærke, 
og sanserne stimuleres gennem sang, bevægelser og 
musik.

Det eneste, du/I skal medbringe, er jeres barn samt 
et blødt underlag, som barnet kan ligge på. Det varer 
cirka en time per gang, og det er gratis at deltage. 
Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen for 
eventuelle spørgsmål på tlf. 23358767. 

Følg desuden med i begivenheden på Tømmerby-Lild 
Sognes Facebook-side for at holde dig ajour med 
eventuelle ændringer af tidspunkter.
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Salmestafet

Naturens morgensang og 
daglig glæde.
Torben Persson har sendt stafet-
ten videre til mig og har dermed 
tilskyndet mig til at gå og gruble 
over, hvilken af mine mange 
yndlingssalmer jeg skulle frem-
hæve. Men da jeg igen stod på 
toppen af Bjerget og hilste på 
efterskoleeleverne efter en lang, 
stille sommerferie, var jeg ikke 
længere i tvivl. Min stafet skulle 
fremhæve Lars Busk Sørensens 
skønne morgensalme ”Solen 
begynder at gløde”. Den kan 
findes i salmebogstillægget 100 
Salmer (Eksistensen 2018) som 
nr. 813.

Han skrev den i 1990 til én af 
FDF’s store landslejre, hvor den 
hver morgen blev sunget når 
grupperne samledes rundt om-
kring på lejren til morgensamling. 
Jeg var med på denne lejr, og hver 
gang jeg synger denne morgen-
salme, fyldes jeg af minder om 
brænderøg, solskoldede næser, 
sand mellem tæerne og den ma-
giske stemning, når flere tusinde 
børn istemmer den samme sang 
lidt forskudt for hinanden og i lidt 
forskellige tonearter, når de alle 
deltog i morgenandagterne rundt 
omkring i lejren.  

Når salmetekst og melodi 
smelter sammen, kan det vække 
følelser og minder, der ligger dybt 

inde bag min fornuft. Måske er 
jeg lidt ekstra salmesensitiv, for 
jeg bliver ofte bevæget og ramt af 
en god tekst og melodi.

For mig er morgenen fyldt med 
nye muligheder; vi får hver dag en 
ny chance, og tør vi tage imod det, 
der kommer til os, bliver dagen al-
drig kedelig. ”Lad os gå ud for at 
møde lyset, Gud lige har skabt”; 
det livsmod vil jeg gerne give vi-
dere til mine elever. Livet går ikke 
altid efter en snor, og nogle gange 
møder vi modgang og svære tider, 
da er det, at denne salme puffer 
mig i den rigtige retning og min-
der mig om, at ”Trods alt det onde 
og stygge, tror vi at livet er godt”.  

For 20 år siden var jeg indlagt 
på sygehuset med min yngste 
søn. Han skulle igennem en stor 
hjerteoperation, og som mor 
kunne jeg bare se til og håbe og 
bede til, at det ville gå godt. Det 
gik godt, men det, der hjalp mig 
i den tid, var en klog kvinde, der 
fortalte mig, at Gud aldrig giver 
os en større opgave, end han ved, 
vi kan klare, og at han altid sender 
os de kræfter og den hjælp, vi skal 
bruge. Det hjalp mig dengang, 
og har hjulpet mig mange gange 
siden. Vi kan ikke altid forhindre 
det onde i at ske, men jeg tror, at 
Gud hver gang sender os kræfter 
til at klare det alligevel, og så mi-
ster det onde sin kraft.

”Her på den dugvåde klode, 
Gud i sin glæde har skabt, vil vi 
i dag kun det gode. Mørket i ver-
den har tabt.”.  Når vi vælger at 
ville det gode, og hver dag er det 
vores aktive valg, så mister mør-
ket sin magt. Hver morgen får vi 
en ny chance for at viske tavlen 
ren og vælge det gode og møde 
hinanden i tillid. Derfor er mine 
morgenstunder på toppen af 
Bjerget blevet meget dyrebare for 
mig. Jeg har min faste plads i læ 
og ly under et grantræ med ud-
sigten ud over Lund fjord, hvor 
jeg kan sidde og krydse eleverne 
af, når de passerer forbi på de-
res morgentur rundt om Bjerget 
mellem kl 6.30 og 7.00. Vi siger 
godmorgen til hinanden, og ofte 
bliver det til en lille snak om vejr 
og vind. Jeg prøver at få dem til 
at se op fra deres telefoner og 
tage musikken ud af ørerne, så 
de kan sanse den skønne natur, 
de er midt i, få øje på ”De små 
bitte dråber af glæde som hænger 

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 Dorte 
Krøyer skrevet om en salme.
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Mel.: Willy Egmose 1990

1.  Solen begynder at gløde.
 Mørket i verden har tabt.
 Lad os gå ud for at møde
 lyset, Gud lige har skabt.

2.  Små bitte dråber af glæde
 hænger i græsset. Vi tror,
 det er Guds vilje at træde
 ud på den hellige jord.

3.  Fuglesang oppe og nede.
 Støj fra en myldrende by.
 Store og små gør sig rede.
 Dagen er dirrende ny.

4.  Markerne dufter af lykke.
 Stråene bølger så småt.
 Trods alt det onde og stygge
 tror vi, at livet er godt.

5.  Lyset er kommet til verden.
 Gud har besøgt vores jord.
 Udvalgt blandt stjernerne er 

den
 klode, hvor mennesker bor.

6.  Kristus stod op fra de døde.
 Mørket i verden har tabt.
 Lad os gå ud for at møde
 lyset, Gud lige har skabt.

Lars Busk Sørensen  
1990, 1992 og 2005

i græsset”, høre ”Fuglesang oppe 
og nede”, og snuse ind når ”Mar-
kerne dufter af lykke”.  Men det 
er også min chance for at møde 
dem hver især med fornyet tillid 
og tro på, at vi alle vil hinanden 
det bedste og hver især gør det så 
godt, som vi kan. 

Jeg sender stafetten videre til Chri-
stian Hartmann Sunesen.

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde 
med en række spændende bidrag: 
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen: 
International inspiration til folkekirkens tværkulturelle 
 udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte indlæg bl.a. om: 
• Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut
• Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift 
• En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i sept.  2019
Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den 25. nov. 2019 kl. 18.00. 
Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaffe. 
Der er fri adgang med tilmelding senest den 20. november på aal-
borgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere infor-
mationer. 

Den karismatiske munk Broder 
Theodor fra Basilica di San 
Francesco i Assisi, kommer til 
Danmark den 19. november 
2019, og det er en glæde at 
præsentere Broder Theodor i 
Tømmerby konfirmandstue.

Broder Theodor fortæller om 
sit liv før han blev munk, og 
om det arbejde han har udført 
som broder i den katolske 
orden i 12 år i Roskilde. 

Han aflagde sine munkeløfter i 1991 og drog i et sabbatår til flere Centralameri-
kanske lande hvor han bl.a. i et år observerede sine medbrødres arbejde omkring 
AIDS-problematikken i Honduras’ hovedstad i Tegucigalpas slum.

Broder Theodor beretter om sine mange interessante oplevelser gennem tiden og 
om de seneste 25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskanerordenen i Assisi.

Det bliver en spændende aften med mulighed for at stille spørgsmål efter 
foredraget. Foredraget varer ca. 1 time, så holder vi en pause på ca. 30 min., og 
herefter er der spørgetid.

Pax et Bonum / Fred og alt godt

Foredrag med den danske munk 
Broder Theodor fra Assisi
Tirsdag den 19. november kl. 19.0021.00 
i Tømmerby konfirmandstue. 
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Siden sidst

Tillykke med dåben ønskes

Tillykke med vielsen ønskes

Ebbe Hjort Iversen 
8. juni 2019 i Tømmerby Kirke 

Tobias Kronborg Nielsen 
30. juni 2019 i Lild Kirke 

Linda og Jørn 
1. juni 2019 i Tømmerby Kirke 
Foto: Jens Kr. Vangsgaard 

Carina og Jesper 
8. juni 2019 i Lild Kirke  
Foto: Ivan Nielsen

8



Siden sidst

BØRNE GUDSTJENESTER 
i efteråret

Det begynder hver gang i Tømmerby 
Kirke med en kort gudstjeneste i bør-
nehøjde, hvor vi skal kigge i Skatte-
kisten og åbne Den store Bibel.

Efter gudstjenesten indbyder vi alle, 
der har lyst til at spise med og hygge 
sig sammen med andre familier i kon-
firmandstuen, Kirkevej 40, Frøstrup.

Maden er forberedt, og efter hygge, 
sang og leg siger vi tak for i aften kl. 
18:45, så sengetiden kan overholdes.

Onsdag den 11. september 
kl. 17.00 er temaet 
”Det mindste frø”

Onsdag den 13. november 
kl. 17.00 er temaet 

”Jerikos mure” og dåbsjubilæum

Børn, der blev døbt i 2015, har 4 års 
dåbsjubilæum. De får en lille gave 
med hjem. Alle er velkomne, også 
selvom man er døbt i en anden kirke, 
eller ikke har dåbsjubilæum.

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

Det er gratis at spise med. Gudstje-
nesteholdet glæder sig til at se jer!

Julius, på vegne af menighedsrådet

Mange fandt vej til årets 
sommerkoncerter i koncert-
rækken Musik i Hanherred, 
som hos os indledtes med en 
flot orgelkoncert med den 
aarhusianske domorganist 
Kristian Krogsøe.

Duetten Højlund og 

Holms gaard gav i  slutningen 
af juli en skøn koncert i 
 Lildstrand Kirke med dan-
ske og nordiske sange og 
viser kædet sammen med 
svenske polskaer på guitar 
og mere eksotiske strenge-
instrumenter.

Provstiets årlige friluftsgudstjeneste Anden Pinsedag blev i år 
fejret ved Malle Strand i Sennels med en smuk udsigt over fjor-
den. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.

Velklingende musikgudstjeneste med Fangekoret i Tømmerby 
Kirke.
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LOKALSIDERNE – Støtteforeningen Hannæs-Østerild 

De 8 Borgerforeninger er gået 
sammen med områdets skoler 
om at afvikle en tredelt trafik-
kampagne hen over efteråret 
2019 og foråret 2020.

Der var omtale af dette i Nord-
jyske mandag den 29/7, forud for 
at kampagnen indledtes i uge 33.

35 tegninger er hængt op i om-
rådet, begået af områdets 3.- og 
4. klasser fra såvel Vejlernes Na-
turfriskole som Hannæs Østerild 
Skole med opbakning fra Midt- 
& Vestjyllands Politi samt Thisted 
Kommune og Støtteforeningen 
Hannæs-Østerild som den egen-
tlige arrangør.

•  Baggrund & Formål: En del af 
Masterplanen Hannæs-Øster-
ild, med ønsket om at skabe 
sikre skoleveje i tæt samar-
bejde mellem elever, forældre, 
borgere og områdets trafik-
kanter.
 Formålet er at skabe tryghed 
for børn, ældre og de svage tra-
fikanter.
 Efterfølgende følges op med 
projekt omkring etablering af 
”sikre” cykelruter – stedfor-
bundne til hele området, her-
under evt. etablering af helt nye 
cykelstier.

•  Kampagneperiode: Del 1 – 
Ved skolestart August 2019 
(elevbaseret materiale)
 Del 2 – November / December 
2019 (Del 1 + Forældre baseret)
 Del 3 – Forår 2020 (Del1+2 
samt ”De Farlige Trafikanter” 
baseret)

•  Kampagnens indhold: Der 
laves A3 plakater til ophæng 
i Byzonen, primært nær sko-
lerne.
 Der trykkes postkort – med 
mulighed for indgåelse af part-
nerskabsaftale mellem barn og 
forældre.
 Der laves banner – til opsæt-
ning indendørs, hvor de ses af 
flest mulige.
 Der laves større banner, der 
kan opsættes i forbindelse med 
udendørsarrangementer.
 Kampagnen synliggøres, end-
videre på flest mulige netme-
dier lokalt.
 Indhold varieres i de 3 delpe-
rioder.

•  MÅSKE efter kampagnen er 
slut: STORE SKILTE VED 
INDFALDSVEJENE TIL VO-
RES OMRÅDE?

•  Økonomi: Thy-Mors Energi 
– har doneret kr. 50.000 til for-
målet

•  Materiale: Al materiale der 
anvendes, skal have lokalt 
medejerskab fra elever, foræl-
dre, foreningsliv, borgere, er-
hvervsliv og være udarbejdet 
af disse. 

•  Information: Kampagnebe-
skrivelse tilsendes som info 
til Thisted Kommune, med 
hvem det er aftalt at evaluere 
mellem hver delkampagne. 
Der skabes også kontakt til 
øvrige relevante partnere, 
herunder SikkerTrafik, Cyk-
listforbundet m.v.

Frank Koldsgaard

SIKKER TRAFIK KAMPAGNE
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Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

3/9 15.00 Pigedag Bodil Skjøtt Thisted Missionshus
18/9 19.30 Kredsmøde Jens Medom Madsen Konfirmandstuen
10/10 19.30 Bibelmøde   Ingerlise og Holger Søndergaard
26/10 08.45 Inspirationsdag  Bjerget Efterskole
6/11 19.30 Fællesmøde Henrik Diriksen Hillerslev Missionshus 
21/11 19.30 Bibelmøde  Kjestine Jensen
11/12 19.30 Adventsfest Søren Peter Thomsen Hillerslev Missionshus

FOREDRAG OM 

EN TUR BAG TREMMER
Torsdag den 14. november 2019 
kl. 19.00 – 21.00 på Bjerget Efterskole.

I juni måned var Tømmerby Kirke fyldt, da Fangekoret under ledelse  
af Louise Adrian gav koncert under en særlig musikgudstjeneste. 
Undervejs fortalte nogle af sangerne kort om baggrunden for sangteksterne, som de selv har skre-
vet om livet som indsat og vejene dertil. Oplevelsen gav anledning til at invitere en af sangerne til at 
komme og tale.

Denne aften vil Tom fortælle om “den ene fejl” der kostede en dom på 7 års fængsel. Han fortæller om de 
udfordringer, tanker og problematikker, der følger med en fængselsdom, når man som en ganske almindelig 
mand pludselig havner i fængsel. Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et indblik ind i livet bag tremmer.
Der er kaffe og kage i pausen.

Samarbejdsudvalget for Tømmerby, Lild og Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

Søndag den 3. november i 
Lild Kirke kl. 14 og 
Tømmerby Kirke kl. 16.

Allehelgens søndag er gudstje-
nesterne stilfærdige og ligger 
om eftermiddagen, hvor mør-
ket skal til at falde på. Men i kir-
kerne er der lys på alteret og i 
bænkegavlene. 

Uanset om det er kort eller 
lang tid siden, vi har mistet – 
uanset om sorgen er et blødende 
sår, eller om den er et stilfær-

digt, taknemmeligt minde, har vi 
brug for at høre det og tro det: At 
vores døde er hos Gud og intet 
savner.

Iben Krogsdal har digtet så 
smukt og erfaringsnært om det:

Så lov mig du findes i døden
så lov mig du åbner din favn
med himmelske, lysstærke arme
og siger min elskedes navn

Ved disse gudstjenester bliver 
navnene på dem, der døde i 

hhv. Lild og Tømmerby sogn el-
ler blev begravede fra kirkerne 
siden sidste Allehelgen, læst op. 
Gudstjenesterne er for alle.

Allehelgensgudstjenester
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Gudstjenesteliste September, oktober, november 2019

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
1/9 11. s. e. Trinitat 10.30  
8/9 12. s. e. Trinitatis   10.30
11/9 Børnegudstjeneste 17.00  
15/9 13. s. e. Trinitatis 19.00 GN  
22/9 14. s. e. Trinitatis  19.00 Høst 
25/9 Temagudstjeneste  19.00 
29/9 15. s. e. Trinitatis 10.30 Høst  
6/10 16. s. e. Trinitatis  10.30 
13/10 17. s. e. Trinitatis 10.30  
20/10 18. s. e. Trinitatis  19.00 GN
27/10 19. s. e. Trinitatis 10.30  
3/11 Alle helgens dag 16.00 14.00 
10/11 21. s. e. Trinitatis 10.30  
13/11 Børnegudstjeneste 17.00  
17/11 22. s. e. Trinitatis   10.30
24/11 Sidste søndag i kirkeåret  10.30 
1/12 1. s. i Advent 10.30   
 

ARRANGEMENTER PÅ TRYE – onsdage kl. 14 
9. sept. Onsdagshygge med banko
18. sept. Onsdagshygge med strik mv.
25. sept.  Onsdagshygge med underholdning
2. okt. Onsdagshygge med strik mv.
3. okt. kl. 16.30 Oktoberfest i Østerild Multicenter
9. okt. Onsdagshygge med banko
16. okt. Onsdagshygge med strik mv.
23. okt. Onsdagshygge med besøg af Reporto Sko
30. okt.  Onsdagshygge med fællessang  

v/Bente Pilgaard, Vesløs
6. nov.  Onsdagshygge med strik mv.
Lørdag 9. nov.  kl. 10.00 – 16.00 Trye’s årlige julebasar
13. nov. Onsdagsbanko
20. nov. Onsdagshygge med valg til Aktivkomiteen
27. nov. Onsdagshygge med underholdning 
 v/ sognepræst Julius Bang Holst

GN = Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Der er altergang og kirkekaffe ved alle søn- og helligdagsgudstjenester.

TEMAGUDSTJENESTE:  
AT BLIVE TIL!  

25. sept. kl. 19 i Lild kirke

Kirken fyldes med musik, med 
lys og bøn, med kun få ord, med 
aftensang og eftertanke. I sam-
fundet bliver vi (måske) til noget, 
i kirken og for Gud bliver vi til-! 
Jesus siger: ”I er jordens salt og 
verdens lys.” Gudstjenesten til-
rettelægges i samarbejde med 
Bjerget efterskole, varer ca. en 
halv time og er for både unge og 
voksne.
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