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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
6. 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.

Møder i januar og februar 
vil fremgå af sogn.dk/toem-
merby

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 Gre-
the Sørensen, tlf. 60 21 10 43 
eller Else Gregersen,
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke 
er åben alle dage i 
dagtimerne.

Vi mødes til 
gudstjeneste 
på Trye
om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:
 4. december
 18. december v/valgmenighedspræsten

 24. december
 8. januar
 22. januar
 12. februar
 19. februar v/valgmenighedspræsten

 5. marts
Alle er velkomne!
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Af Irene Søndergaard Christensen

Mit navn er Irene Søndergaard 
Christensen, jeg er 55 år og har 
været gift med nu afdøde organist 
ved Thisted kirke, Preben Nørga-
ard Christensen, i 31 år. Vi har to 
børn på henholdsvis 30 og 26 år. 

Jeg er uddannet musikpæda-
gog med klaver som hovedfag fra 
Nordjysk Musikkonservatorium i 
Aalborg 1983, og i december 1994 
bestod jeg den præliminære or-
gelprøve ved Vestervig Kirkemu-
sikskole.

I hele min ungdomsperiode i 
Hjørring var jeg på mange fron-
ter engageret i kulturelle aktivite-
ter på både lokal- og landsplan. 
Jeg spillede horn og var medlem 
af både KFUM spejdernes Brass 
Band i Hjørring, Hjørring blæse-
orkester samt Dansk Amatøror-
kesterforbunds Ungdoms Brass 
Band. Med sidstnævnte turne-
rede jeg i mange lande, bl.a. USA, 
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Østrig 
og Tyskland.

Da vi flyttede til Thisted i 1986, 
stiftede min mand og jeg Nord-
vestjysk Brass Band, som også blev 
Danmarksmestre og deltog i Euro-
pamesterskaberne. I Thy har jeg 
været ansat som organist ved flere 
forskellige kirker, senest ved Han-
sted og Klitmøller kirker i 14 år.

Jeg underviser i klaver og kam-
mermusik ved Thisted musiksko-
le, hvor jeg har været tilknyttet og 
fastansat i mange år.

I min fritid nyder jeg at rejse til 
nye spændende steder i verden 
sammen med familie og venner, 
at gå tur med hunden (Bertram) 
i egnens fantastiske natur, at læse 
en god bog eller se en god film i 
biografen - og når det kan lade sig 
gøre, så kører jeg til Aalborg for 
at høre Aalborg symfoniorkester i 
Musikkens Hus.

Arbejdet med gudstjenestemu-
sikken optager mig meget. Gen-
nem valg af kor- og orgelmusik 
til kirkeårets gudstjenester for-
søger jeg at medvirke til at skabe 
den rette karakter for søndagens 

gudstjeneste i samarbejde med 
præsten.

Jeg glæder mig over at kunne 
hjælpe musikalsk og kreativt i 
forbindelse med både babysalme-
sang, minikonfirmand- og konfir-
mandundervisning i sognene. Jeg 
er meget begejstret for denne del 
af jobbet, fordi den umiddelbar-
hed, disse børn og unge har, er så 
berigende.

Resten af dette skoleår ser jeg 
frem til at synge og spille med 3.-
og 4. klasse på Hannæs skolen, så 
der kan blive luciaoptog, krybbe-
spil og korsang i december måned 
og andre musikalske tiltag i 2019. 

Jeg er utroligt glad for at være 
valgt som jeres nye organist. De 
tre forskellige kirkerum med de 
tre forskelligartede orgler gør or-
ganiststillingen fantastisk spæn-
dende med rig mulighed for 
specifikt at variere musikken til 
gudstjenester og koncerter. 

Jeg glæder mig til samarbejdet 
med de andre ansatte, præst og 
nabopræster samt menighedsrå-
dene ved de tre smukke kirker og 
sidst men ikke mindst: at synge 
og spille med store og små, unge 
og gamle i sognene.

Hjertelig velkommen, Irene! Vi 
ser frem til samarbejdet. Mvh. 
sognepræsten, på vegne af me-
nighedsråd og personale.

Hvem er vores nye organist? 

Hyggeaftner
De tre hygge- og spilaftener i 
efteråret har været gode, så nu 
arrangeres der to mere, inden vi 
holder pause indtil næste efterår. 
Princippet er enkelt: Man møder 
bare op, og deltagelsen er gratis. 
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 konfirmandstuen 
tirsdag den 5. februar og onsdag 
den 6. marts. Vi starter kl. 19.00.
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Af Hans Josefsen

Jytte Koldsgaard, graver ved Lild 
Kirke, er sammen med hendes 
medarbejder begyndt at pynte 
op til jul. Jeg var selv ovre på Lild 
kirkegård, hvor synet af grande-
korationer i fine former og møn-
stre kom én i møde. Kirkegården 
tilbyder, at man kan få gravplad-
serne pyntet med grandekora-
tioner op til jul, og der er mange, 
som benytter sig af tilbuddet; det 
er naturligvis helt i orden at und-
være pynten eller selv at sørge for 
pyntning af sine kæres grave op 
til jul.

Det er tredje år i træk, at Jytte 
laver de fleste af dekorationerne 

inden døre, dvs. i et redskabs-
skur på kirkegården, hvorimod 
dekorationerne førhen blev la-
vet udenfor, umiddelbart inden 
de skulle placeres. Men Jytte og 
Birthe er altså rykket indenfor, da 
de synes, at de på den måde får 
arbejdet lettere fra hånden. De 
kan nu stå i (nogen) varme, hvor 
de før måtte kravle rundt uden-
for med risiko for regn, kulde og 
endda sne.

Jytte begynder ofte sin arbejds-
dag mellem klokken 6 og 7 og 
slutter den ca. ved aftenringning 
klokken 16 med blandt andet at 
pynte grave og kirken med gran-
dekorationer. For Jytte er julen 
højsæson, da hun kan nyde at gå 

og pynte kirkegården og kirken; 
kreativiteten er i fuld brug for 
hvert sted, hvor der skal være en 
grandekoration. Som Jytte siger: 
”man kan få lov at lege med krea-
tiviteten”, og det har hun ganske 
ret i, hvis man går en tur rundt 
oppe ved Lild kirke kan man se 
utallige forskellige og flotte gran-
dekorationer. Der bliver sat pris 
på de fine dekorationer af pårø-
rende og gæster, der besøger kir-
ken, og det skaber en rigtig god 
stemning. Graverne er nået langt 
frem i pynteprocessen og regner 
med at være færdige som plan-
lagt 1. søndag i advent.

I uge 46 var Hans Josefsen, 9. klasses elev på Bjerget efterskole, i praktik som præst hos Julius. Tirsdag ef-
termiddag lægger vi vejen forbi Lild kirkegård for at hilse på graver Jytte og medhjælper Birthe. De er ikke 
umiddelbart at se, men vi finder dem i det rummelige redskabsskur, som de har indrettet til midlertidigt 
granværksted. I denne tid arbejdes der på både Lild og Tømmerby kirkegårde med at komme i mål med 
den flotte grandækning. Men selvom der arbejdes hårdt, kan man jo godt hygge sig – den gode stemning 
hos graverne med et lille lys og pebernødder i en krukke på bordet, omgivet af gran, motiverede at Hans 
som led i sin praktik skulle skrive nedenstående artikel.

Gran og grønne grave
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Af Aase Stjerne Hansen
 

Dette indlæg er startskuddet til 
en salmestafet i kirkebladet. Du 
vælger en eller flere salmer du 
syndes godt om og som på den 
ene eller anden måde har betydet 
noget for dig. Jeg har fået til op-
gave at begynde denne stafet.

Den første salme jeg har valgt 
er: ”Uberørt af byens travlhed” 
nr. 331 i Den Danske Salmebog, 
skrevet af Lars Busk Sørensen i 
1990. Jeg hørte den første gang 
til mit barnebarns konfirmation 
og blev berørt af teksten og den 
rytmiske melodi.

I teksten beskrives kirken og 
kirkerummet ”som et helle midt 
i larmen”, et sted hvor man kan 
finde ro og fordybelse i en foran-
derlig tid, hvor verden omkring 
os har fart på. Et sted hvor der 
findes kærlighed og tilgivelse 
for alle. Kristus hilser os i døren: 
“Dine synder er forladt” ”her 
hvor Helligånden holder åbent 
hus for høj og lav”.

Salmen får mig til at tænke på, 
hvordan jeg på mine rejser og 
længere ophold i udlandet har 
brugt at gå i kirke. Kirken har væ-
ret det genkendelige, noget trygt 
hjemmefra, noget evigt beståen-
de. Sproget i salmen er friskt og 
nutidigt.

Den næste salme jeg har valgt 
er: ”Sorrig og glæde de vandre til 
hobe, nr. 46 i Den Danske Salme-

bog, skrevet af Thomas Kingo i 
1681. Selv om den er skrevet for 
mange år siden, beskriver teksten 
for mig noget alment menne-
skeligt. De modsætninger, vi alle 
oplever i livet. ” Sorg og glæde de 
vandre til hobe”, ”Angest skal 
avle en vedvarende glæde”. Hvis 
vi aldrig har oplevet sorgen, kan 
vi måske heller ikke opleve glæ-
den. Sproget i denne salme er lidt 
tungt, og der er ord der kan være 
vanskelige at forstå for det mo-
derne menneske.

Den sidste salme, jeg har valgt 
er: ”Vær velkommen, Herrens år”, 
nr. 74 (advent) og nr. 712 (nytår) i 
Den Danske Salmebog, skrevet af 
N.F.S. Grundtvig i 1849.

Det er en dejlig salme, som jeg 
holder meget af. Den hører lige-
som med til både advent og nytår. 
Teksten er enkel og klar, og alle 
kan synge den. Adventsversionen 
gennemgår kirkens højtider. I nyt-
årsversionen beder vi om fred for 
alle og et nyt og frugtbart år.

Som afslutning på dette ind-
læg vil jeg sige noget om, hvilken 
betydning gudstjenesten har for 
mig.

At gå til gudstjeneste giver mig 
følelse af at være en del af et fæl-
lesskab. Jeg kender ikke altid dem 
der kommer i kirken, men allige-
vel har vi noget fælles; det er at 
synge salmerne til noget dejligt 
orgelmusik, og vi hilser på hin-
anden. Vi hører prædikenen sam-
men. At høre prædikenen er in-
spirerende for tanker og følelser 
og ofte knyttet til mit hverdagsliv.

Jeg nyder den smukt pyntede 
kirke. Altid pyntet med et tema, 
der siger noget om den årstid, vi 
befinder os i. Billedet er fra høst-
gudstjenesten i Lildstrand Kirke.

Efter gudstjenesten er der kir-
kekaffe, som giver anledning til 
en lille snak med naboer og ven-
ner.

Herefter vil jeg give stafetten vi-
dere til Estrid Elisabeth Hansen i 
Tømmerby.

Salmestafet

Foto: Jens Jørn
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Af Julius Sebastian Bang Holst

”Kirke og kirkegård hører sam-
men, ligesom livet og døden også 
er uadskillelige... Samtidig med 
opførelsen af kirken, blev der 
også anlagt en kirkegård.”

Sådan skriver Jytte Nielsen i 
Kirkerne i Thy (Museet for Thy 
og Vester Hanherred, 2009). Kir-
kegården er et sted, hvor liv og 
død mødes. Det er et mindested, 
hvor vi har helt konkrete levn og 
vidnesbyrd om det liv, der er gået 
forud for os.

Kirkegården er også et ånde-
hul for os levende – især i større 
byer fungerer kirkegården som 
en slags park – men i hvert fald 
et sted, vi kan opsøge for at finde 
fred, til at tænke dybe tanker eller 
bare være til stede.

Kirkegården bliver ligesom 
kirken bestyret af menighedsrå-
det. Reglerne for, hvad man må 
og ikke må på kirkegården, er 
dels fastlagt ved lov dels i en kir-
kegårdsvedtægt, som kan juste-
res af menighedsrådet, men skal 
godkendes på højere plan, nem-
lig af provstiudvalget.

Kirkegårdene har undergået 
mange forandringer de sidste 
par hundreder år, fordi skikke og 
smag ændrer sig, og demografi 
og behov ændrer sig.

Nogle forholdsvis nye, men 
udbredte skikke er det at sætte 
lys ved gravene, som førhen var 
noget man især forbandt med ka-
tolske lande. Også det at have en 
lille bænk eller stol på gravstedet, 
eller tage kaffen med.

Så er der et forhold, at flere og 
flere vælger at blive kremeret og 
sat ned i de mindre urnegravste-
der eller de ukendtes grav – så 
der bliver lidt rigeligt med plads 
på kirkegården. Samtidig vil vi 
ikke så gerne nedlægge kirke-
gårde for at lægge dem sammen, 
for dette er nu engang sognets 
kirkegård, hvor vores slægtninge 
er begravet.

I de senere år er kirkegården 
for alvor kommet til debat rundt 
omkring. Det er bestemt en god 
ting og da også formålet med en 
kirkegårdsvandring: at give en 
impuls til at tage stilling, - lige-
som vi jo er gode til at gøre med 
alle andre ting, der er fælles i lo-

kalsamfundet. Hvad skal vi stille 
op med vores kirkegårde? Vel 
vidende at tider og behov foran-
dres, og vel vidende at vi forval-
ter et stykke jord, som ikke bare 
tilhører os, der tilfældigvis er le-
vende nu, men også de døde og 
også de generationer, der kom-
mer efter os.

Hvordan kan vi forskønne den 
bedst muligt under de vilkår?

De dødes have
Med kristendommens indførelse 
blev grundstykket omkring kir-
ken den vigtigste gravplads. Den 
var værnet ved indvielse, og faste 
hegn hindrede, at kreaturer kun-
ne trænge ind.

Kirkegården blev anset for 
fredhellig, det betød at man kun-
ne søge ly her i ufredstider. 

At færdes på kirkegården ved 
nattetid blev indtil for ca. hundre-
de år siden forbundet med frygt 
for gengangere; om dagen kunne 
stedet udnyttes alsidigt, f.eks. til 
afgræsning, leg og forsamling for 
unge.

Kirkegårdens udseende har 
forandret sig mere end vi måske 
tror. Indtil ind i 1800-tallet lå de 
danske kirkegårde græsdæk-
kede hen; de var ujævne, hvælvet 
af tuegrave og kun med spredte 
gravminder i form af gravsten, 
trærammer eller en slags fliser i 
jorden.

Et afgørende skel bestod 
helt frem til 1800-tallets anden 
halvdel mellem rettroende og 
syndere/vantro. Selvmordere, 
grove forbrydere, udøbte børn 
og uidentificerede personer blev 
gravlagt i uindviet jord.

Fra en kirkegårdsvandring
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Først i 1860’erne og 1870’erne 
kom der lovbestemmelser, der 
sikrede, at kirkegården blev fæl-
les begravelsesplads for alle uan-
set tro og dødsårsag.

Begravelserne skete ikke kun 
ude på kirkegården, for særligt 
udvalgte personer blev enten flyt-
tet ind eller direkte stedt til hvile 
under gulvet i kirkerne. I Dan-
mark bredte denne skik sig i fra 
1200-tallet og blev først afskaffet 
ved lov i 1805. Det var især den 
videnskabelige indsigt i hygiejni-
ske forhold, der gjorde en ende 
på den skik over hele Europa.

Det var også lige deromkring, 
at kirkegårdene begyndte at skif-
te udseende hen imod det, vi ser 
de fleste steder på vores kirke-
gårde i dag. Planering, træplant-
ning, faste gange og opretstående 
gravminder blev hovedelementer, 
når man regulerede kirkegårdene 
i løbet af 1800-tallet. Familiegrav-
steder blev almindelige. Man be-
gyndte at vedligeholde gravste-
derne som små haver.

Bagsiden af medaljen var, at de 
sociale skel markeredes tydeligt: 
opad til de store gravsteder og de 
få mausoleer – nedad til de fat-
tiges, der gravlagdes i rækker og 
uden gravsten eller kun med et 
simpelt kors af trælister.

Lapidarium
På mange kirkegårde værnes æl-
dre gravsten af kulturhistoriske 
hensyn ofte længe efter, at graven 
er sløjfet. Det gælder i de fleste 
tilfælde gravsten over skikkelser 
fra samfundets øvre eller mel-
lemste lag. Gravminder sat over 
samfundets flertal, mennesker fra 
almuen i by og på land, har nor-
malt kun eksisteret i få årtier, bl.a. 
fordi de i mange tilfælde har væ-
ret af træ, jf. Jeppe Aakjærs digt 
om Jens Vejmand (1905): Hans 
Liv var fuldt af Sten, men paa 
hans Grav — i Døden, man gav 
ham aldrig én.

Omkring gravstedet kan der 
opstå nye ritualer og traditioner. 
Flere familier har fx en årlig kir-
kegårdsdag, hvor de møder fuld-
talligt op og mindes afdøde.

Døden og bagefter
Det har nogle gange været oppe 
at vende i den offentlige debat, 
om døden er blevet mere tabui-
seret i vore dage, og at vi ikke er 
så gode til at tale frit om døden, 
måske navnlig så at sige ”i god 
tid”, dvs. når vi ikke netop står 
midt i konfrontationen med dø-
den, - men faktisk at kunne tale 
sammen om, hvad vi tror, og rent 
praktisk om hvad der skal ske:

Vil jeg kremeres eller jordfæ-
stes? Hvor skal gravstedet være 
– eller skal min måske aske spre-
des? Det kunne også være, om 
der er nogle bestemte salmer, der 
skal synges, eller tanker vedrø-
rende mindesammenkomst osv. 
Før eller siden skal der jo træffes 
beslutninger vedrørende de ting. 

Hos nogle er det en stor trøst 
midt i sorgen, at man ved be-
sked om hvilke forholdene der er 
ønsket, enten fordi man har talt 
sammen, eller ved at der har lig-
get et skriftligt ønske. Men det 
bedste må være at tage snakken.

For ganske vist er det 100% 
den afdødes ønsker, som præsten 
skal forsøge at tilgodese, når det 
afgøres hvordan begravelsen skal 
foregå. Men begravelsens forløb 
kan jo have nok så stor betydning 
for de efterladte, der kan sidde 
med nogle helt andre tanker om, 
hvordan de bedst kan tage afsked 
og mindes.

Derfor er det godt at dele de 
overvejelser og også medtænke 
hensynet til ens efterladte – ikke 
først og fremmest det økonomi-
ske hensyn, men altså det men-
neskelige.
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Siden sidst

Døbte:

Tillykke med dåben ønskes:

Milas Kildholt Langballe 
9. september, Tømmerby Kirke

Anton Kristian Nørgaard 
Koldsgaard 
9. september, Tømmerby Kirke

Mikkel Bro Ommedal 
9. september, Tømmerby Kirke

Silas Szuwalski Ommedal 
9. september, Tømmerby Kirke

Oskar Keilow Bonderup  
Underlin Ommedal 
7. oktober, Tømmerby Kirke

Lauge Skjølstrup Valgren 
27. oktober, Tømmerby Kirke

Diana Skaarup Lunn 
28. oktober, Lild Kirke

August Skovgaard Eriksen 
11. november, Tømmerby 
Kirke

Toke Jull Bagger Christensen 
18. november, Lildstrand Kirke

Viede:

Tillykke med vielsen ønskes:

Yao Wang og David Sloth 
Pedersen 
15. september, Tømmerby 
Kirke

Milas

Anton

Oskar

Lauge

Diana

August

Toke

Yao og David
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for forældre og børn i  
Tømmerby-Lild, Østerild-
Hunstrup-Hjardemål og 
Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
Fra årsskiftet bliver Babysalme-
sang et fast ugentligt tilbud. Hver 
fredag er der således mulighed 
for at få en musikalsk oplevelse 
med det lille barn (indtil ca. 10 
måneder.) I forløbet sættes der 
fokus på det tætte bånd mellem 
mor/far og barn. Babyer kan se, 
høre og mærke, og sanserne sti-
muleres gennem sang, bevægel-
ser, farver og musik. 

Det eneste, du/I skal medbrin-
ge, er jeres barn samt et blødt un-
derlag/madras, som barnet kan 
ligge på. Det er gratis at deltage.

Vi mødes i Tømmerby Kirke, 
Kærupvej 71, 7741 Frøstrup fre-
dage kl. 10-11. Sidste gang in-
den jul er 14. december. Første 
gang i 2019 er 11. januar. Cirka 
en gang hver anden måned mø-
des vi i stedet, efter aftale, en lør-
dag, så begge forældre, nysgerrige 
bedsteforældre og større søsken-
de har mulighed for at være med.

Kontakt organist Irene Sønder-
gaard Christensen (tlf. 2335 8767) 
eller sognepræst Julius Sebastian 
Bang Holst (tlf. 9799 1002) for til-
melding og eventuelle spørgsmål.

Nu bliver der BABYSALMESANG hver uge

6. februar kl. 17.30 
i Tømmerby Kirke
På en normal hverdag i en børne-
familie skal der købes ind, laves 
mad og helst også være tid til at 
være sammen med børnene på 
én gang. Denne onsdag kan bør-
negudstjenesten forene det nyt-
tige med det sjove! Det begynder 
i Tømmerby Kirke med en kort 
gudstjeneste i børnehøjde. Her 

kan alle være med til at synge 
med fagter og høre om Gud, både 
børnene og deres voksne.

Efter gudstjenesten indbyder vi 
alle, der har lyst til at spise med og 
hygge sig sammen med andre fa-
milier i konfirmandstuen. Maden 
er forberedt, og det hele slutter 
ved 19-tiden, så man kan komme 
tidligt hjem. Det er gratis at spise 
med, tilmelding sker senest to 

dage før (28. januar) ved at skrive 
til præsten på mail: jsho@km.dk 
eller SMS: 2331 5402. 

Børnegudstjeneste - Moses i sivkurven

Tirsdag den 19. februar  
kl. 19.00 i Arup Beboerhus.
Charlotte Bork Høvsgaard blev 
enke som 39-årig, da hendes mand 

Thomas døde efter et meget kort 
kræftforløb. Siden har Charlotte 
skrevet to bøger om sit tab. I ”Så 
er Thomas væk” fra 2015 behand-
ler hun sygdomsforløbet, Thomas’ 
død og den første tid derefter. 

Foredraget tager udgangspunkt 
i hendes seneste bog, ”Her bor de 
levende” (2017). Den handler om 
sorgen og om at leve videre i en 
verden, hvor alt er forandret. 

Som optakt til foredraget bliver 
der læsekreds i Tømmerby kon-
firmandstue. Planen er, at man 
læser bøgerne selv. Første gang, 
den 23. januar kl. 19, snakker 
vi om ”Så er Thomas væk”; 
den 7. februar kl. 19 om ”Her 
bor de levende”. Tilmelding be-
høves ikke.
 Samarbejdsudvalget,  
Tømmerby-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup

Charlotte Bork Høvsgaard fortæller om sorg
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Tirsdag den 26 februar  
kl. 19.00-21.30 i Thisted Kino.

Billetter af 50 kr. kan købes ved 
henvendelse til sognepræsten.

Filminstruktøren Jens Loftager 
kommer til Thisted bio og viser sin 
nye film ”TRO”. Filmen varer 81 
min. og derefter er der pause med 
kaffe og kage og efterfølgende 
diskussion med instruktøren.

Med sin film vil Jens Loftager 
sætte fokus på hvad tro - og Gud 
- er for nogle størrelser. Hvad kan 
religion betyde for os i dag? 

I TRO skaber han to vidt for-
skellige billeder af religiøs tro, 
som han sætter over for hinanden 
i en kontrastfuld og tankevæk-
kende helhed. De to vidt forskel-
lige billeder henviser konkret til 

en dansk folkekirkepræsts kon-
firmationsforberedelse med en 8. 
klasse og en gruppe japanere, der 
var med i sekten AUM, der stod 
bag giftattentatet i Tokyos under-
grundsbane i 1995. 

Anmelderen skrev i Jyllands 
Posten: ”Filmfilosofisk essay om 
troens væsen har været 25 år 
undervejs, det har været værd at 
vente på”. 5 stjerner.

Kom og vær med til en aften for 
hele provstiet, hvor vi er samlet 
om det vigtige spørgsmål: ”Hvad 
er det med tro overhovedet for 
noget? ”

Filmaften for hele provstiet

Adventsfest
Den traditionsrige adventsfest 
i Tømmerby-Lild sogne finder 
igen i år sted på plejehjem-
met Trye onsdag den 13. 
december kl. 14.30. Der 
venter os Luciaoptog med 3.-
4. klasse på Hannæsskolen, 
kaffe og kage, en lille andagt 
og julesange. Kom og tag del 
i en hyggelig eftermiddag på 
Trye!

De 9 Læsninger
Tømmerby Kirke søndag 
den 16. december kl. 19.00

Kom og syng julen ind! 

Tredje søndag i advent genta-
ger vi successen fra sidste år, 
hvor der var næsten fyldt kir-
ke, og laver et lokalt julekor til 
at ledsage den stemningsfulde 
musikgudstjeneste i Tømmer-
by Kirke. Der vil også være 
andre musikalske og solistiske 
indslag. Via musikken og de 
ni læsninger føres vi igennem 
bibelhistorien frem til julens 
forventning og glæde. Bagef-
ter får vi æbleskiver i konfir-
mandstuen. Har du lyst til at 
synge med i koret, så kontakt 
hurtigst muligt organist Irene 
Søndergaard Christensen. 

Hjertelig velkommen!

Anden Juledag  
i Øsløs Kirke
Gudstjenesten Anden juledag 
er en oplagt lejlighed til at 
få ønsket vore naboer på 
Sydhannæs glædelig jul efter 
et år, som har budt på flere 
spændende arrangementer i 
vort sognesamarbejde, bl.a. 
foredrag med Jacob Holdt 
i Arup Beboerhus og jule-
koncert i Tømmerby Kirke. 
Gudstjenesten er kl. 10.30 ved 
sognepræst Gudrun Kirstine 
Kurtz Nielsen.

Nytårsaften
lægger vi det gamle år i Guds 
hænder med en gudstjene-
ste i Lild Kirke kl. 15.30. Der 
serveres kransekage og bobler 
efter gudstjenesten.

Julekoncert
5. december i Tømmerby 
Kirke kl. 19.30. 
Vi garanterer, at julestemnin-
gen indfinder sig, når Fjer-
ritslev Bykor traditionen tro 
synger julesange i Tømmerby 
Kirke. Glæd jer til en mu-
sikalsk aften af høj kvalitet! 
Gratis adgang!
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LokaLsiden

Den 3. november 2018 tildelte Støtteforeningen HannæsØsterild HANNÆSØSTERILD PRISEN 2018 
til Østerild Erhvervsinvest. De væsentligste begrundelser for udnævnelsen er begreber som solide, 

kvalificerede og vedvarende indsatser, der er præsteret gennem årtier. Et meget synligt resultat af jeres 
indsats er fastholdelse af, at der skal være en dagligvarebutik i Østerild, som en vigtig del af en levende by.

HANNÆSPRISEN sponseres af Klim Sparekasse og Sparekassen Thy.

Man kan nu leje en elcykel ved henvendelse hos Dagli’ Brugsen, Søndergade 15, 7741 Frøstrup. 
Man kan låne en almindelig el-cykel eller en eldreven mountainbike. Der er tre låne-cykler i alt. 
Det koster 75 kr. pr. dag at låne en cykel. Pengene går til reparation og forsikring af cyklerne. 

Man betaler 200 kr. i depositum som betales tilbage, når man afleverer cyklen i pæn og ren stand. 
Du kan betale kontant eller med MobilePay. 

Reservation og booking: Henvend dig til personalet eller ring 97 99 10 22.
Nyt: Du kan gratis oplade lånecyklen eller din egen el-cykel/el-scotter

via den nye ladestander ved Frøstrup Kro. 

Støtteforeningen Hannæs-Østerild er en paraplyorganisation for og dannet af beboerforeningerne i Amtoft, 
Bjerget, Frøstrup, Hunstrup, Lildstrand, Vesløs, Øsløs og Østerild.

Program for Frøstrup IM
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted
12/12 19.30 Adventsfest Jens Højbjerg Hillerslev Missionshus
28/12 19.30 Julehygge  Kjestine Jensen
7/1 19.30 Alliance Bedemøde  Elsebeth og Torben Poulsen
8/1 19.30 Alliance Bedemøde  Konfirmandstuen
10/1 19.30 Alliance Bedemøde  Konfirmandstuen
24/1 19.30 Bibelmøde  Ellen Gregersen
14/2 19.30 Årsmøde Tage Grønkjær Merethe og Anders Bundgaard

Velkommen til 

minikonfirmandernes 

KRYBBESPIL 
onsdag den 19/12 

kl. 18.30 
i Tømmerby Kirke.
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Gudstjenesteliste december 2018, januar, februar 2019

Dato Helligdag/arrangement Tømmerby     Lild Lildstrand
2/12 1. s. i advent 10.30 
4/12 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30  
5/12 Julekoncert 19.30  
9/12 2. s. i advent   10.30
13/12 Børnehavejul 10.00  
16/12 3. s. i advent 19.00  
18/12 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30  
19/12 Skolens juleafslutning* 18.30  
23/12 4. s. i advent  10.30 
24/12 Juleaften 15.15  Trye 10.30 16.30 14.00
25/12 Juledag 10.30  
26/12 Anden juledag  Øsløs 10.30 
30/12 Julesøndag 10.30  
31/12 Nytårsaften  15.30 
5/1 Dåbsgudstjeneste 10.30  
6/1 Helligtrekongers søndag 10.30  
8/1 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30  
13/1 1. s. e. Helligtrekonger  9.00 GN 
16/1 Temagudstjeneste  19.00 
20/1 2. s. e. Helligtrekonger   10.30 
22/1 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30  
27/1 3. s. e. Helligtrekonger 9.00 MM  
30/1 Børnegudstjeneste 17.30  
3/2 4. s. e. Helligtrekonger 19.00 fam.  
10/2 S. s. e. Helligtrekonger   10.30
12/2 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30  
17/2 Søndag septuagesima 10.30  
19/2 Plejehjemsgudstjeneste Trye 10.30 PHJ  
24/2 Søndag seksagesima  19.00 GN 
27/2 Temagudstjeneste  19.00
3/3 Fastelavnssøndag 13.00 fam.

Efter alle søndagsgudstjenester er der Kirkekaffe.
fam. = Familiegudstjeneste.
GN = Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. MM = Mariane Madsen
PHJ = Peter Haandsbæk Jensen
* med minikonfirmandernes Krybbespil

ARRANgEMENTER På TRYE 
6. december kl. 17.00 Julefrokost. Underholdning  
  v/ ”Tre på kassen & én tenor”

13. december kl. 14.30 Adventsfest med Luciaoptog

2. januar kl. 14.30 Juletræsfest

Ons. 30. januar kl. 14.00 Onsdagshygge med 
  Fjerritslev Harmonikaorkester

Hold øje med info vedr. kommende sangaftener.

TEMAguDSTjENESTER
I samarbejde med Bjerget Efterskole 
inviterer vi til to Temagudstjenester 
her i vintertiden. I denne sæson vil vi 
særligt inddrage sanserne i liturgien 
og samværet.
16. januar: En helligtrekongers aften. 
En stemningsfuld aftengudstjene-
ste med smag af Østerland, duft af 
røgelse og følelsen af at være i skæret 
fra stjernen. 
27. februar: Fastegudstjeneste. En 
aftengudstjeneste med rum til efter-
tanke og refleksion. Vi smager, lugter 
og føler Livets brød, når vi bevæger 
os rundt om fastens nøgleord: Afkald, 
bod og Kristi lidelse.
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