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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.

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. februar 2018.
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 
vinter 2017-18

om tirsdagen kl. 10.30 på 
følgende datoer

12. december

24. december

 2.  januar ved valgmenig-
hedspræsten

16. januar

30. januar

13. februar

27. februar.

Kommende  
menighedsråds-
møder

7. december 
4. januar 
1. februar

Tømmerby menighedsråd 
holder møde kl. 18-19, fæl-
lesmødet er kl. 19, hvorefter 
der er møde for Lild menig-
hedsråd kl. 20. 

Møderne er offentlige og 
foregår i konfirmandstuen, 
Kirkevej 40.

Kirkerne er åbne for besøg i 
dagtimerne undtagen søndag, 
hvor der til gengæld altid er 
gudstjeneste i én af  vore tre 
kirker.
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Kirkebladet har fået nyt navn 
og lidt flere sider; det er blevet 
et sogneblad! Hermed markerer 
vi det samarbejde, der er ind-
gået mellem menighedsrådene 
og Støtteforeningen Hannæs 
for bedre og bredere at oplyse 
om alle de spændende ting, der 
foregår i vores sogne. Fra og med 
dette nummer vil ca. 2 sider i kir-
kebladet rumme en orientering 
fra SFH. Frank Koldsgaard er 

tovholder og kontaktperson, hvis 
man ikke vil snyde sin egen for-
ening for spalteplads.

Bladet her, lige så vel som kir-
kerne, tilhører alle i sognene! 
Brænder man inde med gode 
idéer til indhold i kirkebladet, og 
forslag til aktiviteter i kirkernes 
regi i øvrigt, modtages de meget 
gerne. Deadline fremgår på side 
2 og er som regel en måned, før 
næste nummer udkommer.

Samarbejdsudvalget mellem Øs-
løs-Vesløs-Arup og Tømmer-
by-Lild arrangerer en fælles 
sognerejse til vores lutherske 
folkekirkes vugge: Wittenberg, 
Erfurt, slottet Wartburg mv. fra 
den 5/9 til den 9/9 2018. Med rej-
sen ønsker vi at markere Refor-
mationsjubilæet (1517-2017) og 
styrke båndende mellem ”syd og 
nord” på Hannæs. Turen vil koste 
ca. 3000 kr./person for dobbelt-
værelse eller ca. 4000 kr./person 
for enkeltværelse. Denne pris er 

inklusiv bustransport, hotel og 
halvpension!

Den 1/3 er der orienteringsaf-
ten med oplæg om Martin Lu-
ther i Tømmerby konfirmandstue. 
Det er en sogneaften, så man er 
også velkommen, hvis man bare 
er nysgerrig eller vil høre om Lu-
ther. Tilmeldingsfrist med ind-
betaling af depositum bliver den 
31/3. Spørgsmål/tilmelding bedes 
rettet til sognepræst Julius Seba-
stian Bang Holst på e-mail eller 
telefon. Først til mølle!

Kirkebladet er vokset

Sognerejse til Wittenberg  
– I Luthers fodspor

Dyrenes jul
Når skolen holder juleafslutning 
i Tømmerby Kirke den 14/12 kl. 
18.30 bliver det med opførelsen 
af minikonfirmandernes krybbe-
spil. Fast inventar i den forbindel-
se er jo oksen og æslet, men i år 
er skuespillerne altså elever og en 
præst. Men det er sjovt, hvad det 
er med julen og dyrene. De før-
ste krybbespil går tilbage til den 
hellige Frans af Assisi (d. 1226), 
der også var kendt som en dyre-
ven. Han prædikede blandt an-
det for fuglene. På forsidebilledet 
af dette kirkeblad er det dyrene, 
der prædiker for os, som legen-
den siger at de gør netop julenat. 
Hanen galer på latin: ”Kristus er 
født”, som kun en hane kan. Ug-
len tuder: ”Hvor, hvor?” og et får 
bræger svaret. Rigtig glædelig jul 
og et velsignet nytår.

Julius Sebastian Bang Holst

Adventsfest
Den traditionsrige adventsfest i Tømmerby-Lild 
sogne finder igen i år sted på plejehjemmet Trye 
onsdag den 13. december kl. 10. Der venter os 
Luciaoptog, kaffe og kage, en lille andagt 
og mange julesange. Så kom og vær med 
til en hyggelig formiddag på Trye!

HUSK
sogneindsamlingen til 

Folkekirkens 
nødhjælp 
11. marts 2018
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Vi synes det er problematisk med 
messinglysestagerne i stoleræk-
kerne i Lildstrand kirke. For til al-
mindelige søndagsgudstjenester 
har vi ikke lys i de stager.

Når man skal have fine gæster, 
kunne man da aldrig drømme om 
at sætte tomme lysestager frem. 
Dermed siger man jo til gæster-
ne, at man ikke regner dem nok 
til at ofre lys på dem.

Det er ufestligt, og vi hævder 
at vores gudstjenester skal være 
festlige.

Hvis vi altså af hensyn til sod-
effekten ikke vil tænde lys i kir-
ken, må vi tage stagerne væk.

Men vi har valgt en anden løs-
ning i Lildstrand kirke.

Torsten Enemærke, der er bil-

ledskærer, har skåret små figurer 
til at sætte i stagerne:

Fisken, som er et gammelt kri-
stent symbol. Fisk hedder nemlig 
på græsk ICHTYS. Det var fra 
gammel tid et kodeord, idet det 
gav forbogstaverne i sætningen: 
Iesus Christos Theou yios so-
ter, der betyder: Jesus Kristus er 
Guds søn og frelser. 

Og så er Lildstrand et fiskerle-
je. De er lavet af gammelt egetræ.

Fuglen, som kan være Hellig-
åndens billede, og så er der alle 
strandfuglene. De er lavet af kir-
sebærtræ. Stenen som den klip-
pe, kirken er bygget på, og så er 
stranden fuld af sten. De er fun-
det på stranden. 

Annelise Søndengaard

Sæt ikke lys under en skæppe

Familiegudstjeneste
Lørdag den 3. februar holder alle konfirmander fra Tømmerby-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup 

og Hunstrup-Østerild-Hjardemål en fælles konfirmanddag med temaet ”Diakoni – 
Kirken på samfundets bund”. Konfirmanderne vil derfor sammen medvirke ved  

gudstjenesten i Tømmerby Kirke søndag den 4. februar kl. 19.00.
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De 9  
Læsninger

Kom og syng julen ind! 
Til tredje søndag i Advent laver 
vi et lokalt julekor, der ledsager 
den stemningsfulde gudstjeneste 
i Lild Kirke. 

Også koret fra Bjerget efter-
skole vil synge, ligesom der vil 
være solistiske indslag. Via mu-
sikken og de ni læsninger føres 
vi igennem bibelhistorien og for-
ventningen frem til julens glæde. 
Bagefter får vi æbleskiver. 

Har du lyst til at synge med i 
koret, så kontakt hurtigst muligt 
sognepræsten. 

Hjertelig velkommen 
d. 17/12 kl. 19!

Indre Mission Frøstrup
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

6/12 19.30 Adventsfest  

  (Fælles med Hillerslev) Søren Peter Thomsen Hillerslev Missionshus

14/12 19.30 Bibelmøde  Anne Margrethe Larsen

28/12 19.30 Julehygge  Kjestine Jensen

8/1 19.30 Alliancen bedeuge  Elsebeth og Torben Poulsen

9/1 19.30 Alliancen bedeuge  Konfirmandstuen

11/1 19.30 Alliancen bedeuge  Konfirmandstuen

23/1 19.30 Bibelmøde  Ellen Gregersen

8/2 19.30 Årsfest Tage Grønkjær Merethe og Anders Bundgaard

22/2 19.30 Debataften  Kjestine Jensen

Julekoncert
6. december kl. 19.30 
i Tømmerby Kirke 

Så bliver der julestemning! 
Fjerritslev Bykor synger de gode og kendte, men også 
nogle mindre kendte julesange fra norden. Desuden 
får vi igen i år fornøjelse af de smukke, engelske 
Christ mas carols af den britiske komponist John Rutter. 
Glæd jer til en musikalsk aften af høj kvalitet! 
Gratis adgang!
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Siden sidst

Mikkeline

Svend

Carl

Tillykke med dåben ønskes:

Svend Hjort Iversen

Mikkeline My Wahlstrøm  
Damsgaard

Carl Langballe Pedersen

Vi har taget afsked med:

Anna Margrethe Petersen

Gerner Skaarup

Marie Louise Risager Hansen

Ingrid Ottesen Nesager

Sonja Skadhauge

Ellen Bundgaard

Inger Marie Pedersen

Villy Christian Strunck

Våbenhuset blev smukt oplyst af 
minikonfirmandernes lygter ved 
Allehelgensgudstjenester 5. nov.

Kirkens stand på sundhedsmesse i Hannæshallen 24. aug. Kirkevinen fra 
Tømmerby blev prøvesmagt og nøje vurderet i forhold til Vesløs’. Test
resultatet er ikke offentliggjort. 
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Den årlige  Bulbjerggudstjeneste 20. august.  
Der var lidt vind, men mange mennesker, og det holdt tørt! 

I efteråret fik både 
Lild og Tømmerby 
kirkegård hver 
deres ”Håbs- og 
reformationstræ”, 
som hhv. minikon-
firmanderne og 
konfirmanderne 
har plantet. På 
billedet ses mini-
konfirmanderne 
plante et Discovery-
æbletræ på Lild 
kirkegård.
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Et nyt hold minikonfirmander 
begynder efter nytår. Da er det 
for 3. klasse, og det er hver tors-
dag efter skole kl. 13.10 til 14.45 
fra uge 4 til uge 13. Det foregår 
i Tømmerby konfirmandstue, 
Kirkevej 40. 

Første gang er torsdag d. 
25. januar. Børnene bliver hver 
gang kørt med bus fra skolen, 
men skal hentes, når de skal 
hjem. Til minikonfirmand kom-
mer vi omkring bibelhistorier 
og emner så som hvad er kirke, 
og hvorfor holder vi påske? 

Derudover synger og leger 

vi og laver en masse kreative 
ting, så som at male og klippe/
klistre. – Og så skal vi øve os 
på et spændende stykke op til 
påske… 

Det er gratis at være med, 
og der vil være saftevand og en 
lille eftermiddagssnack. Man 
kan tilmelde sig til sognepræst 
Julius Sebastian Bang Holst via 
mail til jsho@km.dk eller på tlf. 
97 99 10 02.

Forløbet slutter med at mini-
konfirmanderne opfører deres 
Påskespil torsdag d. 5. april kl. 
10.20 på skolen.

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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NyTårSAfTeN
lægger vi det gamle år 
i Guds hænder med en 
gudstjeneste i Tømmer-
by Kirke kl. 15.30. 
Der serveres kranse-
kage og bobler efter 
gudstjenesten.

Minikonfirmand 2018

Babysalmesang

Et nyt hold begyndte fredag den 24. november 2017, men 
man kan fortsat tilmelde sig! 

10 fredage hen over vinteren er der igen mulighed for 
at få en musikalsk oplevelse med det lille barn (indtil ca. 
10 mdr.). 

I forløbet sættes der fokus på det tætte bånd mellem for-
ælder og barn. 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/
madras, som barnet kan ligge på. 

Vi mødes i Øsløs Kirke, Øsløs Kirke Vej 1, 7742 Vesløs. 
Det varer cirka en time per gang. Det er gratis at deltage. 
Kontakt sognepræsten for tilmelding og eventuelle 

spørgsmål.

Datoer for babysalmesang, fredage kl. 10.30 – 11.30:
24. november, 1. december, 8. december, 15. december 
– Julepause – 5. januar, 12. januar, 19. januar, 26. januar, 
2. februar, 9. februar.
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Billedet kan også findes til at printe ud på sogn.dk/toemmerby. 
Send svaret ind til jsho@km.dk – så vinder du måske en spændende præmie!
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Sogneaften om at gøre en forskel i Rumænien

Tirsdag den 23. januar kl. 19.30 i 
Tømmerby konfirmandstue. 

Poul Erik Grønhøj fortæller 
og viser billeder og film fra sine 
rejser og nødhjælpsarbejde i Ru-
mænien. 

Hvis studierne tillader det, 
kommer der repræsentanter fra 
de fire tidligere Bjerget Efter-
skoleelever, der var med på den 
sidste tur i oktober 2017. Det 
kommer til at handle om det ru-
mænske skolesystem og et ind-
blik i to meget forskellige skolers 
muligheder for at skaffe midler til 
undervisning. 

Vi havde på vores sidste tur en 
hel del undervisningsgrej med til 
både matematik, fysik og kemi til 
en meget ubemidlet skole i den 
fattigste del af Rumænien. Der vil 
også være indslag fra en rundrej-
se oktober 2016 til kontakterne, 
som nødhjælpsselskabet A.K.O. 
har i det nordøstlige Rumænien 
og Moldova, samt om julegaver 
til fattige rumænske børn under 
SULT og KULDE programmet. 

Se www.activecaring.dk. 

Vi boede for enden af 5 km 
grusvej i en sigøjnerlandsby, 
klods op af Moldaviens grænse 
og uden internet!

Vi havde udstyr med til denne skole.

De havde stort set intet at lave 
forsøg med! 

Sådan ser det ud, når fysiklærer 
Daniella laver forsøg.

Vi forsøger at gøre en forskel…Vi fik også lov til at undervise.
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Den gode historie

Den 24. august fyldtes Hannæs Hallen til Sund-
hedsmesse, hvor mange mødte op, og der blev 
sat fokus på vores sundhed. Sundhed er rigtig 
mange ting, og vi håber I alle fik noget med 
hjem. 

Vi håber også, rigtig mange vil, eller måske al-
lerede har taget hånd om, noget sundt til glæde 
for én selv eller sin nabo. ”Tag din nabo med” 
var vores motto til messen: Nyd en lille gåtur, 
tag en sludder over hækken, tag naboen med til 
banko, i kirken, til juleoptog, til gymnastik, fod-
bold, dans eller en af de mange muligheder, som 
vores område byder på. En tur til Bulbjerg og se 
solnedgangen sammen med din nabo, koppen 
under armen og en tur i skoven.

Sundhed er langt mere end blot et besøg ved 
lægen. Vi kan hjælpe hinanden langt hen ad ve-
jen. Må 2018 blive godt for dig og dine kære.

TAK for fremmødet, TAK til Jer, der var med 
til at arrangere, TAK for stor hjælp og opbakning 
fra Thisted Kommune. 

Tre ting på vej lige nu:
•  Master/visionsplan for hele Hannæs-området.

•  Udvikling af storparceller.

•  Rhododendron-have på vej i Vestergade, Frøstrup

LoKaLsiden

Orientering fra SFH 
Menighedsrådene Tømmerby & Lild (MR) og Støt-
teforeningen Hannæs (SFH) har indgået aftale om, 
at SFH fremover kan råde over to sider i kirkebla-
dene. Aftalen bygger på en gensidig tro på, at Han-
næs står stærkest, hvis vi informerer fælles og bredt 
og når ud til alle.

SFH blev stiftet i 2015 af områdets seks beboer- 
og borgerforeninger med det formål at finde midler 
til udviklingen på Hannæs. SFH er stedet, hvor fæl-
les interesser for hele Hannæs kan samles og ko-
ordineres, så vi sammen udvikler vores område og 
skaber de helt rigtige rammer for vores egn.

SFH varetager bl.a. følgende opgaver:
•  Udgivelse af områdets ”Hannæs Turistbrochure”, 

en meget populær brochure, som turister virkelig 
har taget til sig. 

•  Facebooksiden hannæs.dk, hvor alle foreninger 
slår deres begivenheder op, så vi alle kan se, hvad 
der sker i vort område. På hannæs.dk kan du også 
følge foreningslivets Facebook-opslag.

•  Infoskærmene, som hænger rundt om på Han-
næs, men nu kan du også se dem derhjemme via 
www.hannæs.dk/i (har du travlt, da brug højre pi-
letast – så kommer du hurtigere igennem).

•  Vi uddeler hvert år Hannæs Prisen, og her i 2017 
tildeles Frøstrup Minilandsby velfortjent prisen.

Støtteforeningens bestyrelse består af 
 Borgerforenings valgte medlemmer:
Frank Koldsgaard (formand)(Frøstrup), Poul Erik 
Grønhøj (Bjerget), Alice Brohus (Arup), Ernst Bre-
um (Vesløs), Tove Eriksen (Lildstrand) samt Ib Sø-
rensen (Øsløs).

Du er automatisk medlem af Støtteforeningen, 
hvis du er medlem af din lokale borgerforening.

Er du ikke allerede medlem af en borgerforening, 
så kan det nås endnu her for 2017:

Frøstrup & Omegns Borgerforening - Bjerget Be-
boerforening - Hawboernes Forening, Lildstrand. 

STØT LOKALARBEJDET I DE MANGE FOR-
ENINGER I OMRÅDET – FORENINGSLIVET ER 
ET AKTIV FOR DIG OG DINE BØRN.

Rigtig mange virksomheder støtter foreninger-
nes arbejde - så det at handle lokalt er vigtigt!

Frøstrup Minilandsby 
modtager  
Hannæsprisen 2017

Støtteforeningen Hannæs, der som bekendt er 
et samarbejde mellem de seks lokale beboerfor-
eninger, har valgt en modtager af dette års Han-
næspris.

Minilandsbyen er i dag en attraktion, der for-
tæller de mange besøgende om Frøstrups histo-
rie og opstart som landsby.

Det er mange års ihærdig, engageret og kvali-
ficeret indsats, som modtager denne ære og på-
skønnelse i år.

STORT TILLYKKE  
- ønskes alle bag Mini landsbyen.
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Gudstjenesteliste December 2017, januar, februar 2018

Dato Helligdag/arrangement* Tømmerby Lild Lildstrand

 3. december 1. s. i advent   10.30

 6. december Julekoncert 19.30  

10. december 2. s. i advent 19.00 AHOE  

14. december Skolens juleafslutning 18.30  

17. december 3. s. i advent: 9 Læsninger  19.00 

24. december Juleaften 16.30 15.15 14.00

25. december Juledag 10.30  

26. december Anden Juledag  16.00 AHOE 

31. december Julesøndag / Nytårsaften 15.30  

 7. januar 1. s. e. Helligtrekonger   10.30

14. januar 2. s. e. Helligtrekonger 10.30  

17. januar Temagudstjeneste  19.00 

21. januar Sidste s. e. Helligtrek.  10.30 

28. januar Septuagesima 10.30  

 4. februar Seksagesima 19.00 fam. 

7. februar Temagudstjeneste  19.00 

11. februar Fastelavn  10.30 

18. februar 1. s. i fasten   10.30

25. februar 2. s. i fasten 19.00 AHOE 

 4. marts 3. s. i fasten  10.30  

Efter alle søndagsgudstjenester er der Kirkekaffe.
fam. = Familiegudstjeneste, hele egnens konfirmander medvirker.
AHOE = Asger Hørving.
* se omtale i kirkebladet.

TeMA-
GuDSTjeNeSTer 
I samarbejde med Bjerget Efterskole 
inviterer vi til tre Temagudstjenester her 
i vintertiden. Gudstjenesten varer ca. en 
halv time, men ellers skifter det, hvilken 
karakter den får fra gang til gang. 

Der vil blive eksperimenteret med former 
og være plads til indslag af sang, musik, 
oplæsning, udfoldelse, mv. Følg med 
på Facebook eller sogn.dk for at læse 
om den enkelte aften. Alle er hjertelig 
velkomne!

Temagudstjenester finder sted i Lild 
Kirke på følgende onsdage kl. 19.00:
17. januar
7. februar
7. marts

ArrANGeMeNTer på Trye 

11. december  kl. 19.00: Banko.

13. december  kl. 10.00: Adventsfest med Luciaoptog.

24. december  kl. 10.30: Julegudstjeneste.

3. januar  kl. 14.00: Juletræ.

15. januar  kl. 19.00: Banko.

21. februar  kl. 19.00: Sangaften, Bjerget efterskoles kor.

14. marts  kl. 19.00: Sangaften, Sara Bundgård.
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