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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.
Julius holder ferie i uge 28, 29 og 30, hvor embedet varetages
af Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, som træffes på telefon 97 99 30 45
og mail: GUKN@KM.DK.

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 
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
Stof til næste nr. af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten
inden 1. august 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

Vi mødes til
gudstjeneste
på Trye

om tirsdagen kl. 10.30 
på følgende datoer:

 5. juni
 19. juni
 3. juli
 17. juli ved Annelise 
  Søndengaard
 31. juli
 14. august
 28. august
Alle er velkomne!

Kommende  
menighedsråds
møder
 7. juni 
 2. august

Tømmerby menighedsråd 
holder møde kl. 18-19, fælles-
mødet er kl. 19, hvorefter der 
er møde for Lild menighedsråd 
kl. 20. 

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 
lånes hos Anne Grethe Søren-
sen, tlf. 60 21 10 43.
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Tømmerby Kirke er blevet tilmeldt 
Vejkirkeordningen for 2018. Det be-
tyder, at kirken er kommet med i en 
landsdækkende folder over vejkirker 
og andre åbner kirker. I denne har tu-
rister og potentielle besøgende mu-
lighed for at blive opmærksom på vo-
res kirke, kende dens åbningstider og 

få et lille indtryk af, hvad man kan se 
og opleve i kirken af kunst og historie 
samt koncerter. Menighedsrådet har 
valgt, at kirken skulle tilmeldes som 
cykelvenlig vejkirke. Det indebærer, 
at man som besøgende cyklist kan 
parkere cyklen ved graverhuset, få 
fyldt vandflasken op med vand og 

dækkene med luft. Tømmerby Kirke 
modtager hvert år mange besøgende, 
især i sommermånederne. Kirken er 
åben i hverdagene fra morgen- til af-
tenringning.

Tømmerby Kirke har modtaget en 
fornem gave: En ny indsamlings-
bøsse og en såkaldt lysglobe, begge 
smukt udført i blankpoleret, lakeret 
messing og fremstillet hos T. Fred-
berg Kirkesølv. En lysglobe findes 
efterhånden i mange kirker her-
hjemme - og nu også hos os. Den er 
placeret i korbuen, så man passerer 
den, når man går op til alteret. 

Nu kan enhver gå ind i kirken, når 
den er åben, og tænde et lys. I lys-
globen kan du tænde lys for en du 
holder af, en du savner, noget der 
bekymrer dig eller noget du glæder 
dig over… de inderste tanker som 
du går med, og det som du ikke kan 
sætte ord på. Du er også velkommen 
til tage et ord med på vejen fra æsken 
ved siden af lysgloben eller sidde i 
kirkerummet og bede eller reflektere. 

Lysgloben kan være en hjælp for 
os, når vi vil bede. Den minder os 
om, at hele jorden tilhører Gud. Det 
store lys midt i globen er et symbol 
på Kristus, der siger: ”Jeg er verdens 
lys. Den, der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men have livets lys.” 
(Joh 8,12)

I nogle kirker lægger man gerne 
en mønt, når man tager et lys. I Tøm-
merby Kirke skal man ikke lægge 
noget for lysene, men ønsker du at 

give en donation til kirkens indsam-
ling, findes kirkens indsamlingsbøsse 
inden for døren i selve kirkerummet. 
Det aktuelle formål fremgår af et skilt 
ved bøssen.

Den nye indsamlingsbøsse har er-
stattet den gamle til de skiftende ind-

samlinger i løbet af året. Den gamle 
står nu i våbenhuset, hvor man i den 
kan betale for diverse kort og hæfter 
om kirken, som står der.

 Julius Sebastian Bang Holst

Cykelvenlig vejkirke

Lysglobe i Tømmerby Kirke
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Sommerens koncerter – Musik i Hanherred

Gode aftener på Trye

Lildstrand Kirke, tirsdag den 10/7 kl. 19.30
Duoen Davies & Kristensen består af en waliser på harpe 
og en thybo på violin. Programmet består af klassisk, kel-
tisk folkemusik fra Irland, Wales, England og Skotland 
med et par afstikkere til dansk og svensk spillemandstra-
dition.

Tømmerby Kirke,
fredag den 20/7, kl. 19.30
Den australske organist, 
Christopher Wrench, er in-
ternationalt anerkendt og 
en sand virtuos, som virke-
lig behersker sit instrument. 
Hans fortolkninger viser en 
rigdom af ressourcer som 
kunstner. 

Christopher Wrench er 
meget aktiv som koncerterende organist og har spillet 
i flere forskellige lande, bl.a. i hele Europa, Canada og 
Hong Kong. Når han ikke turnerer, er han organist ved 
Christ Church St. Lucia, Brisbane, og han underviser på 
Queensland Conservatorium.

Der er gratis adgang til koncerterne.

Tømmerby og Lild/Lildstrand me-
nighedsråd har de seneste 20 år ar-
rangeret fire årlige sangaftner på 
Plejehjemmet Trye. Hver gang med 
skiftende aktører, der kun har mod-
taget symbolsk betaling. Alle de op-
trædende har på meget forskellig vis 
givet gode oplevelser for beboerne 
på Hannæs. Seniorsangbogen er 
der blevet sunget fra, både forfra og 
bagfra, og er nu afløst af Højskole-
sangbogen (18. udgave) sponsoreret 
af Klim-Thy og Østerild sparekas-
ser samt Dolle. Den senest afholdte 
sangaften blev endnu en oplevelse 

med Bjerget Efterskoles kor og Søren 
Bundgaard (dirigent), hvor fælles-
sang og korindslag gav en rigtig god 
oplevelse. På et tidspunkt meddelte 
korlederen: ”Nu skal vi have mere 
gang i den...” Det skete med kor-
indslag fra efterskolens nylig opførte 
musical ”Grease”, hvilket fik alle i 
rytmisk bevægelse - selv ældste del-
tager på 101 år fik pulsen op. Tak for 
en fin aften!

Det er givende for lokalsamfundet, 
at Bjerget Efterskole indgår i aktivi-
teter med borgere her. Efterskolens 
værdier om at yde til fællesskabet 

og derigennem selv vokse som men-
neske er en vigtig lære i en tid, hvor 
enhver tilsyneladende skal være helt 
sin egen.

Det er med stolthed på Hannæs, 
at unge kommer til vor egn, får del i 
gode livsværdier, som præger dem i 
voksenlivet.

Næste sangaften med sommer-
sange er under planlægning og for-
ventes at finde sted i juni måned.

Aase Nedergaard

Indre Mission Frøstrup
Dato Klokken Aktivitet Taler Sted

6/6 18.30 Aftenudflugt til Klitmøller  Mødested:  Torvet i Frøstrup

30/8 19.30 Soldatermissionen Bjarke Friis Konfirmandstuen
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Pilgrimsvandring fra Tømmerby til strandkirken
Gå med på en skøn pilgrimsvandring 
fra Tømmerby til Lildstrand søndag 
d. 10. juni.

Vandringen indledes med kort 
gudstjeneste i Tømmerby Kirke kl. 
9.30 og afsluttes med nadvergudstje-
neste i Lildstrand Kirke kl. ca. 15.30. 
Gudstjenester og vandring ledes af 
præst for åndeligt søgende i Aalborg 
Stift, Benedicte Tønsberg, i samar-
bejde med Julius Bang Holst. 

Ved Tømmerby Kirke serveres en 
kop kaffe, inden vi vandrer gennem 
Kærup mod Bjerget med Lild Kirke 
og fortsætter ud i klitheden med ret-
ning mod havet. Ad små veje, skov-
veje og stier bevæger vi os gennem 
Lild Klitplantage forbi ”Betlehem”, 
hvor vi på et passende sted spiser 
vore medbragte madpakker, inden vi 
bevæger os ud i klitlandskabet og går 
de sidste kilometer langs stranden 
(eller bag første klitrække, afhængigt 
af vejr og vind) frem mod Lildstrand 
Kirke. Kaffe ved Lildstrand Kirke in-
den den afsluttende nadvergudstje-
neste.

Foruden frokostpausen bliver der 
flere mindre stop, hvor vi lytter til 
gode ord til eftertanke og oplæg til 

samtale. En lille del af turen vil foregå 
i stilhed for personlig refleksion. Det 
er nødvendigt, at være godt gående 
for at kunne være med, og det anbe-
fales, at man ifører sig praktisk fodtøj 
og evt. medbringer vandrestav. Husk 
desuden drikkevand, madpakke og 
evt. kasket/solhat. Vi forsøger at gå i 
rimeligt samlet flok, samtidig med at 
vi respekterer hinandens evt. behov 
for stilhed.

Turen er på cirka 11 kilometer. Der 
kan arrangeres kørsel af chauffører 
fra Lildstrand Kirke til Tømmerby 
Kirke, når vandringen er slut.

Enhver er velkommen til at være 

med, og deltagelse er gratis. Spørgs-
mål / tilmelding til Benthe Kleon 
Jeppesen, tlf. 2144 3719, eller til Inger 
Øeby Pedersen, tlf. 9821 5121.

(Forfriskninger ved Tømmerby 
Kirke og Lildstrand Kirke sponso-
reres af Hotel Sanden Bjerggaard – 
tak!)

”Pilgrimsvandring i Jammerbugt” 
er på initiativ af en gruppe lægfolk og 
præster i Jammerbugt Provsti.
Pilgrimsvandring:
- er for alle, der holder af at gå i na-
turen
- minder os om, at livet handler om 
at være på vej.

FælleSSpiSning den 22. AuguST
med den professionelle 
 musiker ”John fra Vorupør”.
Forhåbentligt har mange 
lyst til at mødes og spise og 
synge sammen. Det er i kon-
firmandstuen kl. 18.00, og 
man kan tilmelde sig fælles-
spisning inden 15. august ved 
at kontakte sognepræsten 
(se s. 1).

Vi har desværre været nødt 
til at aflyse sognerejsen I 
Luthers fodspor som omtalt i 
forrige nummer.

Vi strakte fristen nogle 
uger ekstra med henblik 
på at opnå det nødvendige 
antal tilmeldte – og vi kom 
næsten i mål – men så fik 
vi beskeden fra hotellerne 

i Wittenberg, at de ikke 
kunne vente længere. At vi 
til en sognerejse i september 
måned kunne samle ca. 30 
deltagere (flere end mange 
andre steder omkring os), 
vidner dog om, at vi ikke 
behøver opgive tanken om 
en udflugt.

5



Siden sidst

Ane

Tillykke med dåben ønskes:

Rakel Finnerup 
11. februar i Lild Kirke

Ane Rubech Jeppesen 
11. marts i Tømmersby Kirke

Viktor Emil Græsbøl Thomsen 
28. april i Lild Kirke

Siden sidst
Tillykke med dåben ønskes
Freja Lykke Larsen,
28. januar i Tømmerby Kirke
[Billede: freja.jpg]

Vi har taget afsked med
Inger Grethe Kjær Hansen (15/12 Hjardemål Klit)
Dankward Eichorn Nielsen (jordfæstet 30/1)

[Billede: konf1.jpg; billedtekst:] Konfirmander planter Håbstræ ved Tømmerby Kirke 19/11.
[Billede: krybbespil.jpg; billedtekst:] Minikonfirmanderne opfører krybbespil ved skolens juleafslutning.
[Billede: baby18.jpg; billedtekst:] Fælles babysalmesang, i denne sæson var vi i Øsløs Kirke.
[Billeder: tema.jpg; lys.jpg; billedtekst:] Temagudstjeneste 7/2 om LYS. Lyse stemmer fra Bjergets kor.
[Billede: fastelavn.jpg; billedtekst:] Minikonfirmanderne har det sjovt med at ”bide til bolle” op til fastelavn.

Viktor-Emil

Rakel
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Siden sidst

På skolen i Frøstrup 5. april lavede minikonfir-
manderne en flot opførelse af Jesus’ sidste påske-
måltid, tilfangetagelse og korsfæstelse. Der var 
både sang og dramatik. Forældre og hele indsko-
lingen var publikum.

Store Bededag d. 27. og søndag d. 29. april var der konfir-
mationer i Tømmerby og Lild kirker for de henholdsvis 9 
og 3 konfirmander.
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Aftensang på Stranden
I løbet af sommeren arrangeres der 
aftensang i Lildstrand Kirke. Sam-
men med hjælpsomme folk fra 
sognet står menighedsrådet for ar-
rangementet, som er åbent for alle. 
Aftenssang er en stille samling i 
kirken før solnedgang, hvor vi med 
fællessang, orgelmusik, læsning af 
søndagens tekst og fadervor slutter 
dagen af. 

Tak til dem, der stillede sig til rå-
dighed ved at stå for aftensangen i 
2017. Begge menighedsråd har eva-
lueret på forløbet og vil gerne udvide 
rammerne om aftensangen med en 
samlingsstund ved stranden.

Efter aftensangen lægges der op 
til, at vi går til stranden og sammen 
nyder aftenkaffen ved solnedgang. 
Medbring gerne kaffe og kop. Me-
nighedsrådene giver brød til kaffen.

Sommergudstjeneste i det fri på Bulbjerg  
Søndag d. 19. 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. Sidste år var der både lunt og 
læ, og der kom først et enkelt regn-
dryp, da præst og menighed var godt 
på vej ned ad bakken efter gudstje-
nesten. Kort sagt: Alt er tilrettelagt, 
så vi kan få endnu en god oplevelse 
på Bulbjerg! Medbring kaffekurv og 
klapstol eller tæppe, så vi kan hygge 
os sammen bagefter!

Velkommen til aftensang tirsdage kl. 21.00 på følgende datoer: 
3. juli - 17. juli - 24. juli - 31. juli - 7. august - 14. august

Vil du/I hjælpe ved at stå for en aftensang, eller måske bage en kage,
hører vi gerne fra Jer. Kontakt: Aase Nedergaard, tlf. 30 51 97 55.
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Konfirmandindskrivning

Vil du være minikonfirmand?

Skal du konfirmeres i foråret 2019, og 
bor du i Tømmerby eller Lild sogn? 
Så tilmeld dig konfirmationsforbere-
delsen, der begynder efter efterårsfe-
rien, ved at sende en e-mail til præ-

sten på jsho@km.dk. Du skal skrive 
dit navn, fødselsdato og postnum-
mer. Send e-mailen senest i uge 23.

Kommende konfirmandfamilier 
bedes allerede nu sætte kryds i ka-

lenderen. Forårets konfirmationer 
finder sted Store Bededag, d. 17 maj 
i Tømmerby Kirke og søndag d. 19. 
maj i Lild Kirke. I 2020 er konfirma-
tionerne hhv. 8. og 10. maj. 

Ud på efteråret bliver der igen mu-
lighed for at gå til minikonfirmand 
for kommende 3. klasse. Det er et 
par timer, en eftermiddag om ugen, 
med en pause hen over juleferien. Til 
minikonfirmand udforsker vi kirke 
og kristendom på en fortællende, 

legende, sjov og kreativ måde. Det 
er gratis at deltage, og kirken sørger 
for en eftermiddagssnack til børnene. 
Op mod jul øver vi på et krybbespil, 
som skal opføres i kirken, og til for-
året skal vi lave et dramatisk påske-
spil. Der arrangeres buskørsel fra 

skolen til konfirmandstuen.
Invitationer med nærmere orien-

tering sendes ud til forældrene efter 
sommerferien.

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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	   	   	   	   	   Tlf.	  23	  88	  19	  25	   e-‐mail:	  lib@km.dk 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Babysalmesangshold oprettes til efteråret.
Familier med babyer vil høre nærmere herom.
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Masterplan for især bosætning

LokaLsiderne

Masterplanen Hannæs Østerild skal 
nu forankres i lokalsamfundet, og 
forskellige arbejdsgrupper bliver nu 
nedsat. 

Skulle der sidde nogen derude, 
der gerne vil bidrage med udvikling 
af Hannæs-Østerild kan I kontakte 
jeres lokale borgerforening.

I skrivende stund nedsættes der 
flg. grupper:

Har du lyst til at bidrage, så kon-
takt os, idet andre grupper også på-
tænkes opstartet.

Støtteforeningen Hannæs har i 
forbindelse med Masterplanen skif-
tet navn til Støtteforeningen Han-
næs-Østerild og udvidet, så nu også 
Hunstrup og Østerild er med.

I forbindelse med det samlede ar-
bejde fremover, herunder markeds-
føringen af vore planer, kræves også 
økonomi. Derfor er de første ansøg-
ninger herom allerede afsendt, og vi 
håber rigtig mange vil bakke op.

Vi håber i løbet af sommeren at 
kunne fortælle om de første resul-
tater af det gode samarbejde og Ma-
sterplanen, som områdets otte bor-
gerforeninger er gået sammen om.

I de ovennævnte grupper er der 
allerede mange gode og spirende 
ideer, og dette tegner godt... MEN 
MEN - vi kan altid bruge flere - så 
igen - sid ikke derude og brænd inde 
med den idé, som kan sætte vores 
område endnu mere på landkortet, 
og måske være den idé, der skaber 

grundlaget for endnu mere vækst og 
tilflytning til vores område.

Sundhedsgruppen har allerede 
godt gang i arbejde omkring sund-
hed. Herunder får I et uddrag fra 
masterplanen omkring ”Sundhed og 
velvære”.

Så vi håber såvel råd, foreningsliv 
samt borgere og virksomheder stille 
og roligt vil tage medejerskab af Ma-
sterplanen.

 Frank Koldsgaard

Vi vil arbejde for at bevare og for-
bedre de lokale sundhedstilbud. Her-
under et fremtidigt Hannæs-Østerild 
Sundhedshus. Sundhedstilbud fra det 
offentlige skal udbydes så borgernært 
som muligt. 

Samtidig ønsker nutidens læger at 
virke i et fællesskab med andre samt 
sparre og samarbejde med andre 
sundhedsaktører. Dette vil vi arbejde 
for gennem et lokalt sundhedshus. 

Vi vil arbejde for at etablere en 
årlig sundhedsdag i Hannæs-Østerild 

med fokus på såvel fysisk som mental 
sundhed. 

Vi vil tydeliggøre de mange mulig-
heder og tilbud for hjælp, der allerede 
eksisterer i dag. 

Vi vil skabe et samarbejde med 
Home-Start Thy og Thisted Kommune 
omkring familievenner i lokalområ-
det, som skal være en udstrakt hånd 
til familier, som har brug for hjælp i 
en periode. 

Vi vil skabe bedre opmærksomhed 
omkring livsstil og områdets poten-

tialer for at leve et mindre stresset liv. 
Vi vil profilere de muligheder, områ-
dets natur har som terapeutisk effekt 
på krop og psyke. 

Sociale postbude skal være en 
aktiv del af lokalsamfundet og fore-
bygge ensomhed og isolation for lo-
kale borgere. 

Undersøge mulighederne for at 
etablere et samarbejde med områ-
dets detailbutikker omkring sund kost 
i Hannæs-Østerild. 

Sundhed og VelVære

•	 Kommunikationsstrategi		

 og markedsføring

 (er startet)

•	 Erhverv	og	turisme

•	 Velkomstgruppe	for

 tilflyttere

•	 Stier	og	infrastruktur.

•	 Sundhedsgruppen

 (har været i gang siden 

 2015)

•	 Bosætningsgruppen	(er	

 nedsat og i gang) 
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En god nyhed …

Landede forleden på Hannæs. Staten 
(Sundhedsministeren) imødekom en 
ansøgning fra Thisted Kommune om 
tilskud til etablering af en moderne 
læge- og sygeplejeklinik ved pleje-
hjemmet Trye med kr. 3,9 mio kr.

I Sundhedsgruppen på Hannæs 
(4 lokale personer sat sammen af de 
6 beboer-/borgerforeninger på Han-
næs) er vi glade for bevillingen samt 
Social- og Sundhedsudvalgets aktive 
medvirken til, at der også i fremtiden 
kan være en praktiserende læge-
funktion på Hannæs. At sikre læge-
dækning er jo egentlig en regional 
opgave. Samme udvalg arbejder med 
at få læger knyttet fast til de enkelte 
plejehjem i kommunen; kan det lyk-
kes samtidig her lokalt, er det jo rigtig 
godt. Erfaringer fra andre kommuner 
har vist, at det kan reducere sygehu-
sindlæggelserne af plejehjemmenes 
beboere markant. Et løft af livskva-
liteten.

I Sundhedsgruppen har vi siden 
begyndelsen af 2015 arbejdet med at 
fastholde en praktiserende lægedæk-
ning i vort område. Vi har skrevet til, 
talt og holdt møder med politikere, 
embedsfolk, lægeforening, lokale 
sundhedsudbydere, mange andre og 
talt vor sag. Og vi arbejder ufortrø-
dent videre med det, vi nu formår at 
gøre som borgergruppe. Ansvaret for 
lægedækning ligger jo hos Regionen, 
men da lægerne i Hanstholm for år 
tilbage skulle generationsskiftes, og 
en ny ikke stod på spring, løste Re-
gionen opgaven ved at åbne en regi-
onsklinik i Thisted. En lignende løs-
ning synes vi absolut ikke skal overgå 
os på Hannæs, og heldigvis har vi 
også de sidste år haft en velfunge-
rende lægeklinik i Tømmerby, hvor 

både Regionen og Falck Lægehuse 
har sørget for en læge.

Vi hører uafbrudt, at der mangler 
læger, specielt på egne som vores 
væk fra universitetsbyerne med luft 
mellem husene. Og en ny moderne 
læge- og sygeplejeklinik råder ikke 
bod herpå alene. I matematikkens 
verden er der en regel, som siger at 
faktorernes orden er ligegyldig, re-
sultatet bliver det samme. Måtte 
denne regel også gælde for lægeom-
rådet. Alle os som bor, lever og ånder 
for vort område, kan bidrage ved at 
tale befolkning og område op overfor 
alle vi møder. Man kan spørge hvor-
for en eller flere læger lige skulle søge 
til Hannæs? For os ligger svaret lige 
for. Fordi her bor ordentlige, gode 
og meget forskellige mennesker der 
sundhedsmæssigt meget bredt og al-
sidigt kan udfordre en læge. At om-
rådet så er et velfungerende samfund 
med masser af luft, forskellig natur, 
lys og mørke er kun en sidegevinst. 

Kun en time fra en storby og interna-
tional lufthavn. Vi tror, der med tiden 
vil falde ro og stabilitet på lægeom-
rådet igen. Om det så bliver med en 
udbudsklinik, traditionel lægeord-
ning eller anden organisatorisk løs-
ning må tiden vise. Blot at vi ikke skal 
møde en ny læge ved hvert besøg.

Vi håber og tror, der kommer no-
get godt ud af førnævnte bevilling 
på 3,9 mio kr. Måske et Sundheds-
hus eller starten herpå, hvor flere 
sundhedsfunktioner kan komme til 
i samme bygning eller i tilknytning 
til. Bygningen står der jo allerede. 
Forvaltningen i kommunen er åben 
herom, og vi får lov til at kigge med 
i processen, måske give vores besyv 
med, og det glæder vi os til. Og det 
passer fint med sundhedstankerne i 
masterplanen for Hannæs-Østerild 
området.

 På gruppens vegne
 Gunner Kjeldsen
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Gudstjenesteliste juni, juli, august 2018

dato helligdag/Arrangement  Tømmerby  lild lildstrand
3. juni 1. s. e. Trinitatis      19.00 GN   
5. juni Plejehjemsgudstjeneste  Trye 10.30   
10. juni 2. s. e. Trinitatis     9.301   15.30
17. juni 3. s. e. Trinitatis    17.00  
19. juni Plejehjemsgudstjeneste  Trye 10.30   
24. juni 4. s. e. Trinitatis        14.00 GN
1. juli 5. s. e. Trinitatis    10.30  
3. juli Plejehjem + Aftensang  Trye 10.30    21.00
8. juli 6. s. e. Trinitatis      9.00 
10. juli Koncert        19.30
15. juli 7. s. e. Trinitatis   9.00 GN  
17. juli Plejehjem + Aftensang Trye 10.30 AS   21.00
20. juli Koncert    19.30  
22. juli 8. s. e. Trinitatis        9.00 GN
24. juli Aftensang        21.00
29. juli 9. s. e. Trinitatis   9.00 GN  
31. juli Plejehjem + Aftensang  Trye 10.30    21.00
5. august 10. s. e. Trinitatis      19.00 
7. august Aftensang        21.00
12. august 11. s. e. Trinitatis    10.30  
14. august Plejehjem + Aftensang  Trye 10.30    21.00
19. august 12. s. e. Trinitatis        14.002

26. august 13. s. e. Trinitatis   9.00 GN  
28. august Plejehjemsgudstjeneste  Trye 10.30   

TAK For
opBAKningen
Søndag d. 11. marts 2018 blev der 
indsamlet 8.113 kr. for Folkekirkens 
Nødhjælp. Tak for indsatsen til alle 
medvirkende og til alle, der har støttet 
indsamlingen med bidrag. Pengene går 
både til akutte katastrofer og langva-
rige, bæredygtige projekter. Men også 
til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med 
menneskerettigheder, minerydning og 
ekstrem ulighed.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu 
til næste års indsamling søndag d. 10. 
marts.

ArrAngemenTer på Trye 

13. juni kl. 14.00: Onsdagsbanko

26. juni kl. 19.00: Sangaften, Julie og Julius Holst

27. juni kl. 12.00: Skt. Hansfest

25. juli kl. 14.00: Besøg af Tjernobyl-børn

15. august kl. 14.00: Onsdagsbanko

29. august kl. 14.00: Underholdning & syng 

  sammen v/præsten

GN: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen; AS: Annelise Søndengaard
Der er altergang og kirkekaffe ved alle søn- og helligdagsgudstjenester
1: Udsendelsesgudstjeneste u. altergang før Pilgrimsvandring
i Jammerbugt (se s. 5).
2: Sommergudstjeneste på Bulbjerg (se s. 8).
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