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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

Gudstjenester på 
plejehjemmet Trye 
forår 2017

om tirsdagen kl. 10.30 på 
følgende datoer

13. juni

27. juni

11. juli

25. juli  ved valgmenig
hedspræsten

8. august

22. august

Kommende  
menighedsråds
møder

1. juni kl. 18.00

3. august kl. 18.00

Det faste tidspunkt for 
 menighedsrådsmøderne 
er ændret, således at 
 Tømmerby menighedsråd 
holder møde kl. 18-19, fæl-
lesmødet afholdes kl. 19, 
hvorefter der er møde for 
Lild menighedsråd kl. 20. 
Møderne er offentlige og 
åbne for alle.

Nøgle til Tømmerby Kirke kan 
lånes hos Anne Grethe Sørensen, 
tlf. 60 21 10 43 eller 
hos Arne Hegelund, 
tlf. 21 36 97 05.
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Vi byder hjertelig velkommen til 
vores ny gravermedhjælper i Lild 
sogn, Karin Grave Jensen. 

Karin trådte til tidligere på året 
og skal assistere vor graver Jytte i 
alt det arbejde, der ligger i at hol-
de sognets kirkegård og to kirker 
så smukke og indbydende, som 
de er.

Menighedsrådet

Ny gravermedhjælper i Lild sogn

Der er ønske om en ny messe-
hagel til Lild kirke. Til at realisere 
dette ønske er der idéer til, at man 
i sognet går sammen om selv at 
lave en messehagel. Sy- og strik-
keklubben på Bjerget har givet til-
sagn om at være aktiv i dette, hvil-
ket kan blive et rigtigt spændende 
projekt.

Provstiet skal have en beskri-
velse af vort ønske. Desuden skal 

vi sikre os merviden om messe-
hagelen som kirkeudstyr og hvil-
ke krav, der er til brug af denne. 
Sidst men ikke mindst er der en 
opgave i at finde økonomi til ny 
messehagel.

Menighedsrådet vil løbende 
her i kirkebladet orientere om, 
hvilke tiltag der er gjort for at rea-
lisere ønsket.

Messehagel

Arbejdet med 
ny alterdug
Der er påbegyndt et arbejde for 
igen at få alterdug i Lildstrand 
kirke.

Det bliver et hørstykke med 
enkelt sammentrækssyning, der 
forventes at harmonere godt med 
det meget enkle udtryk som præ-
ger den lille kirke ved havet.

Menighedsrådet meddeler, når 
arbejdet er færdigt, og den nye al-
terdug kan tages i brug.

Automatisk 
ringning
I uge 17 blev etableringen af 
automatisk ringning ved Lild-
strand kirke endelig afsluttet.

Det betyder, at der fremover 
ikke længere ringes manuelt, 
hvilket nok bliver et savn for tu-
rister m.fl.

Ændringen er sket, for at den 
løbende tilpasning af økonomien 
i Folkekirken bliver et ansvar på 
alle niveauer, også her i sognet.

Der er monteret et el-styret 
værk øverst i klokkestablen. 
Klokken, der er helt fra 1674, har 
tidligere været ophængt i Lild 
kirke, indtil den i 1950 flyttedes 
til Lildstrand kirke i forbindelse 
med indvielsen af denne. 

Klokken er nu gennemgående 
afprøvet og malet, og ophænget 
er fornyet, således at det er sikret, 
at den gamle klokke tåler belast-
ningen ved automatisk ringning, 
og at den sikkerhedsmæssigt er 
fundet forsvarlig uden dagligt til-
syn.

Somme tider kan man have behov 
for at tale om svære ting med en 
uvildig person, der har tavsheds-
pligt. Står du i denne menneske-
lige situation, er du altid velkom-
men til at kontakte sognepræsten 
til en snak om højt og lavt.

Nu gør et nyt tiltag i Folkekir-
ken det imidlertid også muligt 
at tale med en præst over net-
tet, hvilket kan være en hjælp for 
nogle til at få taget kontakt. 

På sjælesorg.nu kan du chatte 
over nettet med en præst om 
eksistentielle temaer, tab, sorg, 

mobning, kærlighed, om tvivl og 
tro. Eller om brud efter skilsmisse, 
ensomhed, præstations- og eksa-
mensangst eller følelsen af ikke at 
være god nok eller svære person-
lige valg.  

Sjælesorg er omsorg for sjæ-
len, og det er en mulighed for at 
chatte med et andet menneske 
om lige præcis det, som du går og 
tumler med. Præsten er en erfa-
ren samtalepartner, et medmen-
neske som lytter, trøster og tager 
dig alvorligt.

Sjælesorg på nettet
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Teser til forbedring af kirken og verden:  
Konfirmandweekend på Bulbjerghjemmet
Den 22.-23. april var alle ti kon-
firmander samt præsten m.fl. på 
udflugt til Bulbjerghjemmet med 
overnatning. Forårsvejret var med 
os, så på trods af blæsten nød vi at 
være udendørs til de fleste af vo-
res aktiviteter. Weekendens store 
projekt var at designe og male 
sognenes egen Reformationsdør, 
eller ”tese-dør”, i anledning af 
500-året for reformationens be-
gyndelse.

Selvom den evangelisk-luther-
ske kristendom først blev indført 
i Danmark i 1536, var det som 
bekendt allerede i 1517, at Martin 
Luther slog sine berygtede teser 
mod afladen op på Slotskirkens 
port i Wittenberg som oplæg til 
en akut, offentlig drøftelse af ro-
merkirkens forvaltning – og mis-
brug – af evangeliet. Det pavelige 
salg af aflad, dvs. afløsning fra 
pinsel i skærsilden mod betaling, 
var i Luthers øjne at give køb på 
Guds nåde og tilgivelse, som må 
være gratis.

Luther havde 97 teser, men vo-
res dør skulle altså blot rumme 
én af disse samt en nutidig tese, 
skrevet af konfirmanderne i fæl-
lesskab; dertil et par udvalgte 
salmevers af Luther og endelig 
nogle kristne symboler til at om-
give Luthers våbenskjold, Lu-
therrosen, midt på døren. Tese-
døren blev afsløret for menighed 
inklusive forældrene ved sønda-
gens gudstjeneste i Tømmerby 
kirke sammen med lidt flere teser 
og nogle strandsten, som konfir-
manderne også havde udsmyk-
ket. Det hele står der endnu til 
fortsat markering af jubilæet.

Der er naturligvis meget sym-
bolik forbundet med døren. I den 
katolske kirke bruger man endnu 
at banke en særlig dør i domkir-
kerne ind med en hammer ved 
begyndelsen af de såkaldte jubel-
år. Det nyligste af disse hellige år 
var jubelåret for barmhjertighed i 
2016. Hvad vores dør angår, blev 
det hurtigt bemærket, at den fak-

tisk er vendt på hovedet! Men det 
var der nu en mening med, for 
kun sådan kom korsprofilen på 
den gamle fyldingsdør til at ven-
de rigtigt. Og hvis man nu skulle 
være lidt højtragende, så kan 
man vel på samme måde sige, at 
Luther vendte op og ned på både 
kirken og samfundet. Han gjorde 
det egentlig ikke for at splitte 
verden ad, selvom det på mange 
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Teser til forbedring af kirken og verden:  
Konfirmandweekend på Bulbjerghjemmet

måder blev resultatet, men for at 
korset, evangeliet om Guds nåde 
og kærlighed, igen kunne vende 
den rigtige vej op.

Udover dette arbejde blev der 
dog også tid til andre aktiviteter. 
For eksempel kan nævnes: Sal-
mebogsstafet, dans og gåtur i so-
len, ”gurgl en salme”, vikingespil, 
en film sidst på dagen og en god 
portion hyggeligt samvær.

Mange tak til alle hjælpende 
hænder blandt både menig-
hedsråd, frivillige og forældre for 
bidraget til, at turen blev så vel-
lykket. Og tak til konfirmanderne 
for gode dage og godt humør og 
sammenhold.

Nå ja, og hvad blev så konfir-
mandernes tese ”til forbedring af 
kirken og verden”?

Alle har ret til frihed, 
 liv og kærlighed

Med disse store ord for øje øn-
skes alle en god sommer og et 
glædeligt reformationsjubilæum.

Julius Sebastian Bang Holst

Tilmelding for konfirmander 2018

Skal du konfirmeres i foråret 
2018, og bor du i Tømmerby el-
ler Lild sogn? Så tilmeld dig 
konfirmationsforberedelsen, der 
begynder efter efterårsferien, ved 

at sende en e-mail til præsten på 
jsho@km.dk. Du skal skrive dit 
navn, fødselsdato og postnum-
mer. Send e-mailen senest i uge 
23.

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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I sidste nummer af Kirkebladet 
blev det varslet, at der skulle 
oprettes minikonfirmandhold 
her i foråret. I stedet er der nu 
truffet aftale med skolen om 
minikonfirmand for den kom-
mende 4. klasse fra oktober til 
december 2017 (uge 40–50). 
Der vil blive arrangeret buskør-
sel fra skolen til konfirmand-
stuen kl. 14.00 hver torsdag. I 
minikonfirmandundervisnin-
gen vil vi udforske kristendom 

og kirke på en fortællende, le-
gende og kreativ måde. Det er 
gratis at deltage, og kirken sør-
ger for en eftermiddagssnack til 
børnene.

Forløbet vil slutte med sko-
lens juleafslutning i kirken og 
med et underholdende krybbe-
spil, torsdag den 14. december 
2017.

Invitationer med nærmere 
orientering sendes ud til foræl-
drene efter sommerferien.

Minikonfirmander i efteråret

Aftensang i Lildstrand Kirke
Som omtalt andetsteds her i kir-
kebladet er fem datoer fastsat 
for aftensang i Lildstrand kirke. 
Aftensang er et tilbud om en 
stille aftenstund i kirken før sol-
nedgang. For at dette tidligere 
har kunnet realiseres, har lokale 
stillet sig til rådighed for at lede 

forløb med aftensang. Derfor in-
viteres der igen til planlægnings-
møde for interesserede, der vil stå 
for en enkelt aften:

Onsdag den 7. juni kl. 16.30 i 
Konfirmandstuen, Kirkevej 40, 
Frøstrup.

Lild Menighedsråd
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Siden sidst

Evita

Indre Mission Frøstrup
Dato Kl. Aktivitet Taler Sted

 8/6 19.30 Bibelmøde  Ellen Gregersen

29/6 19.30 Bibelmøde  Kjestine Jensen

17/8 19.30 Arbejdet blandt asylansøgere John Kristensen Konfirmandstuen

Aksel

Felix 

Døbte:

Evita Hvam Friis-Jensen,  
9. apr. i Lildstrand kirke.

Aksel Langballe Bertelsen,  
30. apr. i Lildstrand kirke.

Felix Svanborg Blomqvist,  
30. apr. i Lildstrand kirke.

Begravede/ bisatte:

Anne Sørensen,  
9. jan. fra Sennels kirke.

Karen Jensine Vinther Pedersen, 
10. feb. fra Øsløs kirke.

Inga Bundgaard Gosvig,  
21. feb. fra Tilsted kirke.

Anna Christine Jensen,  
16. mar. fra Tilsted kirke.

Svend Ole Bigum Sunesen,  
4. apr. fra Tømmerby kirke.

Karl Oluf Jørgensen,  
12. apr. fra Ydby kirke.

Runar Borgen,  
15. apr. fra Thisted Sygehuskapel
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BaBysalmesang 

Et nyt hold begyndte  
fredag den 5. maj 2017,  
men man kan stadig  
tilmelde sig! 

4 fredage i juni måned er der mulighed for at få en mu-
sikalsk oplevelse med det lille barn (indtil ca. 10 mdr.). 
I forløbet sættes der fokus på det tætte bånd mellem 
forælder og barn. Babyer kan se, høre og mærke, og 
sanserne stimuleres gennem sang, bevægelser og mu-
sik.  Det eneste, du/I skal medbringe, er jeres barn samt 
et blødt underlag/madras, som barnet kan ligge på. 

Vi mødes i Tømmerby konfirmandstue,  
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup. 

Det varer cirka en time per gangog det er gratis at del-
tage. Kontakt sognepræsten for tilmelding og eventu-
elle spørgsmål.

Datoer for babysalmesang, fredage kl. 10–11:
2. juni  9. juni  16. juni  23. juni

SOMMERGUDSTJENESTE  
i det fri på Bulbjerg  

søndag d. 23. august kl. 14.00

Traditionen tro vil der også i år være friluftsguds-
tjeneste på Bulbjerg i august måned. Vi håber, at 
vinden ikke er for voldsom denne dag, men ofte 
kan gudstjenesten blive en rigtig god oplevelse 
ude i det fri, hvor vi mærker havets nærhed og 
naturens storhed. Og nogle år har vi været rigtig 
heldige, at det var varmt og næsten vindstille! 
Medbring kaffekurv og klapstol eller tæppe, så vi 
kan hygge os sammen bagefter!

SommerenS koncerter
Tømmerby Kirke, tirsdag d. 25/7, kl. 19.30
”Kunst og Orgelmusik” - en spændende ople-
velse og et helt særligt koncept, hvor kunstma-
leren Mai-Britt Schultz maler et billede i kirken 
med inspiration i Povl Chr. Balslevs improvisa-
tioner på orgel. Efter ønske kan publikum selv 
vælge, hvilke melodier improvisationen skal in-
deholde og kan på den måde have en vis ind-
virkning også på maleriet. Publikum følger så-
ledes processen i både musikken og maleriet. 
- Povl Chr. Balslev er til daglig organist ved Vor 
frue Kirke i Svendborg.

Lildstrand Kirke, tirsdag d. 8/8, kl. 19.30

Musikperformer og komponist Tine K. Skau fik 
i 2014 exceptionel tilladelse af Halfdan Rasmus-
sens arvinger til at sætte 10 kendte og mindre 
kendte digte i musik – det er disse spritnye kom-
positioner, Halfdan Ensemblet er på landevejen 
med.
Der er gratis adgang til koncerterne.

Pinsesol og  
morgengudstjeneste
Sidste år var det en stor succes at fejre påskeguds-
tjeneste ved daggry i det tidlige forår. I år bydes 
der velkommen til en lidt lunere sommermorgens-
gudstjeneste. Vil man se pinsesolen danse, kan man 
komme i god tid. 

Klokken 5.30 synger vi morgensang ved højen bag 
Lild kirke med den storslåede udsigt over Lund fjord. 
Bagefter går vi ind i kirken til en festlig pinsegudstje-
neste, hvorefter der inviteres til morgenmad i kirken 
eller udenfor alt efter vejret. Menighedsrådet har 
bagt boller, og man må meget gerne medbringe lidt 
til det fælles morgenbord.
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Gudstjenesteliste Juni, juli, august 2017

Dato Helligdag Tømmerby Lild  Lildstrand 

 4. juni Pinsedag  05.30 * 

 5. juni 2. Pinsedag 11.00 i Arup **  

11. juni Trinitatis søndag 10.30  

18. juni 1. s. e. Trinitatis    10.30

25. juni 2. s. e. Trinitatis 19.00 AH  

 2. juli 3. s. e. Trinitatis  10.30 

 9. juli 4. s. e. Trinitatis 9.00 AH  

16. juli 5. s. e. Trinitatis    10.30

23. juli 6. s. e. Trinitatis 19.00  

30. juli 7. s. e. Trinitatis  9.00 NN 

 6. august 8. s. e. Trinitatis 9.00 FF

13. august 9. s. e. Trinitatis  19.00 AH 

20. august 10. s. e. Trinitatis    14.00 på Bulbjerg ***

27. august 11. s. e. Trinitatis 10.30  

AH = Asger Hørving 
FF = Finn Feilan 
NN = Vikarpræst i Øsløs-Vesløs-Arup
* = Pinsemorgensgudstjeneste, se omtale i kirkebladet.
** = Provstiets fælles friluftsgudstjeneste ved Bakkegården i Arup, se omtale i kirkebladet.
*** = Gudstjeneste på Bulbjerg, se omtale i kirkebladet.

Fremover inviteres der til  
en kop kaffe/te efter alle  
gudstjenester i sognenes kirker.  
Hjertelig velkommen!

SoGneAfTen 
med asylpræst  
John Kristensen, 
Tranum

Torsdag den 17. august får vi  
besøg af asylpræst i Aalborg 
stift, sognepræst John Kristensen  
fra Tranum. 

Han vil fortælle om sit arbejde 
blandt asylansøgere her i vores 
stift. Han oplever en stigende 
interesse for kristendommen og 
har flere til dåbsoplæring. 

Aftenen arrangeres af  
menighedsrådene i samarbejde 
med IM Frøstrup. 

Vel mødt til en spændende  
aften om et aktuelt emne. 

Mødet er i  
konfirmandstuen kl. 19.30

Provstiets fælles friluftsgudstjeneste  
mandag d. 5. juni kl. 11.00

Dette års friluftsgudstjeneste holdes ved Bak-
kegården, Bakkegårdsvej 4, Arup, 7742 Vesløs. 
Prædikant i år er biskop Henning Toft Bro. Der 
vil være korsang ved Thisted Kirkes Drenge- og 
Mandskor og musik ved Thisted FDF Orkester. I 
forlængelse af gudstjenesten er der mulighed for 
at bage pandekager over bål sammen med FDF’erne fra Thisted. 
Det er i år KFUM-spejderne fra Østerild, der sørger for alterbord, 
kors og prædikestol. Medbring stol/tæppe og evt. madpakke.
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