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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.
Præsten er på ferie/kursus i uge 18 samt 28. maj – 1. juni.
Telefonsvareren/autosvar henviser til vikarierende præst.

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

 13. marts

 27. marts

 10. april

 24. april

 8. maj

 22. maj

Alle er velkomne!

Kommende  
menighedsråds
møder
 8. marts 
 12. april 
 3. maj 
 7. juni

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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Hver anden tirsdag mødes strikke-
glade damer på Bjerget Efterskole til 
en hyggelig aften med snak og latter. 
En kop kaffe bliver der også tid til. 
Der bliver strikket, udvekslet strik-
kemønstre, givet en hjælpende hånd, 
når mønster og strikkepinde ikke rig-
tig vil. 

Damerne har nu også taget fat på 
at strikke dåbsklude.

Hvad er en dåbsklud?
Dåbskluden er en lille fin, håndstrik-
ket bomuldsklud med kristne sym-
boler eller Lutherrose. Den ligger 
på døbefonten i kirken, når der er 
dåb, og bruges til at tørre vandet af 
den døbtes hoved, efter det er blevet 
døbt. Tanken er, at barnet får dåbs-
kluden med hjem som gave. Den er 
betydningsfuld og giver mening for 
dåbsforældrene som et minde om 
dåbsritualet.

Det var en jysk præst Ann Maj 
Lorenzen fra Thorsager-Bregnet-
Feldballe pastorat der i 2016 fik ideen 
til dåbskludene, og siden har strikke-
glade damer i over 50 sogne strikket 
dåbsklude.

 Aase Stjerne Hansen

Her strikkes dåbsklude

Foto: Lars Aarø. Fokus

Foto: Lars Aarø. Fokus
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Rejs med i Luthers fodspor

Onsdag den 5. september
Afrejse kl. 08.00 Frøstrup gl. station

 kl. 08.15 Hannæshallen, Vesløs
Ankomst kl. 20.00 Lutherstadt Wittenberg. Aftensmad.
Torsdag den 6. september kl. 09.00
Byvandring i Wittenberg:

 Slotskirken med teserne, Lutherhaus (største
 Luthermuseum), Stadtkirche med
 Cranach-alteret m.m.

Fredag den 7. september kl. 09.00
Erfurt og Eisleben:

 Erfurt med Luthers gamle kloster, Domkirken
 og Severikirche, Krämerbrücke m.m. Eisleben,
 hvor Luther fødtes og døde.

Lørdag den 8. september kl. 09.00
Wartburg og Eisenach:

 Borgen Wartburg, hvor Luther som Juncker Jörg
 oversatte Det Ny Testamente til tysk. Eisenach
 med det spændende Bachmuseum m.m.

Søndag den 9. september
Afrejse kl. 09.00.

Hjemkomst omkring kl. 20.00.
Prisen for ovennævnte: 

 Dobbeltværelse med morgen- og aftensmad
 kr. 3.235 per person.
 Enkeltværelse med morgen- og aftensmad
 kr. 4.120 per person.
 Al bustransport er indregnet
 (Snedsted Busserne).
 Frokost– og entréudgifter er for egen regning.
 Husk rejseforsikring og det blå sygesikringskort.

Tag med på sognerejse i efteråret arrangeret af menigheds-
rådene i Øsløs-Vesløs-Arup og Tømmerby-Lild sogne.

Der inviteres til orienteringsmøde og fortælleaften 
i Tømmerby konfirmandstue 1. marts kl. 19.30. Ved du, 
hvad Luthers livret var? Og hvad har Luthers historie med 
gæs at gøre? Fhv. sognepræst Annelise Søndengaard de-
ler ud af sine fortællinger om mennesket og reformatoren 
Luther. Vi skal også synge og have vores kaffe. Alle er vel-
komne!

Den 22. august kl. 18.00 inviteres der til spisning og to 
miniforedrag i Tømmerby konfirmandstue. Vi hører lidt om 
Cranach og reformationens arkitektur og kunst ved An-
nelise Søndengaard og om reformationens musik og sang 
ved sognepræst Julius Sebastian Bang Holst. Alle er vel-
komne, tilmelding til spisning inden 15. august på jsho@
km.dk 

Tilmeld dig til sognerejsen ved at kontakte sognepræ-
sten på jsho@km.dk / tlf. 9799 1002. Seneste tilmeld
ingsfrist med indbetaling af depositum: den 31. marts. 
Depositum udgør 1625 kr. ved dobbelt- og 2060 kr. ved 
enkeltværelse.

Konto: Danske Bank 4663 – 4784 229 777.
Først til mølle-princippet er gældende!

Program
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Tømmerby Kirke, Store Bededag
den 27. april 2018 kl. 10.00:
Frederik Plet Bliksted, Selbjergvej 14, Frøstrup
Anja Landbo Bundgaard, Tømmerbyvej 49, Frøstrup
Simon Bisgaard Fihl, Fjordvej 16, Kærup
Sophie Lund Jensen, Fjordvej 10, Kærup
Cecilie Thingstrup Kold, Søndergade 51, Frøstrup
Søs Dommerby Kristensen, Følfodvej 47, Hillerslev

Freja Lykke Larsen, Vestergade 66, Frøstrup
Stine Bigum Sunesen, Langvadvej 41, Frøstrup
Lise Jensen Søgaard, Klitvejen 58, Hjardemål Klit

Lild Kirke den 29. april 2018 kl. 10.00:
Magnus Vigsøe Frimor, Gl. Feggesundvej 27, Vesløs
Kirsten Marie Hedegaard Sandal, Kærupvej 28, Bjerget
Anders Harbo Åkerstrøm, Blommevej 7, Frøstrup

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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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 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vær med til indsamling 11. marts
Søndag d. 11. marts 2018 kl. 10.30-
12.30 håber vi at sende så mange 
frivillige indsamlere på gaden, at 
alle i sognet får mulighed for at give 
verdens mest udsatte mennesker en 
håndsrækning.

Det er svært at se væk, når klima-
forandringer, krig og ulighed driver 
millioner af mennesker ud i nød, sult 
og flugt. For vi kan faktisk hjælpe. 
Når du samler ind ved dørene, giver 
det fremtidsmuligheder og håb til 
dem, der modtager hjælpen.

I 2017 blev Folkekirkens Nød-
hjælp vurderet af DANIDA til at være 
én af Danmarks bedste NGO’er til 
humanitært arbejde. Vi holder skarp 
kontrol med korruption og regner 

omhyggeligt på hvert eneste projekt, 
så det gavner flest muligt og bærer 
sig selv, når vi rejser igen.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder 
for at redde liv, opbygge robuste 
samfund og bekæmpe ekstrem ulig-
hed. Vores logo er en fisk, og vores 
måde at arbejde på lyder helt for-
enklet: Folkekirkens Nødhjælp skaf-
fer ikke kun en sulten mand en fisk, 
men også en fiskestang og retten til 
at fiske i søen, han bor ved.

”Når vi hjælper de allermest ud-
satte, hæver vi levestandarden i et 
helt område, så færre sulter, færre må 
flygte og flere kommer i skole. Det 
synes vi, det giver rigtig god mening 
at samle ind til,” siger Laura Østervig, 

indsamlingsleder i Tømmerby Sogn.
Meld dig som indsamler hos Anne 

Grethe Sørensen på tlf: 60211043 eller 
ctu1947@gmail.com hurtigst muligt 
og del din søndag med verdens mest 
udsatte mennesker. Det nytter! 

OBS. Denne dag finder gudstjene-
sten sted i Tømmerby kirke kl. 13.00, 
så vi håber, at rigtig mange vil sætte et 
par timer af til indsamlingen om for-
middagen.

Kantategudstjeneste Skærtorsdag
En gudstjeneste med masser af mu-
sik, Tømmerby kirke kl. 10.30.

Påskens højtid bærer præg af sine 
dramatiske fortællinger og dybe, 
menneskelige klangbund – med te-
maer så som liv og død, svigt og tro-
skab, katastrofe og redning. I en kan-
tategudstjeneste er musikken i tæt 
samspil med evangeliet, der forkyn-
des og fortolkes i både ord og toner.

Kort fortalt stammer kantaten bl.a. 
fra motetten (flerstemmig, bibelsk vo-
kalkomposition). Senere i de protestan-
tiske dele af Tyskland blev den betegnet 
gejstlig koncert (bl.a. Buxtehude).

I 1700 udsendte præsten Erdmann 

Neumeister en ny type tekster, som 
han udtrykkeligt kaldte kantater, og 
som han selv beskrev som dele af 
operaer med recitativer, arier, kor osv.

En stor del af Bachs kantater er 
komponeret til tekster af denne 
slags. Besætningen kan omfatte soli-
ster, kor og mange instrumentalister, 
men kan også forekomme i mere be-
skedne sammensætninger.

Bach komponerede fem komplette 
årgange kantater, dvs. én til hver søn- 
og helligdag i kirkeåret.

Ved kantategudstjenesten i Tøm-
merby vil den ”røde tråd” være en 
kantate som bliver sunget og spillet 

ind imellem læsninger, salmer, præ-
diken og nadver.

Denne dag fremføres kantaten af 
lokale strygere og solister, nemlig fa-
milien Wilbrandt Kjær fra Sennels, Julie 
Nørgaard Holst og Julius Bang Holst fra 
Tømmerby samt organist Irene Søn-
dergaard Christensen, Thisted.

Kom og vær med til denne spæn-
dende gudstjenesteform, som bl.a. 
er meget benyttet i Trinitatis Kirke i 
København, hvor den samler en stor 
menighed.

 Irene Søndergaard Christensen
 og Julius Sebastian Bang Holst
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Siden sidst

Freja

Tillykke med dåben ønskes:

Freja Lykke Larsen, 
28. januar i Tømmerby Kirke 

Vi har taget afsked med:

Inger Grethe Kjær Hansen

Dankward Eichorn Nielsen

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.

Konfirmander planter Håbstræ ved Tømmerby Kirke

den 19. november.

Minikonfirmanderne opfører krybbespil 

ved skolens juleafslutning.
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Fælles babysalmesang, i denne 

sæson var vi i Øsløs Kirke.

Lyse stemmer fra Bjergets kor.

Minikonfirmanderne har det sjovt med at 

”bide til bolle” op til fastelavn.

Temagudstjeneste den 7.  februar om LYS. Steffen og Jakob 

Krøyer satte to projektører op til at vise flotte billeder på 

kirketårnet og væggen i koret.
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Pinsemorgen i Tømmerby

Pinsefejring i Christiansgave

Indre Mission Frøstrup
Dato KL. Aktivitet Taler Sted

22/3 19.30 Bibelmøde  Ingerlise og Holger Søndergaard

12/4 19.30 Møde med vores nye konsulent Henrik S Jørgensen Esther og Jens Kr. Barup

16/5 19.30 Bibelmøde  Anne Margrethe Larsen

30/5 19.30 Møde Bent Hedemann Hillerslev missionshus

20. maj kl. 5.30.
Pinsemorgen fejrer vi Helligåndens 
komme. Vi begynder med morgen-
sang uden for kirken, hvor vi håber 
pinsesolen vil skinne i al sin glans 
over vejle og fjord. Efter en festlig 
gudstjeneste i kirken inviteres der til 
morgenmad i konfirmandstuen, Kir-
kevej 40. Menighedsrådet har bagt 
boller, og man må meget gerne med-
bringe lidt til det fælles morgenbord. 
Vi vil også synge fra højskolesangbo-
gen og få en hyggelig morgen sam-
men.

KIRKERNE I THISTED PROVSTI
HOLDER FÆLLES GUDSTJENESTE

Anden Pinsedag, 21. maj kl. 11
i det nye Kulturrum i Thisted.

Medvirkende:
Præster fra Thisted Provsti, Thisted Kirkes Drenge- og 
Mandskor, Nordvestjysk Pigekor, Hansted Kirkes Pige-
kor, Tilsted Kirkes Børnekor, FDF Orkester, FDF, KFUM 
spejdere.

Nyd levende musik, kor og ord og orkester samt pinse-
pandekager fra bål.

 
(Foto: Vejlernes Naturfriskole). 

2. Pinsedag, duens dag: 

 

   

 
 

 

 

 

Pst! Lyt! Snart rammer den planeten Jorden midt i Thy. I år falder 2. 

P!nsedagsgudstjenesten med et brag af en fest mandag d. 21. maj! 

Traditionen tro starter vi kl. 11.00 vores store fællesgudstjeneste for det 

halve Thy. I år fejrer vi det i hjertet af Thisted, i Christiansgave. Som 

mange af jer ved, er der blevet lavet om på det hele. En splinterny scene er 

tryllet frem. Parken er blevet renoveret og pyntet op. Og du, du, du – ja alle 

fra provstiets 32 skønne kirker – får lov til at søsætte det nye mirakel. På 2. 

P!nsedag. Din egen røst samt flere kor, som er verdensberømte i Thisted – 

Drenge-mandskoret – Nordvestjysk pigekor – Hansted Kirkes Pigekor – 

Tilsted Kirkes Børnekor – vil stå for de dejlige stemmer til de herlige sange. 

Den yderst livlige musik spilles af vores eget FDF orkester. Og pas godt på! 

Til slut vanker en musikalsk overraskelse! Hvis du tror, du har nydt det 8



b ø r n e s i d e n

Den heldige vinder af 
sidste nummers Børne
sidekonkurrence er
Niels Vinther.

Tillykke  Du har vundet 
et sæt Profetkort. 

I historien om Noas ark 
sendte Noa et af dyrene 
fra arken ud for at finde 
land, da vandfloden så 
ud til at være overstået 
(1 Mos 8,8). Men hvilket 
dyr?

Forbind punkterne for at 
se et billede af det, og 
send svaret til
jsho@km.dk

Ledetråd: Det har noget 
med pinse at gøre
(se på de andre sider!)
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Masterplan for især bosætning

Salmemaraton 2018 kl. 19.00

LokaLsiderne

Et nyt år har taget sin spæde start, og 
et nyt og spænd ende samarbejde har 
hen over vinteren set dagens lys. Et 
samarbejde om en såkaldt Master-
plan for hele Hannæs Østerild om-
rådet. Et samarbejde om at udvikle 
vores område sammen og i tæt sam-
arbejde med især Thisted Kommune. 
Samskabelse er det nye ord. Vi skal 
turde skabe sammen. Arbejdsgrup-
pen, nedsat af de otte Borgerforenin-
ger i området, har i fugleperspektiv 
nedfældet og beskrevet vores område 
og budt ind med, hvad vi tror, der skal 
til for især at vende fraflytningen med 
fokus på nye bosætningsmuligheder 

fordelt bredt i hele vores område. 
Fordelt både bynært, men også i det 
åbne land. Vi har allerede skabt en 
konstruktiv dialog med Thisted Kom-
mune og glæder os i den grad til det 
kommende samarbejde med dem på 
rigtig mange områder.

Her får I et udpluk af dokumentet 
”HannæsØster ild på tværs”, som vi 
har indsendt til Thisted Kommune 
som høringssvar i forbindelse med 
Thisted Kommunes kommuneplan 
2017 – 2029.

Herudover indsendes selve Ma-
sterplanen også. Den indeholder om-
rådets vision, mission og målsætning 

for de kommende år. Vi håber rigtig 
mange vil byde ind, og bidrage med 
en konstruktiv udvikling af vores 
område. Dette være sig borgere, for-
eninger, kultur, råd, skoler m.v., såle-
des at vi får et fælles og slagkraftigt 
samarbejde på tværs af området og i 
særdeleshed med Thisted Kommune. 
Sammenhængskraften og synergief-
fekterne skal tænkes ind og ses som 
nøgleordene fremover.

Vi håber, I vil følge Masterplanen, 
som vi offentliggør så snart denne er 
færdig såvel elektronisk som i papir-
udgave. Den vil kunne findes rundt 
om i butikker m.v. 

Hjardemål Klit Kirke onsdag d. 7. marts:*
Nikolaj F.S. Grundtvig og Simon Grotian.

Øsløs Kirke onsdag d. 4. april:
Karl L. Aastrup og Iben Krogsdal.

Tilsted Kirke 2. maj:
Afsluttende salmeforedrag: Salmebogen til
hverdagsbrug ved biskop Henning Toft Bro.
* Tidligere annonceret i Østerild.

International Påske-gudstjeneste
med sange fra Taizé
Langfredag, d. 30. marts 2018
kl. 19.00 i Hillerslev Kirke 

Kom som du er – Syng på dit eget sprog – Tænd et lys
Come as you are – Sing with us in your own language – Light a candle

Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel? 
Need a lift? Or if you offer to drive: 
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24 66 24 37

Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd & kirkerne i Thisted provsti
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk

Hillerslev Kirke i Thy
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Hannæs/Østterild på tværs

I de seneste årtier har der været en stor fraflytning fra 
Hannæs/Østerild området. Fraflytningen har bl.a. bevir-
ket, at en stor del af boligmassen er forældet og utids-
svarende. Det kræver nye tanker og ideer at ændre denne 
udvikling. I det følgende vil der blive synliggjort de mulig-
heder, der er for at fastholde og udvikle et varieret tilbud 
af boliger og dermed skabe bosætning i Hannæs/Øster-
ild området. Måske kan der endda tilbydes nye boformer 
som ikke findes andre steder.

I strategiplanen for Thisted Kommune, ”Thy på for-
kant”, som er forarbejdet til den nye kommuneplan 2017 
– 29, udlægges Hannæs/Østerild området specielt som 
et stort naturområde: ”Hannæs på tværs”. Strategipla-
nen opererer med to slags byer: ”Fællesskabsbyer”, som 
i vores område er Frøstrup, Østerild, Vesløs og Øsløs og 
”Friluftsbyer”, som for vores område ikke er præciseret. 

Med afsæt i strategiplanen vil det være naturligt, at der 
udlægges by-relateret bosætning i de fire byer, mens der 
må være mulighed for alternativ bosætning i hele natur-
området. I Hannæs/Østerild området er der i høj grad 
stedbundne potentialer som kan danne grundlag for at 
skabe forskellige boformer, hvor naturen er en væsentlig 
del af livet. Se det fulde høringssvar for at læse de kon-
krete forslag til at skabe muligheder for bosætning i fæl-
lesskabsbyerne og det åbne land. Følg evt. med på:

http://www.thisted.dk/OmKommunen/
KommuneplanLokalplaner/ 

LokaLsiderne

Hannæs/Østerild er i ”Thy på forkant” et afgrænset 
geografisk område. 

I dette afgrænsede område vil det være muligt 
uden videre at skabe og udvikle nogle af bosæt-
ningsmulighederne. 

Andre af forslagene kræver derimod diverse dis-
pensationer i forhold til gældende lovgivning.

Det er nødvendigt at tænke nyt og ikke følge de 
traditionelle, snævre bånd.  

Flere af forslagene består af en række kom-
plekse problemstillinger, som ikke kan løftes af en 
enkelt aktør. Bosætning i ”Fællesskabsbyerne”, og 
”Friluftsområdet Hannæs/Østerild på tværs” skal 
derfor ses som et samskabelsesprojekt. Et sam-
skabelsesprojekt, der primært er et udviklings- og 
samarbejdsprojekt mellem Thisted kommune og 
lokale aktører, såsom borgerforeninger, realkredit-
institutioner, erhvervsdrivende, private lodsejere og 
andre relevante parter. Et samarbejde med forskel-
lige ministerier vil dog være nødvendigt i forhold 
til udvalgte problemstillinger vedrørende gældende 
lovgivning og eventuelle dispensationer.

Et samskabelsesprojekt
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Gudstjenesteliste Marts, april, maj 2018

Dato Helligdag/Arrangement Tømmerby Lild Lildstrand
4. marts 3. s. i fasten  10.30 
7. marts Temagudstjeneste  19.00 
11. marts Midfaste 13.00  
18. marts Mariæ bebudelsesdag 19.00 SK  
25. marts Palmesøndag  10.30 
29. marts Skærtorsdag 10.30 1  
30. marts Langfredag   10.30 2

1. april Påskedag 10.30  
2. april Anden påskedag  10.30 
8. april 1. s. e. påske 10.30 3  
11. april Temagudstjeneste  19.00 
15. april 2. s. e. påske   14.00 AH
22. april 3. s. e. påske 10.30  
27. april Bededag 10.00 4  
29. april 4. s.e. påske   10.00 4 
6. maj 5. s. e. påske 19.00 AH  
10. maj Kr. Himmelfartsdag   10.30
13. maj 6. s. e. påske  10.30 
16. maj Temagudstjeneste  19.00 
20. maj Pinsedag 5.30 5  
21. maj 2. pinsedag   
27. maj Trinitatis søndag 10.30  

TemA
guDsTjeNesTer 
I samarbejde med Bjerget efterskole, 
men for både unge og granvoksne. 
Stemningsfuld er det prædikat, der 
går igen ved temagudstjenesterne. Der 
eksperimenteres med form og indhold. 
Kirken fyldes med musik i forskellige 
genrer, med lys og bøn, med ro og 
eftertanke. I vintertiden kom vi omkring 
temaerne: Polyfoni/flerstemmighed, 
SKAM og LYS. Forårets temarækker 
lægger ud med en aften om FASTE. Efter 
fasten kommer påsketidens fest, og april 
måneds tema er TAK / Davids Salmer. 
Følg med på Facebook eller sogn.dk for 
at læse om maj måneds tema og for 
nærmere beskrivelse.

Temagudstjenester finder sted i Lild 
Kirke flg. onsdage kl. 19.00:
 7. marts FAsTe
11. april TAK
16. maj ÅND

ArrANgemeNTer PÅ Trye 

10. marts kl. 10-14: Loppemarked

12. marts kl. 19.00: Banko.

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

28. marts kl. 14:00: Hyggeeftermiddag - Syng sammen.

16. april kl. 19.00: Banko.

25. april kl. 19.00: Sangaften, Bjerget Efterskoles kor.

14. april kl. 19.00: Banko.

AH: Asger Hørving; SK: Steffen Bang Kristensen.
1: Kantategudstjeneste;
2: Passionsgudstjeneste uden prædiken og altergang;
3: Familiegudstjeneste, konfirmander medvirker;
4: Konfirmationer;
5: Pinsemorgen-gudstjeneste med efterflg. morgenmad i konfirmandstuen.

Der er altergang og kirkekaffe ved alle søn- og helligdagsgudstjenester
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