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NÅR VINTEREN SLUTTER...

Februar er ofte en hård måned at kom-
me igennem på en eller anden måde.

Ofte er den årets koldeste og vi er be-
gyndt at trænge til mere sol og varme.

Den brune hud fra sidste års dejlige 
sommer er nu blevet hvid, og virker kold 
ligesom alt andet. Vi trænger til farver!

Så når erantis og vintergæk og krokus 
og senere andre små liljer popper op af 
jorden, letter det allerede vore hjerter en 
smule. De varmt gule erantis er et under 
af farve midt i det kolde og golde. For 
mange er de en påmindelse om at der er 
en nådig Gud øverst oppe. At han ikke 
har glemt os midt i vinterens stilstand 
i naturen, men at vi kan se at det hele 
lever og ånder og forandrer sig fra dag 
til dag. Erantis kommer op med nak-
ken bøjet og først når den retter sig op 
og folder kronbladene ud, ser vi rigtigt 
dens farve-udstråling. Som en lille sol 
midt i den sorte jord. Og på steder, hvor 
der står mange krokus, kan hele jord-
bunden være farvet blå, gul, hvid.

Ligesom naturen lever hele året, også 
når vi ikke ser at der sker noget som 
helst andet end nedbrydning! Så viser 
vinterens nedbrydning sig om foråret at 
være klargøring til ny spiring og vækst. 
De gamle blade er delvist formuldede og 
bliver næring for nye planter.

Naturen kan vi vælge at se som et tegn 
på at Gud hører os altid! Og er hos os 
altid, også når vi ikke mærker det. På 
vore kedelige og grå dage er Gud nøjag-
tig lige så nærværende som på de sollyse 
forårsdage!

For når forårets lys rammer os, fyldes 
vi af energi og kan straks mærke at der 
sker noget.

Men Guds nærvær er heldigvis al-
drig afhængigt af, hvad vi mærker eller 
ser. Man kan sige, at Guds rige arbejder 
nede i den mørke muld, ligesom når na-
turen skaber gamle blade om til ny næ-
ring og liv.

Vi næres af Gud på det dybere plan. 
Og måske ville vores glæde over sol og 
varme og alt det grønne som snart skal 
komme være mindre, hvis ikke vi havde 
den vinter, som vi har her i nord, hvor vi 
i lange perioder føler at alting står stille.

Vi kan »bruge« vore vilkår i naturen 
til at lære om både tro og tvivl, tillid og 
mistillid og nåde.

For det er da altid en stor erfaring af 
nåde, når varmen kommer og foråret 
sender os dufte af forsytia eller syren, 
når vi går forbi nogle buske. Det gør no-
get ved os langt ind i sjælen. Det giver 
taknemlighed.

og foråret kommer!

Forårshilsen Anna-Marie Sloth
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FASTELAVN
TILSTED KIRKE OG PRÆSTEGÅRD 
SØNDAG D. 3. MARTS KL. 14.00

Traditionen tro inviterer vi til Familie-
gudstjeneste i Tilsted Kirke.

Efter gudstjenesten er der tønde-
slagning ved præstegården – med 
tønder til både små og store. Vi slutter 
med kakao og fastelavnsboller i kon-
firmandstuen. 

Mød gerne udklædt til en festlig ef-
termiddag. 

Arrangementet er et samarbejde 
mellem KFUM-spejderne og menig-
hedsrådet.

ARRANGEMENTER

SOGNEINDSAMLING 10. MARTS 2019

Søndag d. 10. marts samles ind til 
Folkekirkens Nødhjælp over hele 
Danmark. 

I Tilsted Sogn samler vi ind i for-
bindelse med gudstjenesten eller tag 
godt imod vore lokale indsamlere når 
de ringer på døren.

Meld dig som indsamler hos 
Tommy Kragh på 3011 2772 eller 
tv.kragh@gmail.com allerede nu og 
del din søndag med verdens mest ud-
satte mennesker.

Det nytter! Ved sidste års Sogne-
indsamling nåede Tilsted Sogn et 
indsamlingsresultat på 9.600 kroner. 
På landsplan blev der samlet 12 mil-
lioner kroner ind til verdens fattigste 
lande.

Vær med til at give håb 
til mennesker i nød!

Når tørken rammer, uddeler Folkekirkens 
Nødhjælp rent drikkevand. Her er vi i 
Cambodja i 2016. 
Foto: Peter Bo Larsen/Picasa
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ARRANGEMENTER

KONFIRMANDGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 24. MARTS KL. 15.00

Konfirmanderne er i gang igen efter vin-
terferien. Nu foregår forberedelsen om ef-
termiddagen fra kl. 13.30 og så er det godt 
at få noget at styrke sig på efter en lang 
skoledag.

Konfirmanderne skal stå for gudstje-
nesten d. 24. marts kl. 15 og efter denne 
gudstjeneste er der forældremøde i kon-
firmandstuen. Bedsteforældre og søsken-
de er velkomne til gudstjenesten.

Helle Sommer

SANGMARATON
lørdag d. 9. marts kl. 10.30 Teatersalen, Thisted

Denne dag er der mulighed for at høre forskellige kor fra Thy og Mors,  
- samt selv at komme til at synge, da der er 10 min. fællessang imellem hvert kor. 

Dagen starter med en velkomst kl. 10.30.
Vores børnekor, Tilsted kirkes børnekor, skal synge sammen med  

Nordvestjysk Pigekors korskole kl. 14.15-14.30.

Der er fri entré, og alle er velkommen.

FAMILIESANG FOR HELE FAMILIEN
TORSDAG D. 28. MARTS OG TORS-
DAG D. 23. MAJ KL. 16.30-17.00

Vi vil gerne invitere hele familien: baby, 
far, mor, søskende, børnebørn og bedste-
forældre til en kort familiestund i Tilsted 
Kirke.

Vi vil synge salmer/sange, lytte til lidt 
musik, tage en lille kirkevandring rundt 
inde i kirken og salmedans. Velkommen 
til en hyggelig stund.

Annette Boch Pedersen
og Helle Sommer
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ARRANGEMENTER

Spring madlavningen over den 11. april:

KOM TIL STJERNESTUND KL. 17.00!

Stjernestund vil denne gang fortælle om påske. 
Kirkens børnekor og de små spejdere kommer og 
hjælper med at lave en spændende halv times tid om 
påske for familier i folk i alle aldre.

Efter en kort gudstjeneste er der spaghetti med 
kødsovs til alle i konfirmandstuen.

Vi håber mange har lyst at komme og opleve nær-
været omkring fortælling og sang.

Annette og Anna-Marie

N.B.: Der er Stjernestund i Skjoldborg Kirke torsdag den 2. maj kl. 17.00, 
hvor Skjoldborg-spejderne medvirker. Præst: Lisa Bremer

2. PÅSKEDAG 
22. APRIL KL. 10.30

Denne gudstjeneste 2. påskedag 22. april 
kl. 10.30 er en fælles gudstjeneste med 
Sjørring-Skjoldborg pastorat. 

Kirkekaffe efter gudstjenesten i kirken.
Anna-Marie Sloth

DEBATMØDE 
4. MARTS KL. 19.00

Debatmøde om kirkepolitik i Thisted 
kirkecenter. Distriktsforeningen Nordthy 
indbyder alle interesserede til en aften 
med politikerne, hvor emnet er kirkepo-
litik. Emnerne er blandt andet: Kirken på 
landet - forholdet mellem stat og kirke – 
uddannelse af (nok) præster.

MUSIKGUDSTJENESTE 5. MAJ KL. 19.00
Den 4. maj 1945 klokken 20.36 fortalte speakeren i BBC’s  

danske udsendelse at tyske tropper havde overgivet sig.  
Om morgenen d. 5. maj kl. 8 ringede landets kirkeklokker freden ind. 

Denne musikgudstjeneste d. 5 maj vil også indeholde ord  
og toner om tiden fra befrielsen.

Annette Boch og Helle Sommer
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ÅRETS KONFIRMANDER

Følgende konfirmeres 9.30:

Alberte Dybdahl Krüger

Kirstine Gasbjerg Sørensen

Laura Svane Kristensen

Karoline Berg Agesen

Mikkel Langgaard Molnit

Niklas Øvreås Poulsen

Timm Høje Kristensen.

Følgende konfirmeres 11.15:

Ida Klemme Søgård

Lærke Marie Jensen

Mona Enggaard Andersen

Nikoline Sekkelund Splidsboel

Rosa Therese Hove

Benjamin Tollak Evaldsen

Niels Fast

Rasmus Skinnerup

Toke Høst Konge

Torben Ochs  

Der er konfirmation i Tilsted Kirke Be-
dedag d. 17. maj kl. 9.30 og kl. 11.15. 
17 konfirmander skal konfirmeres. 7 af 
konfirmanderne bliver konfirmeret kl. 
9.30 og 10 konfirmander kl. 11.15. 

Der bliver taget et fælles foto af alle 
konfirmanderne i kirken kl. 10.45.

Telegrammer og gaver kan afleveres på 
dagen i Graverhuset.

Graverhuset bliver holdt under op-
syn. Vær opmærksom på at det første 
konfirmandhold går hjem ca. kl. 11. 
Herefter kan der ikke afleveres tele-
grammer til disse. Næste konfirmand-
hold går hjem ca. kl. 12.15.

Konfirmanderne arbejder i 
konfirmandstuen
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BØRNEKORET

KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG

Vi er godt i gang med den nye sæson, og 
der er kommet fire nye sangere med i ko-
ret – dejligt og velkommen til jer!

Alle korbørnene har mødt Kirsten, der 
forkæler os med kage én gang i måneden 
– det er hygge...

Annette er i gang med at planlægge vo-
res kor-weekend, så vi både bliver dygtige 
til at synge, samt dygtige til at være sam-
men i et fællesskab.

Næste gang du kan høre os er til faste-
lavnsgudstjenesten i Tilsted kirke søndag 
den 3/3 kl. 14.00. Du kan også høre os til 
SangMaraton i Teatersalen i Thisted, som 
Annette har tilmeldt os; lørdag den 9/3.

Vi kan rigtig godt li’ at synge til Stjer-
nestund – DER ER FOR BØRN – og 
denne gang er det torsdag d. 11/4. Dertil 
kommer Palmesøndag og Pinsedag; samt 
de største af os synger også til konfirma-
tionen.

Har du lyst til at være med? Vi er:
- for børn i alderen 3.-7. klasse
-  gratis – og der er mulighed for at tjene 

penge
-  et kreativt musikalsk læringsmiljø og 

venskaber på tværs af alder
-  vi øver hver torsdag kl. 15.10-16.15 i 

konfirmandlokalet ved præstegården; 
Silstrupvej 34.

-  vi medvirker ca. 10 gange om året ved 
forskellige tjenester i Tilsted kirke

-  Kirsten bager kage til os én gang i måne-
den - hygge!

-  vores korleder hedder Annette; hun er 
organist i Tilsted kirke og hun er også 
korleder for Nordvestjysk Pigekor. An-
nette sørger for, at vi bliver dygtige.

Du er velkommen – vi vil gerne være flere!
og der er ingen optagelsesprøver – det du 
ikke ka’, lærer du her!

Med venlig hilsen Annette Boch Pedersen
annetteboch@gmail.com / mobil:21964448

Vores fælleskirkelige arrangement afholdes 
fredag d. 1. marts kl. 19.00 i KFUM og KFUK, 
Rosenkrantzgade 6, Thisted. 
Tema: Kom, alt er forberedt!

Teksterne er skrevet af kvinder fra Slovenien. Der sam-
les ind til projekter i Tanzania, Rwanda, Litauen, Ma-
lawi og Ukraine. Se mere på www.kvindebededag.dk

Indbydere: Missionsforbundet, Baptistkirken, Aglow, 
Thisted Kirke, Tilsted Kirke, Indre Mission, KFUM og 
KFUK, Den Katolske Kirke og Pinsekirken.
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KONFIRMATION TILSTED KIRKE 2020

Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn? 
Skal du konfirmeres Bededag 8. maj 2020.

Så inviteres du og dine forældre til kon-
firmandindskrivning i Tilsted præstegård, 
Silstrupvej 34.

Onsdag d. 5. juni fra kl. 16-18
Torsdag d. 6. juni fra kl. 16-18
Torsdag d. 20. juni fra kl. 16-18

I beslutter selv hvilken dag, I kommer. I 
venter blot på hinanden, mens jeg taler 

med den enkelte konfirmand og foræl-
dre. Jeg skal bruge konfirmandens fulde 
navn, cpr. nr. og gerne en mailadresse ved 
indskrivningen. I er velkomne til enten at 
maile eller ringe forinden, det kræver ikke 
tilmelding, I kommer blot den dag og på 
det tidspunkt som passer jer bedst.

Med venlig hilsen Helle Sommer
2138 8665 / mail: hsk@km.dk

BABYSALMESANG

Der er et tilbud om babysalmesang i Til-
sted kirke her i foråret.

Babysalmesang er en stund med nær-
vær mellem mor og barn i kirkens rum, 
hvor vi synger og leger, lytter og oplever 
musik, lys og lyd sammen med barnet.

Børn i alderen 2-9 måneder er meget 
åbne for sansninger og elsker at sanse no-
get sammen med mor eller far. Når man 
synger for og med sit barn formidles følel-
ser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser 
der er et væsentligt grundlag for et barns 
personlige udvikling.

Derfor inviterer vi til: 
Babysalmesang i Tilsted kirke om torsda-
gen fra kl. 10.30 til 11.30 

Start torsdag d. 25. april-13. juni (ikke 
Kristi Himmelfart, 30. maj)

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe 
eller te og lidt tid til at sludre sammen in-
den vi går hjem.

Medbring gerne et lille tæppe som bar-
net kan ligge på.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, at 
man tilmelder sig hos Annette Boch Pe-
dersen – annetteboch@gmail.com eller på 
tlf. 2196 4448. 

Hvis man en dag er forhindret er det 
fint, hvis man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke og organist 
Annette Boch Pedersen
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Orglet i kirken har så at sige »tabt pu-
sten«. De tre blæsebælge er defekt og 
derfor fungerer orglet ikke særligt godt. 
Reparationen er en større proces. Orglet 
skal demonteres, dvs. at alle piber skal 
nedtages for at komme ind til blæse-
bælgene. Alle tre bælge bliver fornyet. 
Arbejdet forventes at vare tre uger og af-
sluttes i uge 5. Efter kirkens restaurering 
har vi nu mulighed for bedre styring af 
varme og luftfugtighed og det betyder 
en længere levetid på blæsebælgene.

Menighedsrådet har vedtaget et flag-
regulativ. Udover flagning ved kirkelige 
handlinger, vil flaget også blive hejst På-
skedag, Pinsedag, Kristi Himmelfarts-
dag, Juledag og Nytårsdag samt ved 
Konfirmation. Flaget nedtages tidligst 
kl. 16.00 disse dage.

Ønsker vi at Tilsted kirke 
skal være en åben kirke? 
Med dette spørgsmål som omdrejnings-
punkt ledte beredskabspræst Peter Noer, 
Mors tilhørerne igennem en interessant 
sogneaften. Mange vinkler på begrebet 
åben kirke kom frem. For menighedsrå-
det er det en opgave at skabe en kultur 
omkring vor kirke, således at det føles 
naturligt at benytte kirkerummet på an-
dre tidspunkter end lige gudstjenesten. 
For eksempel ved tragiske begivenhe-
der hvor kirkerummet kunne være det 
meditative sted for tanker og følelser. 
Menighedsrådet vil gerne nå frem til en 
vision omkring den åbne kirke, og inden 
vi forhåbentlig når så langt, skal mange 
sten vendes og gjort nogle erfaringer.

Jens Ole Andersen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsmøder 
kl. 19.00  

i præstegården 
Onsdag d. 20. marts,

onsdag d. 1. maj og 19. juni Sjælesorg på nettet. En online livline,  
når livet er svært: www.sjaelssorg.nu
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Døbte, viede og døde
På grund af den nye persondatalov vil vi i dette kirkeblad ikke offentliggøre navnene.

Det vil først ske igen, når det er afklaret, hvordan vi kan gøre det  
indenfor rammerne af gældende regler. 

SIDEN SIDST

INTERNATIONAL PÅSKE-GUDSTJENESTE
med sange fra Taizé

Langfredag d. 19. april 2019 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. 2466 2437

Arr.: Hillerslev-Kåstrup menighedsråd  
og kirkerne i Thisted, Sydthy og Morsø provsti.

SANGE FRA TAIZÉ

FRILUFTSGUDSTJENESTE

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
FOR HELE PROVSTIET

2. Pinsedag 
mandag den 10. juni kl. 11.00.
Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels

Sæt kryds i kalenderen
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SÅDAN GØR MAN VED.. .
Borgere skal anmelde navngivning, navneæn-
dring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk 

FØDSEL
Fødsel anmeldes af jordemor.

Er forældrene ikke gift, men enige om fælles 
forældremyndighed, kan de indenfor de første 
14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fæl-
les forældremyndighed via www.borger.dk. 

Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i 
Statsforvaltningen.

NAVNGIVNING - DÅB
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved 
dåb i kirken. Et barn skal have navn senest ½ 
år efter fødslen. Forældrene, eller den af foræl-
drene, som har forældremyndigheden, sørger for 
at det sker. En liste med godkendte fornavne til 
hhv. drenge og piger findes på Kirkeministeriets 
hjemmeside, www.km.dk

Ønsker forældrene barnet navngivet, sker 
dette digitalt via www.borger.dk

Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, 
aftales dette med sognepræsten, som efter dåben 
indberetter barnets navn. Inden dåben har for-
ældrene en samtale med præsten. 

NAVNEÆNDRING
Sker ved anmeldelse via www.borger.dk Der er 
gebyrer på visse navneændringer. 

VIELSE
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det 
anbefales at aftale dato i god tid. Nogle uger før 
vielsen har brudeparret en samtale med præsten. 
For at blive viet i kirken, skal mindst en af par-
terne være medlem af folkekirken. Og der skal 
være tilknytning til sognet. 

Inden vielsen skal parret udfylde en ægte-
skabserklæring. Dette sker ved henvendelse til 
Thisted Kommune via www.borger.dk

DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i af-
dødes bopælssogn senest to dage efter dødsfal-
det. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden kan 
bistå med dette.

Tidspunkt for begravelse/bisættelse aftales 
med præsten, og senest to dage før begravelsen/
bisættelsen har de nærmeste pårørende en sam-
tale med præsten.

Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved 
udsyngning i hjemmet. 

V
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M
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.

Sognepræst og provst Mariann Amby
Silstrupvej 34, Tilsted
Tlf. 9792 1750 / 5115 4407 / e-mail: mda@km.dk
Mariann Amby er delvis sygemeldt.

Præst Helle Sommer Kjærgaard
Tlf.: 2138 8665 / e-mail: hsk@km.dk
Mandag fri

Konst. præst Anna-Marie Sloth
Tlf. 2274 1552 / e-mail: ams@km.dk
Mandag fri

Organist Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448 / e-mail: annetteboch@gmail.com

Kirkesanger Kirsten Humlum og Linda Gravesen

Graver Peter Thorhauge, tlf. 2461 9480
Gravermedhjælper Kurt Michael Jensen, tlf. 2461 9480
e-mail: graver/medhjælper: tilstedkirkegaard@gmail.com

Formand for menighedsrådet
Tommy Kragh
Grandalsvej 17, tlf. 3011 2772

Kirkeværge
Heidi Sejersbøl 
tlf. 2613 1427

Sognet redigeres af medieudvalget
Jens Ole Andersen, Bent Riis,  
Mariann Amby og Helle Sommer

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

Kirkens personale har fridag  
om mandagen
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GUDSTJENESTER

23. Familiesang HSK *16.30       
26.  5.s.e. påske AMS *10.30
30.  Kristi Himmelfart HSK 9.00

  JUNI
02.  6.s.e. påske AMS 10.30
09.  Pinsedag AMS *10.30       
10.  2.pinsedag - Fælles Thisted Provsti *11.00

KIRKEBIL

Sognets beboere kan bestille kirkebil til 
gudstjenester i Tilsted Kirke. Henvendelse 
til Thisted Taxa, tlf. 9792 0422 senest 
dagen før kl. 12. Brugeren betaler 10 kr.

  MARTS
03. Fastelavn HSK *14.00
10.  1.s.i fasten AMS *9.00
17.  2.s.i fasten HSK 9.00
24.  3.s.i fasten HSK *15.00
28.  Familiesang HSK *16.30       
31.  Midfaste AMS 10.30

  APRIL
07.  Mariæ Bebudelse HSK 9.00
11.  Stjernestund AMS *17.00    
14.  Palmesøndag HSK *14.00     
18.  Skærtorsdag AMS 10.30
19.  Langfredag HSK *16.30     
21.  Påskedag AMS 10.30
22.  2. påskedag AMS *10.30
28.  1.s.e. påske AMS 10.30

  MAJ
05.  2.s.e. påske HSK *19.00      
12.  3.s.e. påske AMS 10.30
17.  Bededag HSK  *9.30 og11.15     
19.  4.s.e. påske HSK 9.00

DATO   KL. DATO   KL.

A
R

R
A

N
G

E
M

E
N

TE
R

– 
læ

s 
m

er
e 

in
de

 i 
bl

ad
et

Arrangementer med en stjerne * betyder, at der sker noget særligt, læs mere inde i bladet.

3/3 kl. 14: Fastelavns- 
gudstjeneste, børnekor,  
spejdere, tøndeslagning.

10/3 kl. 9: Sogneindsamling.

24/3 kl. 15: Konfirmanderne 
står for gudstjenesten, foræl-
dremøde i præstegården.

28/3 16.30: Familiesang.

11/4 kl. 17: Stjernestund.

14/4 kl. 14: Palmesøndag, 
børnekoret medvirker.

19/4 kl. 16.30:  
Liturgisk gudstjeneste.

22/4 kl. 10.30: Fælles 
gudstjeneste med Sjørring-
Skjoldborg, kirkekaffe.

5/5 kl. 19: Musikgudstjeneste.

 

17/5 kl. 9.30 og 11.15:  
Konfirmation.

23/5 kl. 16.30: Familiesang

26/5 kl. 9.30: Morgenkaffe i 
graverhuset.

9/6 kl. 10.30: Pinsedag,  
børnekoret medvirker.

10/6 kl. 11: Friluftsgudstjene-
ste, Malle Strand.

DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30

Onsdag d. 6. marts Altergang AMS
Onsdag d. 20. marts  HSK
Onsdag d. 3. april Altergang AMS
Onsdag d. 17. april  HSK
Onsdag d. 1. maj Altergang HSK
Onsdag d. 22. maj  AMS
Onsdag d. 12. juni Altergang LIB
Onsdag d. 26. juni  AMS

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET  
indleveres til Jens Ole Andersen på e-mail:  
jens-ole@hjempost.dk - tlf. 2029 0974  
senest 1. maj 2019.

HSK: Helle Sommer Kjærgaard
AMS: Anna-Marie Sloth / LIB: Lisa Bremer
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