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KONFIRMANDERNES PRÆDIKEN

I dag har vi valgt prædiketeksten til Sep-
tuagesima søndag. Septuagesima betyder 
70, der er 70 dage til påske. Vi har valgt 
denne tekst, da vi ønsker at prædike over 
en lignelse.

Lignelse betyder billedtale. En lignelse er 
et billede/en fortælling om Guds rige. Lig-
nelser fortæller om forholdet mellem Gud 
og os. Vi har læst forskellige lignelser fra 
Det Nye Testamente.

Lignelsen til i dag fortæller, at himme-
riget er som en mand, som skulle ud og 

rejse og betroede sine tjenere alt hvad han 
ejede. – Alt hvad han ejede, fik de ganske 
gratis. Han ejede talenter, – det græske ord 
for penge – den største møntenhed i Palæ-
stina, dengang. Det er det samme ord, som 
vi i DK bruger, når vi taler om menneskets 
bedste evner – vores talenter.

I skolen prøver vi at finde de talenter, som 
vi elever hver især har. Vi skoleelever ud-
sættes for nationale test. Nogen af os synes 
det er godt nok, andre af os synes, det er 
ubehageligt. Skolen kan let kun komme 
til at handle om at få en høj karakter, de 
bedste talenter – men skolen handler om 
mere end det.

Vi skal lære at være gode ved hinanden. 
Vi skal lære at tage hensyn til hinanden. 
Vi skal udvikle os i vores sociale liv, vi skal 
være nogen, man kan stole på. Nogle af 
os er glade for at skrive, andre for at læse, 
nogle af os synes bedst om matematik. In-
gen kan påstå, at noget er bedre end andet. 
Om vi bliver tømrer, lærer, læge eller politi-
mand, det ene er ikke finere end det andet. 
Men det betyder noget om du kan opføre 
dig ordentligt overfor andre mennesker.

Manden i lignelsen havde tre tjenere og 
for de to tjenere fik det ganske godt.

De to tjenere i lignelsen som fik hen-
holdsvis fem og to talenter, de gik straks 
hen og fik tjent ekstra fem og to talenter, så 
de fik hurtigt dobbelt op. 

Måske kunne de det, fordi de var blevet 
opdraget til, at de talenter, som man har 
fået, dem skal man bruge. For de to var det 
ingen sag.

Men det gik ikke så godt med ham som 
havde fået 1 talent betroet. Han var bange 
for at miste det ene talent han havde fået. 

Konfirmanderne forbereder  
gudstjenesten d. 4. marts.
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4. MARTS 2018

Så af frygt gik han hen og gravede det ene 
talent ned.

Den måde man kan grave sit talent ned 
på, det er måske ved at man ikke tør stå på 
en scene. Eller at man tror, at man skuffer 
andre og derfor ikke tør gøre noget. 

Det er ikke til at vide, hvorfor han var 
bange? Måske var han blevet mødt med 
mistillid, måske med for høje krav. Det kan 
også være, at han altid var blevet overset. 
Måske ville ingen være venner med ham. 
Måske var han bange for at få skæld ud. Det 
kan også være at han var doven og ikke gad 
at arbejde for at få flere talenter.

Pointen i lignelsen er klar nok. 
Man skal ikke grave de talenter ned, man 

har fået, man skal bruge dem. Man skal 
bruge sit talent, hvad enten man har ét eller 
flere. Læg mærke til at de fik alle talenter.  
Alle tre tjenere fik noget, som der stå: »en-
hver efter hans evner«. Ingen blev overset el-
ler holdt ude. 

Deri er det glædelige budskab, alle fik ta-
lenter. Det skal vi være taknemmelige for. 
Vi skal være taknemmelige for det, Gud har 
givet os. 

Han har givet noget til os alle sammen. 
Gud har delt ud af sin formue.

I dag er det os som er Guds tjenere – det 
er os som er forvaltere af Guds værdier: 
Livsmodet – Troen – Håbet – Kærligheden. 

De er ikke talenter vi selv har skabt, vi har 
fået dem til låns og vi må bruge dem. Bruge 
dem blandt de mennesker vi lever sammen 
med. Kvit og frit kan vi bruge de talenter, 
vi har fået af Gud. Vi kan dele ud af håbet 
– dele ud af tilliden. Dele ud af troen på at 
det går – du kommer igennem…

Dele ud af kærligheden - den kærlighed 
som tror alt, håber alt og udholder alt. Vi 
skal ikke være sparsommelig på Guds veg-
ne. Vi skal ikke grave hans talenter ned.  Vi 
skal bruge dem i tillid til, at Gud tror på os.

I Jesu Krist navn, amen.

Konfirmandernes udflugt til Aalborg, hvor 
vi besøgte Domkirken og Folkekirkens Hus.
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KONFIRMATION BEDEDAG 2018

Konfirmander nederst fra venstre:
Anne, Magnea, Sidsel, Michelle, Ida, Josefine

Maja, Sofie, Mathias, Jesper, Tobias, Niklas, Tilde, Stine, Cecilie
Jasmine, Emilie, Mikkel, Erik, Max, Mikkel, Mathilde, Natascha.

KONFIRMATION 2019

Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn? 
Skal du konfirmeres 17. maj 2019?

Så inviteres du og dine forældre til 
konfirmandindskrivning i Tilsted præ-
stegård.

Onsdag d. 6. juni fra kl. 16-18 
Torsdag d. 7. juni fra kl. 16-18
Tirsdag d. 19. juni fra kl. 16-18

I beslutter selv hvilken dag. I venter 
blot på hinanden, mens jeg taler med 
den enkelte konfirmand og forældre. 
Jeg skal bruge konfirmandens fulde 
navn, cpr. nr. og en mailadresse ved 
indskrivningen. I er velkomne til enten 
at maile / ringe.

Med venlig hilsen Helle Sommer,  
Tlf. 2138 8665 - mail: hsk@km.dk 
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SOMMERKONCERT I TILSTED KIRKE 
14. JUNI KL. 19
Tilsted kirke åbner døren for sommer-
koncert d. 14. juni, hvor de medvirkende 
er lokale kræfter. Som tidligere vil Tilsted 
kirkes børnekor synge nogle af deres san-
ge fra denne sæson, samt nogle af deres 
»highlights«. Vi skal også synge sammen 
og i fællessangen synger hver fugl med sit 
næb. Så lad os sætte fuglene fri denne af-
ten i Tilsted kirke. Efter koncerten vil der 
være en forfriskning i kirken.

Alle er velkommen – og der er fri entré.
Med venlig hilsen Annette Boch Pedersen

SOMMER-GRILL I 
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Søndag den 12. august inviterer vi menig-
heden på frokost i præstegårdens have, ca. 
kl. 12.00.

Menighedsrådet tænder op i grillen og 
serverer pølser m.m.

Og vi glæder os til et par hyggelige timer 
sammen med jer i solskinsvejr.

Bedste hilsen,  
Mariann og Leif Amby

ARRANGEMENTER

MUSIKGUDSTJENESTE 
3. JUNI KL. 19
Denne aften vil vi holde en musikgudstje-
neste, hvor vi har bedt sangskriver Viggo 
Iversen, Agger synge nogle af sine sange. 
Viggo Iversens sange tager udgangspunkt 
i livet som leves i vandkants-Danmark og 
omhandler de større eksistentielle spørgs-
mål, de mindre hverdags-finurligheder – 
tilsat et befriende og ligetil Thybo-humor.

Viggo Iversen er sangskriver, sanger og 
guitarist; kendt fra Iversen Band, Agger, 
som har udgivet 7 cd’er og givet mere end 
1000 koncerter gennem mere end 30 år.

Viggo Iversen er 57 år, uddannet fiske-
skipper af 3. grad og har arbejdet med 
hårdt belastede unge gennem 24 år. Viggo 
Iversens søn Martin Iversen spiller sam-
men med sin far denne aften på guitar.

Hilsen Annette Boch Pedersen  
og Helle Sommer
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TILSTED KIRKES BØRNEKOR

Når Tilsted Kirkes børnekor har medvir-
ket ved Sommerkoncerten d. 14. juni; så 
er korets forårs-sæson slut. En sæson hvor 
vi kan glæde os over »super-sangere« der 
udover at have medvirket i Tilsted kirke; 
har været til korstævne på Mors, samt 
deltaget i det store fælleskor ved fælles 
gudstjenesten for hele Thisted provsti 2. 
pinsedag i Christiansgave.

Tilsted Kirkes menighedsråd er rigtig 
glade for at have børnekoret; derfor giver 
de koret en afslutning i Thisted bowling-
center :-) 

Tak for denne sæson! 

Næste sæson for Tilsted Kirkes børnekor, 
starter:

Torsdag d. 16. august kl. 15.10-16.15

Vi øver i Tilsted Kirke; og der er altid 
plads til flere! 

Vil du gerne vide mere, så kontakt An-
nette på mail: annetteboch@gmail.com 
eller på 2196 4448.
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BABYSALMESANG

Der er babysalmesang i Tilsted kirke i 
efteråret fra torsdag d. 25. oktober og de 
næste syv torsdage: 

d. 25/10, d. 1/11, d. 8/11, d. 15/11, d. 22/11, 
d. 29/11, d. 6/12 og d. 13/12.

Babysalmesang handler om nærvær - gen-
nem sang, remser, dans og leg.

I er velkommen, også selvom I ikke bor i 
Tilsted sogn; da holdet er for hele Thisted 
provsti, det koster ikke noget. 

Der vil også være babysalmesang i Sjør-
ring Kirke, som begynder torsdag d. 23. 
august og de næste syv torsdage.

For nærmere info og tilmelding kontakt 
venligst: Annette Boch Pedersen, organist 
i Tilsted og STSK kirker. Mobil 2196 4448 
eller på mail annetteboch@gmail.com

Døbte
Elias Overgaard Lund

Thea Kathrine Kloster Jørgensen
Tillykke med dåben

Viede
Christina Pedersen og Peter Bogers 

Poulsen
Lykke og velsignelse

SIDEN SIDST

PRÆSTERNES SOMMERFERIE

Døde:
Laurits Emil Pedersen
Jeppe Eigil Jeppesen
Anna Marie Møller
Ulla-Britta Jensen

Bodil Kirstine Dahl
Magda Elisabeth Hansen

Ilse Skafte Taabbel
Dorthe Larsen

Æret være de dødes minde

MDA: 9 -29. juli  /  HSK: 23. juli -12. august  /  AMS: 17. juli -6. august
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Ved udsigtstårnet nydes den medbragte 
kaffe. Menighedsrådet har kagen med. 
Efter kaffen kører vi til kroen hvor der er 
»hede marked« med masser af boder og 
aktiviteter.

Deltagerne kan også vælge at gå en tur 
i det nærliggende naturcenter og museum 
for hedens opdyrkere (gratis adgang)

Der er bestilt aftensmad kl 18.00 på 
Kongenshus Kro. Menuen er dansk bøf 
med bløde løg og hjemmelavet blåbæris.

Prisen for udflugten er kr. 150,- pr. per-
son

Tilmelding senest 20. august til Jens Ole 
Andersen, sms 20 29 09 74 eller mail jens-
ole@hjempost.dk

ÅRETS SOMMERUDFLUGT

Årets sommerudflugt finder sted søndag 
den 26. august.

Vi mødes på parkeringspladsen ved kir-
ken kl. 12.30. 

Her fra går turen til Frederiks Kirke, 
der oprindelig blev bygget til de tyske ko-
lonister – kaldet kartoffeltyskerne – som 
fra 1759 kom herop og bosatte sig på Al-
heden, hvor de oprettede de to landsbyer 
Havredal og Grønhøj. Før de ankom, var 
de blevet lovet en kirke, og i 1766 blev 
kirken for kongens regning bygget midt 
imellem de to byer. Kirken var kongens 
(statens) ejendom lige til 1935 da den 
overgik til ejendom for sognebeboerne.

Efter besøget i kirken går turen til 
Grønhøj og vi følger den gamle grus-
vej tværs over Kongenshus hede. Vi gør 
holdt ved udsigtstårnet (der er en lift så 
alle kan komme derop og nyde udsigten) 
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

TIL MENIGHEDEN I TILSTED SOGN

Renovering af konfirmandstue og tilhø-
rende køkken sættes i gang nu hvor alle 
konfirmationerne er overstået. Projektet 
omfatter nyt gulvtæppe og maling i lyse 
farver i konfirmandstuen. Opsætning af 
skabe til sangbøger mv. Nye borde og sto-
le. Køkkenet indrettes mere hensigtsmæs-
sigt med mere bordplads og nye hvideva-
rer. Arbejdet forventes afsluttet i uge 33.

Der er indkøbt et nyt og tidssvarende 
lydanlæg til kirken og opsætningen heraf 
starter primo maj.

Skal Tilsted kirke være samlingssted 
ved tragiske ulykker og store katastrofer? 

Menighedsrådet vil drøfte spørgsmålet. 
For at høre menighedens holdning har vi 
besluttet at afholde en sogneaften med be-
redskabspræst Peter Noer, Mors, hvor han 
fortæller mere om idéen. Nærmere infor-
mationer i næste kirkeblad.

Jens Ole Andersen

Efter længere tids sygdom og behand-
ling, er jeg fra den 5. februar langsomt 
begyndt at vende tilbage til arbejds-
livet. Såvel sygdom som behandling 
har sat sit præg på mig, så jeg har et 
stykke vej endnu. Men det går frem-
ad. I skrivende stund er jeg på 15 
arbejdstimer ugentligt, og har netop 
pinsedag været på prædikestolen for 
første gang i meget lang tid.

Men ellers har det, som skrevet i 
sidste kirkeblad, været beslutningen, 
at jeg i årets først måneder skulle gen-
optage den del af arbejdet, der vedrø-
rer forretningsførelsen m.v. i Thisted 
Provsti. I ugerne omkring 1. juni er 
jeg på provstesyn i kirker og præste-

gårde i den nordlige del af Thisted 
Provsti.
 
Fra nu vil jeg også holde enkelte guds-
tjenester i Tilsted Kirke efterhånden 
som kræfterne forhåbentlig bliver fle-
re og flere. Man kan ringe og skrive til 
mig igen. Anna-Marie Sloth, der har 
vikarieret for mig i de forløbne må-
neder, vil dog fortsætte som vikar en 
rum tid endnu.

Tak for tålmodighed og betænk-
somhed, for gode tanker og bønner i 
det forløbne år.

Mariann Amby

Menighedsrådsmøder kl. 19.00  
i præstegården 

den 27. juni og 22. august.
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Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om 
en fortrolig samtale gennem chat med en 
præst på nettet.

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte 
med en præst på internettet via computer, 
smartphone eller tablet.

Sjælesorg.nu blev lanceret 1. februar 
2017 og 1. marts 2018, et år efter åbningen 
af den virtuelle portal, er der over 4000 
henvendelser på chatten og omkring 3000 
gennemførte samtaler. Tallene vidner om 
et stort behov i befolkningen om at kunne 
betro sig og dele hvad de har på hjerte og 
blive lyttet til.

 
Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne er fortrolige, ano-
nyme samtaler. Både du og præsten er 
anonyme. Det betyder at det er muligt at 
skabe et fordomsfrit rum, i den forstand 

at køn, alder og udseende ikke bliver for-
styrrende eller får betydning for samtalen. 
Og samtalerne bliver slettet efterfølgende.

 
Temaer i sjælesorgssamtalen på nettet
Typen af henvendelser og temaerne, der 
fylder i samtalerne beror ligeledes ofte på 
at det er muligt at være anonym på chat-
ten. Præstationsangst, kærestesorger, selv-
mordstanker, angst og frygt, sorg og krise, 
overgreb, ensomhed, skilsmisse, utroskab, 
mobning, tvivl og tro, eksamensangst, me-
ningsløshed, seksualitet er bare nogle af de 
eksistentielle dilemmaer både unge, mid-
aldrende og ældre henvender sig med til 
præsterne på Sjælesorg.nu.

For en overvejende del er det første gang 
de har en personlig samtale med en præst. 
Flere giver udtryk for, at de er glade for 
samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, 
og at den erfaring gør, at det ikke længere 
føles fremmed for dem at kontakte deres 
lokale sognepræst, hvis de en anden gang 
har brug for flere sjælesorgssamtaler. Og 
man kan altid kontakte sin sognepræst for 
en samtale.

 
Folkekirken rammer et essentielt behov 
hos både unge og ældre
På trods af, at den digitale sjælesorgssam-
tale ikke er en fysisk samtale, hvor vi mø-
der det andet menneske ansigt til ansigt, 
erfarer man på sjælesorg.nu - at mødet på 
chatten med de mange forskellige menne-
sker med mange forskellige eksistentielle 
dilemmaer er meningsfyldte. Med denne 
digitale indgang til sjælesorgen, hvor der 
ikke er nogen betingelser eller kriterier for 
hvem der kan henvende sig, har folkekir-
ken ramt et essentielt behov hos såvel de 
unge som ældre.

SJÆLESORG.NU
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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. 
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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 Clara Nybo

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  
og Mariann Amby

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

Kirkens personale har fridag  
om mandagen
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GUDSTJENESTER

  SEPTEMBER

02. 14.s.e. trin  HSK 10.30

09. 15.s.e. trin  AMS 10.30

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.

  JUNI

03. 1.s.e. trin. HSK  *19.00

10. 2.s.e. trin. AMS 10.30

14. Torsdag Sommerkoncert *19.00

17. 3.s.e. trin. AMS 10.30

24. 4.s.e. trin. AMS 10.30

  JULI

01. 5.s.e. trin. AMS 10.30

08. 6.s.e. trin  HSK  09.00

15. 7.s.e. trin  HSK 09.00

22. 8.s.e. trin HSK 10.30

29. 9.s.e. trin. AMN 09.00

    AUGUST

05. 10.s.e. trin HB 10.30

12. 11.s.e. trin AMS  *10.30

19. 12.s.e. trin HSK 09.00

26. 13.s.e. trin HSK  *10.30

DATO   KL. DATO   KL.
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et Særlige arrangementer har en stjerne, læs mere inde i bladet:

03. juni kl. 19.00: Musikgudstjeneste og kirkekaffe.

14. juni kl. 19.00: Sommerkoncert, børnekoret, kirkekaffe.

12. august: Grill i præstegården efter gudstjenesten.

26. august kl. 12.30: Sogneudflugt, afgang fra kirken.

DRAGSBÆKCENTRET

06. juni altergang 14.30

20. juni  14.30

4. juli altergang 14.30

18. juli  14.30

1.august altergang 14.30

15. august  14.30

5. september altergang 14.30

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET  
indleveres til Jens Ole Andersen på e-mail:  
jens-ole@hjempost.dk - tlf. 9792 1092 
senest 1. august 2018.

HSK: Helle Sommer Kjærgaard
AMS: Anna-Marie Sloth

AMN: Anne Marie Nande
HB: Henning Bjørndal
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