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EFTERÅRET OG TAKNEMMELIGHED

Mens jeg sidder og skriver dette er det 
stadig sommer. Måske sommeren også vil 
fortsætte ind i september, det gør den ofte, 
så vi får en lang og smuk start på efterårs-
månederne. Hvor himlen er blå og »sky-
erne lyser hvide«. Så kan september være 
som en lang tak for sommeren, som er på 
hæld, som en tid, hvor naturen er mere i 
ro og fuglene bliver mere stille, og hvor vi 
også selv bliver mere stille.

Vi får en slags lydhørhed overfor de få 
fuglefløjt, som lyder hist og her, for kra-
gernes snakke på efterårsmarkerne og for 
træernes blade, som stille begynder at for-
vandles i farven.

Efteråret er på en måde som et menne-
ske, der er blevet ældre og mere vis af livet.

Med mere tid til eftertænksomhed og 
måske også mere tid til taknemlighed.

En tid, hvor man mere ser det, når det en-
kelte blad daler stille ned og mere mærker, 
hvor smukt det var, mens det sad på træet, 
men også kan lide fornemmelsen af at gå 
på de bløde knasende blade, som kommer 
til at ligge under vore fødder mange steder, 
hvor vi kommer. Efteråret bringer en efter-
tænksomhed og ro til os, som sommeren 
ikke har.

Der er måske nok travlt på den måde at 
den nye fodboldsæson går i gang igen med 
træning og alle andre aktiviteter dyrkes 
igen ugentligt. Konfirmander og minikon-
firmander starter ved kirkerne. Skolen er i 
gang, der lyder latter og råb og indimellem 
gråd fra skolegården, når nogen falder.

Men naturen samler sig og hviler sig 
ovenpå en krævende arbejdsom sæson, 
hvor træerne og markerne i år har kæmpet 
mod tørken.

Men mange planter har også nydt godt 
af masser af sol. Aldrig har jeg haft så 

mange jordbær og solbær i min have! Jeg 
kunne slet ikke bliver færdig med at plukke. 
Jordbærplanterne blev ved med at bære og 
solbærbuskene overraskede mig ved, at der 
kunne gemmes så mange bærklaser på bu-
skene.

I går så jeg et kirsebærtræ, der var så fyldt 
af modne bær som aldrig før.

Jeg bliver taknemlig og sender Gud en 
tanke og en tak for at det kan lade sig gøre.

At man må dele både synet af det og få 
lov at plukke alle dem, man vil. De smager 
guddommeligt! Og ja, der kommer Gud 
ind i billedet, vi bliver taknemlige af at op-
leve den slags. Og de mange solskinsdage, 
vi har fået!

Taknemlighed er sundt. Taknemlige men- 
nesker er mere lykkelige.

Jeg kommer til at tænke på fortællingen 
om de 10 spedalske, som Jesus helbredte, 
den tekst hører til omkring 1. september, 
14.s.e. trinitatis. Der skete et under med 
dem, pludselig var deres syge kroppe blevet 
helbredt igen og de kunne gøre hvad de før 
plejede at gøre. Så fik de travlt! De ni fik så 
travlt, at de slet ikke nåede at sige tak, for de 
skulle skynde sig hjem til familien og for-
tælle det og vise, at nu kunne de igen leve, 
arbejde, bære deres børn og spæde til med 
økonomien. Det var en lykke! Og jeg forstår 
dem, at det var det, de gjorde og der er ikke 
noget galt i det.

Men det er dejligt for den 10. spedalske, 
at han bliver taknemlig af det, han vender 
tilbage til Jesus for at sige tak. Han tager det 
til sig som et af livets mange mirakler.

For dem er der egentlig mange af!
Så lad os kunne bruge efteråret – også til 

at få øje på både de store og de små mirak-
ler!

Anna-Marie Sloth
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BLIV MINIKONFIRMAND

KÆRE KONFIRMANDER

Alle børn i 3. klasse bliver inviteret til at gå 
til minikonfirmand i efteråret.

Vi begynder tirsdag den 11. september.
Vi kommer over og henter børnene på 

skolen kl. 14, når de har fået fri efter sidste 
time. Forløber går over 11 gange og varer 
hver gang fra kl. 14-15.30. 

Vi er i graverhuset og i kirken.
Når man går til minikonfirmand hand-

ler det om at se kirken og få lov at røre 

ved tingene, at lege og synge og have det 
sjovt, at udforske kirkegården og høre, 
hvad graverne laver og en masse andet! Vi 
starter altid med at få noget godt at spise 
og drikke. Nogle gange er det kage…

Det er organist Annette Bock Pedersen 
og præstevikar Anna-Marie Sloth, der står

for minikonfirmand-forløbet, og vi 
glæder os meget til at møde jer nye mini-
konfirmander!

Vi begynder som I allerede ved, da vi har haft konfirmandind-
skrivning, med konfirmationsforberedelse i præstegården tirsdag 
den 23. oktober kl. 8 og forberedelsen slutter med konfirmation 
den 17. maj 2019.

Søndag den 18. november kl. 15 er det jer konfirmander som sam-
men med graveren, kirkesangeren, organisten og jeg står for guds-
tjenesten. Efter denne gudstjeneste er der forældremøde både for 
konfirmander og forældre i konfirmandstuen.

Håber I har haft en god sommer og jeg glæder mig til vi ses!

Helle Sommer
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ARRANGEMENTER

HØSTAFTEN
Onsdag den 19. september kl. 19.30
Dette års høstaften vil forme sig som en 
Højskolesangaften. 

Frimenighedspræst Ole Kobbelgaard, 
Øster Jølby, sidder ved klaveret og vil 
guide os gennem et bredt udsnit af Høj-
skolesangbogens sange om høst og andre 
temaer. 

Ole Kobbelgaard skriver: »Sangen har 
fået nye vinger«. Den danske sangskat le-
ver og udvikler sig stadig, selv om fælles-
sangen nogle steder er ved at forstumme. 

En af de bedste måder at skaffe sig et 
nogenlunde holdbart overblik over denne 
unikke sangskat på er ved at synge i Høj-
skolesangbogen, der med sin 18. udgave er 
det mindst ringe bud på en samlet frem-
stilling af vi danskeres store fortælling om 
os selv i fortid, nutid og fremtid. 

De 572 nye og gamle sange i Højsko-
lesangbogen udtrykker på enhver tænke-
lig måde menneskelige følelser som håb, 
længsel, glæde, kærlige tanker, fortvivlelse 
og forelskelse. Foredraget er en rejse gen-
nem danskernes historie og sind.

Der serveres et høstbord, bestående af 
vin, ost, brød og frugt, samt kaffe og små-
kager. Pris 50 kr.

MUSIKGUDSTJENESTE 23. SEPTEMBER KL. 19
Denne søndag aften er der musikgudstjeneste med salmesang og 
sange fra Højskolesangbogen. Magnus Thorhauge sidder både ved 
orglet, klaveret og vil også synge solo ved denne gudstjeneste.

Helle Sommer
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BØRN-UNGE-SOGN OG KIRKE
Søndag den 28. oktober kl. 10.30 er 
der BUSK-gudstjeneste i Tilsted kirke.

Denne dag holder vi en helt ander-
ledes gudstjeneste, hvor hele forløbet 
er tilrettelagt sammen med minikon-
firmanderne og kirkens børnekor og 
for børn og unge.

Alle er velkomne til gudstjenesten, 
vi håber på en festlig gudstjeneste 
med stort fremmøde!

Det handler om at være tegnet i 
Guds billede! Kom og hør og kom og 
se!

Anna-Marie Sloth

ARRANGEMENTER

STJERNESTUND I TILSTED KIRKE  
4. OKTOBER KL. 17
For børnefamilier, bedsteforældre og 
alle andre!

Torsdag den 4. oktober sker der no-
get særligt i Tilsted kirke! Da kommer 
Snapper for at være med til at snakke 
om høst. Han har mange spørgsmål!

Det bliver en hyggelig lille børne-
gudstjeneste, hvor både børnekoret 
ved Tilsted kirke og årets nye mini-
konfirmander medvirker.

Bagefter bliver der serveret mad til 
alle i konfirmandstuen. 

Kom og hør, om Snapper får svar 
på, hvorfor vi fejrer høst i kirken!

Annette Bock Pedersen og  
Anna-Marie Sloth
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ARRANGEMENTER

ALLEHELGENS SØNDAG
Søndag den 4. november kl. 15 fejrer vi 
Alle Helgens Søndag i Tilsted kirke.

Vi fejrer Alle Helgens dag for at mindes 
vore døde. Både vore egne døde og alle de 
andre, som er gået forud for os. Ikke fordi 
vi mener, de var helgener, men de har bå-
ret livet og troen før os og denne søndag 
bruger vi særligt til at mærke alt det, de 
gav os og det, som de var for os. I en blan-
ding af taknemlighed og sorg.

Salmer og prædiken vil denne dag bære 
særligt præg af at vi tænker på dem, vi el-
skede, men som ikke er her mere.

Vi læser navne op på årets døde i kirken 
ved gudstjenesten.

Alle er velkomne. 
Anna-Marie Sloth

MORTENS AFTEN
Menighedsrådet har i år valgt at fejre 
Mortens Aften dagen derpå, søndag 
aften den 11. november kl. 17.30.

Der serveres Mortens And med alt 
tilbehør, samt senere kaffe m.m.

Aftenens foredrag holdes af tidl. 
TV-direktør, Ivar Brændgaard: Et levet 
liv set i bakspejlet – fra roehakker over 
sprogofficer til højskoleforstander og se-
nere TV-direktør, pensionist og endelig 
sognepræst. 

Om sit foredrag skriver Ivar Brænd-
gaard bl.a: Jo ældre man bliver, desto 
mere klart kan man se sit liv i bakspej-
let. Jeg finder ud af, at jeg ikke har nået 
meget i kraft af mig selv.

Er livsplanlægning i virkeligheden 
et rent lotterispil? Under alle forhold 
er det påvirket af mange andre men-

neskers beslutninger. Men det gælder 
om at være klar og at turde.

Foredraget vil blive krydret med op-
levelser og pudsigheder fra det levede 
liv.

Tilmelding til aftenen til Jens-Ole 
Andersen, tlf. 2029 0974 eller mail: 
jens-ole@hjempost.dk - senest den 5. 
november. Pris for mad og kaffe: Kr. 
120. Drikkevarer kan købes.
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ARRANGEMENTER

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

BØRNEGUDSTJENESTE 
I TILSTED KIRKE 
1. søndag i advent 2018
2. december kl. 10.30

Advent starter i år den 2. december og vi 
indleder advent med en festlig gudstje-
neste, som også er minikonfirmander-
nes afslutning på deres sæson, og derfor 
deltager de aktivt i gudstjenesten, som er 
særligt tilrettelagt for børn.

Alle er hjerteligt velkomne.
Anna-Marie Sloth

INTERNATIONAL  
GUDSTJENESTE 

- MED SANGE FRA TAIZÉ

mandag d. 26. november kl.19.00  
i Hillerslev Kirke 

Behov for transport?
Eller tilbyder du kørsel? 

Kontakt Benno Møller Hansen, 
Thisted, tlf. 2466 2437

Arr.:
Hillerslev-Kåstrup menighedsråd 

& kirkerne i Thisted, 
Sydthy og Morsø provsti
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BABYSALMESANG

Der er Babysalmesang i Tilsted kirke i ef-
teråret om torsdagen fra kl. 10.30 -11.30.

Første gang er torsdag d. 1. november.
De næste torsdage er: d. 8/11, d. 15/11, 

d. 22/11, d. 29/11, d. 6/12 og d. 13/12.
Babysalmesang handler om nærvær – 

gennem 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. 

For nærmere info og tilmelding kontakt 
venligst:

Annette Boch Pedersen,
organist i Tilsted og STSK kirker
Mobil 2196 4448 og 
mail annetteboch@gmail.com 

TILSTED KIRKES BØRNEKOR

Børnekoret er begyndt på den nye sæson, 
og de synger hver torsdag kl. 15.05-16.15 
i Tilsted kirke.

Vi øver en gang i ugen, og medvirker 
ved udvalgte gudstjenester i Tilsted kirke; 
vi skal bl.a. medvirke ved høstgudstjene-
sten. Hertil kommer at vi er på kor-week-
end, hvor koret bl.a. holder »Bamseguds-
tjeneste«, hvor de inviterer mindre børn, 
med forældre fra Tilsted sogn medbrin-
gende en bamse.

Torsdag d. 25. oktober skal koret med-
virke i et jule-korstævne for børn på Mors; 
et stævne, der slutter med en koncert for 
forældre, søskende, bedsteforældre og an-
dre interesserede.

Går du i 3.-7. klasse? Så er du velkom-
men – vi har altid plads til flere!

Til kortimerne hygger vi os med at lære 
nye sange, og vi lærer også noget om no-
der; samtidig med at vi har det sjovt sam-
men med nogen vi ikke ellers snakker så 
meget med i skolen.

Vi får besøg af Kirsten Goul én gang i 
måneden, og hun har kage med.

Vores korleder hedder Annette Boch 
Pedersen; - og hun spiller også på orglet 
i kirken.

For yderligere oplysninger kontakt:
Annette Boch Pedersen
Mobil 21964448
Mail: annetteboch@gmail.com
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Lyst, rummeligt og indbydende er pas-
sende ord for den netop overståede reno-
vering af konfirmandstuen i præstegår-
den. Hen over sommeren er lokalet malet 
i en hvid farve, ny gulvbelægning og ikke 
mindst en tiltrængt fornyelse af møble-
mentet. 

I køkkenet har vi fjernet et par høje ska-
be for at give mere bordplads og forlænget 
bordpladen ved kaffemaskinen og under 
vinduet. Også køkkenet er nymalet og har 
fået ny gulvbelægning.

Årsregnskabet for 2017 udviser et lille 
underskud som dels. skyldes en lille løn-
stigning og pensionsindbetaling til graver-
medhjælper, og dels udgifter til deltagelse 
i stiftsmenighedsrådsmødet og indkøb af 
en ny printer til præstekontoret. Selvom 
menighedsrådet ved »rettidig omhu« har 
et overskud på andre driftskonti er det 

ikke nok til at dække underskuddet, som 
dækkes ind af frie midler.

Budget 2019 er udarbejdet og på grund 
af de overenskomstmæssige lønstigninger 
til personalet, ender vi ud med et under-
skud, som søges dækket via øgede drifts-
midler. Alt i alt er der afsat 1,55 mio. kr. til 
driften af Tilsted sogn Der er i det kom-
mende år ikke budgetteret med større re-
parations- eller vedligeholds arbejder.

Jens Ole Andersen

Menighedsrådsmøder kl. 19.00  
i præstegården 
26. september

24. oktober
21. november

ISTANDSÆTTELSE AF
KONFIRMANDSTUEN
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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

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

T
IL

D
E

G
R

A
F

IS
K

.D
K

SOGNET NO 4 |  2018 |  11



GUDSTJENESTER

  DECEMBER

02.  1.s.i advent *Familie AMS 10.30

09. 2.s.i advent  LIB 09.00

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.

  SEPTEMBER

02.  14.s.e.trin.  HSK 10.30

09.  15.s.e.trin.  AMS 10.30

16.  16.s.e.trin. *Høst HSK 10.30

23.  17.s.e.trin. *Musik HSK 19.00

30. 18.s.e.trin.  AMS 10.30

  OKTOBER

04. onsdag *Stjernestund AMS 17.00

07. 19.s.e.trin.  AMS 10.30

14. 20.s.e.trin.  HSK 09.00

21. 21.s.e.trin.  AMS 10.30

28. 22.s.e.trin. *BUSK AMS 10.30

    NOVEMBER

04.  Alle Helgen * AMS 15.00

11.  24.s.e.trin.  HSK 10.30

18.  25.s.e.trin. *Konfirmander HSK 15.00

25.  s.s.i kirkeåret  AMS 10.30

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

16. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste

19. september kl. 19.30:  
Høstaften i konfirmandstuen

23. september kl. 19.00: Musikgudstjeneste

4. oktober kl. 17: Stjernestund med  
minikonfirmanderne og børnekoret

28. oktober kl. 10.30: BUSK-gudstjeneste, 
med børnekoret og minikonfirmanderne 

4. november kl. 15.00:  
Alle Helgen gudstjeneste

11. november kl. 17.30:  
Mortensaften i konfirmandstuen

18. november kl. 15.00: Konfirmanderne 
står for gudstjenesten, forældremøde i 

konfirmandstuen

2. december kl. 10.30: Minikonfirmander, 
børnekor, juletræet udenfor tændes

DRAGSBÆKCENTRET

05. september altergang AMS 14.30

19. september  HSK 14.30

03. oktober altergang HSK  14.30

17. oktober   AMS 14.30

07. november altergang AMS 14.30

21. november   HSK  14.30

05. december  altergang HSK  14.30

12. december Julehygge AMS  14.30

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. november 2018.

HSK: Helle Sommer Kjærgaard
AMS: Anna-Marie Sloth

LIB: Lisa Bremer
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