
SOGNET
DECEMBER -  FEBRUAR

w w w . t i l s t e d k i r ke . d k

38. ÅRGANG  |  NO 1  |  2019/20

INDHOLD

Det bløde mørke 2

Nyt fra menighedsrådet 3

Arrangementer 4-6

Babysalmesang 6

Konfirmander og minikonfirmander 7

Tilsted Kirkes børnekor 8

Sjælesorg.nu 8

Sogneindsamling 2020 9

Sorggruppe for unge 10

Siden sidst 10

Sådan gør man ved… 11

Gudstjenester 12

TILSTED SOGN



DET BLØDE MØRKE

Nu er vi rigtig kommet ind i den mørke 
tid. Når vi når til december kalder vi det 
vinter. 

Mørket kommer tidligere og tidligere 
og mange føler mørket som hårdt og 
træls. Hvis man går igennem sorg eller 
modgang føler det særlig hårdt.

Men samtidig findes også det bløde 
mørke, som forskellige forfattere har be-
rørt i forskellige situationer. Bl.a. kan jeg 
huske, at i en af Hanne Reintofts mange 
gode bøger om familien i Himmerland på 
reformationstiden, foregår den sidste tid i 
vintermørket. Den gamle enkemand, som 
bogen handler mest om, er flyttet hen til 
sin datter og svigersøn for at tilbringe sine 
sidste år der, og da han ligger og er dø-
ende, frygter han mørket, som kommer til 
ham. Det gør vi vist alle helt naturligt.

Men hun skriver, at da han går ind i det, 
så svøber mørket sig omkring ham, og 
Sidsel var i det (hans afdøde kone). Så det 
var også godt at være i mørket med hende, 
han elskede og savnede.

Mørket kan svøbe sig om os på mange 
måder. Men hvis vi tænker mørket som et 
blødt mørke og tænker om det, som det 
sted, hvor også Gud kommer, så kan det 
blive et mere rart at tænke på.

Leonard Cohen, den berømte musiker 
sagde engang en sætning, som siden er 
gået verden rundt og er blevet gentaget 
igen og igen, fordi den er så inspirerende 
og livgivende midt i en mørk tid. Han 
sagde: There is a crack in everything, that’s 
where the light comes in. På dansk: Der er 
en sprække i alting – det er der, hvor lyset 
strømmer ind.

Det handler både om at det er godt at 
alting ikke er helt perfekt, for hvis der er 
en lille sprække, så er det der, lyset skinner 
ind på os. Der, hvor Gud kommer ind, er 
der, hvor vi ikke selv kan magte alt. 

Men det handler også om at uanset 
hvor meget mørke, der er omkring os, så 
er der også altid sprækker i mørket, hvor 
lyset kan strømme ind. Og Gud ske lov 
for det!
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DET BLØDE MØRKE

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I forbindelse med ombygningen af præ-
steboligen på Silstrupvej 34 er det nød-
vendigt at inddrage konfirmandstuen 
i planerne. Menighedsrådet har derfor 
erhvervet ejendommen Silstrupvej 28 
(købmand Larsens gamle ejendom). Her 
er det meningen, at det »nye« sognehus 
skal være. I første omgang indrettes et 
større lokale, som bl.a skal bruges til kon-
firmandundervisning og møder. Senere 
kommer et præstekontor til. I løbet af en 
kort årrække håber vi at have udbygget til 
et regulært sognehus.

Planerne for ombygning af dels præste-
bolig og dels Sognehus vil blive gennem-
gået på menighedsmødet i januar.

Ansættelsen af en ny sognepræst kan ri-
sikere at blive en langvarig proces. Der er 
i øjeblikket stor mangel på præster. Alene 
i Thisted Provsti er fire stillinger ledige. 
Menighedsrådet arbejder hårdt på sagen 
og har indsendt forslag til stillingsopslag 
til Stiftet, som skal udfærdige det endelige 
opslag. Et optimistisk skøn er, at stillingen 
kan besættes en gang i foråret 2020.

Vi kan i sognet glæde os over, at lig-
ningsgrundlaget for kirkeskatten er steget. 
Det betyder flere penge på budget 2020 til 

det kirkelige arbejde. På menighedsmødet 
vil der blive givet en kort orientering om 
økonomien i 2020.

Vores nye hjemmeside www.tilstedkir-
ke.dk er nu køreklar på nettet. Prøv lige 
en lille rundtur på siden, og har du fejl/
rettelser evt. nye ideer, så skriv til Jan Bang 
Madsen på mail jbm@jbmsoft.dk

Nyt medlem af menighedsrådet
Kirsten Bonde er flyttet til et andet sogn 
på Mors. Stedfortræder Bo Dieckmann 
indtræder som nyt medlem af menig-
hedsrådet. Tak til Kirsten Bonde og vel- 
kommen til Bo Dieckmann. Menigheds- 
rådet består af følgende: Tommy Kragh 
(formand), Heidi Sejersbøl (næstformand, 
kirkeværge), Jan Bang Madsen (web- 
master), Jens Ole N. Andersen (kasserer, 
valgudvalg), Stig Kirk (kontaktperson), 
Bo Dieckmann (valgudvalg), Peter Thor-
hauge (medarbejdervalgt) samt konstitu-
eret sognepræst Anna-Marie Sloth.

Jens Ole Andersen

Menighedsmøde søndag d. 12. januar 
2020 med frokost efter gudstjenesten

Også i decembermørket tænder vi lys! 
Vi tænder udendørslys, facade lys, lys i vin-
duer, i stager, i dekorationer. For i decem-
ber fejrer vi i mest af alt den lille sprække, 
som er i alt, hvor lyset strømmer ind. Et 
mørke, hvor der er små lys, der skinner 
ind i, bliver straks et langt blødere mørke. 
Da Jesus Kristus blev født i en stald i Bet-
lehem engang, var der ikke så mange af de 

kunstige lys, men til gengæld lyste himlens 
stjerner op i mørket. Og der kom lysende 
engle, som forklarede hyrderne, hvorfor 
dette mørke blev så lyst og blødt.

Jeg håber, at I alle må gå både juletiden 
og vinteren i møde i et blødt mørke, med 
stjerner og engle i!

Anna-Marie Sloth
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ARRANGEMENTER

1.S.I ADVENT, SØNDAG D. 1. DECEMBER KL. 10.30 

FAMILIEGUDSTJENESTE I TILSTED KIRKE KL. 10.30

Tilsted kirke åbner dørene for alle der 
ønsker at komme i julestemning med 
julemusik og fællessang

Tilsted kirkes Børnekor og Spirekor 
vil under ledelse af kirkens organist 
Annette Boch Pedersen, synge velklin-
gende juleørehængere der bringer os 
alle i julestemning.

Derudover vil kirkens kirkesangere 
Linda Gravesen og Kirsten Humlum 
også synge et par af de julesange der 
står deres hjerte nær.

Det bliver helt sikkert en hyggelig 
og velklingende adventsaften i Tilsted 

kirke – med garanti for julestemning 
blandt tilhørerne; der også selv får 
mulighed for at synge med. I fælles-
skab skal vi synge nogle gode kendte 
julesange og mødes i fællessangen, 
hvor hver fugl synger med sit næb.
Der er fri entré – og alle er velkom-
men.
Tilsted menighedsråd og de medvir-
kende ønsker med denne aften – en 
glædelig jul; 
fra alle os – til alle jer!

Vi ønsker jer en glædelig jul. 
Annette Boch Pedersen

Vi indleder advent med en festlig 
gudstjeneste, som også er mini-
konfirmandernes afslutning.

Børnekoret deltager og guds-
tjenesten er særligt tilrettelagt for 
børn. 

Vi tænder juletræet udenfor og 
alle er hjerteligt velkomne.

Anna-Marie Sloth

Julen synges ind
Torsdag d. 12. december kl. 19.00

Kirken pyntet i anledning af BUSK af 
minikonfirmanderne.

Menighedsrådsmøder 2020: 22. januar, 19. februar, 25. marts 
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ARRANGEMENTER

MENIGHEDSMØDE
12. januar kl. 10.30
Der afholdes Menighedsmøde søndag 12. 
januar efter gudstjenesten kl. 10.30. 

Det afholdes enten i præsteboligen el-
ler Sognehuset. Stedet vil blive oplyst på 
dagen.

Der vil være frokost og kaffe og menig-
hedsrådet vil bl.a. fortælle om ombygning 
af præstebolig og om Sognehuset.

Med venlig hilsen 
menighedsrådet

STJERNESTUND OM LYS OG MØRKE
Torsdag 30. januar 2020 kl. 17.00 
Torsdag den 30. januar er der Stjernestund, 
som vores børnegudstjeneste hedder, om 
temaet lys og mørke. Måske kan det blive 
en lille smule uhyggeligt i mørket? Kirkens 
børnekor medvirker, måske kan de synge 
de mørke kræfter væk?

Så tag gerne far og mor med og bedste-
mor og bedstefar.

Efter en lille kort gudstjeneste er der 
mad til alle i konfirmandstuen.

Anna-Marie Sloth og Annette Boch

ANDEN JULEDAG
26. december kl. 10.30 
Gudstjenesten 2. juledag holdes fælles og 
på skift imellem Tilsted pastorat og Sjør-
ring-Skjoldborg pastorat. 

I år holdes gudstjenesten i Tilsted Kirke 
og konstitueret sognepræst Anna-Marie 
Sloth er prædikant.

MUSIKGUDSTJENESTE 
søndag d. 9. februar kl. 19.00

I anledning af Kyndelmisse vil vi gerne 
inviterer til en Musikgudstjeneste kl. 19 
denne søndag aften. Kristian Mogensen 
som er organist i de tre sogne Svankjær, 
Ørum og Lodbjerg vil sidde ved orglet og 
klaveret og Helle Dissing synger solo. 

Der vil være en kop kaffe i kirken efter 
musikgudstjenesten.

Helle Sommer
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ARRANGEMENTER

FASTELAVN TILSTED KIRKE 
søndag d. 23. februar kl. 14.00

Traditionen tro inviterer vi til Familie-
gudstjeneste i Tilsted Kirke og Børneko-
ret synger med denne søndag.

Efter gudstjenesten er der tøndeslag-
ning – med tønder til både små og store. 

Vi slutter med kakao og fastelavnsbol-
ler i konfirmandstuen eller Sognehuset.

Mød gerne udklædt til en festlig efter-
middag. 

Arrangementet er et samarbejde mel-
lem KFUM-spejderne og menighedsrå-
det.

BABYSALMESANG

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjør-
ring Kirke otte torsdage fra kl. 10.30 til 
11.30 med opstart sidst i januar.

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.

Dette hold er tilrettelagt til babyer i al-
deren 2-8 måneder.

Vi begynder torsdag d. 30. januar. Vi 
holder fri i uge 7.

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 barnet kan ligge på.

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

Bedste hilsner fra din kirke samt 
organist Annette Boch Pedersen 
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KONFIRMANDERNE

Konfirmanderne er godt i gang med konfirmationsforberedel-
se om tirsdagen. 

De stod for gudstjenesten d. 17. november og gjorde det godt!
Næste gang konfirmanderne medvirker ved en gudstjeneste 

bliver søndag d. 15. marts kl. 15 og efter denne gudstjeneste 
er der forældremøde i konfirmandstuen, både for forældre og 
konfirmander.

Helle Sommer
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NYT FRA TILSTED KIRKES BØRNEKOR

Tilsted Kirkes Børnekor medvirker både 
til gudstjenesten den 1. søndag i advent 
og til julekoncerten den 12. december kl. 
19.00.

Derforuden har Børnekoret, sammen 
med Nordvestjysk Pigekors korskole, i ok-
tober måned indspillet salmer af Grundt-
vig, sammen med Kristina Brogaard. 
Sange, der skal bruges i et skole/kirke-
samarbejde for 4.-6. klasser i foråret 2020 
sammen med konsulent for skole-kirke-
samarbejdet Svende Grøn. Det bliver af-
holdt d. 5/2 i Thisted kirke.

I det nye år vil Børnekoret medvirke 
ved Stjernestunden samt Fastelavns-guds-
tjenesten.

Lige nu forbereder børnekoret sig på ju-
len – og det kan vi li’.😊

Har du lyst til at være med? 
Eller kender du nogen, der gerne vil 

synge?
Så er de altid velkommen. 

Vi synger i præstegården, Silstrupvej 34  
hver torsdag kl. 14.45-16.00

Korleder er Annette Boch Pedersen, or-
ganist i Tilsted kirke. Desuden er Annette 
korleder for Nordvestjysk Pigekor – med 
tilhørende korskole.

Med venlig hilsen 
Annette Boch Pedersen

annetteboch@gmail.com
mobil: 2196 4448

Sjælesorg på nettet. En online livline, når livet er svært:  
www.sjaelssorg.nu

WWW.SJAELSSORG.NU
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SOGNEINDSAMLING 8. MARTS 2020

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 
løber af staben søndag den 8. marts 2020, 
hvor vi samler vi ind til mennesker, der li-
der under klimaforandringer. 

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

I tørkeplagede lande som Etiopien, 
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner 
af mennesker, fordi høsten slår fejl år ef-
ter år. I lande som Nepal, Bangladesh og 
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når 
voldsom regn skyller jorden væk, eller når 
floderne går over deres breder.

Folkekirkens Nødhjælp har ydet nød-
hjælp til mennesker i snart 100 år, længe 
før klimaforandringerne kom på dagsor-
denen. Derfor ved vi også godt, at der altid 
har været naturkatastrofer – MEN aldrig i 
det omfang, vi oplever nu.

Pengene går til klimaløsninger som disse:
·  Træplantning, der hindrer erodering og 

giver liv og skygge
·   Diger og dæmninger, der kan stoppe 

oversvømmelser
·  Sikre huse og veje, så de kan modstå 

vandmasser og jordskred
·  Systemer og apps, der kan advare be-

folkningen før et forestående uvejr
·  Vandpumper og vandrensningsanlæg, 

som sikrer folk rent drikkevand
·  Nye afgrøder, der kan klare tørke og vej-

rets omskiftelighed

Meld dig som indsamler hos Tom-
my Kragh på 3011 2772 eller på mail: 
tv.kragh@gmail.com allerede nu og del 
din søndag med verdens mest udsatte 
mennesker.
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SORGGRUPPE FOR UNGE

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

Thisted Kirke har et tilbud om en sorg-
gruppe for unge, der har mistet en sø-
skende. 

Det viser sig, at der netop nu er et behov 
for det, og der findes i Thy og på Mors ikke 
andre tilbud til netop denne målgruppe. 
Derfor har Thisted kirke besluttet at lave 
et tilbud for dem. Flere unge mennesker, 
fra både by og land, har allerede tilmeldt 
sig og venter på at komme i gang. De har 
alle mistet en søskende i det forgangne 
år og har behov for at møde nogle jævn-
aldrende, der har prøvet det samme. For 
dem, der ikke har prøvet det selv og mær-

ket det på egen krop og sjæl kan det være 
svært at forstå, hvad de gennemlever. Det 
kan have stor betydning at møde nogen, 
der forstår det indefra. 

En sorggruppe for unge mellem (cirka) 
15 og 25 år, som har mistet en søskende. 
Unge fra Thy og Mors (og evt. længere 
væk), der hører til denne målgruppe 
og kunne tænke sig at deltage eller har 
spørgsmål omkring sorggruppen er vel-
komne til at kontakte sognepræst Benne 
Holwerda, Thisted Kirke, mail: betho@
km.dk mobil 2936 1840.
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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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Konst. præst Anna-Marie Sloth
Tlf. 2274 1552 / e-mail: ams@km.dk
Mandag fri

Præst Helle Sommer Kjærgaard
Tlf.: 2138 8665 / e-mail: hsk@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, Jan Madsen og 
Helle Sommer

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

Kirkens personale har fridag  
om mandagen
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GUDSTJENESTER

09.  Septuagesima HSK *19.00
16. Seksagesima LIB  09.00
23. Fastelavn AMS *14.00

  MARTS
01. 1.s.i fasten HSK  10.30
08. 2.s i fasten AMS *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.

  DECEMBER
01. 1.s.i advent AMS  *10.30
08. 2.s.i advent HSK  10.30
12.  Julen synges ind  *19.00
15. 3.s.i advent HSK 09.00
19. Skolen HSK *08.00
22. 4.s.i advent AMS  10.30
24. Juleaften AMS  11.15 / 14.30
25. Juledag HSK  10.30
26. 2 Juledag AMS *10.30
29. Julesøndag AMS  10.30

  JANUAR
01. Nytårsdag HSK *16.00
05. Hellig 3 Konger S. AMS  10.30
12. 1.s.e.h.3.k AMS *10.30
19. 2.s.e.h.3.k HSK  10.30
26. 3.s.e.h.3.k AMS  09.00

  FEBRUAR
02. S.s.e.h.3.k. AMS  10.30

DATO   KL. DATO   KL.
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Arrangementer med en stjerne * betyder, at der sker noget særligt, læs mere inde i bladet. 
Kirkekaffe: Lejlighedsvis vil graveren sørge for en kop kaffe efter en gudstjeneste.

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

12. december kl. 19.00:  
Julen synges ind: Børnekoret og kirkens 
Kirkesangere

19. december kl. 08.00: 
Juleafslutning Tilsted skole

26. december kl. 10.30: 
Fællesgudstjeneste med Sjørring-Skjoldborg 
pastorat

1. januar kl. 16.00: 
Godt nytår, kransekage, champagne

12. januar 10.30: 
Menighedsmøde efter gudstjenesten

9. februar kl. 19.00: 
Musikgudstjeneste, kaffe i kirken

23. februar kl. 14.00: 
Familiegudstjeneste, Børnekoret, Tøndeslag-
ning

8. marts kl. 09.00: 
Sogneindsamling, frokost

DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30
Onsdag 4. dec. HSK Altergang

24. dec. kl. 10 AMS Juleaften 

Onsdag 8. jan. LIB Altergang

Onsdag 22. jan.  AMS 

Onsdag 5. feb. HSK Altergang

Onsdag 19. feb. AMS 

Onsdag 4. marts HSK Altergang

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. februar 2020.

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