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TILSTED SOGN



EN HILSEN TIL TILSTED SOGN

Jeg har det seneste års tid orienteret om 
min kræftsygdom via kirkebladet.

Jeg kom godt igennem kemoterapien i 
efteråret 2017, og min sygdom har været i 
ro hen over forår og sommer, hvilket be-
tød, at jeg trods eftervirkninger, langsomt 
kunne genoptage arbejdslivet, først og 
fremmest arbejdet som provst, samt der-
udover Tilsted menighedsråds mødevirk-
somhed.

Desværre konstaterede man i begyndel-
sen af oktober, at der var behov for endnu 
en runde kemoterapi, hvilket jeg i skriven-
de stund står midt i. Jeg afslutter behand-
lingsforløbet midt i december. Behandlin-
gen denne gang er lidt mere skånsom end 
sidste års, hvilket betyder, at jeg i videst 
mulige omfang samtidig fungerer som 
provst, mens pastor Anna-Marie Sloth 
fortsat vikarierer for mig i præstearbejdet 
i Tilsted Sogn.

Da jeg blev syg, besluttede Leif og jeg, 
at tiden var inde til at finde det hus, som 
skulle være vores, når jeg ikke længere 
skal være præst i Tilsted. Jeg har for flere 
år siden besluttet at søge min afsked pr. 
1. oktober 2021. Men eftersom helbredet 
ikke længere er optimalt, har jeg brug 
for mere ro i fritiden end det, som livet 
i præsteboligen tillader. Derfor har jeg 

i forsommeren ansøgt om at få lov til at 
flytte i egen bolig. Tilsted Menighedsråd 
og biskop Henning Toft Bro har anbefalet 
min ansøgning, og Kirkeministeriet har i 
september givet dispensation fra min pligt 
til at bo i tjenestebolig.

Det betyder, at Leif og jeg den 19. ok-
tober er flyttet i eget hus i Tingstrup, tæt 
på Tingstrup Skole. Men jeg kommer fort-
sat i Tilsted på præstekontoret, og jeg har 
min daglige gang på provstikontoret på 
Silstrupvej 12.

Med denne orientering, vil vi samti-
dig ønske sognets beboere en glædelig 
adventstid og en velsignet jul. I en af ju-
lens kernesalmer, skrevet af Martin Lu-
ther i 1500-tallet og senere genskrevet af 
Grundtvig, skriver de begge om Himlens 
lys, som i julen kom til jord i menneske-
barnet Jesus, Gud Faders enbårne søn. Og 
de fortsætter: Godt at det skete. Ja, Gud 
ske lov! For det betyder, at vi ved nattetid, 
- dvs. når det af den ene eller anden grund 
bliver mørkt i vort liv, - altid må have Gud 
ved vor side, ikke blot, som en ven eller 
en bekendt, men som vor Far og alt det 
bedste, vi forbinder med en god Far. (Sal-
mebogen nr. 108)

Glædelig jul, Mariann Amby
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SALME

Nr. 108
Lovet være du, Jesus Krist!
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær, 
gladelig hilst af Himlens hær.
O, Gud ske lov!

Du, Gud Faders enbårne Søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod,
kom på vor brøst at råde bod.
O, Gud ske lov!

Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
O, Gud ske lov!

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.
O, Gud ske lov!

Fattig kom du til jorden ned
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.
O, Gud ske lov!

Konning, er du blandt konger bedst;
ånders konge blev støvets gæst,
fører os op fra skyggedal
hjem til sin lyse kongesal.
O, Gud ske lov!

SOGNEINDSAMLING 10. MARTS 2019

Vær med til at give håb til mennesker i 
nød!

2. søndag i marts samles ind til Folke-
kirkens Nødhjælp over hele Danmark. I 
Tilsted Sogn samler vi ind i forbindelse 
med gudstjenesten eller tag godt imod 
vore lokale indsamlere når de ringer på 
døren.

Alle projekter hos Folkekirkens Nød-
hjælp handler om »hjælp til selvhjælp«. 
Alle har de fokus på, at de lokalområder, 
som de giver en håndsrækning gennem 
viden, praktisk know how og økonomi 
kan klare sig selv når organisationen rej-
ser hjem. 

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

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsam-
ling nåede Tilsted Sogn et indsamlingsre-
sultat på 9.600 kroner. 

På landsplan blev der samlet 12 millio-
ner kroner ind til verdens fattigste lande.
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ARRANGEMENTER

1.S.I ADVENT
SØNDAG D. 2. DECEMBER. 

Børnegudstjeneste i Tilsted kirke kl. 10.30 
Vi indleder advent med en festlig guds-

tjeneste, som også er minikonfirmander-
nes afslutning. Børnekoret deltager og 
gudstjenesten er særligt tilrettelagt for 
børn. 

Vi tænder juletræet udenfor og alle er 
hjerteligt velkomne.

Anna-Marie Sloth 

ADVENTSAFTEN I TILSTED KIRKE
ONSDAG D. 5. DECEMBER KL. 19.00.

Tilsted kirkes børnekor og Nordvestjysk 
Pigekors korskole synger julen ind i Til-
sted kirke; - i samarbejde med Lucy Mar-
dou.

Lucy Mardou placerede sig rigtig flot til 
x-factor, og hele Thy fulgte spændt med 
dengang for 5 år siden.

I dag har Lucy fornyligt lagt sidste hånd 
på ny musik, der bliver udgivet i starten 
af 2019.

Denne aften vil Lucy bl.a. give smags-
prøver på hendes nye musik; og derud-
over vil hun præsentere julemusik der lig-
ger hendes hjerte nært.

Lucy vil også synge julesange sammen 
med børnekorene, der i øvrigt også har 
deres egen afdeling med velklingende 
jule-øre-hængere. Bl.a. fra et jule-kor-
stævne korene for nyligt har medvirket til 
på Mors. Det bliver sikkert en hyggelig og 
velklingende aften - med garanti for jule-

stemning blandt tilhørerne; der også selv 
får mulighed for at synge med.

Der er fri entré – og alle er velkommen.
Fra alle os – til alle jer; vi ønsker jer en 

glædelig jul. 

Annette Boch Pedersen
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SOGNEAFTEN 23. JANUAR 19.30 I KONFIRMANDSTUEN

Skal Tilsted kirke være samlingssted 
ved tragiske ulykker og store katastro-
fer? 

Menighedsrådet har drøftet spørgs-
målet og vil gerne høre menighedens 
holdning. Derfor er det besluttet at af-
holde en sogneaften med beredskabs-
præst Peter Noer, Mors.

Peter Noer vil give et kort indblik i 
Folkekirkens Katastrofeberedskab og 
dele nogle erfaringer fra steder, hvor 
man har åbnet den lokale kirke ved 
tragiske ulykker og store katastrofer. 
Han vil desuden sætte fokus på, hvad 

kirkens meditative rum og ritualer kan, 
når vi rammes.

Endvidere vil Peter Noer, der også er 
uddannet psykotraumatolog give en 
kort indføring i de psykosociale behov 
i forbindelse med traumatiske hændel-
ser, såvel hos de ramte, samt dem der 
bliver inddraget som hjælpere.

Hvordan hjælper vi hinanden bedst 
– og hvordan viser vi, at vi lytter?

Vi håber at mange vil komme og del-
tage i drøftelserne, som der også gives 
plads til i løbet af denne aften.

Helle Sommer

ARRANGEMENTER

ANDEN JULEDAG
26. DECEMBER KL. 10.30 

Gudstjenesten 2. juledag holdes fælles 
og på skift imellem Tilsted og Sjørring-
Skjoldborg pastorater. I år holdes guds-
tjenesten i Sjørring Kirke og konstitueret 
sognepræst Lisa Bremer er prædikant.

MENIGHEDSMØDE 
6. JANUAR KL. 10.30

Der afholdes Menighedsmøde i konfir-
mandstuen søndag 6. januar efter gudstje-
nesten kl. 10.30. Der vil være frokost og 
kaffe og menighedsrådet vil fortælle om 
året der er gået.

SOGNET NO 1  |  2018/2019 |  5



ARRANGEMENTER

AFTENSANG FOR HELE FAMILIEN
TORSDAG D. 31. JANUAR KL. 16.30 -17.00

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

Vi vil synge 2 salmer/sange, lytte til lidt musik, lave en lille kirkevandring 
rundt inde i kirken og salmedans.

Næste gang der bliver aftensang er torsdag d. 28. marts også fra kl.16.30-17.

Annette Boch Pedersen og Helle Sommer

FOREDRAG MED KARINA SPØRRING FRA SILKEBORG
TORSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 19 I SOGNEHUSET I SJØRRING

Karina har i 15 år rejst rundt i verden 
i dyrenes tjeneste. Hun fortæller om 
at fare vild på hundeslæde i Norge før 
GPS og mobiltelefon var hver mands 
eje. Hun har været dyrepasser i Spa-
nien og opfostret en girafunge, og 
vasket hanløvens manke fordi den led 
af allergi. Hun har boet 300 km fra et 
supermarked i Argentina, med kroko-
diller lige udenfor døren, hvor Karina 
var daglig leder af verdens første avls-
center for jaguarer, som er verdens 3. 
største katte art, og i risiko for at uddø. 

Foredraget krydres med billeder og 
små videoer.

Arrangeres i samarbejde med Til-
sted pastorat og Sjørring – Skjoldborg 
pastorat.

Pris 25 kr. incl. kaffe og kage.
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ARRANGEMENTER

MUSIKGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 10. FEBRUAR KL. 19

I anledning af Kyndelmisse vil vi gerne invite-
rer til en Musikgudstjeneste kl. 19 denne søndag 
aften.

Annette Boch Pedersen og Helle Sommer

FILMAFTEN FOR HELE THISTED PROVSTI
TIRSDAG D. 26 FEBRUAR KL. 19.00-21.30 I KINO THISTED

Filminstruktøren Jens Loftager kommer til Thisted bio og viser sin nye film »TRO«. Fil-
men varer 81 min. og derefter er der pause med kaffe og kage og efterfølgende diskussion 
med instruktøren.

Med sin film vil Jens Loftager sætte fokus på hvad tro - og Gud - er for nogle størrelser. 
Hvad kan religion betyde for os i dag?

Kom og vær med til en aften for hele provstiet, hvor vi er samlet om det vigtige spørgs-
mål: »Hvad er det med tro overhovedet for noget?«

Billetter af 50 kr.- Kontakt Jens Ole Andersen, mobil 2029 0974

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.
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KONFIRMANDER

Konfirmanderne er godt i gang med konfirmationsforberedelse om tirsdagen. 
De stod for gudstjenesten d. 18. november og gjorde det godt.
Næste gang konfirmanderne medvirker ved en gudstjeneste bliver søndag 

d. 24. marts kl. 15.00 og efter denne gudstjeneste er der forældremøde i 
konfirmandstuen. 

Helle Sommer
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BØRNEKORET BABYSALMESANG

Der er Babysalmesang i Sjørring kirke om 
torsdagen fra kl. 10.30 -11.30.

Første gang er torsdag d. 17. januar. 
Babysalmesang har et forløb på 8 gange. I 
vinterferien (uge 7) holder vi fri.

Babysalmesang handler om nærvær 
– gennem sang, remser, dans og leg. Ba-
bysalmesang foregår i kirken; både for at 
blive »dus« med rummet, men også fordi 
kirkens rum giver ro og mulighed for for-
skellige klangfarver og stemninger. Tag 
gerne et tæppe med som barnet kan ligge 
på.

Det er for alle i Sjørring-Thorsted-
Skjoldborg og Kallerup sogne og Tilsted 
Sogn. Det koster ikke noget at deltage.

For nærmere info og tilmelding, kon-
takt venligst: Annette Boch Pedersen
organist i Tilsted og STSK kirker
Mobil: 2196 4448
Mail: annetteboch@gmail.com 

Tilsted Kirkes børnekor synger hver tors-
dag kl. 15.05 – 16.15 i Tilsted kirke.

Vi øver en gang i ugen, og medvirker ved 
udvalgte gudstjenester i Tilsted kirke; vi 
skal medvirke ved Første søndag i advent. 
Hertil kommer at vi er på kor-weekend, 
hvor koret bl.a. holder »Bamsegudstjene-
ste«, hvor de inviterer mindre børn, med 
forældre, fra Tilsted sogn medbringende 
en bamse. Går du i 3.-7. klasse? Så er du 
velkommen – 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.

For nærmere info og tilmelding, kon-
takt venligst: Annette Boch Pedersen
organist i Tilsted og STSK kirker
Mobil: 2196 4448 / 
Mail: annetteboch@gmail.com 

INTERNATIONAL GUDSTJENESTE
med sange fra Taizé

Torsdag d. 31. januar 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 provsti
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk

SANGE FRA TAIZÉ
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Den brostensbelagte sti fra parkerings-
pladsen op til kirken kan være en ud-
fordring, hvis man har en smule hæl på 
skoene eller er lidt dårligt gående. Vi har 
eksperimenteret lidt med at fylde revnerne 
mellem brostenene ud med stenmel. Det 
ser ud til at være en brugbar løsning, men 
hen over vinteren vil vi holde øje med, om 
belægningen forsvinder. Skulle det ske, er 
det planen at forsøge med fugesand.

Kirkegården er blevet opmålt med 
henblik på overgang til digitale kirke-
gårdskort. Arbejdet forventes færdigt i 
begyndelsen af 2019. Ud over at lette ar-
bejdet for graveren, vil det også være mu-
ligt for alle – via en app – at finde f.eks. et 
gravsted. Når Tilsted kirkegård er digita-
liseret, vil vi i et senere nummer af »Sog-
net« give en kort vejledning til at finde og 
bruge app’en.

Vi har i de seneste år oplevet en lille til-
bagegang af deltagere på den årlige sog-
neudflugt. Menighedsrådet har evalueret 

dette års udflugt og vil på det kommende 
menighedsmøde 6. januar gerne debattere 
udflugtsmål, tidspunkt, pris og evt. sam-
arbejde med nabosogne omkring udflug-
ten.

Det vil næppe være muligt at leje lo-
kaler til foredrag mv. i den tidligere 
Oticon-bygning og i forbindelse med, at 
sognepræsten efter bevilling er fraflyttet 
præsteboligen, har menighedsrådet taget 
fat på at diskutere fremtidsplanerne for 
præstebolig og konfirmandstue. Nye krav 
til en tjenestebolig kan måske få betydning 
for indretning og brug af konfirmandstue. 
Idéer og tanker er vendt og diskuteret, 
men endnu intet besluttet. De første mø-
der i det nye år vil nok blive brugt til at 
nå frem til et par skitseforslag, som skal 
videresendes til behandling i provstiet og 
stiftet inden detailplanlægning – og der 
kan nemt gå et par år.

Jens Ole Andersen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsmøder 
kl. 19.00  

i præstegården 
Onsdag d. 16. januar og 

onsdag d. 20. februar

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

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

V
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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

    FEBRUAR

03. 4.s.e.h.3k HSK  10.30

10. s.s.e.h.3k HSK *19.00

17. Septuagesima  LIB  9.00

24. Seksagesima AMS  10.30

   MARTS

03. Fastelavn HSK  *14.00

10. 1.s.i fasten  AMS  *9.00

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

02. 1.s.i advent AMS *10.30

05.  Koncert Børnekor  *19.00

09. 2.s.i advent AMS  10.30

16. 3.s.i advent HSK 10.30

20.  Tilsted Skole HSK  8.10

21. Børnehaven  AMS  9.30

23. 4.s. i advent HSK  9.00

24. Juleaften AMS  11.15 og 15.00

25. Juledag HSK  11.00

26. 2. juledag LIB Sjørring Kirke *10.30

30. Julesøndag AMS  10.30

  JANUAR

01. Nytårsdag HSK  *15.00

06. Hellig 3.k.s. AMS  10.30

13. 1.s.e.h.3k AMS  10.30

20. 2. s.e.h.3k HSK  14.00

27. 3. s.e.h.3k AMS  10.30

31.. Aftensang HSK  *16.30

DATO   KL. DATO   KL.
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Arrangementer med en 
stjerne * betyder at man kan 
læse mere inde i bladet 

2. dec. kl. 10.30:  
Advent, minikonfirmander 
medvirker, juletræet tændes

5. dec. kl. 19.00:  
Adventskoncert med Børne-
koret og Lucy Mardou

26. dec. kl. 10.30: Fælles med 
Sjørring-Skjoldborg pastorat

1. jan. kl. 15.00: Kirkekaffe 

6. jan. kl.10.30:  
Menighedsmøde i præste-
gården efter gudstjenesten

23. jan. kl. 19.30: Sogneaften

31. jan. kl. 16.30:  
Aftensang for hele familien

7. feb. kl. 19.00:  
Sogneaften i Sognehuset i 
Sjørring

10. feb. kl. 19.00:  
Musikgudstjeneste

26 feb. kl. 19.00:  
Film i Kino Thisted.

3. mar. kl. 14.00: Fastelavn

10. mar.: Sogneindsamling

DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30
Onsdag d. 5. dec. AMS Altergang
Onsdag d. 12. dec. HSK Julehygge
Mandag d. 24. dec. kl. 10 AMS
Onsdag d. 2. jan.  HSK Altergang
Onsdag d. 16. jan. AMS
Onsdag d. 6. feb.  HSK Altergang
Onsdag d. 20. feb. LIB
Onsdag d. 6. marts AMS 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 2019.

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

12 |  SOGNET NO 1  |  2018/2019


