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KÆRE TILSTED MENIGHED  
OG MEDARBEJDERE!

Jeg har været præstevikar i Tilsted i 2,5 år, 
og det har været en glæde at være sammen 
med jer alle! Det gælder både personalet 
ved kirken, min gode kollega Helle Som-
mer og menigheden.

Der har været mange gudstjenester, 
hvor jeg har kunnet glæde mig over både 
samværet og musikken. Tingene fungerer 
bare godt i Tilsted, og menigheden er ven-
lig og imødekommende og har mødt mig 
med tillid.

For det kræver tillid, når en præst skal 
holde begravelse med en familie eller for 
den sags skyld også når vi holder dåb el-
ler vielse.

Tak for tillid og hjælpsomhed. Og så har 
vi et godt samarbejde med både Tilsted 
skole og Dragsbækcentret, som jeg også 
siger tak for.

Pr. 1. februar har jeg fået en fast ansæt-
telse i en halvtids præstestilling i Sydvest-
mors pastorat på Mors. Jeg har søgt det, 
fordi jeg jo gerne vil arbejde på halv tid, så 
jeg er sikker på også at kunne passe bør-
nebørn og deltage i nogle af de ting, som 
bedsteforældre nogle gange gør. I aften 
skal jeg med til »kirke for børn« i en af de 
lokale kirker her på Salling sammen med 
dem.

Stillingen på Mors er sammensat af 
Agerø-Hvidbjerg-Karby-Rakkeby-Red-
sted og Tæbring sogne. De arbejder sam-
men og deler 1,5 præst. Så sammen med 
en ung præst, der lige har fået sit andet 
barn, skal jeg varetage arbejdet der. 

De seks sogne er blevet lidt kendte, fordi 
de har gjort nogle tiltag, som skal hindre 
at landsogne sygner hen. De har slået alle 
seks sogne sammen til et pastorat og valgt 
at dele to præster, og så er der kun guds-
tjeneste i en af de seks kirker pr. søndag. 
I højtiderne er der flere. Og menigheden 
har valgt at gå all-in på det og kører hen til 
den kirke, hvor gudstjenesten er.

Mit nye arbejde er lidt tættere på, hvor 
jeg bor end Tilsted, vi bliver boende i 
vores eget hus i Krejbjerg på Salling. Jeg 
har jo hele tiden vidst, at vi arbejder frem 
mod at få en ny præst og provst i Tilsted, 
– så det glæder mig også at se, at nu går 
arbejdet med renoveringen af præstegår-
den i Tilsted snart i gang og til juni håber 
vi alle at en ny præst og provst kan blive 
indsat hos jer.

Med ønsket om alt godt og tak for en 
dejlig tid hos jer.

Anna-Marie Sloth
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Ombygning og indretning af SOGNEHU-
SET Silstrupvej 28 er stort set færdig. 

Vi har fået et hyggeligt sognehus med 
plads til sogneaftener, konfirmander, mø-
der mv. Lokalerne er mindre end vi er 
vant til i den tidligere konfirmandstue, 
men vi har forsøgt med indretningen at 
få mest mulig plads i »storstuen«. En stor 
del af inventaret fra konfirmandstuen er i 
øvrigt genbrugt i de nye lokaler. Fremover 
vil alle menighedsrådets arrangementer – 
hvis ikke andet er annonceret – blive af-
holdt her. 

Licitationen på ombygning af præ-
stegården bød desværre på priser, som 
var noget højere end det afsatte budget. 
Menighedsrådet foretog herefter en del 

besparelser, således at bevillingerne til 
ombygningen kan overholdes. Arbejdet 
forventes afsluttet pr. 1. juni i år.

Thisted Kommune har projekteret en 
cykelsti på Silstrupvej fra byskiltet og ind 
mod skolen. Stien kommer lidt ind på 
kirkens arealer hvilket medfører, at me-
nighedsrådet afstår ca. 29 m2 af grunden. 
Sagen sendes nu videre gennem provsti og 
stift.

Konstitueret sognepræst Anna-Marie 
Sloth har fået nyt embede i Sydvestmors 
pastorat fra 1. februar 2020. Menigheds-
rådet takker mange gange for 2½ års rigtig 
godt samarbejde og ønsker held og lykke 
i det nye virke.

Jens Ole Andersen

Menighedsrådsmøder i Sognehuset kl. 19: den 25. marts, 22. april og 27. maj.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

KONSTITUERET SOGNEPRÆST

Der skal i år afholdes valg til menigheds-
rådet og det sker efter en ny valgform, som 
trådte i kraft 1. januar i år. 

Den nye valgform indebærer, at alle me-
nighedsråd vælges på et møde d. 15. sep-
tember i år- også kaldet valgforsamlingen.

Forud for valgforsamlingen afholdes 
der i alle landets sogne et orienterings-
møde d. 12. maj, hvor menighedsrådet 
bl.a. orienterer om arbejdet i den forløbne 
funktionsperiode.

I perioden april til september vil folke-
kirkens medlemmer via dagspressen, me-
nighedsråd, provsti og Stift løbende blive 
orienteret om valget - Det nyvalgte me-
nighedsråd træder i funktion fra 1. søn-
dag i advent 2020. På vores hjemmeside 
https://tilstedkirke.dk kan man læse mere 
om valget.

Indkaldelse til orienteringsmøde om valg 
til menighedsrådet – 12. maj
Hermed indkalder menighedsrådet til 
orienteringsmøde

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30 
i Sognehuset, Silstrupvej 28

På mødet vil vi bl.a. orientere om: Ar-
bejdet i den forløbne funktionsperiode, 
kommende opgaver, datoer og regler for 
valgforsamlingen og antallet af kandida-
ter, der skal vælges til menighedsrådet.

Kom og vær med. Menighedsrådet byder 
på kaffe og fortæller de gode historier om 
arbejdet.

Jens F. Munksgaard er ansat i fire måneder fra den 
1. februar som sognepræst på halv tid i Tilsted sogn.

Jens F. Munksgaard var provst i Sydthy og sogne-
præst i Hurup indtil december 2015. Det seneste års 
tid har han været halvtidsansat i Sydvestmors pasto-
rat, hvor Anna-Marie Sloth nu skal være sognepræst.

De senere år har Jens F. Munksgaard boet i Bod-
dum, hvor han deler sin tid mellem bøger, børn, bør-
nebørn, trillebør samt nu altså som sognepræst i Til-
sted på halv tid.

Tilsted sogn og Thisted provsti byder Jens F. Munk-
sgaard velkommen og siger samtidig tak, fordi du vil 
give en tiltrængt hånd med i Tilsted her i foråret.

Jens F. Munksgaard træffes på telefon 2925 6926 el-
ler på mail: jensfmunksgaard@gmail.com.
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ARRANGEMENTER

Søndag d. 15. marts kl. 15
Konfirmanderne er i gang efter vinterfe-
rien. Nu foregår forberedelsen i SOGNE-
HUSET og om eftermiddagen fra kl. 13.00

Konfirmanderne står for gudstjenesten 
d. 15. marts kl. 15.00 og søskende, foræl-
dre, bedsteforældre er velkomne til denne 
gudstjeneste. Efter denne gudstjeneste er 
der forældremøde i SOGNEHUSET, Sil-
strupvej 28 – både for forældre og konfir-
mander.

Venlig hilsen præst Helle Sommer
mobil 21388665 / mail: hsk@km.dk

Søndag d. 8. marts
SOGNEINDSAMLING 
I Tilsted Sogn samler vi ind i forbindelse 
med gudstjenesten eller tag godt imod 
vore lokale indsamlere når de ringer på 
døren. Efter indsamlingen er der frokost 
i Sognehuset.

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

tirsdag d. 31. marts kl. 19.30 
SOGNEAFTEN I SOGNEHUSET
Salmebogen – en smuk og ikonisk skat

Denne sogneaften får vi besøg af Bettina 
og Peter Noer fra Mors som vil fortælle 
om salmebogen.

Salmebogen er en helt særlig skat i 
dansk tradition. Den er i familier blevet 
fornemt indbundet og udsmykket. Det 
er dog kun 60% af salmebogen, der er 
salmer. I 1600-tallet konkurrerede bog-
trykkerne om at lave så fuldendt en bog 
som muligt, og samlede nemt 14 bøger 
i en bog. Ud over salmer, var der tekster 
fra Bibelen og bønner, samt Luthers lille 
katekismus. Denne tradition er fortsat i 
de senere salmebøger. Dermed er salme-
bøgerne en samling af alt det væsentlige 
til det åndelige liv.

Derfor er salmebogen både i det ydre 
og i det indre en smuk skat. En ikonisk 
skat i dobbelt forstand, idet et ikon også 
er et vindue ind i en anden verden – den 
åndelige.

Ved dette salmeforedrag – for næsten 
alle sanser – har vi en række smukke sal-
mebøger med fra samlingen. Bl.a. med 
skildpaddeskjold og sølv.

Vi medbringer også den sjældne første 
danske autoriserede salmebog fra 1569.

Desuden bliver der introduktion til 
noget af den indholdsmæssige skat.

Foredraget krydres med anekdoter og 
vi synger i fællesskab nogle vers fra en 
række kendte salmer.

Velkommen til enhver.
Tilsted Menighedsråd
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ARRANGEMENTER

PÅSKEDAG I TILSTED 
12. april kl. 10.30

Påskedag bliver i år fejret med trompet-
klang i Tilsted kirke

For at underbygge feststemningen 
til denne festlige gudstjeneste, deltager 
Rasmus Pold på trompet og cornet. Ras-
mus er til daglig salgsleder ved Højland 
biler; men han har spillet siden barns-
ben - og spiller nu på trompet, cornet 
og flygelhorn fordi han elsker at spille og 
ikke fordi det er noget han skal leve af.

Rasmus droppede at gå konservato-
rievejen. I stedet har han til valgt at være 
amatør på højt niveau, hvor hans motto 
er; at man skal levere sit bedste hver 
gang, ellers er det spild af tid! Rasmus 
har bl.a. tidligere spillet i Nordvestjysk 
Brassband.

Denne påskemorgen vil Rasmus gøre 
sit til at det bliver en festlig gudstjeneste 
i Tilsted Kirke.

ALSANG I SOGNEHUSET onsdag d. 29. april kl. 19-21

Menighedsrådet inviterer til Alsang i Sognehuset i anledning af 75 året for Dan-
marks befrielsen

Alsang-stævner blev udbredt i de første år under besættelsen, hvor hundredvis 
af borgere stimlede sammen for at synge med på fædrelandssange og dermed gav 
udtryk for sammenhold og nationalfølelse.

Det første Alsang-stævne i Danmark fandt sted i Aalborg d. 4.juli 1940; og gen-
nem radiotransmission og avisernes omtale spredte fænomenet sig hurtigt til re-
sten af landet. Et højdepunkt blev nået, da Alsang-stævner over hele landet d. 1. 
september 1940 samlede over 700.000 deltagere.

Denne aften vil vi i Tilsted Sognehus synge nogle af de sange der samlede folk 
tilbage under besættelsen, og vi vil også synge sange om frihed, sange der rører os.

Annette Boch Pedersen sidder ved klaveret og guider os igennem aftenen, og 
der vil være kaffe og brød i en pause midtvejs. Der er fri entré til denne sangaften.

2. PÅSKEDAG 
SKJOLDBORG KIRKE
13. april kl. 10.30
Denne gudstjeneste 2. påskedag kl. 10.30 
er en fælles gudstjeneste med Sjørring-
Skjoldborg pastorat. 

Gudstjenesten finder sted i Skjold-
borg Kirke. Sognepræst Lisa Bremer er 
prædikant.
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75 ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE
Tilsted Kirke søndag d. 3. maj kl. 19.00

MUSIKGUDSTJENESTE – ORD, TONER OG FÆLLESSANG

I år er det 75 år siden at Danmark kunne 
sige farvel til krig, ødelæggelse og besæt-
telse; nærmere bestemt d. 4. maj 1945 
kl. 20.36, hvor frihedsbudskabet lød i ra-
dioen. Hvilken befrielse – folk fjernede 
mørklægningsgardinerne og erstattede 
dem med levende lys i vinduerne; en mar-
kering af, at nu kunne man leve frit igen.

At tænde levende lys i vinduet d. 4. maj 
er siden blevet en tradition for mange.

I Tilsted kirke fejrer vi 75 året for befri-
elsen med en Musikgudstjeneste d. 3. maj, 
hvortil der er inviteret ekstra musikere. 
Udover vores egen organist vil Lene Gri-
mal på saxofon samt Theodor Willibald 
Harbsmeier på cello medvirke.

Lene Grimal er uddannet saxofonist på 
Ålborg Musikkonservatorium, og udover 

at Lene underviser på Thisted Musikskole 
så er hun freelance musiker. Lene spiller 
desuden i forskellige musikalske konstel-
lationer, bl.a. med Erling Lindgren, Ib 
Buchholtz, samt saxkvartetten – Saxtalk.

Theodor beskæftiger sig med musikken 
som amatør, da han til daglig er lektor på 
Thisted Gymnasium, hvor han underviser 
i kinesisk, latin og almen sprogforståelse. 
Violinen har været Theodors faste følge-
svend siden barnsben, senere kom også 
celloen til.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet 
værter ved en kop kaffe i kirken.

Alle er velkommen.
Tilsted Menighedsråd

Mandag d. 4. maj i Thisted

FEJRING AF 75-ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE 

I Thisted vil der d. 4. maj i løbet af da-
gen være forskellige arrangementer:

Besøg i beskyttelsesrum, krigs-skat-
tejagt, kik på veterankøretøjer og smag 
på mad fra besættelsestiden. Nærmere 
beskrivelser og tidspunkter vil fremgå 
af dagspressen og Thy360.

Dagen kulminerer i ALSANG på 
Store Torv kl.19.00, hvor borgmester 
Ulla Vestergaard vil åbne op for et 
aftenprogram, hvor vi sammen syn-
ger befrielsessange, smukt hjulpet af 
Nordvestjysk Pigekor, Thisted Kir-

kes Drengemands kor samt Vestervig 
Kammerkor. Desuden er der mulig-
hed for at høre Thisted Kirkes smukke 
klokkespil, som spiller ud over hele 
Thisted by. 

Kl. 20.36 bliver frihedsbudskabet 
afspillet; hvorefter alle synger sangen 
»Danmark frit«, der også hedder »En 
lærke letted’«. Derpå rundes arrange-
mentet af ca. kl. 21.00. 

Man håber, at det kan tiltrække 
mange, så Store Torv bliver fyldt helt 
op til ALSANG. Alle er velkommen!
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KONFIRMATION BEDEDAG 8. MAJ

BABYSALMESANG

Der er konfirmation i Tilsted Kirke Bededag d. 8. maj kl. 9.30 og kl. 11.15. 
Der bliver taget et fælles foto af konfirmanderne i kirken kl. 10.45.

Telegrammer og gaver kan afleveres på dagen i Graverhuset. Graverhuset bliver holdt 
under opsyn. Vær opmærksom på at det første konfirmandhold går hjem ca. kl. 11. Her-
efter kan der ikke afleveres telegrammer til disse. Næste konfirmandhold går hjem ca. 
kl. 12.15.

Her fra sognet vil vi gerne invitere jer til 
babysalmesang sammen med jeres barn!

Babysalmesang er en stund med nær-
vær mellem mor eller far og barn i kirkens 
rum, hvor vi synger og leger, lytter og op-
lever musik. Børn i alderen 2-9 måneder 
er meget åbne for sansninger og elsker at 
sanse noget sammen med mor eller far. 

Derfor inviterer vi til otte gange baby-
salmesang i Tilsted kirke om torsdagen.

Vi begynder torsdag den 16. april kl. 
10.30-11.30.

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. Tilmelding til An-
nette Boch Pedersen på tlf. 21 96 44 48 el-
ler annetteboch@gmail.com 

Bedste hilsner fra din kirke og organist 
Annette Boch Pedersen

Følgende konfirmeres kl. 9.30:
Magnus Bjerring Redder
Viktor Kragh Jensen
Maja Saraswathy Thastum Iversen,
Anna Filtenborg Brogaard
Sara Goddard Madsen
Ida Hagger Kirk
Mikkel Krüger Bak
William Holm Broe
Kathrine Møller Odgård
Marcus Kielsgaard.

Følgende konfirmeres kl. 11.15: 
Mads Sejr Enevoldsen
Jessica Dahl Hougaard-Jensen
Emil Vangsgård Hansen
Emma Frederiksen Mikkelsen
Mikkel Rægaard Holmquist Eriksen
Mia Milling Klemmensen
Tjalfe Thomas Høst Konge
Tobias Frey.
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TILSTED KIRKES BØRNEKOR OG SPIREKOR

Vi er godt i gang med vores forårssæson og 
øver i Tilsteds nye Sognehus på Silstrup-
vej. Et hus, der engang var købmands-
gård. Nu et hus børnene bliver glade for at 
komme i, da der er rigtig hyggeligt.

Børnekoret er for børn og unge fra 4. kl. 
og op; og i dette kor arbejder vi målret-
tet på at lære nogle udvalgte sange der skal 
bruges til bestemte lejligheder.

Spirekoret er for 2. og 3. klasser fra Til-
sted Skole, og her handler det primært 
om, at børnene skal have det sjovt med at 
udtrykke sig med stemmen. Koret funge-
rer selvfølgelig også som rekruttering til 
børnekoret, og de synger med til udvalgte 
gudstjenester.

Alle korbørn har mødt Kirsten, der for-
kæler os med kage én gang i måneden – 
det er hygge...

Begge kor medvirkede ved Stjernestund 
i januar. Børnekoret blev, sammen med 
Nordvestjysk Pigekors korskole, inviteret 
til at synge for til årets salmesangsdag i 
Thisted Kirke i februar måned; hvilket 
blev en stor oplevelse. Til fastelavn med-
virker begge kor, - og der er tradition for 
at sangerne er udklædt!

Annette er i gang med at planlægge bør-
nekorets årlige korweekend; så børnene 
både bliver dygtige til at synge, samt dyg-
tige til at være sammen i et fællesskab. Det 
er nemlig rigtig vigtigt.

Vi er:
• for børn og unge i alderen 2.-9. klasse
•  gratis – og der er mulighed for at tjene 

penge
•  et kreativt musikalsk læringsmiljø på 

tværs af alder
• venskaber på tværs af alder
•  Spirekoret øver: 
  hver torsdag kl. 13.55-14.40 
 i Sognehuset (Silstrupvej 28) 
•  Børnekoret øver: 
 hver torsdag kl. 14.45-16.00
 i Sognehuset (Silstrupvej 28) 
•  Børnekoret medvirker ca. 8 gange om 

året ved forskellige gudstjenester
•  Kirsten bager kage til os én gang i må-

neden - 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. 
Der er ingen optagelsesprøve – dét, du 
ikke ka’, lærer du her!

Med venlig hilsen       
Annette Boch Pedersen

annetteboch@gmail.com
mobil:2196 4448

Palmesøndag d. 5. april kl. 14.00 
Pinsedag d. 31. maj kl. 10.30 sammen med 
Annemieke K. Rysgaard som spiller på tværfløjte

HUSK: BØRNEKORET holder SOMMERKONCERT 11. juni kl. 19.00

BØRNEKORETS VIRKER
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Med hele THISTED         PROVSTI

1. JUNI 2020 KL. 11 
Ved EGEBAKSANDE

 Medv. PROVSTIETS PRÆSTER 
PROVSTIETS PINSEKOR 
THISTED KIRKES DRENGE- MANDSKOR 
THISTED FDF ORKESTER 
SPEJDERE, FDF’ERE & FRIVILLIGE 

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

FRILUFTSGUDSTJENESTE

SJAELSSORG.NU SORGGRUPPE  
FOR UNGE

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

www.sjaelssorg.nu

Thisted Kirke har et tilbud om en sorg-
gruppe for unge mellem 15 og 25 år, der 
har mistet en søskende. Det kan have stor 
betydning at møde nogen, der forstår det 
indefra. 

Kontakt sognepræst Benne Holwerda, 
Thisted Kirke, mail: betho@km.dk eller 
mobil 2936 1840.

Egebaksandevej 18, Jannerup
7700 Thisted
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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. sognepræst Jens F. Munksgaard
Tlf. 2925 6926 / e-mail: jensfmunksgaard@gmail.com
Mandag fridag

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, tlf. 2112 1031 og Linda 
Gravesen, tlf. 4219 2813.

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

21.  Kristi himmelfart JFM 10.30 
24.  6.s.e. påske JKJ 10.30
31.  Pinsedag LIB *10.30

 JUNI
01. 2.Pinsedag Fælles *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
01. 1.s.i fasten HSK 10.30 
08. 2.s i fasten JFM   *9.00
15. 3.s. i fasten HSK *15.00
22. Midfaste JFM 10.30 
29. Mariæ Bebudelsesdag HSK   9.00

 APRIL
05. Palmesøndag LIB *14.00
09.  Skærtorsdag HSK 19.00
10.  Langfredag JFM 10.30
12. Påskedag JFM *10.30
13.  2. Påskedag Skjoldborg LIB *10.30
19.  1.s.e. påske HSK   9.00
26.  2.s.e. påske JFM 10.30

 MAJ
03.  3.s.e. påske HSK *19.00
08. Bededag HSK *9.30 /11.15
10.  4.s.e. påske JFM 10.30
17.  5. s. e. påske HSK   9.00 

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.

8. marts: Sogneindsamling 

15. marts: Konfirmanderne står for gudstjenesten

5. april kl. 14.00: børnekoret medvirker

12. april: Påskedag, trompetmusik

13. april: 2. Påskedag, Skjoldborg Kirke, fælles gudstjeneste

3. maj kl. 19.00: Musikgudstjeneste / 75 året for Danmarks befrielse

8. maj 9.30/11.15: Konfirmation

31. maj 10.30: Pinsedag, børnekoret, tværfløjte

1. juni: 2. Pinsedag kl. 11: Friluftsgudstjeneste for Thisted Provsti

DRAGSBÆKCENTRET KL. 14.30
Onsdag 4. marts HSK Altergang

Onsdag 18. marts JFM

Onsdag 1. april LIB Altergang

Onsdag 15. april  HSK

Onsdag 6. maj JFM Altergang

Onsdag 20. maj JFM

Onsdag 3. juni  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. maj 2020.

JFM: Jens F. Munksgaard / LIB: Lisa Bremer
JKJ: Jørgen Kjærgaard  

HSK: Helle Sommer Kjærgaard
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