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VÆR IKKE BEKYMREDE...
Bibelen gør et stort nummer ud af, at vi
ikke skal bekymre os. Jesus siger:
»Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for,
hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke
mere end maden, og legemet mere end
klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og
høster ikke og samler ikke i lade, og jeres
himmelske fader giver dem føden.«
(Mattæus 6, 25-26).
Så er det, jeg næsten får lyst til at sige: »Ja,
den er god med dig, Jesus!«
Vi er blevet plaget af en ukontrolleret virus.
Vi skal holde sammen ved at holde afstand.
Jeg er bekymret for skolebørnene og de
gamle.
Der er stadig krig i Syrien, og folk flygter
til Tyrkiet i tusindtal.
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Og klimaet! – er vi ved at glemme klimaet?
Og så skal jeg ikke bekymre mig!
Vi høster da og samler i lade for at have
forråd nok til i morgen og til næste år.
Vi forsker i vira og sygdomme, så vi kan
redde mennesker fra lidelser og for tidlig
død.
Vi taler om at dyrke motion og spise sundt
for at leve godt og længe.
Er det da ikke bekymringer.
Skal jeg ikke bekymre mig?
Skal jeg bare leve som fuglen?
Hvad er det med markens blomster, som
står i dag og i morgen kastes i ovnen?
Hvad er det for noget? Problemer er der
da nok af!
Ja menneske! siger Jesus
Og alligevel siger han: Vær ikke bekymrede.
For der er en anden måde at se det hele på.

VÆR IKKE BEKYMREDE...
Hver dag har nok i sin plage!
Hver eneste dag skal du tage din plage alvorligt.
Du skal netop i dag tage fat på det, som
denne dag byder dig,
Du kan ikke løse morgendagens problemer i dag.
Du kan ikke gøre denne dag bedre ved at
plage dig med morgendagens problemer.
MEN: Hvis bekymringer er det, som i dag
vil tage livet fra os, så kan vi tage fat.
Det er en fornærmelse mod et ulykkeligt
menneske at sige, at det ikke skal være
ulykkeligt. Det gør bare ulykken sværere
at bære.
Ingen kunne komme i tanke om at sige til
et barn: »Jamen det gør slet ikke ondt, at
du har slået dit knæ, så det bløder!«
Nej, du trøster og siger: »Ja, jeg kan sandelig godt se, at det gør ondt! Kom nu her og
lad mig puste på dit knæ; så skal vi bagefter sætte plaster på!«
Bekymringer skal tages alvorligt
Vi skal aldrig bortforklare bekymringer.
Bekymringer skal tages alvorligt.
Bekymringer kræver respekt.
Bekymringer er virkelig en levende del at
det at være menneske.
Det vil være helt forkert at bilde hinanden
ind, at der ikke er grund til at være bekymrede for sygdom, pengemangel, flygtningeproblemer, og livsstilssygdomme.
Men – for der er et men!

I Guds Rige er der løfte om, at han vil give
alt det andet i tilgift.
Guds fred
Glæd jer altid i Herren! siger Paulus.
Guds fred er ikke passiv nydelse og inaktiv
veltilpashed.
Guds fred er at samle det spredte, at hele
det delte, at forene det splittede.
Derfor skal vi arbejde for dagen og vejen.
Vi skal tage dagens opgaver på os.
Vi skal høste og så.
Vi skal helbrede vore sygdomme.
Vi skal sende hjælp til flygtninge.
Vi skal tale vore kære til rette.
Vi skal stole på, at Gud vil sørge for os.
At sørge for er noget andet end at bekymre sig.
»At tage sig af« er noget andet end at sige:
»Du skal se, det går nok alligevel!«
Og så skal vi lære at leve nu.
Lige som markens blomster.
De har slet ikke har evnen til at sige: »Du
skal se, det går nok over!«
De bekymrer sig ikke.
De åbner sig, når solen skinner.
De lukker sig, når mørket hersker.
I kirken kan du sidde og kikke på et billede af lys, som vælder ind over dig.
Kirken er menighedens hus.
Dine bekymringer tages alvorligt, men du
har lov til at lade dem ligge der, hvor lyset
stander stille på livets kyst.
Af Jens F. Munksgaard,
sognepræstevikar

Livet er mere end maden.
Legemet er mere end klæderne.
I Guds Rige kan vi hente kræfter til at leve
menneskeliv med dets glæde og sorg.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Covid-19 har også vendt op og ned på
menighedsrådets arbejde. Flere fysiske
møder er blevet aflyst og nogle få sager
er klaret via mail eller telefon. Personalet på kirkegården har under særlige sikkerhedsforhold siden medio april været
på arbejde. Præsterne har lagt søndagens
prædiken ind på sognets hjemmeside. Vi
håber inderligt, at der inden længe lukkes
op for det kirkelige arbejde.
Provstiet har udsendt nye vedtægter
for kirkegårdene til høring og når menighedsrådet har behandlet og godkendt vedtægterne, kan de ses på vores hjemmeside.
Stillingen som sognepræst i Tilsted er
genopslået med ansøgningsfrist 18. maj.
Allerede i slutningen af uge 20 afsluttes
ombygningen af præstegården. Mon ikke

et aktivt sogn og en topmoderne bolig kan
tiltrække ansøgere?
Arbejdet med en cykelsti gennem Tilsted har ventet på en tilladelse fra Stiftet til
at tage en lille del af jordvolden ved stendiget væk for at få plads til stien. Sagen er
løst ved, at der tages ca. 0,5 m af volden
og opføres en mur til sikring af, at volden
ikke skrider og stendiget beskadiges.
Vi har desværre aflyst den årlige sogneudflugt i august. Vi kender ikke i skrivende
stund til hvilke regler der gælder for grupper over 10 personer på tur. Måske kan vi
i løbet af efteråret finde et alternativ, evt.
en aftentur.
Orienteringen om det forestående valg
til menighedsrådet, som var fastsat til 12.
maj, er flyttet til tirsdag d. 9. juni.
Jens Ole Andersen

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke
i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet
– og det er din chance for at få indflydelse
på din kirke. Stil op som kandidat – eller
kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.
Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 9.
juni kl. 19.30 i Sognehuset, Silstrupvej 28.
Orienteringsmødet afholdes sammen
med det årlige menighedsmøde.
Menighedsrådet orienterer blandt andet om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og regler for
valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
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Den nye valgform indebærer, at alle
menighedsråd vælges på et møde d. 15.
september i år – også kaldet valgforsamlingen. På dette møde opstilles kandidater.
Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en
skriftlig afstemning af de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved,
at der indleveres en liste med kandidater
og stillere.
Det nyvalgte menighedsråd træder i
funktion fra 1. søndag i advent 2020. På
vores hjemmeside https://tilstedkirke.dk
kan man læse mere om valget.
Tilsted Menighedsråd

ARRANGEMENTER
Folkekirken åbner d. 18. maj
I forhold til Corona og myndighedernes retningslinjer tages der forbehold for, hvor
mange der kan samles til gudstjenester, kirkelige handlinger og de enkelte arrangementer.
Se venligst de løbende opdateringer på vores hjemmeside: www.tilstedkirke.dk

Menighedsrådsmøder i Sognehuset kl. 19.00:
Onsdag d. 24. juni og onsdag d. 26. august

Kom til orienteringsmøde tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i Sognehuset, Silstrupvej 28.
Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.

Fælles provstigudstjeneste
2. Pinsedag
Velkommen til provstigudstjeneste mandag d. 1. juni online eller i bil.
Vi skal være sammen på afstand, derfor vil vi afholde en
fælles drive-in gudstjeneste for hele Thisted Provsti.
2. Pinsedag kl. 11.00 på Synopalhavnen, Vibedalvej i Thisted.
Så kom i din bil og bliv siddende i den under hele gudstjenesten.
Medvirkende: Provstiets præster, musikere og sangere, spejdere og frivillige,
Fælles hver for sig – Vi glæder os til at se Jer alle.
Gudstjenesten vil også blive optaget og sendt direkte på
Thisted Kirkes facebookside 2. Pinsedag kl. 11.00.
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75 ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE
Tilsted Kirke søndag d. 5. juli kl. 10.30

MUSIKGUDSTJENESTE
– ORD, TONER OG FÆLLESSANG
Søndag d. 3. maj skulle vi have fejret
75 året for Danmarks Befrielse.
Det kunne vi ikke og vil derfor gøre
et nyt forsøg søndag d. 5. juli 10.30.
Vi håber, at vi får lov at være lidt
flere end få i kirken.
Gudstjenesten vil blive holdt med
den afstand og det antal, som myndighederne kræver.
I år er det 75 år siden at Danmark
kunne sige farvel til krig, ødelæggelse
og besættelse; nærmere bestemt d. 4.
maj 1945 kl. 20.36, hvor frihedsbudskabet lød i radioen. Hvilken befrielse
– folk fjernede mørklægningsgardinerne og erstattede dem med levende
lys i vinduerne.

At tænde levende lys i vinduet den
4. maj er siden blevet en tradition for
mange, og det kunne man også se den
4. maj 2020.
I Tilsted Kirke fejrer vi 75 året for
befrielsen med en Musikgudstjeneste.
Udover vores egen organist vil Lene
Grimal på saxofon medvirke.
Lene Grimal er uddannet saxofonist
på Ålborg Musikkonservatorium, og
Lene underviser på Thisted Musikskole og hun er også freelancemusiker.

Tilsted Menighedsråd

Lene Grimal
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KONFIRMATION
På grund af Corona blev der ikke afholdt
konfirmation d. 8. maj.
Vi glæder os meget til at holde konfirmation i Tilsted Kirke, lørdag d. 29. august
kl. 9.30 og kl. 11.15.
Om det ikke kan blive helt som det plejer,
er der ingen der på nuværende tidspunkt
kan sige noget om. Det afhænger helt af,
hvor mange der må være samlet på en
gang.

Telegrammer og gaver kan afleveres på
dagen i Graverhuset.
Graverhuset bliver holdt under opsyn.
Vær opmærksom på at det forventes at
det første konfirmandhold går hjem ca.
kl. 11. Herefter kan der ikke afleveres telegrammer til disse.
Næste konfirmandhold forventes at gå
hjem ca. kl. 12.15.
Det forventes at der bliver taget et fælles
foto af konfirmanderne i kirken kl. 10.45.
Nærmere information om konfirmationen vil fremgå af Tilsted Kirkes hjemmeside.

Konfirmation i Tilsted Kirke, lørdag d. 29. august
Følgende konfirmeres 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 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.

Kære konfirmander
Det er efterhånden længe side at vi havde konfirmationsforberedelse – det var
tirsdag d. 10. marts. I lang tid har konfirmanderne været hjemsendt fra skolen,
nu ser det heldigvis ud til at lysne fra 18.

maj. Måske vi også for lov til at ses i konfirmandstuen. Jeg har spurgt konfirmanderne, om de vil sende mig en bøn.
På næste side kan I læse konfirmandernes gode bønner.
Tak konfirmander!
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KONFIRMANDERNES BØNNER
Kære Gud - Jeg takker dig for at lade mig
leve og at du har gjort mig til den person
jeg er i dag.
Jeg takker dig, fordi du aldrig har forladt min side og jeg vil altid være dig evig
taknemmelig.
Kære Gud - Giv mig kræfter til at klare
dagens krævende opgaver og til at opdage
livets små mirakler midt i det hele.
Jesus Kristus du vandrer omkring os i
denne tid. Fri os fra denne frygt som hindrer nationer i at arbejde sammen og naboer i at hjælpe hinanden. Tilgiv os, når
panikken rammer os, og vi kun tænker på
os selv. Hjælp os mod misundelse og småligheder og mod at hidse os op over for
hinanden. Kærligheden hjælper os til at
finde styrke og modet tilbage i disse tider.
Bliv hos os med trøst og mod. Vær med
dem, som er døde af sygdommen.
Send din helbredende ånd til os. Tak,
fordi du hjælper os videre.
Tak, for din velsignelse. Lad os leve et
godt og langt liv.
Kære Gud - Hverdagen er pludselig blevet
meget anderledes. Jeg savner den gamle
hverdag.
Jeg savner kammeraterne og skolen og
alt det jeg ikke må nu. Derfor beder jeg til
at Corona virussen snart er væk igen.
Lad mig søge stilhedens gave, enkelhedens
og ensomhedens, hvor alt, hvad jeg rører
ved, bliver bøn:
Hvor himlen er min bøn. Fuglene er
min bøn. Vindene i træerne er min bøn.
For Gud er alt i alle.
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Lad os alle bede! Jesus Kristus, du har
helbredt mange, der led af forskellige og
farlige sygdomme. Med din velsignelse
har du gjort mange mennesker raske, ja
du har vækket folk fra døden.
Hjælp os nu, mens vi alle står sammen
hver for sig, og alle prøve at stoppe smittespredningen af coronavirus.
Vi beder dig hjælpe os med at, få den
rigtige medicin og vaccine mod Corona.
Hjælp os ud af den frygt som vi går med,
den frygt som vi alle tænker på, nemlig
frygten om at blive syg.
Herre Jesus: Tilgiv os i denne tid, når vi
kun tænker på os selv og går rundt med
panik.
Hjælp os med at komme igennem det
sammen, hver for sig.
Herre hør min bøn- Verden er ramt af en
pandemi, som påvirker min hverdag så jeg
ikke kan komme i skole og se mine kammerater. Hjælp os til at få styr på denne
virus, så vi kan få vores hverdag tilbage.
Kære Gud - Tak for at jeg kan gå i skole
derhjemme - tak for at jeg blev født ind
i en tryg og god familie - Gud jeg ber dig
passe på dem der er syge og deres familie.
Jeg ber om, at du vil hjælpe de ensomme
og dem der mister deres arbejde.
Til vores Herre. - Gud, straf mig ikke når
du er vred, slå mig ikke når du er oprørt.
Hold din hånd over alle de svage. Herre,
hos dig søger de tilflugt og beskyttelse.
Rejs dig, Gud, løft din hånd over os alle i
disse tider. Gud, du som altid er en konge.
Du giver de svage livsmod. Vi takker dig
Herre.

KONFIRMANDERNES BØNNER
Kære Gud - Jeg håber snart at Corona virus forsvinder fra denne jord. Jeg håber,
Gud passer på os mennesker og vi snart
kan blive konfirmeret. Har glædet mig
meget til min store dag.
Kære Gud - Tak for mit gode helbred. Jeg
beder dig om at være nær hos dem der lider under sygdom, sorg og smerte. Lad
lindring og helbredelse skylle ind over
dem og vær dem nær.
Gud, giv mig sindsro til at acceptere de
ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre
de ting, jeg kan.
Og visdom til at se forskellen.

Kære Gud - Tak for al din kærlighed og
overbærenhed. Du gav os livet, denne
grønne jord.
Du gav os muligheder for Paradis. Men
krig, forurening og egoisme skaber ødelæggelse, død og had.
Vi takker dig for at du passer på os og
minder os om at livet er en gave. Hjælp os
til at blive bedre til at passe på verden og
hinanden.
Kære Gud - Jeg beder dig stoppe Corona
udbruddet i Thisted, i Danmark, i hele
verden, så situationen bliver normal igen.
Og så vil jeg også gerne bede om fred i verden. Tak.

TILSTED KIRKES BØRNEKOR OG SPIREKOR
Korene var rigtig godt i gang med den nye
sæson, både børnekor og spirekor; med
en rigtig dejlig fastelavnsgudstjeneste;
hvor der var et rigtig godt fremmøde til
gudstjenesten og til tøndeslagningen og
spisning af boller bagefter.
Korene var i gang med at forberede påske- og pinsegudstjenester... – og de store
så frem til en kor-weekend.
MEN så kom der lige en pandemi forbi;
og hele Danmark lukkede ned!
I skrivende stund er alt korsang lukket
ned pga. smittefaren ved Corona.
Måske får vi startet op og sunget lidt
inden sommerferien... – men indtil videre
ved vi det ikke. I skrivende stund har Annette planer om at starte op udendørs!
Annette har den aftale med sangerne, at
de bliver kontaktet, når vi synger igen...

Vores traditionelle sommerkoncert ligger derfor også hen i det uvisse...
Vi må jo stadigvæk kun være forsamlet
op til 10 mennesker indtil d. 8/6.
Sæsonstart efter sommerferien: i Tilsted Kirkes Sognehus, Silstrupvej nr. 28
Børnekoret fra 4. klasse og op, starter d.
20. august kl. 14.40-16.00. (De der kommer fra Tingstrup skole, kommer så hurtigt de kan). Spirekoret for 2. og 3. kl. starter torsdag d. 3. september efter skoletid;
kl. 13.55-14.40.
Lad os håbe, at vi snart kan synge sammen igen. Vi mødes i Sognehuset, Silstrupvej 28.
Mange hilsner
Annette Boch Pedersen
annetteboch@gmail.com
mobil:2196 4448
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KONFIRMATION 2021
Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn?
Skal du konfirmeres Bededag 30. april
2021 – så se her:
Konfirmandindskrivningen bliver grundet omstændighederne i først omgang
skriftlig.
Jeg vil gerne bede om, at I enten ringer
til mig på mobil 2138 8665 eller sender
mig en mail på hsk@km.dk
Efter telefonsamtalen eller mail fra jer,
vil jeg sender jer en tilmeldingsplanket.
Den bedes I aflevere i Tilsted Præstegårds postkasse inden d. 25. juni.

Senere vil jeg i september måned bede
om et personligt fremmøde.
Jeg vil træffe aftale med hver enkelt familie om det tidspunkt, hvor I skal komme.
Mødet med hver enkelt konfirmand og
familie bliver afholdt i Sognehuset, Silstrupvej 28.
Med venlig hilsen
Helle Sommer
mobil 2138 8665
mail: hsk@km.dk

SJAELESORG.NU
Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens digitale onlinetjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale, som
er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har
sin digitale tablet, smartphone, computer eller iPad ved
hånden, kan man ved at klikke sig ind på Sjælesorg.nu og
chatte med en præst alle vegne fra – i åbningstiden.
Man skal ikke bestille tid, men blot logge sig ind på
hjemmesiden sjælesorg.nu for at få kontakt. Både unge,
midaldrende og ældre mennesker har delt sine inderste
tanker og følelser, sorger og bekymringer i en anonym,
fortrolig chatsamtale med en af præsterne på sjælesorg.nu
Sjælesorgssamtalerne er fortrolige og anonyme samtaler.

S I D E N S I DST
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.
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S ÅDAN GØR M AN V E D . . .
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 fælles forældremyndighed via www.borger.dk.
Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i
Statsforvaltningen.

NAVNGIVNING - DÅB

V ID EN O M. . .

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 forældrene, 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 forældrene 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 parterne være medlem af folkekirken. Og der skal
være tilknytning til sognet.
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring. Dette sker ved henvendelse til
Thisted Kommune via www.borger.dk

DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. 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 samtale med præsten.
Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved
udsyngning i hjemmet.

Konst. sognepræst Jens F. Munksgaard
Tlf. 2925 6926 / e-mail: jensfmunksgaard@gmail.com
Mandag fridag

Formand for menighedsrådet
Tommy Kragh
Grandalsvej 17, tlf. 3011 2772

Præst Helle Sommer Kjærgaard
Tlf.: 2138 8665 / e-mail: hsk@km.dk
Mandag fri

Kirkeværge
Heidi Sejersbøl
tlf. 2613 1427

Organist Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448 / e-mail: annetteboch@gmail.com

Sognet redigeres af medieudvalget
Jens Ole Andersen, Jan Madsen og
Helle Sommer

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

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

T IL D E GR AF I S K . D K

Borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk

Kirkens personale har fridag
om mandagen
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DATO			

KL.

Fælles
HSK
JFM
HSK
JFM

*11.00
10.30
10.30
9.00
10.30

JULI
05. 4.s.e. trin.
12. 5.s.e. trin.
19. 6.s.e. trin.
26. 7.s.e. trin.

HSK
HSK
AMN
LIB

*10.30
9.00
9.00
9.00

AUGUST
02. 8.s.e. trin.
09. 9.s.e. trin.
16. 10.s.e. trin.
23. 11.s.e. trin.
29. Lørdag
30. 12.s.e. trin.

PHP
10.30
PHP
10.30
PHP
10.30
HSK
9.00
HSK
*9.30 + 11.15
Oplyses senere

– læs mere inde i bladet

ARRANGEMENTER

JUNI
01. 2. Pinsedag
07. Trinitatis
14. 1.s.e. trin
21. 2.s.e. trin.
28. 3.s.e. trin.

DATO			

KL.

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.30
Onsdag 3. juni
HSK
Onsdag 17. juni JFM
Onsdag 1. juli
HSK
Onsdag 15. juli
LIB
Onsdag 12. august HSK
Onsdag 19. august LIB

JFM: Jens F. Munksgaard
LIB: Lisa Bremer
JKJ: Poul Henning Poulsen
AMN: Anne Marie Nande
HSK: Helle Sommer Kjærgaard

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.

Søndag d. 1. juni kl. 11.00-14.00: 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste Thisted Provsti
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.30 i Sognehuset: Orienteringsmøde vedr. Menighedsrådsvalg
Søndag d. 5. juli 10.30: Markering af 75 året for Danmarks befrielse
Lørdag d. 29. august kl. 9.30 og kl. 11.15: Konfirmation

KIRKEBIL

NÆSTE KIRKEBLAD

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.

Stof til næste nummer af SOGNET
indleveres til Jens Ole Andersen på e-mail:
jens-ole@hjempost.dk - tlf. 2029 0974
senest 1. august 2020.
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