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NY I SOGNET

”Blæsten går frisk over Limfjordens van-
de” – sådan tog jeg mig selv i at synge, da 
jeg en solfyldt maj-dag kørte over Mors 
med retning mod Thy, for at finde til Til-
sted. Og det blev ved med at synge i mig. 
Glade sange og med en tro på, at det ville 
falde let at finde tonen med jer i Tilsted 
sogn. Så det var med forventning at jeg 
efter et besøg sendte en ansøgning afsted, 
for om jeg kunne blive den nye sogne-
præst i Tilsted sogn. 

Og heldigvis synes menighedsrådet også 
vi ville kunne finde melodien sammen og 
pegede på mig, som jeres nye sognepræst. 
Så her er jeg.

Hvem er jeg?
Jeg er født og opvokset i Østervrå i Vend-
syssel. Jeg læste teologi i Aarhus med et 
enkelt år i Edinburgh, Skotland. I min stu-
dietid var jeg engageret i KFUM og KFUK 
og lancering af Ten Sing i Danmark. Efter 
endt uddannelse blev jeg landssekretær i 
KFUM og KFUK, hvor jeg særligt arbej-
dede med forkyndelse, unge og medarbej-
derledelse.

Siden 2000 har jeg været sognepræst. 
De første 19 år i Kristrup sogn i den syd-
lige del af Randers. Et gammelt landsogn, 
der er vokset ind i byen. Det seneste år i 
Ormslev sogn. Et stort forstadssogn til 
Aarhus. Som sognepræst i store bysogne 
går tiden naturligvis hurtigt med tradi-
tionelle præsteopgaver; undervisning af 
konfirmander og minikonfirmander, sjæ-
lesorg, gudstjeneste, vielser, begravelser 
og bisættelser. Derudover har jeg været 
optaget af, hvordan kirken kan være en 
del af lokalsamfundet; hvordan kirkeliv 
og folkeliv kan finde fælles liv. Ligesom 
jeg har været optaget af arrangementer og 

projekter på tværs af sogne og fælles for 
et helt provsti. Jeg glæder mig til at bringe 
nogle af de erfaringer, jeg bringer med 
mig, i spil i Tilsted sogn i samarbejde med 
menighedsrådet, foreninger, skoler og in-
stitutioner.

Mine tre børn er voksne – eller næsten – 
og bliver i Aarhus, så jeg flytter alene ind i 
den flotte, nyrenoverede præstebolig midt 
i Tilsted. Jeg glæder mig til at blive en del 
af folkelivet i byen, så det bliver et kendt 
ansigt, man kommer til, når man møder 
præsten.

Ud over at være præst i Tilsted sogn 
sammen med Helle Sommer Kjærgaard, 
skal jeg være provst i Thisted Provsti. Det 
bliver en ny udfordring for mig og jeg er 
blevet fortalt, at den del af embedet kom-
mer til at tage sin tid.

Jeg glæder mig til at flytte til ”Limfjor-
dens vande” og til at lære jer at kende.

Lisbeth Damgren
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VELKOMMEN TIL TILSTED

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst i Ormslet Pastorat i Århus 
Stift, Lisbeth Damgren, er pr. 15. august 
udnævnt til provst for Thisted Provsti 
og sognepræst i Tilsted Pastorat. Lisbeth 
har mange års erfaring som sognepræst 
og har deltaget aktivt i det lokale sogne-
arbejde. Det er derfor med stor glæde, at 
vi kan byde velkommen til Lisbeth og ser 
frem til et frugtbart samarbejde til gavn 
for sognet. Helle Sommer fortsætter som 
bistandspræst til provsten.

Indsættelse af Lisbeth som sognepræst 
i Tilsted sker officielt søndag d. 30. august 
kl. 14.00. På grund af Covid-19 er vi nødt 
til at tage en række forbehold. Derfor er 
der lejet et stort telt med plads til ca. 100 
personer og den efterfølgende sammen-
komst bliver reduceret til stående kaffe i 
teltet. Hold et godt øje med hjemmesiden. 
Her vil nærmere informationer fremgå.

Med venlig hilsen Tilsted Menighedsråd

Der skal være valg til det nye menigheds-
råd 15. september.

Tidligere blev medlemmer af et me-
nighedsråd valgt ved en afstemning eller 
et fredsvalg. I dag er fremgangsmåden 
lidt anderledes. Der indkaldes til en valg-
forsamling dvs. mødet hvor kandidater 
opstilles, præsenterer sig og vælges ved 
skriftlig hemmelig afstemning. Valgfor-
samlingen afholdes i alle sogne landet 
over d. 15. september. Her i Tilsted foregår 
det i Sognehuset på Silstrupvej 28.

Valget gælder for en firårig periode og 
starter ved kirkeårets begyndelse (1. søn-
dag i advent)

Hvis der på valgforsamlingen ikke væl-
ges tilstrækkeligt med kandidater – I Til-
sted skal der vælges 6 personer – skal der 
indkaldes til en ekstraordinær valgfor-
samling d. 6. oktober hvor der stemmes 
om ledige pladser i menighedsrådet.

Lovgivningen åbner mulighed for, at der 
kan foretages et afstemningsvalg efter valg-
forsamlingen, hvis et medlem af folkekir-
ken senest 4 uger efter 15. september ind-

leverer en kandidatliste. Afstemningsvalget 
skal i så fald afholdes d. 17. november.

Alle medlemmer af folkekirken, der er 
fyldt 18 år og har dansk indfødselsret eller 
har haft fast bopæl i riget et år forud for 
valgforsamlingen har som udgangspunkt 
valgret til valgforsamlingen. Der kan kun 
stemmes i det sogn, hvor man er hjemme-
hørende. Med undtagelse af præster der 
er ansat i folkekirken, og ansatte ved kir-
ken, der i gennemsnit arbejder mere end 
8 timer om ugen, er personer med valgret 
også valgbare.

Tilsted Menighedsråd

Brug din stemme!

Hermed indkaldes til valgforsamling 
tirsdag 15. september kl. 19.30 i Sog-
nehuset, Silstrupvej 28. Kom og vær 
med til at sammensætte det nye me-
nighedsråd.
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ARRANGEMENTER

TILSTED KIRKE OG COVID-19

I forhold til Corona og myndighedernes retningslinjer tages der forbehold for, 
hvor mange der kan samles til gudstjenester og de enkelte arrangementer. 

Se venligst vores opdateringer på hjemmesiden www.tilstedkirke.dk

HØSTAFTEN 
Onsdag d. 7. oktober 19.30
Menighedsrådet indbyder til den traditio-
nelle høstaften i Sognehuset, Silstrupvej 
28. Programmet er ikke helt fastlagt idet vi 
mangler en tilbagemelding fra foredrags-
holder, men hold øje med hjemmesiden. 
Så snart programmet er endeligt, kan det 
ses på hjemmesiden og Facebook.

Søndag d. 25. oktober 10.30

Den 25. oktober holdes der BUSK-gudstjeneste i 
Tilsted kirke.

Gudstjenesten forberedes og afvikles i et samar-
bejde mellem KFUM-spejderne i Tilsted og sogne-
præst Lisbeth Damgren. Temaet for gudstjenesten 
er: Spirer i Guds have.

Alle er velkomne!

BUSK-GUDSTJENESTE: 
BØRN – UNGE – SOGN – KIRKE

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆSTEN
Søndag d. 30. august kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 13. september kl. 10.30

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag d. 27. september 19.00
Denne aften vil gudstjenesten forme sig 
som en musikgudstjeneste, hvor der vil 
være solosang ved Louise Boch Pedersen, 
og vi skal høre melodier og sange af Bent 
Fabricius Bjerre.

Annette Boch Pedersen  
og Helle Sommer

STJERNESTUND I TILSTED KIRKE
Tirsdag d. 6. oktober kl. 17.00 
Minikonfirmanderne 
holder en Stjerne-
stundsgudstjeneste 
i kirken. 
Alle er 
velkommen.
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ARRANGEMENTER

MORTENSAFTEN I 
SJØRRING SOGNEHUS 
Tirsdag d. 10. november kl. 18.00

Traditionen tro holdt Tilsted sogn i man-
ge år Mortensaften med mortensand, vin/
øl, kaffe og kage samt god underholdning. 
Dertil var menigheden i Sjørring-Skjold-
borg pastorat altid hjertelig velkommen. 

I år gør vi det omvendt. Sjørring-Skjold-
borg sognene inviterer til Mortensaften 
med samme opskrift i Sjørring sognehus, 
og Tilsted menighed er selvfølgeligt hjer-
teligt velkommen dertil. 

Aftenen den 10. november begynder kl. 
18.00 med spisning, hvorefter den tidlige-
re sognepræst fra Øslø-Vesløs-Arup, Lone 
Olsen vil fortælle nogle gode historier. 
Hun vil bl. a. komme ind på nogle kendte 
eller mindre kendte fortællinger fra den 
nordiske mytologi. Aftenen slutter ca. kl. 
21.00. 

Pris (inklusive mad og underholdning) 
er 120 kr. pr. person. 

Med hensyn til mad og deltagerantal er 
tilmelding nødvendig til Kirsten Fonseca, 
mobil/sms: 2393 3790 senest tirsdag den 
3. november.

ALLE HELGENS DAG 
d. 1. november kl. 11.00 

På Allehelgensdag tænker vi særligt på dem, vi har mistet.
Det er en dag, hvor vi synger salmer om kærlighed, sorg, 

død og opstandelse, håb og tro og er sammen om at dele 
livets smerte. 

I kirken nævner vi dem, der er blevet begravet eller bisat 
fra Tilsted Kirke eller Tilsted sogn siden sidste Alle Helgen. 
Dem, som gik forud for os og altid vil være en del af os. 

1. SØNDAG I ADVENT
Søndag d. 29. november 10.30
Denne første søndag i advent er der af-
slutning med minikonfirmanderne og 
juletræet udenfor vil traditionen tro blive 
tændt.

ADVENTSAFTEN
Torsdag d. 3. december kl. 19.00
Adventsaften i Tilsted Kirke.
Nærmere info i næste kirkeblad

Menighedsrådsmøder kl. 19.00 i Sognehuset, Silstrupvej 28: 
23 september og 21. oktober
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KONFIRMATION 2020

Konfirmation i Tilsted Kirke lørdag d. 29. 
august fra kl. 9.20.

På grund af covid19 afholdes der fem 
små konfirmationer. 

Telegrammer og gaver kan afleveres på 
dagen i Graverhuset. Graverhuset holdes 
under opsyn. Telegrammer og gaver skal 
gerne være afleveret inden kl. 11.00.

Konfirmation i Tilsted Kirke, lørdag d. 29. august

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,  

Emil Vangsgård Hansen, Mads Sejr Enevoldsen,  

Jessica Dahl Hougaard-Jensen, Emma Frederiksen Mikkelsen,  

Mikkel Rægaard Holmquist Eriksen, Mia Milling Klemmensen,  

Tjalfe Thomas Høst Konge og Tobias Frey.

Hjertelig tillykke!

KONFIRMATION 2021

Der er konfirmation i Tilsted Kirke Bede-
dag fredag d. 30. april 2021.

De tilmeldte konfirmander begynder 
konfirmationsforberedelse i Sognehuset, 
Silstrupvej 28, tirsdag d. 20. oktober kl. 
8.00.

Søndag d. 15. november kl. 15.00 står 
konfirmanderne for gudstjenesten og ef-
terfølgende er der forældremøde for kon-
firmander og forældre i Sognehuset, Sil-
strupvej 28, Tilsted.

Med venlig hilsen 
Helle Sommer

mobil 2138 8665, mail: hsk@km.dk 
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MINIKONFIRMAND

Skal du være minikonfirmand i år?
Vi vil gerne invitere alle børn fra 3. 

klasse til at blive minikonfirmander ved 
Tilsted kirke. Til minikonfirmand skal 
vi lege, synge, være kreative, hygge, gå på 
opdagelse i kirken og på kirkegården, og 
høre nogle af de allerbedste fortællinger.

Vi mødes hver gang i Sognehuset, hvor 
vi får lidt at drikke og spise, så der er mas-
ser af energi til det, vi skal lave sammen.

Til minikonfirmand vil du mest møde 
Annette (organist) og Lisbeth (præst), 
men nogle gange kan det også være andre, 
der arbejder ved kirken.

Minikonfirmand strækker sig over 10 
tirsdage/ uger. 

Vi begynder tirsdag den 15. september 
kl. 13.50-15.30. 

Sidste gang er tirsdag d. 24. november, 
og så deltager vi i gudstjenesten første 
søndag i advent, d. 29. november kl. 10.30.

Annette henter jer på skolen, når I har 
fået fri og så følges vi ad til Sognehuset, 
Silstrupvej 28.

Man kan tilmelde sig til minikonfirmand 
ved at sende en mail til sognepræst Lis-
beth Damgren på LDH@KM.DK. 

Hvis der er spørgsmål, kan man også 
sende en mail eller ringe – mobil 2180 
1750.
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BABYSALMESANG

Der er et tilbud om babysalmesang i Til-
sted Kirke her i efteråret.

Babysalmesang er en stund med nær-
vær mellem mor eller far og barn i kir-
kens rum, hvor vi synger og leger, lytter 
og oplever musik, lys og lyd sammen med 
barnet; og det kan godt lade sig gøre med 
afstand imellem familierne.

Holdet er tilrettelagt til babyer i alderen 
2-8 måneder, der er meget åbne for sans-
ninger og elsker at sanse noget sammen 
med mor eller far. Når man synger for og 
med sit barn formidles følelser af nærvær, 
glæde og ømhed. Følelser der er et væ-
sentligt grundlag for et barns personlige 
udvikling.

Babysalmesang er blevet lidt anderledes 
end vi er vant til, da vi jo selvfølgelig må 
følge anbefalingerne ift. COVID-19.

Babysalmesang i Tilsted Kirke hver tors-
dag fra kl. 10.30-11.30. Vi begynder tors-
dag d. 22. oktober og 7 torsdage frem.

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 tilmelding skal 
ske til Annette Boch Pedersen, annette-
boch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448. 

Hvis man en dag er forhindret er det 
fint, hvis man lige sender en sms om det.

De bedste hilsner fra din kirke og orga-
nist Annette Boch Pedersen

PS. Næste hold starter i Sjørring Kirke 
torsdag. d. 21. januar 2021, og derefter i 
Tilsted Kirke d. 8. april 2021.
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TILSTED KIRKES BØRNEKOR ANNO 2020

FAMILIESANG I TILSTED KIRKE

I skrivende stund, er det ikke muligt at 
starte Børnekor op ved Tilsted kirke i ef-
teråret 2020.

Vi har et godt samarbejde med Tilsted 
skole, og her er retningslinjerne for CO-
VID-19 således, at klasserne ikke må blan-
des lige nu! Det vil vi støtte op om. Dette 
umuliggør at starte den nye sæson for 
Børnekoret her og nu.

Der bliver måske et tilbud i SFO-regi, 
men det er ikke afklaret i skrivende stund.

Når der kommer nyt, vil børnene mod-
tage en invitation via Tilsted Skole.

Indtil da anbefaler organisten, Annette, 
korskolen ved Nordvestjysk Pigekor. Dette 
kan man finde oplysninger om på nettet. 
Men dette kor er kun for piger.

Vi ønsker et snarligt gensyn med Tilsted 
kirkes Spire- og Børnekor.

  Mange hilsner 
Annette Boch Pedersen 

annetteboch@gmail.com 
mobil:2196 4448 

Denne torsdag former Babysalmesang 
sig anderledes:

Vi vil gerne invitere hele familien: 
baby, far, mor, søskende og bedstefor-
ældre til en kort familiestund i Tilsted 
kirke. Vi vil synge sammen, bruge 
fagter og tage en lille kirkevandring 
rundt inde i kirken, - salmedanse 

m.m. Altsammen på de mindstes 
præmisser.

Velkommen til en hyggelig og mu-
sikalsk stund.

Vi overholder selvfølgelig de aktuelle 
retningslinjer for COVID-19.

 TORSDAG D. 26. NOVEMBER KL. 16.30
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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

SJAELESORG.NU

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens 
digitale online-tjeneste til alle, der måtte 
ønske en sjælesorgssamtale, som er en 
fortrolig samtale med en præst/sjælesør-
ger. Sjælesorg på Nettet er mobilt i den 
forstand, at hvis man har sin digitale tab-
let, 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 log-
ge 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 - Sjæle-
sorgssamtalerne er fortrolige og anonyme 
samtaler.
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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 Lisbeth Damgren
Silstrupvej 34, Tilsted
Tlf. 2180 1750 / e-mail: LDH@km.dk

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

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 øvrige personale har 
fridag om mandagen

T
IL

D
E

G
R

A
F

IS
K

.D
K
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GUDSTJENESTER

29.  1.s.i advent HSK *10.30

 DECEMBER
03. Adventsaften Organisten *19.00 
06. 2.s.i advent HSK 9.00 
13.  3.s.i advent LD 10.30 

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.

 AUGUST
30.  12.s.e. trin Provsten *14.00 

 SEPTEMBER
06. 13.s.e. trin. LD 10.30 
13. 14.s.e. trin. LD *10.30
20.  15.s.e. trin.  HSK 9.00 
27.  16.s.e. trin HSK *19.00

 OKTOBER
04. 17.s.e. trin. LD 10.30 
06.  Stjernestund HSK *17.00
11.  18.s.e. trin. HSK 10.30
18.  19.s.e. trin LIB 9.00 
25.  20.s.e. trin LD *10.30

 NOVEMBER
01. Alle helgens dag LD *11.00
08.  22.s.e. trin. HSK 9.00 
15. 23.s.e. trin. HSK *15.00 
22.  s. s. i kirkeåret AMN 9.00
26. november HSK *16.30

DATO   KL. DATO   KL.
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30. august kl. 14.00:  
Indsættelse af sogne- 
præsten

13. september kl. 10.30:  
Høstgudstjeneste

27. september kl. 19.00:  
Musikgudstjeneste

6. oktober kl. 17.00:  
Stjernestund med mini-
konfirmanderne

25. oktober kl. 10.30:  
BUSK-gudstjeneste,  
spejderne medvirker

1. november kl. 11.00:  
Alle Helgen

15. november:  
Konfirmanderne står  
for gudstjenesten

26. november kl. 16.30: 
Familiesang

29. november kl. 10.30:  
Minikonfirmanderne  
afslutning, juletræet  
tændes udenfor

3. december kl. 19.00:  
Adventsaften ved  
organisten 

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

Onsdag 2. september HSK
Onsdag 16. september LD
Onsdag 07. oktober HSK
Onsdag 21. oktober LIB
Onsdag 04. november LD
Onsdag 18. november HSK
Onsdag 2. december LD

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 2020.

LD: Lisbeth Damgren

LIB: Lisa Bremer

AMN: Anne Marie Nande  

HSK: Helle Sommer Kjærgaard

Arrangementer med en stjerne * betyder, at der sker noget særligt, læs mere inde i bladet. 
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