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Se venligst vores opdateringer på hjemmesiden www.tilstedkirke.dk



BARNDOMMENS JUL

Når man flytter og pakker og pakker ud 
dukker gemte og glemte ting nogle gange 
frem. I en af mine flyttekasser fandt jeg en 
artikel fra en avis, udgivet lige op til jul, 
hvor der stod: »I julen finder vi tilbage til 
det vi husker og holder af fra barndom-
men.« Det er naturligvis en påstand, men 
måske er der noget om det…

Om det alene er traditioner fra barn-
dommen det gælder, eller det også gælder 
traditioner, der er kommet til senere eller 
måske stammer fra en tid længe før ens 
egen barndom, det er måske ikke så vig-
tigt. Men at jul og traditioner er tæt for-
bundet med hinanden, det tror jeg, at de 
fleste kan nikke »ja« til.

Og sådan er der ting vi gør år efter år, 
som måske knap behøver at blive udtalt. 
Vi behøver måske slet ikke at tale om, 
hvordan juletræet skal se ud og hvor det 
skal stå. Hvilken opskrift de brune kager 
skal bages efter. Hvad vi skal spise. Hvor-

dan juleaften skal forløbe – og måske 
drøfter vi heller ikke, hvem vi skal være 
sammen med. Ja, der er sikkert meget, der 
er givet juleaften. Der er så meget der er 
velafprøvet og som der er noget godt i at 
gentage år efter år.

Og mon ikke vi er mange, der de før-
ste år efter at være flyttet hjemmefra, har 
glædet os til at skulle HJEM til jul! Hjem 
til alt det kendte, trykke og forudsigelige?

Måske var det det Vilhelm Gregersens 
havde i tankerne, da han skrev »Der er 
noget i luften« med både »barndommens 
bud« og »barndommens fryd« som holder 
ved trods »den flygtende barndom«. Julen 
er noget af det, som holder ved, trods alt 
det, der forandrer sig i os og omkring os 
– og som vi kan glæde os ved og glæde os 
over.

Og børn kan glæde sig på en helt særlig 
måde. For et par år siden, efter en jule-
gudstjeneste med den lokale skole, sagde 

2 |  SOGNET NO 1  |  2020/2021



BARNDOMMENS JUL

et barn: Jeg glæder mig så meget til jul, at 
jeg er lige ved at besvime! Ja, den umid-
delbare glæde kan nå ukontrollable høj-
der, som kan skubbe det svære på afstand 
for en stund.

Men hvad er det ved barndommens jul, 
der river i os?

Selvom det ikke er en selvfølge, så kan 
ingen vel være uenige i at barndommen 
bør være en tryg tid. Et sted at høre til og 
et fællesskab, som man kan søge tilbage 
til. Barndomshjemmet bør også være et 
sted, man er tryg ved at vende tilbage til, 
hvor man har et holdepunkt og en base, 
hvor man så kan gøre sine udflugter fra, 
erfaringer og fejltrin – for altid at kunne 
vende tilbage som den, man er, og hvor 
man kan blive rost eller få lov til at græde 
ud og få hjælp til at komme videre. Et sted 
hvor man kan græde og grine, hvordan 
der end er uden for husets og hjemmets 
mure. Alt det er i det, vi må kalde »barn-
dommens jul«: Kærlighed, fællesskab, 
samhørighed, tryghed og gavmildhed. Ja, 
sådan bør julen være!

Men sådan er det ikke altid. Ikke alle 
har nogen at være sammen med. Ikke alle 
har noget at glæde sig så meget til, at de er 
nær ved at besvime. Og hvorfor skulle den 
kommende jul adskille sig fra andre. Hver 
jul er der brændpunkter i verden, hvor 
fred er et ord uden virkelighed. Sådan er 
det ude i den store verden, og sådan kan 
det være i den enkeltes verden her hos os.

Og hvis ikke vi ved, hvad der gør julen 
god før, så ved vi det, når det vi søger og 
holder af mangler eller ikke er der mere. 
Vi ved det, når julens fred og hygge afløses 
af ufred, sygdom og død, terror og frygt, 
og håbet synes som en drøm uden virke-

lighed. Vi ved det, når det ekstra der mu-
liggør gaver og ekstra gode sager på spise-
bordet ikke er der. Vi ved det, når dem vi 
gerne vil dele julens glæde med ikke mere 
»kommer hjem« eller vi ikke mere kan 
tage hjem til dem.

Sådan adskiller denne jul sig ikke fra 
den første julenat i Betlehem for godt 
2000 år siden, hvor Jesus, Guds søn og 
verdens frelser, blev født i en stald mens 
krig, ufred og fremmede magthavere ra-
sede lige uden for døren.

Alligevel og på trods vender vi – ligesom 
vi vender tilbage til barndommens jul – 
tilbage til fortællingen om Gudsbarnets 
fødsel: Øjeblikket af kærlighed og fred 
og fællesskab som både rakte ud på Bet-
lehems marker til hyrderne og til De vise 
mænd fra Østerland. En fred og en kær-
lighed og et fællesskab som rakte ud over 
verdens tumult og sagde: Gå til Betlehem 
og se, hvad der dér er sket: Og det de så, 
det blev den fortælling de fortalte videre 
og måske blev det også den fortælling de 
vendte tilbage til i deres liv, juleaften og 
alle andre dage.

Nu er det os der hører fortællingen om 
Jesus, Guds Søn i krybben og hører; at i 
dag er der født os en frelser. En glæde for 
os til kærlighed og fællesskab.

Og hvad enten vi hører historien for 
halvfjerdsindstyvende gang, for tiende 
gang – ja, hvert år siden vores barndom, så 
må vi høre den og tage den til os, som vo-
res historie. En historie og en virkelighed 
som vi må vende tilbage til som en tradi-
tion eller som den fortælling, der giver os 
livsmod og håb.

Glædelig jul 
Lisbeth Damgren
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Planlagte menighedsrådsmøder kl. 
19.00 i Sognehuset, Silstrupvej 28: 

2. dec., 20. jan. og 24. feb.

Følgende er valgt til menighedsrådet 
fra 1.s.i advent og fire år frem.

Tommy Horn Kragh, formand
Heidi Buchave Sejersbøl, næstformand 

og kirkeværge
Bo Diechmann, kasserer
Stig Lindy Kirk Nielsen, kontaktperson
Charlotte Brix Mikkelsen, sekretær
Jan Bang Madsen, formand for valg-

bestyrelse

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

MENIGHEDSRÅDET

Budget for 2021 er godkendt. Vi har næ-
sten 1,8 mio. kr. at drive kirke for, og det er 
nogenlunde samme beløb som 2020. De 
enkelte formålsposter på budgettet er der-
for grundigt gennemgået for evt. bespa-
relser eller tildeling af flere midler. Sogne-
aftner, koncerter og diakoni er prioriteret 
højt i det kommende år.

Ud over budget 2021 har vi fået midler 
til at bygge et hårdt tiltrængt materialehus 
nord for graverbygningerne. Projekte-
ringen er i fuld gang og byggeriet ventes 
igangsat i foråret. Sognehuset på Silstrup-
vej 28 er stort set færdigt indvendigt. Are-
alerne omkring huset er ryddet for gamle 
træskure og vild bevoksning. Planen er 
at etablere gode til- og frakørselsforhold 
med en del parkeringspladser.

Menighedsrådet har godkendt nye ved-
tægter for kirkegården. En kopi heraf kan 

fås ved henvendelse til graveren. Vi arbej-
der også på at udarbejde retningslinjer for 
fotografering i kirke og sognehus.

I en COVID-19 tid er det en stor udfor-
dring at planlægge de kirkelige aktiviteter. 

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrel-
sens anbefalinger, men vi har også set, at 
anbefalingerne kan ændre sig med få da-
ges varsel. Ud fra devisen: »Hvor der er 
vilje, er der vej« har alle medarbejdere ud-
vist stor kreativitet og fleksibilitet. 

Efterårets arrangementer er gennem-
ført på en lidt utraditionel måde og trods 
afstand, håndsprit og mundbind afholdes 
der en julegudstjeneste flere gange juleaf-
tensdag. På kirkens hjemmeside kan man 
altid finde en beskrivelse af aktuelle ar-
rangementer.

Jens Ole Andersen

Sognepræst Lisbeth Damgren blev indsat som 
sognepræst i Tilsted sogn søndag den 30. august 
En festlig og god dag.
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Vi befinder os i en noget mærkelig tid her i Thy; og i lyset 
af, at vi slet ikke kan byde så mange inden for i Tilsted 
Kirke – som vi plejer – her i adventstiden, - så vil Tilsted 
Kirkes nye præst Lisbeth Damgren, kirkesangerne Linda 
Gravesen og Kirsten Humlum samt kirkens organist An-
nette Boch Pedersen lave en adventskalender.

På de fire søndage i advent bliver der lagt et klip ind 
på kirkens hjemmeside og fb-side; hvor man kan høre en 
fortælling og sang fra Tilsted kirke, der passer lige til den 
dag.

Billede og lyd kommer Allan Ekström, AE-Digital Pro-
motion, til at stå for; eftersom han efterhånden har en del 
erfaring i at optage i kirkens rum.

Vi håber at Tilsteds borgere har lyst til at kikke og lytte 
med hver søndag i advent

ADVENTSKALENDER I TILSTED

JULEAFTENSGUDSJENESTE

Juleaften plejer Tilsted kirke at være fyldt 
til bristepunktet to gange! Det ville den 
helt sikkert også være i år, hvis ikke der 
var corona-restriktioner, der naturligvis 
også gælder juleaften, hvor vi holder af-
stand, så vi passer på hinanden.

Juleaften holder vi tre gudstjenester i Til-
sted Kirke: 
Kl. 13.00 / Kl. 14.00 / Kl. 15.00.

Det bliver korte gudstjenester med sal-
mer, juleevangeliet og en kort prædiken. 

Og mellem gudstjenesterne bliver der 
sprittet af.

For at mange ikke skal gå forgæves, så 
skal man tilmelde sig til julegudstjeneste. 

Det gør man ved at skrive til graver 
Peter Thorhauge, hvor man skriver navn, 
også gerne et mobilnummer og hvor 

mange man kommer, som er i smitte-
kæde med hinanden, så man kan sidde 
tæt sammen. 

Ønsker man et særligt tidspunkt, skri-
ver man også det. Ønsker man ikke et 
bestemt tidspunkt, så får man pladser, 
så længe der er nogle. Pladserne fordeles 
efter princippet først-til-mølle.

Vi ville ønske at vi ikke havde behov 
for dette tiltag. Men sådan er det. Og vi 
gør det for, at alle kan føle sig sikre og 
uden risiko for smitte.

Får man ikke en plads i kirken jule-
aften, så er der andre julegudstjenester, 
hvor vi også synger de kendte julesalmer.

God jul til alle!

Tilmelding til juleaften: 
tilstedkirkegaard@gmail.com

SOGNET NO 1  |  2020/2021 |  5



ARRANGEMENTER

Søndag d. 13. december kl. 15.00
DE NI LÆSNINGER I TILSTED KIRKE
Vi har været nødt til at aflyse vores Ad-
ventsaften pga. de gældende restriktioner 
for vores område. Her i 2020 holder vi i 
stedet »De ni læsninger«, søndag efter-
middag d. 13. december kl. 15.00.

De ni læsninger er oprindeligt en en-
gelsk tradition, der går tilbage til julen 
1880 og senere har spredt sig til kirker i 
hele verden; en forberedelsesgudstjeneste 
til julen.

De ni læsninger er en musikalsk guds-
tjeneste-form, hvor ni udvalgte tekster fra 
Biblen læses op – af præsten eller medlem-
mer af menigheden – vekslende med fæl-
lessang, korsang og forskellige former for 
musikfremførelse. Bibelteksterne spænder 
fra skabelsen over syndefaldet – til profe-
tier om frelsen, som skal komme, og slut-
ter med juleevangeliernes beretning om 
frelserens fødsel.

Læsningerne vil i Tilsted Kirke blive 
varetaget af kirkens nye præst, og provst i 
Thisted provsti, Lisbeth Damgren.

Imellem læsningerne bliver der ind-
slag af solosang, fløjte, orgel, klaver m.m.; 
fremført af Annemieke K. Rysgaard (fløj-
te), Linda Gravesen og Kirsten Humlum 
der er kirkesangere i Tilsted kirke, samt 
nogle piger der har sunget i Tilsted kir-
kes børnekor og nu synger i Nordvestjysk 
Pigekor – alt sammen akkompagneret af 
kirkens organist, Annette Boch Pedersen.

Der bliver desværre ingen fællessang og 
korsang denne aften; fordi vi skal overhol-
de de gældende retningslinjer ift. at passe 
på hinanden i denne corona-tid.

Derfor er der også max plads til 40 til-
hørere denne aften, Der er tilmelding på 
tilstedkirkegaard@gmail.com, hvor man 
skal skrive, hvor mange man kommer – og 
sidder sammen.

 Vel mødt 

Vi tager forbehold i forhold til de gældende 
retningslinjer for COVID-19 i forbindelse 
med gennemførelse af koncerten.

Er du et barn mellem 3-8 år, så vil Tilsted Kirke 
gerne give dig en julepose. En julepose er en pose 
med tegneting, en bog med julens fortælling og en 
lille overraskelse. 

Du kan få en julepose ved at skrive en mail til 
sognepræst Lisbeth Damgren på ldh@km.dk inden 
9. december. Posen skal du hente – gerne sammen 
med en voksen – i Tilsted Sognehus, Silstrupvej 28 – 
i den gamle købmandsbutik – tirsdag d. 15. decem-
ber eller onsdag d. 16. december mellem kl. 16-17.

Ho-ho-hoooo

JUL I BØRNEHØJDE
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ARRANGEMENTER

Søndag d. 10. januar kl. 11.45
SOGNEMØDE – KOM MED DINE IDÉER
Januar 2020 fik Tilsted sogn et sogne-
hus beliggende på Silstrupvej 28, den 
gamle købmandsbutik. 

Huset er blevet fixet og er nu gode 
rammer for konfirmander, minkonfir-
mander, menighedsrådsmøder, kor og 
sogneaftner. 

Men der kan sagtens foregå meget 
mere i de skønne lokaler. 

Hvad skal det være?

Kom og være med til en brainstor-
ming og drøftelse af, hvad vi kan bruge 
sognehuset til?

Søndag d. 10. januar 2021 kl. ca. 11.45 
(efter gudstjeneste). Det foregår i Sog-
nehuset. Vi begynder med lidt frokost. 

Derefter vil menighedsrådet sætte 
gang i drøftelsen og give plads til alle 
gode ideer. 

Vi forventer at slutte senest kl. 14.00.

Søndag d. 31. januar kl. 15.00
MUSIKGUDSTJENESTE 
Det er snart Kyndelmisse (2. februar), da-
gen, hvor vi fejrer at halvdelen af vinteren 
er gået, og vi går mod lysere tider. Hvor vi 
fejrer, at lyset tiltager mere og mere. Det 
vil denne musikgudstjeneste bære præg af.

Klassisk sanger (operasanger) Anders 
Røhrmann Bloch kommer og synger fire 
solosange.

Han er uddannet på det Jyske Musik-
konservatorium i Aarhus og bor i Thy.

I kan glæde jer!
Annette Boch og Helle Sommer

Søndag d. 14. februar kl. 14.00
FASTELAVN I TILSTED KIRKE 
Traditionen tro inviterer vi til Familie-
gudstjeneste i Tilsted Kirke.

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

Vi slutter med kakao og fastelavnsboller 
i Sognehuset.

Mød gerne udklædt til en festlig efter-
middag. 

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

BABYSALMESANGSOGNEINDSAMLING

Desværre... 
så kan vi stadigvæk ikke synge sammen i 
børnekoret ved Tilsted kirke; på grund af 
blanding af smittekæder i forhold til CO-
VID-19. Børnene må ikke være sammen 
på tværs af klasserne.

Der vil komme en invitation fra under-
tegnede når det kan lade sig gøre

Indtil da – en glædelig jul og godt nytår😊

Med venlig hilsen
Organist og korleder ved Tilsted Kirke
Annette Boch Pedersen

Babysalmesang er nærvær mellem mor 
og barn; hvor vi synger og leger, lytter og 
oplever musik, lys og lyd sammen med 
barnet.

Der starter et hold i Sjørring Kirke tors-
dag d. 21. januar 2021 kl. 10.30.

Næste hold i Tilsted Kirke starter tors-
dag d. 8. april kl. 10.30

Et gratis tilbud for babyer imellem to og 
otte måneder.

Tilmelding til Babysalmesang begge ste-
der til organist Annette Boch Pedersen der 
er organist i begge kirker. annetteboch@
gmail.com eller på tlf. 2196 4448

Vel mødt!

Søndag d. 14. marts
SOGNEINDSAMLING 2021
Tilsted menighedsråd vil arrangere Sogne- 
indsamling d. 14. marts.

Folkekirkens Nødhjælp samler ind til 
mennesker i verdens fattigste lande, der 
bliver hårdest ramt af klimaforandringer. 
De indsamlede midler skal bl.a. gå til: 

• Træplantning – træer giver skygge og liv.
•  Diger og dæmninger, der stopper over-

svømmelser.
•  Sikring af huse og veje, så de kan modstå 

vandmasser og jordskred.
•  Vandpumper og vandrensningsanlæg, 

der sikrer familier rent drikkevand.
•  Nye afgrøder, der kan overleve i det nye 

klima.

Nærmere info i næste kirkeblad.
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KONFIRMATION 2020

KONFIRMATION 2021

Konfirmation i Tilsted Kirke den 29. august 2020
Hjertelig tillykke til jer og jeres familier

Fra venstre siddende: Jessica Dahl Hougaard-Jensen, Kathrine Møller Odgård, Maja Sa-
raswathy Thastum Iversen, Mia Milling Klemmensen, Sara Goddard Madsen, Ida Hagger 
Kirk, Marcus Kielsgaard, Mikkel Krüger Bak, Viktor Kragh Jensen, Tobias Frey, Emma 
Frederiksen Mikkelsen, Anna Filtenborg Brogaard, præsten, Emil Vangsgård Hansen, 
Mikkel Rægaard Holmquist Eriksen, Tjalfe Thomas Høst Konge, William Holm Broe, 
Magnus Bjerring Redder og Mads Sejr Enevoldsen.

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

De tilmeldte konfirmander er begyndt 
med konfirmationsforberedelse i Sogne-
huset.

Der er gudstjeneste og forældremøde 
for konfirmanderne og en af deres for-
ældre: Søndag d. 24. januar kl. 15 og igen 
søndag d. 14. marts kl. 15.

Nærmere info om dette sendes til for-
ældrene

Venlig hilsen Helle Sommer
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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. 
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Sognepræst og provst Lisbeth Damgren
Silstrupvej 34, Tilsted
Tlf. 2180 1750 / e-mail: LDH@km.dk 
Mandag fridag

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 Horn Kragh

Kirkeværge
Heidi Buchave Sejersbøl

Sognet redigeres af medieudvalget
Jan Bang Madsen, Charlotte Brix 
Mikkelsen og Helle Sommer

Kirkens hjemmeside
www.tilstedkirke.dk

Kirkens øvrige personale har 
fridag om mandagen
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GUDSTJENESTER

 MARTS
07. 3.s.i fasten AMN 09.00
14. Midfaste LD *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
06. 2.s.i advent HB 10.30 
13. 3.s.i advent LD *15.00
20. 4.s.i advent HSK 10.30 
24.  Juleaften LD *13.00/14.00/15.00
25.  Juledag LD 10.30
26. 2 Juledag AMN *10.30
27. Julesøndag HSK 10.30

 JANUAR
01. Nytårsdag HSK *16.00
03. Hellig 3 Konger S. HSK 10.30 
10. 1.s.e.h.3.k LD *10.30
17. 2.s.e.h.3.k LD 10.30
24. Sidste.s.e.h.3.k HSK 10.30
31. Septuagesima HSK *15.00

 FEBRUAR
07. Seksagesima LD 10.30
14. Fastelavn LD *14.00
21. 1.s.i fasten AMN 09.00
28. 2.s.i fasten HSK 10.30

DATO   KL. DATO   KL.

A
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et 13. december kl. 15.00:  

De Ni Læsninger

24. december juleaften kl. 13+14+15: 
Der er tilmelding

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

1. januar kl. 16.00:  
Vi ønsker hinanden Godt Nytår 

10. januar kl. 11.45: 
Sognemøde med frokost efter gudstje-
nesten

31. januar kl. 15.00:  
Musikgudstjeneste med solosang

14. februar kl. 14.00:  
Familiegudstjeneste og Fastelavn

14. marts:  
Sogneindsamling

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

Onsdag 02. december LD
24. december kl. 10.00 LD
Onsdag 06. januar  HSK
Onsdag 20. januar  LD
Onsdag 03. februar  HSK
Onsdag 24. februar  HSK
Onsdag 03. marts  LD

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET  
indleveres til Helle Sommer på e-mail:  
hsk@km.dk - tlf. 2138 8665  
senest 1. februar 2021.

LD: Lisbeth Damgren

HSK: Helle Sommer Kjærgaard 

AMN: Anne Marie Nande 

HB: Henning Bjørndal

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