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

Endvidere om de enkelte arrangementer kan gennemføres.  
Se venligst vores opdateringer på hjemmesiden www.tilstedkirke.dk



KÆRE KONFIRMANDER

Det er længe siden at I har været i konfir-
mandstuen. Det ser ud til at blive marts, 
før I kan komme der igen. Jeres Konfir-
mation er blevet udsat til september. Jeg 
håber, at I og jeres familier alle kan få det 
til at passe med den nye dato. Jeg har væ-
ret rundt hos jer med jeres salmebog og 
med bogen »Menneskesønnen« – så nu 
er der noget at gå i gang med; selvom det 
havde været bedre, at vi kunne tale sam-
men om det.

I februar måned har I fået den opgave at 
læse de 12 kapitler af bogen »Menneske-
sønnen«. 

Jeg har bedt jer om til hver forberedelses-
gang, som I må holde derhjemme, at læse 
tre kapitler af bogen og svarer på opgaver. 
Desuden at I siger Trosbekendelsen, beder 
Fadervor, og læser en bestemt salme. I kan 
gå ind på hjemmesiden: 
www.dendanskesalmebogonline.dk
og lytte til melodien. Vi er jo vant til at 
synge sammen til forberedelse. Måske er 
det mest mig som synger, men jeg synes 
alligevel, at I er flinke til at gøre et forsøg. 
Prøv også det derhjemme.

Jeg vil skrive lidt om kirkeåret til jer:
I ved, at kirkeåret begynder første søndag i 
Advent. Vi har sunget nr. 74 i salmebogen: 
»Vær velkommen Herrens år« og vi har 
sunget nr. 87: »Det første lys, er Ordet, talt 
af Gud.« Denne salme fortæller om de fire 
lys i adventskransen. I vers 2 står der:

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Verset fortæller om, at adventskransens 
andet lys skal minde os om julestjernen 
over Betlehem. Der blev Jesus født i en 
stald. Det er ham, der er »Menneskesøn-
nen«, som I læser om i bogen. Han voksede 
op i denne verden, og oplevede det samme 
som vi gør: Menneskelivet med både glæ-
de, fryd og møje (møje er det som er svært).

Efter Advent kommer Julen. Den blev an-
derledes denne gang. Jeg havde ellers sagt 
til jer, at når det er Jul, er det muligt at 
komme i kirke i hvert fald én gang. Det 
var det så ikke.  Men vi nåede inden I gik 
på juleferie, at få sunget nr. 98: »Det var 
ikke en nat som de andre« og læst juleevan-
geliet.

Efter jul kom Hellig 3 konger-tiden. Her 
hører man i kirken alle Bibelens fortællin-
ger om dengang Jesus var barn. At de tre 
vise mænd kom med gaver til den nyfødte 
Jesus. De kom med guld, røgelse og myrra. 
Guld ved vi hvad er. Myrra og Røgelse er 
naturens parfumer. Vi skulle også have 
sunget nr. 136: »Dejlig er den himmel blå«; 
det må I så gøre derhjemme.

Så går vi ind i Faste-tiden. Fastelavns Søn-
dag har fra ældgammel tid været den søn-
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KÆRE KONFIRMANDER

dag som markerede indgangen til Fasten 
– de 40 dage inden Påske. I gamle dage 
spiste man ikke kød, men kun fisk, brød 
og lidt grøntsager i fastetiden. Nu om dage 
faster vi ikke; men hvis vi skulle gøre det, 
kunne I jo prøve at tænke over hvordan?

Påsken er kirkeårets største festtid.
Palmesøndag: hører vi at Jesus rider ind 
i Jerusalem på et æsel. Prøv at se på den 
salme i Salmebogen, der har nr. 176: »Se 
hvor nu Jesus træder«.

Skærtorsdag: hører vi, hvordan Jesus spi-
ser påskemåltid sammen med sine discip-
le. Vi har talt om hvordan jøderne fejrer 
påske for at mindes dengang Gud hjalp 
dem til at slippe ud af slaveriet i Egypten. 
Det var Moses som førte an.  I har fået op-
gaven om at se på de 10 bud. Dem taler vi 
om, når vi ses.

Langfredag er den dag, de hængte Jesus 
på korset. I kan gå om bag i jeres salme-
bog. (I ved at teksterne til hver søndag står 
bag i Salmebogen). Der finder I teksten til 
Langfredag. I ved, at vi læser efter første 
tekstrække, fordi 2021 er et ulige år. Nu 
kan I så prøve at læse evangeliet fra evan-
gelisten Matthæus (27,31-56): Det begyn-
der med: »Da de havde hånet Jesus …« 

Påskedag har vi talt om: »… den første dag 
i ugen, kom kvinderne ud til graven …« - Vi 
har talt om, at vi holder gudstjeneste om 
søndagen, fordi søndag netop er den før-
ste dag i ugen – den dag, graven var tom. 
Jesus var opstået. Kan I huske vi snakkede 
om det, da vi sang nr. 87, vers 3:

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Ingen har set Jesus gå ud af graven. Men 
kvinderne, der fandt den tomme grav, 
troede at det umulige var sket. Og en af 
dem hørte ham tale levende og trøstende. 

Foto fra Tilsted Kirke. Jesus hænger på kor-
set. Hvorfor tror I, det er vigtigt at se på, 
hver gang man er i kirke?
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet har konstitueret sig. Vi 
har fik sagt farvel til Jens Ole Andersen ef-
ter et rigtig godt arbejdet i rådet i mange 
år og velkommen til Chalotte Brix Mik-
kelsen, som ny i rådet. Fordelingen af po-
sterne i menighedsrådet kan du set andet 
sted i bladet.

Julen blev som så meget andet mild sagt 
meget anderledes i kirken i år. Adventsti-
den var præget at begrænsninger i det an-
tal, der må være i kirken og i julen måtte vi 
helt lukke på grund af Corona. Der måtte 
derfor tænkes kreativ både af rådet og de 
ansatte.

Der blev lavet fire gode videoer som 
adventskalender, samt en god video op til 
nytår. Vi fik også lavet en englekonkur-
rence, så vi havde noget at pynte op med i 
vinduerne i Sognehuset på Silstrupvej 28. 

Vi fik også sendt en lille hilsen med ønske 
om en god jul til plejehjemmet Dragsbæk-
centret.

Når vi kikker fremad, arbejder vi med 
et nyt skur til maskinerne på kirkegården 
samt en kirkegårdsplan, som jeg tror, bli-
ver rigtig spændende

Kalender for det næste kvartal bliver 
også ret usikker på grund af Corona-si-
tuation. Hvad vi kan og ikke kan, ændrer 
sig hele tiden. Kan vi holde sogneindsam-
ling i år den 14. marts og hvordan bliver 
påsken, er meget svært at sige noget nu 
og skrive noget om i kirkebladet. Vi op-
fordrer derfor til at i holder godt øje med 
hjemmesiden, som vi vil opdatere, når der 
sker ændringer.

Jan Bang Madsen

KÆRE KONFIRMANDER

Sådan vandt livets ord over døden. Det er 
kristendommens grundvold. Det er svært 
at forstå, siger mange. Vi vil jo helst kunne 
forstå alting og holder os til det, som øj-
nene kan se. Men påskemorgens første lys 
har intet øje set. Så måske skal vi slet ikke 
forstå det, men tænke over, om det allige-
vel ikke er værd at tro på?

Kære konfirmander – nu håber jeg virke-
lig at vi kan ses til marts.

Jeg håber I har det godt, pas på jer selv 
og hinanden.

Bedste hilsner 
Helle Sommer
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SOGNEINDSAMLING 2021 7.-14. MARTS

Hjælpen skal frem – selvom vi må blive 
hjemme!
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp vil 
foregå digitalt fra d. 7. til d. 14. marts.

I år er det særligt børn som står i en livs-
truende situation på grund af Corona el-
ler Klimakrisen, der samles ind til.

Lige nu står problemerne i kø for ver-
dens fattigste. Klimaforandringernes 
konsekvenser er en realitet, samtidig er 
corona-pandemien med til at forværre 
problemer, der eksisterer i forvejen: Sult, 
ulighed og konflikter. Vi må som næste-
kærlige mennesker ikke vende det blinde 
øje til. Verdens fattigste har mere end no-
gensinde brug for en håndsrækning. Vi 
må i stedet bevare håbet og troen på, at vi 
kan gøre en forskel.

14. marts har du konkret mulighed for 
at gøre en forskel. Her sætter vi alle digita-
le sejl til og samler ind til verdens fattigste.

Hold øje med Tilsted Kirkes hjemme-
side www.tilstedkirke.dk og Facebook

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter 
millioner af mennesker, fordi regnen ude-
bliver og høsten slår fejl år efter år. I Ne-
pal, Bangladesh og Myanmar forsvinder 
livsgrundlaget, når voldsom regn skyller 
jorden væk.

Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. 
Verdens fattigste behøver konkret hjælp 
til at håndtere tørke og oversvømmelser. 
Hjælp til at overkomme de orkaner, der 
kun bliver voldsommere og voldsommere 
år for år.

Vær med, når en digital udgave af Fol-
kekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 
løber af stablen søndag den 14. marts 
2021. Sammen gør vi en forskel for men-
nesker i yderste nød.

-  Træplantning, der modvirker jordskred 
og kan bremse voldsomme oversvøm-
melser

-  Vandpumper og vandrensningsanlæg, 
som sikrer folk rent drikkevand

-  Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan 
klare tørke og omskifteligt vejr

For andet år i træk sætter Corona-pan-
demien en stopper for vores traditionelle 
dør-til-dør indsamling. Men det betyder 
ikke noget for dem vi hjælper, om støtten 
er samlet ind fysisk eller digitalt. Det bety-
der noget, at den når frem.

Derfor kan du stadig gøre en verden til 
forskel ved at melde dig som digital ind-
samler hos din indsamlingsleder.

Kontakt allerede nu indsamlingsleder i 
Tilsted sogn, Heidi Sejersbøl, mobil 2613 
1427, for at melde dig som indsamler. 

På Tilsted Kirkes hjemmeside kan du 
bidrage ved at trykke på linket og Folke-
kirkens Nødhjælp kan se at bidraget kom-
mer fra Tilsted sogn.

Du kan også mobilpay Folkekirkens 
Nødhjælp for et beløb på MobilPay 
114400.
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Ved gudstjenesten Langfredag medvirker 
Julie Husballe Hansen og Ida Damgren 
Højen med sang. De er begge studerende 
ved Det jyske musikkonservatorium, Aar-
hus.

Julie Husballe Hansen kommer fra Tau-
lov ved Fredericia. Hun er efter musikalsk 
grundkursus i Kolding nu studerende på 
konservatoriets klassiske linje med hoved-
fag i sang. Julie er kirkesanger i Vor Frue 
kirke, Aarhus. Ida Damgren Højen kom-
mer fra Randers. Hun er efter flere år som 
sanger i forskellige klassiske kor og direk-
tionsuddannelse fra Sangkrats talenthold 
studerende på konservatoriets linje for 
Almen musikledelse.

ARRANGEMENTER

GUDSTJENESTE LANGFREDAG KL. 9 OG KL.10

GUDSTJENESTE PÅSKEDAG KL. 9 OG KL. 10

Trompetmusik ved Jens Peter Knudsen, som har spillet trompet hele sit liv og 
spillet i mere end 40 år i Thisted FDF Orkester. Han er uddannet musiklærer 
og sidder i Thisted Kirkes menighedsråd.
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ARRANGEMENTER

Kirkesanger fra Vorupør 
Kirke, Josefine Andersen, og 
kirkesanger fra Vester Vandet 
Kirke, Amalie Christen, vil 
synge. De går begge på Thi-
sted Gymnasium og synger 
også i Nordvestjysk Pigekor. 

En gudstjeneste med både 
klassiske og nyere salmer/
sange.

TORSDAG D. 22. APRIL KL. 19.30
FOREDRAG I TILSTED SOGNEHUS
»At være følgesvend i dødens nærhed - 
modet til at være i det svære«
Sygdom, død og sorg angår os alle, og al-
ligevel er det temaer, der er fyldt med ta-
buer, tavshed og vi får trang til at trøste 
og fjerne det smertefulde hos den, der er 
ramt. Men måske skal vi ikke tale så me-
get? Måske skal vi »bare« turde være. Være 
sammen og lytte – med Benny Andersens 
ord i mente: »En klagesang er til for at hø-
res og ikke en stil, der skal rettes i.«

Inge Kaldahl, der er blevet kaldt: »…en 
livgivende sjæl med mod til at være i det svæ-
re«, og betegner sig selv som »en følgesvend 
som følges med medmennesket i det som 
opleves smertefuldt, og til tider ubærligt.« 
Dagligt møder Inge mennesker, hvis liv af 
forskellige årsager er udfordret eller brast 
samme i sin Livssamtale Praksis i Aalborg.                                                                                                                                   
Hun er uddannet cand.pæd. i pædagogisk 
psykologi og sygeplejerske. Ud over sit 

tidligere mangeårige arbejde som psyko-
log og rådgivningsleder af Kræftens Be-
kæmpelse i Nordjylland, på Hospice og 
i psykiatrien, har hun også arbejdet for 
Moder Theresa i Calcutta i Indien.

Vel mødt.

SØNDAG D. 16. MAJ KL. 19 
MUSIKGUDSTJENESTE I TILSTED KIRKE
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VIRTUELLE OPLEVELSER  
FRA TILSTED KIRKE

FRILUFTSGUDSTJENESTE

Vi får at se, om vi kan pakke picnic-kurv, solcreme, bøllehat, solbriller, te, kaf-
fe, kage, klapstol, hjemmebagte boller, tæppe og mundbind. Eller om vi som 
sidste år må arrangere en »Drive -In-Gudstjeneste« eller noget helt andet.

Se hjemmesiden i løbet af april/maj for nærmere information om 2. Pin-
sedags fællesgudstjeneste for Thisted Provsti: Hvor og hvordan vil den finde 
sted. Hvem vil være prædikant. 

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

2. PINSEDAG D. 24 MAJ KL. 11

FRILUFTSGUDSTJENESTE  
FOR HELE THISTED PROVSTI

 

Svære tider kræver kreative løsninger. Da 
der for tiden er meget lidt plads til menig-
heden, og – vi skal passe på med at mødes 
for mange; så har Tilsted Kirke taget det 
tiltag at komme ud til menigheden via 
kirkens hjemmeside og facebook.

Det startede med en adventskalender 
bestående af fire små videoer, hvor sog-
nepræst Lisbeth Damgren fortalte en lille 
historie, og så kom der en nytårshilsen i 
form af sangen »Vær velkommen, Herrens 
år«.

Nu kan man se og lytte til operasan-
ger Anders Røhrmann Bloch, der synger 
sange og salmer i forbindelse med Kyn-
delmissen, bl.a. »Det er hvidt herude« med 
flere. Optaget og redigeret af Magnus 
Thorhauge fra gudstjenesten d. 31/1.

Frem til påske bliver der lagt sange ud 
sunget af Ida Damgren Højen, der også 
er omtalt i forbindelse med Langfredag.  
Sangene er »Hvad var det dog der skete?«, 
»Påskeblomst« med flere. 

De fire sange, der handler om forårets 
komme samt påsken er optaget og redi-
geret af Bo Diechmann, der bl.a. sidder i 
Tilsted menighedsråd. Derudover har Bo 
tidligere været lydmand for koret Rejoice. 

Vi håber, at menigheden vil tage godt 
imod sangene, der er arrangeret og ak-
kompagneret af kirkens organist,  således 
at man også kan synge med.

Besøg www.tilstedkirke.dk
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TILSTED KIRKES BØRNEKOR

BABYSALMESANG - VIRTUELT

Desværre – så er det stadigvæk ikke muligt at afholde 
børnekor ved Tilsted kirke. 

De yngste af børnene må nu starte i skolen igen, 
men de må stadigvæk ikke være sammen på tværs af 
klasserne. 

Når der kommer godt nyt i forhold til at synge sam-
men igen vil børnene modtage en invitation til børne-
kor via Tilsted Skole. Vi ønsker et snarligt gensyn med 
Tilsted kirkes Spire- og Børnekor, og håber at der vil 
være stor tilslutning til korene, når vi må.

De bedste hilsner
Organist og korleder ved Tilsted Kirke
Annette Boch Pedersen 
annetteboch@gmail.com / mobil:2196 4448

Virtuel Babysalmesang 
hver torsdag kl. 10.30-11.15. 

I denne tid kan vi ikke mødes i kirken. Der-
for et virtuelt tilbud.

Babysalmesang er nærvær mellem mor/ 
far og baby. Babysalmesang henvender sig til 
babyer i alderen 2-9 mdr. 

Familierne vil modtage en lille pose, in-
deholdende program og remedier der skal 
bruges. I modtager en invitation til at mødes 
på Google Meet. Far/mor og baby mødes så 
med Annette på Google Meet. Her bliver I 
guided igennem dagens program.

Det næste hold begynder torsdag d. 8. 
april. Send en mail til Annette, hvis I ønsker 
at deltage.

Med venlig hilsen Annette 
annetteboch@gmail.com  

mobil nr. 2196 4448 
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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.

KONFIRMATION 2021

Der er konfirmation i Tilsted Kirke

lørdag d. 11. september

søndag d. 12. september
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SÅDAN GØR MAN VED.. .
Borgere skal anmelde navngivning, navneæn-
dring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk 

FØDSEL anmeldes af jordemor. Er forældrene 
ikke gift, men enige om fælles forældremyn-
dighed, kan de indenfor de første 14 dage efter 
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældre-
myndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, 
behandles faderskabssagen i Statsforvaltningen. 

NAVNGIVNING - DÅB 
Et barn får navn enten ved navngivning eller 
ved dåb. Et barn skal have navn senest ½ år efter 
fødslen. Forældrene /den af forældrene, som har 
forældremyndigheden, sørger for at det sker. En 
liste med godkendte fornavne findes på Kirke-
ministeriets hjemmeside, www.km.dk.

Dåb aftales med sognepræsten. Inden dåben 
har forældrene en samtale med præsten. Navn-
givning eller navneændring sker ved anmeldelse 
via www.borger.dk 

VIELSE 
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten, gerne i 
god tid forinden. Før vielsen har brudeparret en 
samtale med præsten. For at blive viet i kirken, 
skal mindst en af parterne være medlem af fol-
kekirken. Og der skal være tilknytning til sognet. 
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabs-
erklæring. 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 døds-
faldet. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden 
kan bistå med dette. Tidspunkt for begravelse/
bisættelse aftales med præsten. De nærmeste på-
rørende har en samtale med præsten. 

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

Kirkens øvrige personale har fridag om mandagen

Menighedsrådet 

Formand: Tommy Horn Kragh,  
mobil 3011 2772

Næstformand/Kirkeværge:  
Heidi Buchave Sejersbøl,  
mobil 2613 1427

Kasserer: Bo Diechmann,  
mobil 3167 9888

Kontaktperson: Stig Kirk Nielsen

Sekretær: Charlotte B. Mikkelsen

Medieudvalg: Jan B. Madsen,  
mobil 6126 2845

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

VIDEN OM.. .

WWW.TILSTEDKIRKE.DK
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GUDSTJENESTER

24.  2. Pinsedag Fælles *11.00
30.  Trinitatis S. HSK  9.00

 JUNI
06. 1.s.e. trin. 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.

 MARTS
07. 3.s.i fasten KH 9.00
14. Midfaste LD  *9.00
21. Mariæ B. HSK  10.30
28. Palmesøndag LD  10.30

 APRIL
01. Skærtorsdag HSK  *19.00
02.  Langfredag LD *9.00 + 10.00
04.  Påskedag LD *9.00 + 10.00
05.  2.påskedag HSK  9.00
11.  1.s.e. påske HSK  9.00
18.  2.s.e. påske LD  10.30
25.  3.s.e. påske KH  9.00
30.  Bededag LD  10.30

 MAJ
02.  4.s.e. påske LD 10.30
09.  5. s. e. påske HSK 10.30
13.  Kristi H. HSK  10.30
16.  6.s.e. påske HSK  *19.00
23.  Pinsedag LD 10.30

DATO   KL. DATO   KL.

A
R

R
A

N
G

E
M

E
N

TE
R

– 
læ

s 
m

er
e 

in
de

 i 
bl

ad
et

MARTS 
7.-14. marts:  
Sogneindsamling

APRIL 
1. april: 
Altergangsgudstjeneste

2. april:  
Musikgudstjeneste

4. april: 
Trompetmusik

MAJ 
16. maj:  
Musikgudstjeneste

24. maj:  
2. Pinsedag – Fælles for 
hele Thisted Provsti

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45
Onsdag d. 03. marts LD
Onsdag d. 17. marts HSK
Onsdag d. 07. april   LD
Onsdag d. 21.april   LD
Onsdag d. 05. maj   HSK
Onsdag d. 19. maj   HSK
Onsdag d. 02. juni  LD
Onsdag d. 23. juni  HSK

NÆSTE KIRKEBLAD

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

LD: Lisbeth Damgren

HSK: Helle Sommer Kjærgaard 

KH: Kirsten Haaber 

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