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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



MINDEORD OM MARIANN DAHL AMBY

Mariann Dahl Amby blev bisat i Tilsted 
Kirke den 20.3.21 og dermed mistede 
vi en person, som har betydet meget for 
mange mennesker. Som præst i 30 år og 
som provst i seks år har hun haft stor 
indflydelse i Thy og ikke mindst i Tilsted, 
hvor hun var sognepræst. 

Mariann blev cand.theol. i 1986 og or-
dineret i 1989 til stillingen i Hammel og 5 
år senere her i Tilsted.

Hun betød meget for os både menne-
skeligt og på anden vis. Hun var god til 
at læse den enkelte person, hvilket skabte 
god kontakt, ligesom hun var opmærk-
som over for mennesker, der havde behov 

for omsorg eller trøst. Mariann var i det 
hele taget interesseret i det, der foregik, og 
var åben af sind.

Mariann var i enhver henseende et or-
dentligt menneske. Det var meget vigtigt 
for hende og hendes samarbejdspartnere, 
at vi gjorde det rigtige og det bedste, og 
her satte hun en høj standard. Hun var 
umådeligt flittig og velforberedt, hvilket 
gav hende stor sikkerhed i selv for hende 
nye arbejdsområder. Dette betød, at f.eks. 
menighedsrådsarbejdet var en fornøjelse 
at deltage i. 

Da hun blev provst, kunne man have 
troet, at regnskab og økonomi kunne blive 
en større udfordring, men selv dette be-
stod hun med glans. Hun var både lære-
nem og havde organisationssans. Hun var 
en dygtig provst og sognepræst.

I kirken var hun fremragende til at 
holde prædikener og talte til hele menig-
heden. Mariann forkyndte ordet særdeles 
godt, og hun var hjælpsom. Hvis nogen 
havde behov for en samtale på grund af 
f.eks. sorg, var hun der for vedkommende 
og gav trøst. Hun var også dygtig til at 
skrive og bestod en journalistisk uddan-
nelse.

Om samarbejdet i menighedsrådet er 
der meget positivt at berette. Der var en 
god stemning, hvor der ud over arbejds-
punkterne blev plads til sang, spisning og 
gode samtaler. Mariann var dygtig til at 
arbejde med computere, så referatet var 
udarbejdet og omdelt umiddelbart efter 
sidste punkt på dagsordenen. Deltagerne 
kunne gå hjem efter mødet med en god 
følelse i kroppen. Og med hendes hjælp 
blev der gennemført mange projekter. 

Mariann havde også et særdeles godt 
samarbejde med Tilsted Kirkes personale. 
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MINDEORD OM MARIANN DAHL AMBY

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

– Vi mindes også mange sogneudflugter 
i hendes og Leifs selskab, hvor mange fra 
menigheden deltog og havde glæde af ar-
rangementet.

Marianns privatliv var af altoverskyg-
gende betydning for hende. Hun mødte 
Leif i Vestervig, og de blev gift i Vestervig 
Kirke i 1979. De fik tre sønner og for kort 
tid siden et barnebarn. Vi føler med Leif 
og hans familie. Tabet er næsten ubærligt 
for familien, men Mariann har efterladt 
rigtigt gode minder. De skulle have haft et 
langt og godt otium sammen med fami-

lien, hvor Mariann måske ville have gjort 
brug af sin dygtighed til at skrive – måske 
en bog.

Glemt bliver Mariann ikke. 
 Vore døde er ikke glemt, men gemt i 
vore hjerter og bevaret hos Gud.

På Marianns gravsten står der skrevet: 
»Dåbens lys er tændt, når livet slukkes«.

Æret være Mariann Dahl Ambys minde
Klaus Brostrøm

Endelig fik vi lov til at til være flere i kir-
ken og synge. Gudstjenesterne den sidste 
tid har været fine, og vores ansatte har 
gjort alt, hvad de kunne for at det skulle 
være så godt og normalt som muligt. Men 
dejligt at vi ikke skal afvise så mange mere 
på grund af forsamlingsloftet.

Det er også en kæmpe fordel for os i 
menighedsrådet, at vi igen kan holde fy-
siske møder. Det giver noget andet end at 
mødes via skærmen.

Vil smitten gå som man forventer, kan 
vi måske snart begynde at åbne for at bru-
ge Sognehuset. Coronakrisen startede fak-
tisk samtidig med, at vi var færdige med at 
gøre huset klar til brug. Derfor har vi slet 
ikke fået taget hul på de planer, vi har med 
huset, og vi glæder os så meget til komme 
i gang. Det ser det ud til vi måske kan i 
løbet af året.

En af de første planer vi har bliver dog 
udendørs. 

Vi har i øjeblikket kontakt til Beboer-
foreningen og vil i samarbejde med Be-
boerforeningen arrangere Sank Hans bål 
i Tilsted. Se nærmere omtale i kirkebladet.

Menighedsrådet opfordrer til, at man 
generelt holder øje med hjemmesiden og 
Facebook for eventuelle ændringer eller 
andre tiltag.

Jan Bang Madsen
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I både 2020 og 2021 er der landet over 
rigtig mange dåbsforældre, som har måt-
tet udsætte barnedåben og vente på, at vi 
kunne være flere samlet både i kirken og 
hjemme. Dåbsbørnene er blevet både 7 og 
12 måneder gamle inden dåben. Det gæl-
der også for Tilsted sogn. Men alder be-
tyder ikke noget. Enhver dåb er en fest og 
det er kun glædeligt at så mange ønsker at 
deres barn skal døbes.

En af de salmer som familierne sammen 
med præsten ofte vælger at synge ved då-
ben, er Svein Ellingsens salme fra 1971: 
»Fyldt af glæde over livets under«.

DDS 448
Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!

DÅBSSALME
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ARRANGEMENTER

Tilsted Kirke slår dørene op for en sommerguds-
tjeneste søndag d. 20. juni kl. 19.00.

Vi får besøg af Kirsten Wilbrandt Kjær; der er 
en ung bratschist, der til daglig studerer på musik-
konservatoriet i København. Kirsten siger om sig 
selv: »Jeg bestræber mig på at tilgå mit instrument 
og musikken med åbenhed og nysgerrighed. Efter-
som jeg kommer fra Thy, holder jeg meget af at 
komme tilbage og spille i det Thy’ske!«. Kirsten er 
nemlig opvokset i præstegården i Sennels.

Denne aften vil Kirsten bl.a. spille noget af Bach, 
men derudover skal vi også høre danske sommer-
sange som »Sommerens Ø«, »Danmark nu blun-
der den lyse nat«, »Lyse nætter« m.fl.

Kirsten bliver akkompagneret af kirkens orga-
nist, der også spiller for til fællessangen.

SØNDAG D. 20. JUNI KL. 19.00 
MUSIKGUDSTJENESTE I TILSTED KIRKE

Vel mødt til en hyggelig, 
musikalsk og sommerlig 
aften i Tilsted Kirke.

Vi overholder selvfølge-
lig de gældende regler og 
restriktioner for Covid19.

ONSDAG D. 23. JUNI KL. 19.00 
SANKT HANS AFTEN

Beboerforeningen og menighedsrådet 
holder sammen Sankt Hans fejring.
Det sker Sankt Hans aften d. 23. juni 
kl.19.00 på pladsen ved søen.

Der vil være sang og en båltale ved  
sognepræst Lisbeth Damgren.
Beboerforeningen og Menighedsrådet 
byder på pølser, øl og vand.
Velkommen til enhver!

Med venlig hilsen
Beboerforeningen og Menighedsrådet.
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Konfirmationsforberedelsen blev også i 
år anderledes. 

Konfirmanderne blev hjemsendt den 
1. januar og fik først lov til at komme 
tilbage til Sognehuset den  6. april. Det 
var længe vi ikke kunne ses.

Konfirmationsforberedelsen foregik 
via mails til forældre. Konfirmanderne 
fik tilsendt forskellige opgaver. Tak til jer 
forældre for jeres hjælp. 

Tak til konfirmanderne at I holdt ud. 

KONFIRMANDER

Siden 6. april har vi haft konfirmations-
forberedelse i Sognehuset. 

Konfirmanderne er troligt mødt op 
og er fordelt på tre hold, så de er i sam-
me boble som på skolen. Vi fortsætter 
med konfirmationsforberedelse frem til 
8. juni.

Søndag d. 13. juni kl. 14 bliver der 
afslutning på konfirmationsforberedel-
sen. 

Med venlig hilsen 
Helle Sommer

Konfirmanderne læser om jul, påske og pinse i Bibelen, 2020.
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KONFIRMATION 2021

Kl. 9.00

Jasmin Nyby Vinding

Daniel Sekkelund Splidsboel

Oliver Øvreås Poulsen 

Christoffer Grud Jensen

Kl. 9.55

Cathrine Madsen 

Nanna Langgaard Molnit 

Marie Klemme Søgård

Astrid Nystrup Linnet 

Silje Bilgrav-Kristiansen

Kl. 10.45

Lotte Marie Jensen 

Emma Wismann Larsen 

Matilde Husted Munk 

Adam Bredsgaard Kristensen 

Lukas Josefsen 

Emil Juul Kruse

Kl. 11.45

Caroline Lund Madsen 

Malou Wagner Holmehave 

Elisabeth Jijeisvili 

Oscar Tølbøll Nielsen

Simon Roald Færch

Hans Michael S. Andreasen

Der er konfirmation i Tilsted Kirke

lørdag d. 11. september

Telegrammer og gaver kan afleveres på dagen i Graverhuset. 
Graverhuset bliver holdt under opsyn. Vi beder om, at der afleveres gaver og  

telegrammer senest kl. 11.30, da mange af konfirmanderne tager hjem herefter.
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BABYSALMESANG

Babysalmesang er en stund med nær-
vær mellem mor og barn i kirkens 
rum, hvor vi synger og leger, lytter og 
oplever musik, lys og lyd sammen med 
barnet.

Babyer er meget åbne for sansninger 
og elsker at sanse noget sammen med 
mor eller far. Når man synger for og 
med sit barn formidles følelser af nær-
vær, glæde og ømhed. Følelser der er et 
væsentligt grundlag for et barns per-
sonlige udvikling.

Og NU – må vi samles fysisk i kirken 
igen, men hvor vi stadig skal overhol-
de de gældende restriktioner for Co-
vid-19. Derfor kan der maks. være fem 
på holdet i Tilsted kirke, og i skrivende 
stund er holdet desværre fyldt op. Hvis 
du gerne ville have været med, så tilby-
der vi at man kan blive skrevet op, - i 
tilfælde af, at der er nogen på holdet 
der springer fra.

Babysalmesang: torsdage fra kl. 
10.30 til kl. 11.30 i juni måned.

Vi slutter hver gang af med en kop 
kaffe eller te og lidt tid til at sludre 
sammen inden vi går hjem. 

Medbring gerne et lille tæppe som 
din baby kan ligge på.

Tilbuddet er gratis.
Tilmelding til organist Annette 

Boch Pedersen, mail: annetteboch@
gmail.com eller send en sms på tlf. 21 
96 44 48. 

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

De bedste hilsener fra din kirke samt 
organist Annette Boch Pedersen.

PS. Det næste hold i Tilsted Kirke star-
ter i uge 43.
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KONFIRMATION TILSTED KIRKE 2022

TILSTED KIRKES BØRNEKOR

Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn? 
Skal du konfirmeres Bededag d. 13. maj 2022

Så inviteres du og dine forældre til konfirmandindskrivning i 
Sognehuset, Silstrupvej 28.

Onsdag d. 16. juni fra kl. 16.30-18.30
Tirsdag d. 22. juni fra 15.00-18.00

I beslutter selv hvilken dag og tidspunkt, der passer jer bedst.
Er I forhindret begge dage, så ring til mig for en anden aftale.

Jeg holder samtale med den enkelte konfirmand og forældre efter tur,  
som man nu møder op.  I venter blot på hinanden,  
mens jeg holder den enkelte konfirmandsamtale. 

På Tilsted Kirkes hjemmeside er der en tilmeldingsblanket.  
Den vil jeg gerne bede om I at udfylder forinden og tager med.  

Hvis dette ikke er muligt, gør vi det ved indskrivning.
I er velkomne til enten at maile eller ringe.

Med venlig hilsen 
Helle Sommer

2138 8665 - mail: hsk@km.dk

Jubiii – nu må vi synge i kor igen - og vi starter d. 19. 
august. Børnekoret øver hver torsdag kl. 14.45-16.00 i Til-
sted Kirke. Børnekoret er:
• for børn og unge i alderen 4.-9. klasse.
• gratis – og der er mulighed for at tjene penge.
• et kreativt musikalsk læringsmiljø på tværs af alder.
•  medvirker ca. otte gange om året ved forskellige guds-

tjenester.
• kagedag én gang i måneden – hygge.

Korleder hedder Annette; hun er organist i Tilsted kirke 
og hun er også korleder for Nordvestjysk Pigekor. Annette 
sørger for, at vi bliver dygtige. Der er ingen optagelses-
prøve – det du ikke ka’, lærer du her.
Velkommen!

Med venlig hilsen 
Annette Boch Pedersen
annetteboch@gmail.com 
mobil:21964448
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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.
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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

SOGNET NO 3 |  2021 |  11



GUDSTJENESTER

 SEPTEMBER

05.  14.s.e. trin. LD 10.30

11.  lørdag HSK    *9.00-12.30

12.  15.s.e. trin HSK    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.

 JUNI

06. 1.s.e. trin  LD 10.30

13. 2.s.e. trin. HSK 9.00

20. 3.s.e. trin. LD *19.00

27. 4.s.e. trin. AEM 9.00

 JULI

04. 5.s.e. trin.  LD 9.00

11. 6.s.e. trin. HSK 10.30

18. 7.s.e. trin. HSK 9.00

25. 8.s.e. trin AMN 9.00

 AUGUST

01. 9.s.e. trin AEM 9.00

08. 10.s.e. trin. AMN 9.00

15. 11.s.e. trin. LD 10.30

22. 12.s.e. trin. HSK 10.30

29. 13.s.e. trin. LD 10.30

DATO   KL. DATO   KL.
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JUNI 
20. juni:  

Musikgudstjeneste

SEPTEMBER 
11. september: 
Konfirmation

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45
Onsdag d. 02. juni LD
Onsdag d. 23. juni HSK
Onsdag d. 07. juli  LD
Onsdag d. 21.juli  HSK
Onsdag d. 11. august LD
Onsdag d. 25. august HSK
Onsdag d. 01. september LD
Onsdag d. 15. september HSK

NÆSTE KIRKEBLAD

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

LD: Lisbeth Damgren

HSK: Helle Sommer Kjærgaard 

AMN: Anne Marie Nande

AEM: Anders E. Møller

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