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VAND...

Jeg er lige kommet hjem fra et besøg. Det 
er en varm dag og med største selvfølge-
lighed tager jeg et glas, åbner for vandha-
nen og slukker tørsten med vand. Selvføl-
gelig! Ja, selvfølgelig, tænker vi. For sådan 
er det her hos os.

H2O
Den kemiske forbindelse for vand, som 
er flydende ved stuetemperatur, fast form 
ved frost og damp ved kogepunkt. Tre til-
standsformer. Vand er næsten overalt på 
jorden og er nødvendig for alle kendte 
livsformer. Ca. 70% af jordens overflade er 
dækket af vand. Levende væsner er truede, 
når der er for meget vand. Og vi er truede, 
når der er for lidt vand. Tilpas mængde er 
afgørende for at opretholde liv.

Vand i historien
Allerede de første fortællinger om men-
nesker fortæller om, hvordan mennesker 
som nomader har vandret fra sted til sted, 
efter hvor de kunne finde føde og vand. 
Arkæologiske fund vidner om at nogle 
lidt senere bosætter sig på steder, hvor 
der er god jord, og hvor der er adgang til 
vand, så man kunne dyrke noget. Vandlø-
bene bliver brugt til fiskeri og til hurtigere 
transport fra et sted til et andet, fremfor at 
skulle gå. Og med tiden producerede man 

mere end man selv skulle bruge og kun-
ne afsætte i landsbyen, og så brugte man 
vandvejene til at komme længere væk. 
Sådan blev vandvejen gennem Danmark, 
rundt om Danmark, ned gennem Europa 
og over de store oceaner møde med nye 
kulturer og adgang til fremmed produk-
ter, som vi ikke selv kunne producere. Og 
vandvejene blev en brik i et politisk spil, 
hvor der blev indkasseret told fra dem, der 
passerede, og ved krig er der blevet forsva-
ret og erobret ved vandveje.

I dag har vi alle vand indlagt i vores 
huse. Ja, det er nærmest utænkeligt, at vi 
ikke bare kan tappe vand af hanen og at 
der er rigeligt af det. Vand til at drikke, til 
husholdning og produktion. Vand til at 
bade indtil flere gange i løbet af en dag. En 
panikstemning breder sig nærmest, når 
vandværket lukker for vandet for nogle få 
timer. Vi er blevet forbrugere af vand i en 
sådan grad, at det nu er blevet tid at tænke 
os om, for at der ikke bare er rent vand, 
men også tilstrækkeligt vand til de kom-
mende generationer.

Vand i myter
Vand indgår myter og fortællinger i næ-
sten alle kulturer. Allerede i Biblens første 
fortælling hører vi om vand. Urdybet er 
som en slags kaos. Og på den anden dag 
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VAND

i skabelsesmyten deles urdybet, så der bli-
ver plads til vandet forneden og himlen 
foroven, og på den tredje dag bliver van-
det forneden samlet på steder, for at der 
også kan blive plads til landjord, og til det 
liv som skal være i vandet og på landet. 
Vandet er livgivende, for det er lige tilpas. 
Det er Gud, der har magten over vandet. 
Men lidt længere henne i tilblivelsesmyten 
får vi fortalt om Noah og arken, hvor der 
er for meget vand. Og vandet bliver det, 
der ikke bare truer men dræber. Det er 
Gud, der bestemmer og som den der be-
stemmer, er det også Gud der giver mag-
ten til Moses, så han kan dele vandet, så 
de udvalgte kan gå tørskoede gennem det 
Røde hav og få redet deres liv, mens de 
onde bliver druknet, da de vil forsøge at 
forfølge. Og vi hører at hvor man mødes 
ved vandkilder, bliver der givet nyt liv, til 
det liv som før var livløst. Fordi Gud be-
stemmer over vandet.

Livets vand
I fortællingen om Jesus er vand det livgi-
vende. Ja, Jesus siger om sig selv, at han er 
det levende vand. Og når vandet er med 
i fortællingen, så sker der en forandring. 
Jesus selv bliver døbt i Jordan floden og 
vandet forbindes med ånd. Jesus går på 
vandet. Det er fuldstændigt umuligt, men 
når vandet er forbundet med tro, så er 
det muligt. For troen flytter grænser for 
det mulige. Senere møder Jesus en kvinde 
ved en brønd og beder hende om vand 
og lover til gengæld, at han vil give hende 
det vand som gør, at hun aldrig mere vil 
tørste. Livets vand. Vandet bliver det der 
overskrider grænsen mellem dem og os, 
for kvinden var ikke jøde som Jesus.

Dåbsvandet
Som Jesus blev døbt i vand, sådan bruger 
vi også vand, når vi holder dåb. I Tilsted 
Kirke er der en gammel granitdøbefont. 
Først har dåben været, som vi kender den 
fra Jesus dåb, en hel neddykning, hvor 
symbolet er, at mennesket i dåben bliver 
renset og vasket rent for det, der skiller 
mennesket fra Gud, synden. De tre små 
håndfulde vand, som vi bruger i dag ved 
dåb, er et symbol på tre neddykninger, 
som renser mennesket.
»Druknet, død og stået op, som en del af 
Kristi krop« synger vi en af vores dåbssal-
mer (Hans Anker Jørgensen, 1982). Men 
vandet er også det livgivende:
»Du kommer, Jesus i vor dåb.
her rækker du os mod og håb«

(DDS 450 v. 1)

Det kan lyde lidt voldsomt at mennesket 
bliver druknet ved dåben, men så opstår 
– ligesom Kristus – til et nyt liv. Det er det 
livgivende i vandet.

Og dåbsvandet er som en færdselsvej, 
der bringer mennesket til Gud. I dåbsritu-
alet lyder det: »Genfødt til et levende håb 
ved Jesus Kristi opstandelse« – altså ved at 
blive døbt bliver mennesket en del af Guds 
historie om tilgivelse og evigt liv. 

Sådan formidler dåbens vand, vejen til 
Gud.

Vand er så meget og alligevel bare vand. 
Så selvfølgeligt. Vi åbner bare for hanen og 
så er det der. Heldigvis. Men vi må passe 
på det, for det er så meget mere end bare 
selvfølgelighed.

Lisbeth Damgren
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

SOGNEMØDE

PENSIONISTKAFFE

Menighedsrådet indbyder alle  
til frokost efter gudstjenesten  

1. søndag i advent d. 28. november.

Siden sidste kirkeblad er det blevet til to 
arrangementer, som skal nævnes. 

4. maj hvor vi var i kirken og synge i 
anledning af Danmark befrielse. Det var 
Lisbeth og Stig, der stod for dette og det 
gjorde de rigtig godt. Stor ros til dem for 
denne aften.

Vi fik også holdt Sank Hans sammen 
med beboerforeningen ved Smedens sø. 
Der kom rigtig mange og det var en rigtig 
fin aften, som jeg tror mange nød.

Menighedsrådet har afholdt det årlige 
kirkesyn. Heldigvis er de ting der er med 
vores bygninger småting. I forbindelse 
med kirkesynet, var vi også ude og kigge 

på kirkegården. Vi skal have lavet en kir-
kegårdsplan og i den skal vi gerne finde en 
løsning på, at hækkene på dele af den nye 
kirkegård går ud. Der er svært at få dem 
til at gro der.

Nå kommer vi ind i 2. halvår af 2021. 
Restriktionerne blev ophævet fra lørdag 

d. 14. august og det glæder vi os over. Vi 
har planlagt en del spændende aktiviteter, 
som vi gerne skulle have gennemført.

Efteråret byder også på to valg for me-
ningsrådet. Valg til provstiudvalget og så 
skal der vælges en ny biskop i Aalborg 
Stift. Begge spændende valg.

Jan Bang Madsen

Indbydelse til alle i Tilsted sogn.
Sognemøde 12. september ca. 11.45     

Kom med dine idéer.
Januar 2020 fik Tilsted sogn et sognehus 
beliggende på Silstrupvej 28, den gamle 
købmandsbutik. Huset er blevet fixet og 
er nu gode rammer for konfirmander, mi-
nikonfirmander, kor, menighedsrådsmø-
der og sogneaftner. 

Der kan sagtens foregå meget mere i de 
skønne lokaler. Hvad skal det være? Kom 
og vær med til brainstorming og drøftelse 
af, hvad vi kan bruge sognehuset til søn-
dag d. 12. september kl. ca. 11.45 (efter 
gudstjeneste). Det foregår i Sognehuset. 
Vi begynder med lidt frokost. Derefter vil 
menighedsrådet sætte gang i drøftelsen og 
give plads til alle gode idéer. Vi forventer 
at slutte senest kl. 14.

Venlig hilsen Tilsted Menighedsråd

Kunne du være frisk på at øge din 
omgangskreds, og savner du at mø-
des med folk fra området? 

Vi prøver nu at starte pensionist 
kaffe op. Det kræver blot, at du selv 
kan komme til lokalerne. 

Vi håber på opstart i oktober.
Nærmere info kommer på face-
book og på tavlen ved Spar, når vi 
har fået de sidste detaljer på plads.

Med venlig hilsen
Tilsted Beboerforening
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ARRANGEMENTER

HØSTFEST I SOGNEHUSET
Torsdag d. 9. september 
kl. 19.00-21.30
Tilsted Menighedsråd inviterer inden-
for i Sognehuset, Silstrupvej 28, til en 
hyggelig aften med fællessang, fore-
drag og hyggeligt samvær. Museums-
leder Jytte Nielsen, Museum Thy, for-
tæller og viser billeder »Om høsten«.

I løbet af aftenen vil der blive ser-
veret ost og rødvin, og kaffe med lidt 
sødt for 50 kr. Alle er velkomne.

FÆLLESSANG – FÆLLESSKAB
Vi vil synge sammen i Tilsted Kirke 
onsdag d. 13. oktober kl. 19.00

Der opstår noget fantastisk når vi synger 
sammen, og når vi dykker ned i den dan-
ske sangskat. Sange, der betyder så meget 
for, hvordan vi oplever vores samtid og 
vores fælles historie.

Denne aften vil vi synge efter den nye 
Højskolesangbog, og bl.a. dykke ned i 
årstidens sange, dvs. høstsange og efter-
årets sange. Der vil selvfølgelig også blive 
lejlighed til at forelå nogle sange. Kirkens 
organist, Annette Boch Pedersen, danner 
ramme om den musikalske oplevelse, sup-
pleret af sognepræst Lisbeth Damgren.

Alle er velkommen til denne aften i 
fællesskabets tegn, og menighedsrådet er 
vært ved en kop kaffe midtvejs. Der er fri 
entré.

BUSK - GUDSTJENESTE
BUSK: Børn · Unge · Sogn · Kirke
Søndag d. 31. oktober 14.00
Den 31. oktober holdes der BUSK-
gudstjeneste i Tilsted Kirke. Guds-
tjenesten forberedes og afvikles i et 
samarbejde mellem KFUM-spejderne 
i Tilsted, minikonfirmanderne og Til-
sted Kirkes Kor. Alle er velkomne.

Annette Boch Pedersen  
og Helle Sommer

ALLEHELGEN
Gudstjeneste i Tilsted Kirke 
søndag d. 7. november kl. 10.30
Den dag hvor vi særligt mindes vores 
døde. Ved gudstjenesten vil navnene på 
de der er døde i Tilsted sogne siden sid-
ste Allehelgen, eller bisat eller begravet fra 
Tilsted kirke, blive læst op.

Ved gudstjenesten vil saxofonist Lene 
Grimal medvirke, og sammen med kir-
kens organist Annette Boch Pedersen 
spille til salmer og fremføre musik, der 
understøtter dagens særlige tema.

Lene Grimal er uddannet saxofonist på 
Aalborg Musikkonservatorium, og hun 
underviser på Thisted Musikskole udover 
at hun er freelancemusiker.

Alle er velkommen til gudstjenesten.
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ARRANGEMENTER

MORTENSAFTEN I 
SJØRRING SOGNEHUS
Onsdag den 10. november kl. 18.00
Sjørring-Skjoldborg sognene og Tilsted 
sogn inviterer til Mortensaften i Sjørring 
Sognehus. Et fællesarrangement for de to 
pastorater. Vi begynder med spisning kl. 
18, som selvfølgelig er mortensand med 
tilbehør og senere kaffe og kage.

Efter spisning fortæller Lone Olsen, tid-
ligere sognepræst fra Øsløs-Vesløs-Arup 

pastorat gode historier. Hun vil blandt 
andet komme ind på kendte og mindre 
kendte fortællinger fra den nordiske my-
tologi.

Aftenen slutter ca. kl. 21.00 Prisen er 
120 kr. pr person.

Tilmelding senest 3. november til Ka-
rin Fenger Madsen på tlf. 2247 1967 eller 
mail: madsen_karin@hotmail.com 

Vel mødt til en hyggelig aften i Sjørring.

MUSIKGUDSTJENESTE 
I TILSTED KIRKE
Søndag d. 21. november 2021 kl. 11.00
Den gamle romersk-katolske messe 
møder den ny-nordiske tone fra unge 
stemmer.

På denne sidste dag i kirkeåret mø-
des vi til musikgudstjeneste. Ved mu-
sikgudstjenesten vil de kendte led fra 
vores gudstjeneste blive mødt af musi-
kalske led fra den korte katolske messe, 
missabrevis, i en ny nordisk tone.

En missabrevis er fem flerstemmige 
satser over teksterne til den romersk-
katolske messes fem ordinariumsled: 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Ag-
nus Dei. Musikken er komponeret 
og arrangeret for lige stemmer af Ida 
Damgren.

Til sin missabrevis har Ida Damgren 
håndplukket dygtige unge kvindelige 
korsangere fra sit netværk i Aarhus.

Ida fortæller: »Sangerne er i alderen 
18-24 år, hvor stemmen både har det 
barnlige lys og det modne mørke, for 
kvindestemmen lægger sig først på 

plads midt i tyverne. Jeg glæder mig 
til at lave musik, hvor denne over-
gangsstemme virkelig kommer til sin 
ret uden at hverken ›de små‹ eller ›de 
store‹ synger med.«

Til daglig går Ida, 22 år, på Det Jy-
ske Musikkonservatorium i Aarhus på 
linjen Almen Musikledelse, hvor hun 
bl.a. tager undervisning i korledelse, 
orkesterledelse, klassisk sang og klaver.

Organist ved gudstjenesten er An-
nette Boch Pedersen. Sognepræst og 
provst Lisbeth Damgren er liturg og 
prædikant.
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ARRANGEMENTER

SALMEMARATON - THISTED PROVSTI
På utallige opfordringer tager vi en om-
gang Salmemaraton igen i Thisted provsti. 
Vi er mange, der holder af at synge, og sal-
mebogen samt de forskellige salmebogs- 
tillæg er spækket med fantastiske salmer.

I efteråret 2021 synger vi om Tro, Håb 
og Kærlighed. I hele 2022 synger vi os 
igennem temaerne i Fadervor. Vi skal syn-
ge nyt og gammelt, kendt og ukendt.

Vi tager rundt i forskellige kirker i prov-
stiet og oplever fællesskabet mellem alle 
vore mange sogne. Hver gang begynder 
vi med at høre lidt om det sted vi er, om 
kirkebygningen og ikke mindst om det liv 
der er i sognet.

Kom så tit du kan og vær med.

FOREDRAG I TILSTED SOGNEHUS 
Torsdag d. 4. november kl. 19.00 
»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 
svære«, og betegner sig selv som »en føl-
gesvend 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 psykolog og rådgivningsleder af 
Kræftens Bekæmpelse i Nordjylland, på 
Hospice og i psykiatrien, har hun også 
arbejdet for Moder Theresa i Calcutta i 
Indien. Vel mødt.

Efteråret 2021
Tirsdag d. 14. september kl. 19.00

Sted: Klitmøller Kirke
Tema: Tro

Torsdag d. 14. oktober kl. 19.00
Sted: Tømmerby Kirke

Tema: Håb

Onsdag d. 17. november kl. 19.00
Sted: Hundborg Kirke

Tema: Kærlighed
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Babysalmesang i Tilsted Kirke hver tors-
dag fra kl. 10.30 til 11.30 med start torsdag 
d. 28. oktober og syv gange frem.

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. Holdet er tilrettelagt til babyer i al-
deren 2-8 måneder, der er meget åbne for 
sansninger og elsker at sanse noget sam-
men med mor eller far. Når man synger 
for og med sit barn formidles følelser af 

nærvær, glæde og ømhed. Følelser, der er 
et væsentligt grundlag for et barns per-
sonlige udvikling.

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. Tilmelding til An-
nette Boch Pedersen på tlf. 2196 4448 eller 
annetteboch@gmail.com 

De bedste hilsener fra din kirke 
og organist Annette Boch Pedersen

TILSTED KIRKES BØRNEKOR

BABYSALMESANG

Jubiiiiiii!
Vi må igen synge i Tilsted Kirkes Kor. Vi begynder torsdag 
d. 26. august kl.14.45 i Tilsted Sognehus, Silstrupvej 28.

Koret er i efteråret 2021:
• for børn og unge fra Tilsted sogn fra 4.-9. klasse.
• gratis – og der er mulighed for at tjene penge.
• et kreativt musikalsk læringsmiljø på tværs af alder.
• venskaber på tværs af alder.
•  vi øver hver torsdag kl. 14.45-16.00 i Tilsted Sognehus. 

(sangere fra Tingstrup Skole kl. 15.10-16.00).
•  vi medvirker ca. otte gange om året ved forskellige tjene-

ster i Tilsted Kirke
• vi spiser kage én gang i måneden – hygge.

Vores korleder hedder Annette; hun er organist i Tilsted 
kirke, og hun er også korleder for Nordvestjysk Pigekor. 
Annette sørger for, at vi bliver dygtige.

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

Har du lyst til at være 
med? Vi starter vores nye 
sæson og vi vil gerne være 
flere. Du er velkommen!
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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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Vi vil gerne invitere alle børn i 3. 
klasse fra Tilsted sogn hver tirsdag kl. 
13.45-15.30. Vi begynder tirsdag d.  
21. september til og med tirsdag d. 30. 
november.

Til minikonfirmand skal vi lege, syn-
ge, være kreative, hygge, gå på opda-
gelse i kirken og på kirkegården, og 
høre nogle af de allerbedste fortæl-
linger.

Vi er både i Tilsted Kirke og i Til-
sted Sognehus, Silstrupvej 28, hvor 
vi får lidt at drikke og spise, så der er 
masser af energi til det, vi skal lave 
sammen.

MINIKONFIRMANDER TILSTED SOGN

Til minikonfirmand vil du møde 
Annette (organist) og Helle (præst), 
nogle gange kan det også være andre, 
som arbejder ved kirken.

Vi begynder kl. 13.45, når I har fået 
fri fra skole. Annette henter jer på 
skolen.

Vi begynder i kirken, og vi slutter 
hver gang i Sognehuset kl.15.30. 

Vi slutter Minikonfirmand med en 
familiegudstjeneste 5. december kl. 
14. 

Tilmelding til præst Helle Sommer, 
mobil 2138 8665, ring, sms eller mail 
hsk@km.dk 

Mange hilsner
Helle og Annette

KONFIRMATION 2022

Der er konfirmation i Tilsted Kirke  
Bededag 13. maj 2022.

De tilmeldte konfirmander begynder konfirmationsforberedelse i  
Sognehuset, Silstrupvej 28, tirsdag d. 26. oktober kl. 8.00. 

Jeg vil glæde mig til at se jer.

Søndag d. 21. november kl. 15.00
står konfirmanderne for gudstjenesten og efterfølgende er der forældremøde 

for konfirmander og forældre.

Hilsen Helle Sommer, 
mobil 2138 8665 - mail: hsk@km.dk

Skal du være minikonfirmand?
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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.. .
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GUDSTJENESTER

 DECEMBER

05. 2.s.i advent HSK *14.00

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.

 SEPTEMBER
05. 14.s.e. trinitatis AMN 10.30
11. Konfirmation HSK *9 -12.30
12. 15. s. e. trin. HSK *10.30
19. 16.s.e. trin HB 10.30
26. 17.s.e. trin. HSK 9.00

 OKTOBER
03. 18.s.e. trin LD *10.30
10. 19.s.e. trin. LD 10.30
13. Fællessang i Kirken LD *19.00
17. 20.s.e. trin. HSK 10.30
24. 21.s.e. trin. AMN 9.00
31.  22.s.e. trin. HSK *14.00

 NOVEMBER
07. Allehelgensdag LD  *10.30
14. 24.s.e. trin. HSK 9.00
21. S. s. i kirkeåret LD *11.00

28. 1.s.i advent LD *10.30

DATO   KL. DATO   KL.
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9. september kl. 19.00:  
Høstfest i Sognehuset.

11. september:  
Konfirmation.

12. september kl. 11.45:  
Sognemøde i Sognehuset 
efter gudstjeneste. 

3. oktober kl. 10.30:  
Høstgudstjeneste.

13. oktober kl. 19.00:  
Fællessang.

31. oktober 14.00:  
BUSK-gudstjeneste.

4. november kl. 19.00:  
Foredrag i Sognehuset 

7. november kl. 10.30:  
Alle Helgensdag.

10. november kl. 18.00:  
Mortensaften i Sjørring.

21. november kl. 11.00:  
Musikgudstjeneste.

28. november kl. 10.30:  
Juletræet tændes udenfor 
efter gudstjeneste.  
Frokost i sognehuset.

5. december kl. 14.00:  
Familiegudstjeneste.  
Minikonfirmander og  
kor medvirker.

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45
Onsdag d. 1.september LD
Onsdag d. 15. september HSK
Onsdag d. 6. oktober LD
Onsdag d. 27. oktober HSK
Onsdag d. 3. november HSK
Onsdag d. 17. november HSK
Onsdag d. 1. december LD

NÆSTE KIRKEBLAD

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