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ADVENT
Vi er i adventstiden, forventningens tid
frem mod den jul, som vi venter, skal blive
en glædens og kærlighedens fest. Vi håber, at julen i år bliver uden al for meget
sygdom og smitte, alt for mange lukkede
døre, også kirkedøre.
I konfirmandstuen har vi talt om det
særlige, at advent også betyder, at et nyt
Kirkeår begynder. At første søndag i advent er kirkens Nytårsdag – i år var det allerede den 28. november.
Kirken begynder altså sit år forud for
kalenderen, som først står op til 2022
den første januar. Men i kirken siger vi
velkommen til det nye år første søndag i
advent, hvor vi synger: Vær Velkommen,
Herrens år (Den danske salmebog nr. 74).
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Er det en tyvstart – eller er der en særlig
mening med, at kirken ser anderledes på
tiden? Ja, det kan netop den salme måske
gøre klart.
Når vi vågner til kalenderens nye år 1.
januar, betyder det et nyt år med opgaver,
arbejde, pligter og alt muligt andet, som
vi skal sørge for. Salmen synger om alt det
vi ikke selv skal frembringe, for kirkens år
vil minde os om alt det vi bliver skænket
og får givet:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

ADVENT
At det barn, der fødtes i Betlehem, er en
julegave, der bringer en glæde til os, som
vi ikke selv skal skabe. At lyset, der blev
tændt i nattens og vinterens mørke nu
også skinner for os. Det byder vi velkommen:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Ethvert år rummer både fødsel og død –
også kirkens.
Men med kirkens år får vi at vide, at
Kristus – korsfæstet for vores skyld – vandt
over død og grav; for det bliver Påske! Det
mindes vi om hver gang vi kommer ind i
Tilsted Kirke. Der hænger krucifikset med
Kristus. Minikonfirmanderne synes sommetider at det er noget voldsomt og spørger de, hvad det dog er. Så må det fortælles
at selv Guds søn tog den værste lidelse og
død på sig, som verden kender. Ja gik, som
alle mennesker må, i graven. Men det slutter ikke der.
Han opstod i påskemorgensol, gik ud af
graven til livet og lyset.
Når vi ser på altertavlen i Tilsted Kirke,
så ser vi det »Lysvæld«, som strømmer os
i møde. At det lys som Kristus påskemorgen tændte i gravens mørke, det lyser hele
tiden for os, også selvom vi nemmest ser
mørket. Kirkens år fortæller os det igen
og igen. Og vi holder gudstjeneste søndag
efter søndag for at høre budskabet igen og
igen:

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Pinsedag kom Helligånden.
Vores skrøbelighed, magtesløshed, opgivelse, fortvivlelse og svaghed fik for
altid Guds hjælp, ånd, oplysning, kraft,
opmuntring, livsmod, nåde, fred og kærlighed – hvad vi nu skal kalde det – så at vi
aldrig mere er alene, heller ikke når vi står
forladte og ene med tab og sorg. For vi er
omsluttet af kirkens år, og i det er der altid
en glæde, der vil møde os:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Hele året gælder Guds velbehag dig og
mig. For kirkens år rummer en glæde hver
Herrens dag – og det er både hverdag og
søndag. Måske især søndag, hvor vi kan
høre et ord fra den Kristus, som gjorde
Guds ord til os til en menneskelig stemme.
Og lod Guds ord få krop og virkelighed
iblandt os. Selve evighedens ord blev kød
og blod midt i tiden, hver Herrens dag. Alt
det synger vi om i denne salme, hvor vi
siger:
Velkommen til Herrens år.
Glædelig advent!
Helle Sommer
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
I menighedsrådet har vi længe haft et ønske om at skabe mere liv i vores sognehus.
Derfor indbød vi søndag den 12. september til sognemøde for at høre, hvad andre
kunne tænke sig vi skulle bruge huset til.
Vi fik et rigtig godt møde med mange rigtig gode idéer.
Det har faktisk resulteret i, at der allerede nu er noget mere lys i vinduerne i
sognehuset. Dagplejemødrene er i huset
to formiddage om ugen og beboerforeningen holder Seniorkaffe. Begge dele
foreløbig i en prøve periode.

Der kom også mange andre gode forslag
på sognemødet, som vi i menighedsrådet
vil se nærmere på.
Vi vil også gerne have flere til at komme
i kirken. Efter corona-perioden er antallet at kirkegængere desværre gået ned. Vi
håber at se flere.

NY BISKOP I
AALBORG STIFT

SALMEMARATON THISTED PROVSTI

Menighedsrådsmøder i Sognehuset kl.
19.00: Torsdag d. 25. nov., onsdag d. 12.
januar 2022, torsdag d. 10. februar 2022.
Med venlig hilsen Jan Bang Madsen

I hele 2022 synger vi os igennem temaerne
i Fadervor. Vi tager rundt i forskellige kirker i provstiet. Kom så tit du kan og vær
med. Se hjemmesiden: tilstedkirke.dk
Januar, torsdag d. 13. januar 19.00
Sted: Sjørring kirke
Tema: Fader vor, du som er i himlene!
Februar, tirsdag d. 8. februar 19.00
Sted: Østerild kirke
Tema: Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Thomas Reinholdt Rasmussen er ny biskop over Aalborg stift.
Han tiltræder den 1. december 2021 og
bispevielsen finder sted søndag den 12.
december kl. 14.00 i Aalborg Domkirke.

4 | SOGNET NO 4 | 2021

Marts, onsdag d. 16. marts 19.00
Sted: Thisted kirke
Tema: Ske din vilje, som i himlen
således også på jorden

ARRANGEMENTER

Syng julen ind

tirsdag d. 21/12 kl. 19.00
i Tilsted Kirke med fællessang
og Tilsted Kirkes Børnekor
Der er fri entré.

FÆLLESSANG TIL LIVET
Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 19
Sted: Sognehuset, Silstrupvej 28
En aften med fællessang fra Højskolesangbogen.
Mange af os har vores favoritter. Måske
er de knyttet til en bestemt begivenhed.
Sangen åbner på sin særlige måde til særlige betydningsfulde øjeblikke. Den kan
sætte en særlig stemning; højtid, fest til ud
på natten eller noget helt tredje. Højskolesangbogen har noget af det hele. I den nye
Højskolesangbog er der både mange af de
gamle salmer og danske sange, men der er
også meget andet: viser og ballader, pop
og rock. Aftenen vil være fyldt med sange
til livet. Undervejs vil der mulighed for at
foreslå sin egen favorit.
Organist Annette Boch Pedersen og
sognepræst Lisbeth Damgren er værter.
Undervejs kan der købes øl og vand,
kaffe og te. Alle er velkomne.
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ARRANGEMENTER
SOGNEAFTEN MED ERLAND
KNUDSSØN MADSEN
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.00
I Tilsted Kirke
I 2009 fik Tilsted kirke ny alterudsmykning.
Altertavlen – et relief – er udført af den
lokale billedhugger Erland Knudssøn
Madsen. Værket har titlen LYSVÆLD
Erlands Knudssøn Madsen har skåret
altertavlen i træ. Altertavlen måler 2,4
meter i bredden, 3,6 meter i højden og
er ca. 15. cm dyb. Den består af tre felter,
hvoraf de to står lodret, mens det tredje
ligger vandret ovenpå. Mødet mellem de
tre felter danner et T-kors, som tydeligt
er malet frem med bladguld.
Denne aften vil Erland Knudssøn
Madsen fortæller om processen med at
skabe altertavlen, dens farver og symboler, ligesom han fortælle om, hvad der
gør kunst til kirkekunst og fortælle om
andre af de kunstværker, han har lavet til
kirker og kirkehuse.
I løbet af aftenen vil der blive mulighed for at få kaffe/ te.
Alle er velkomne.

Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

JULEGUDSTJENESTER FOR BØRN
JULEGUDSTJENESTE I TILSTED KIRKE FOR BØRN
Tirsdag d. 7. december kl. 09.45
Onsdag d. 15. december kl. 10.00
Torsdag d. 16. december kl. 10.00
Tirsdag d. 21. december kl. 09.00
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– Kumlhøj.
– Dagplejebørnene.
– Børnehaven Kathøj.
– Tilsted Skole.

ARRANGEMENTER
GUDSTJENESTE, BOLLER OG TØNDESLAGNING
Søndag d. 27. februar
KFUM-spejderne, beboerforeningen og Tilsted kirke holder søndag
d. 27. februar kl. 14 fastelavnsfest.
Vi begynder med familiegudstjeneste i kirken, hvor børnekoret deltager – og efter gudstjenesten går vi
i Sognehuset (Silstrupvej 28), hvor
der er tøndeslagning med kåring af

kattedronninger og -konger, fastelavnsboller, saft, kaffe og te. Man må
meget gerne være udklædt – og er
man det, så er man naturligvis med i
konkurrencen om at være: Den mest
opfindsomme eller Den sødeste.
Arrangementet er gratis og alle er
velkomne!

SENIORKAFFE I SOGNEHUSET
Torsdag den 4. november var der premiere
på Tilsted Beboerforenings nye tiltag: Formiddagskaffe for seniorer i Tilsted. Invitationen lød på kaffe/te med et rundstykke
med smør, ost og marmelade i Sognehuset, Silstrupvej 28, kl. 10-12.
Vi var spændte på fremmødet, idet der
ikke havde været mulighed for at gøre
særlig meget ud af at reklamere, men heldigvis blev vi 22 denne første gang.
Efter en indledende sang og en kort
præsentation af deltagerne, blev der snakket livligt under kaffedrikningen. Flere
sange blev foreslået, og ved afslutningen
blev alle opfordret til at prikke til andre
beboere, som kunne tænkes at være interesserede i at lære andre seniorer i området at kende.

Som arrangører var vi meget tilfredse
med denne start og håber på endnu større
tilslutning fremover. Intentionen er at
gentage arrangementet hver torsdag i lige
uger.
Beboerforeningen var vært den første
gang, herefter koster det 20 kr. for at deltage.
Af hensyn til serveringen er tilmelding
nødvendig senest to dage før:
Sms eller mail til:
Marie Hangaard, tlf. 2461 5576,
mail: famhangaard@mail.dk
Inge Andersen, tlf. 6178 2046,
mail: vinkelalle61@gmail.com
Kirsten Nielsen, tlf. 22647519,
mail: nielsen.thisted@gmail.com
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BØRNEKORET VED TILSTED KIRKE
Nu er vi i gang.
Efter at Tilsted kirkes børnekor har
været nedlukket hele Corona-tiden; så
var det en fornøjelse at kunne byde velkommen til 12 børn fra Tilsted skole,
der gerne ville synge i kor. Dejlige, friske, søde og velsyngende børn fra 4. og
5. klasse. Nogle havde gået i koret før,
og andre er helt nye.
Børnekoret har allerede medvirket
ved høstgudstjenesten samt BUSK i
Tilsted kirke; det har været rigtig dejligt at have børnekoret med til gudstjeneste igen. Nu synger vi advents- og
julesange, og forbereder os på at medvirke ved gudstjenesten 2. s. i advent d.
5/12 kl. 14.00 i Tilsted kirke.
Derudover medvirker vi også ved:
Vi synger julen ind som er tirsdag d.
21/12 i Tilsted kirke kl. 19.00. Samme
dag som børnekoret har fået juleferie.
Juleaften vil nogle af kor-børnene også
medvirke ved gudstjenesterne i Tilsted
kirke.
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Nåede du ikke lige med?
Vil du gerne synge i Børnekoret?
Går du i 4.-5. eller 6. klasse på Tilsted
skole – så er du velkommen i Tilsted
Kirkes Børnekor. Og efter jul er 3.
klasse også velkommen! Du kan bare
dukke op. Du er også velkommen til at
kontakte Annette enten via mail eller
et ring.
Vi synger hver torsdag kl. 14.4016.00 i Tilsted Sognehus (Silstrupvej
28) – og starter med noget at spise fra
kl. 14.40. Der er altid plads til flere, og
det koster ikke noget at synge i koret.
Der er mulighed for at tjene penge.
”At synge i kor”:
Er at deltage i et musikalsk og kunstnerisk læringsmiljø, der bygger på og udvikler åbenhed, plads til hinanden, at
lytte til hinanden, at være fokuseret og
koncentreret, at turde stå frem, samt at
skabe venskaber på tværs af alder. OG
man bliver glad af at synge – især sammen med andre.
Hilsner fra organist
Annette B. Pedersen
annetteboch@gmail.com
tlf.2196 4448

Vel mødt!

TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE

Konfirmation i Tilsted Kirke
lørdag d. 11. september

Elisabeth, Jasmin, Caroline, Matilde, Oscar, Adam, Nanna, Cathrine,
Marie, Lotte,Emma, Astrid, Malou, Silje, Simon, Lukas, Emil, Daniel,
Oliver, Hans Michael og Christoffer.

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

Babysalmesang er nærvær mellem mor/
far 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 nærvær, glæde og ømhed. Følelser
der er et væsentligt grundlag for et barns
personlige udvikling.
Organist Annette Boch Pedersen tilbyder babysalmesang – et gratis tilbud for

babyer imellem 2 og 9 måneder – både i
Sjørring Kirke og i Tilsted Kirke. Annette
er organist i begge kirker.
Babysalmesang er om torsdagen fra kl.
10.30-11.30. Der begynder et hold i Sjørring Kirke d. 20. januar og et nyt hold
starter i Tilsted Kirke d. 21. april.
Babysalmesang løber over otte torsdage
hvert sted.
Kontakt venligst Annette og tilmeld jer
hos hende: mail: annetteboch@gmail.com
eller på mobil tlf. 2196 4448

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/sjælesørger.
Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at hvis man har sin digitale tablet,
smartphone, computer eller iPad ved hån-
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den, kan man klikke sig ind på Sjælesorg.
nu og chatte med en præst alle vegne fra.
Sjælesorgssamtalerne er fortrolige og
anonyme samtaler. Man skal ikke bestille
tid, men blot logge ind på hjemmesiden
for at få kontakt.
Se åbningstider på hjemmesiden.

S ÅDAN GØR M AN V E D . . .
Borgere skal anmelde navngivning, navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk
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 fælles forældremyndighed 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 Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk.
Dåb aftales med sognepræsten. Inden dåben
har forældrene en samtale med præsten. Navngivning 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 folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet.
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæring. 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 dødsfaldet. Anmeldelsen sker digitalt. Bedemanden
kan bistå med dette. Tidspunkt for begravelse/
bisættelse aftales med præsten. De nærmeste pårørende har en samtale med præsten.

VIDE N OM ...
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
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GU D ST J ENESTE R
DATO			

KL.

DECEMBER
05. 2.s.i advent
12. 3.s.i advent
19. 4.s.i advent
21. Skolen
21. tirsdag
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag

HSK
*14.00
LD
09.30
HSK
09.00
LD
*09.00
Børnekoret
*19.00
LD
*14.00 og 15.30
HSK
10.30
LD
*10.30

JANUAR
01. Nytårsdag
02. h.3.k. søndag
09. 1.s.e.h.3.k
16. 2.s.e.h.3.k
23. 3.s.e.h.3.k.
30. 4.s.e.h.3. k.

HSK
HSK
LD
HSK
HSK
LD

FEBRUAR
06. s.s.e.h.3.k.
LD
13. Septuagesima LD

*16.00
10.30
10.30
10.30
09.00
10.30
10.30
10.30

DATO			

KL.

20. Seksagesima
27. Fastelavn

HSK
LD

10.30
*14.00

MARTS
06. 1.s.i fasten
13. 2.s.i fasten

AMN
LD

09.00
*09.00

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45
Onsdag d. 1.december
Fredag d. 24. december kl. 10.00
Onsdag d. 5.januar
Onsdag d. 19.januar
Onsdag d. 02. februar
Onsdag d. 16. februar
Onsdag d. 02. marts
Onsdag d. 16. marts

LD
LD
LD
HSK
HSK
HSK
HSK
LD

LD: Lisbeth Damgren
HSK: Helle Sommer Kjærgaard
AMN: Anne Marie Nande

– læs mere inde i bladet

ARRANGEMENTER

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

5. december kl. 14.00:
Familiegudstjeneste med
Minikonfirmander og
Børnekor
21. december kl. 09.00
Skolens julegudstjeneste
21. december kl. 19.00
Julen synges ind med
Børnekoret

24. december
kl. 14.00 og 15.30:
Juleaftensgudstjenester
26. december kl. 10.30:
Fællesgudstjeneste med
Sjørring-Skjoldborg
pastorat
1.januar kl. 16.00:
Nytårsdag med kransekage
og champagne.

27. februar kl. 14.00:
Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i
Sognehuset
13. marts kl. 09.00:
Gudstjeneste og efterfølgende Sogneindsamling.
Nærmere info i næste
kirkeblad.

KIRKEBIL

NÆSTE KIRKEBLAD

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.

Stof til næste nummer af SOGNET
indleveres til Helle Sommer på e-mail:
hsk@km.dk - tlf. 2138 8665
senest 1. februar 2022.
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