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PÅSKE MYSTERIUM
»Det er så sandt at ingen så,
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se«
Sådan skriver K.L Aastrup i sin påskesalme
fra 1961.
Salmens ord kommer det moderne
menneske i møde i den virkelighed, der er
vores. Vi er formet af videnskabens kultur,
hvor vi regner med det, der kan bevises
og det, der med fornuften er sandsynligt.
Den måde at tænke på, lader salmen leve.
Men salmen giver også plads til en
anden virkelighed. Troens og mysteriets
virkelighed. For som salmen skriver
det: Ingen så vor Herre gå ud af graven
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påskemorgen. Det eneste vi har, er den
overlevering, vi får med evangeliets ord,
som på ingen måde er et videnskabeligt
tidsskrift, men alene nogle af de første
kristnes fortælling om, hvad de har hørt
og oplevet, hvad de tror på og hvad der
har givet dem mod og håb i deres liv og
glæde, smerte og død. Og de ord har på
guddommeligvis levet igennem tiderne og
verden.
Salmen taler om opstandelsen som et
mysterium, noget der ikke kan – og ikke
skal forklares midt i en virkelighed, hvor
vi helst kun regner med det, der kan
bevises og konstateres.
»Men det som intet øje så,
vil kirken holde søndag på.«

PÅSKE MYSTERIUM
Og det som vi ikke kan bevise eller
konstatere, det holder vi gudstjeneste på.
Den virkelighed giver vi vores kære
små i dåben som en del af deres liv, og
den virkelighed holder vi os til, når vi
ved begravelse og bisættelse tager afsked
med et elsket menneske. Da gør vi det
med en virkelighed, vi ikke kan bevise og
konstatere, men en virkelighed som giver
os mod og håb og trøst og mening.
Kristentro er troen på den opstande
Kristus – sådan er det! Opstandelsestro er,
at den Jesus, som blev pint og korsfæstet
og begravet, er blevet lyslevende, uden
at vi kan sige hvordan. Eller som K.L
Aastrup siger det i salmen: »Hvad kun kan
ske, hvis Himlen vil.« Opstandelse ligger

udenfor hvad der er muligt for mennesker
at forstå, forklare og bevise. Vi kan kun
tro på den. Men for de fleste følges troen
af tvivlen. Det er kun menneskeligt, men
også det, der holder troen levende.
Vi kan ikke bevise opstandelsen, vi kan
alene tro på den. Men vi kan tale om,
hvad troen på opstandelsen gør ved os.
Opstandelsestroen løfter os op i livet. Den
løfter os ud af vores egen begrænsethed
og sætter os ind i en større sammenhæng,
hvor vi ikke skal magte livet alene i os selv,
men hvor vi må se os selv – vores sejre og
vores nederlag – i livet, i døden, i evigheden
i lyset af historien om opstandelsens Gud.
Lisbeth Damgren

DDS 238

Det er så sandt, at ingen så
1. Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

4. Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,

2. Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vil,
har jorden ingen vidner til.

5. Og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.

3. Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

K.L. Aastrup 1961
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Vi er kommet godt gennem jul og
nytåret. Selv om Corona igen spillede en stor rolle, kunne vi i år mødes
i kirken og fejre julen. Endelig har vi
fået lov til at i gå kirke uden at skulle
bruge mundbind og tænke på, hvor
mange vi er i kirken.
Søndag den 13. marts skal vi have
Sogneindsamling. I år kan vi gennemføre det fysisk og håber på at så
mange som muligt vil deltage enten
som indsamlere eller ved at give et
bidrag til dem, som der kommer
rundt ved dørene.

Corona-tiden har gjort, at der ikke
komme så mange i kirken som der
gjorde. Det vil vi i menighedsrådet
gerne gøre noget ved. Derfor er vi
begyndt at arbejde med, hvordan
vi gør flere interesseret i at komme
i kirke. Det er et spændende arbejde,
som vi vil arbejde på her i foråret.
Menighedsrådet holder de næste
møder på følgende datoer:
29. marts, 19. april og 1. juni.
Jan Bang Madsen

SALMEMARATON

SALMEMARATON
THISTED PROVSTI
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
www.tilstedkirke.dk
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Onsdag d. 16. marts 19.00
Sted: Thisted Kirke
Tema: ske din vilje, som i himlen
således også på jorden
Torsdag d. 7. april kl. 19.00
Sted: Hillerslev Kirke
Tema: Giv os i dag vort daglige
brød
Tirsdag d. 31. maj kl. 19.00
Sted: Tilsted Kirke
Tema: og forlad os vor skyld, som
også vi forlader vore skyldnere

SOGNEINDSAMLING
Folkekirkens Nødhjælp
13. marts kl. 10
Sognehuset
Under overskriften »Vi tror på et liv før
døden« er der 13. marts 2022 indsamling
i alle danske sogne til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde. De indsamlede midler
går i år til dem, der er allerhårdest ramt af
klimakrisen.
Mennesker i nød står forrest, når
klimaforandringer rammer. Familier
sulter, når tørken ødelægger høsten.
Forældre mister deres livsgrundlag, når
orkanen destruerer alt på sin vej. Og børn
bliver hjemløse, når oversvømmelser tager
deres hjem.
Klimakrisen kan virke uoverkommelig.
Som næstekærlige mennesker må vi ikke
vende det blinde øje til verdens fattigste
familier, der mere end nogensinde før har
brug for en håndsrækning. I stedet må vi
bevare troen og håbet om at vi kan gøre
en forskel.

Efter i to år ikke at have kunne lave
husstandsindsamling glæder vi os til
udsigten til igen at kunne gøre det. Vi
holder selvfølgelig øje med smittetallene.
Har du lyst til at være indsamler, kan du
kontakte Heidi Sejersbøl på tlf. 2613 1427
eller bare dukke op på dagen i Tilsted
sognehus, Silstrupvej 28, kl. 10.
Vi glæder os til at komme til jeres dør, så
vi sammen kan samle en god sum penge
til verdens fattigste.

@ Bax Lindhardt
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PÅSKE I TILSTED KIRKE
Igennem påskeugen går vi med historien om Jesu festlige indtog i Jerusalem,
det intense sidste måltid med disciplene hvor nadveren indstiftes, igennem
langfredags lidelse og død til påskemorgens forunderlige glæde over livets sejr.
En bevægelse igennem alt hvad et menneskeliv er. Ved gudstjenesterne skal vi
selvfølgelig synge mange af vores påskesalmer, men der vil også være ekstra
musik ved nogle af gudstjenesterne.
PALMESØNDAG KL. 10.30:
Børnekoret medvirker under ledelse
af organist Annette Boch
Pedersen.
SKÆRTORSDAG KL. 16.00:
Solosang ved kirkesanger Linda Gravesen.
LANGFREDAG KL. 10.30:
Musikgudstjeneste med læsninger fra
lidelseshistorien. Her medvirker en
trio bestående af helt unge musikere,
som går på MGK MidtVest i Holstebro. Trioen har spillet sammen siden
efteråret 2021. Sarah Brogaard Pedersen (klarinet), der er født og opvokset her i Thy. Derudover tæller trioen
Kirstine Majlund på klaver og Lars
Hvolbøl på bratsch.
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PÅSKEDAG KL. 10.30:
Denne gudstjeneste bliver rigtig festlig med ekstra sang samt trompetspil. Her medvirker Gitte Gonge på
trompet. Gitte bor i Vigsø og lærte at
spille som barn i Thisted Garden ved
Erik Gam. Hun spiller nu med bl.a.
»gamle« gardere i Thisted Brassband.
Derudover bliver der ekstra sang ved
konservatoriestuderende Ida Damgren fra Aarhus.
2. Påskedag kl. 10.30
Fællesgudstjeneste med
Skjoldborg pastorat.

Sjørring-

KONFIRMATION 2022

Der er konfirmation i Tilsted Kirke
Bededag 13. maj
KL. 9.15 KONFIRMERES:
Emma Gasbjerg Klim
Juliane Toft Andersen
Malthe Oddershede Hove
Johan Berg Agesen
Tobias Nøhr Bønneland Christensen
Aksel Rimmer Sørensen
KL. 10.00 KONFIRMERES
Mathilde Yde Frimor
Isabella Rose Frost
Thea Rimer Christoffersen
Victor Dahlgaard Jensen
Jonathan Slot Malmberg Olesen
Bertram Heegaard
Robert Bjerring Redder
Emil Rægaard Holmquist Eriksen
Matthias Kristian Grønkjær Vinther

KL. 11.10 KONFIRMERES
Ellen Tange Pedersen
Signe Bisgaard Lynge
Freja Skinnerup
Isabella Kragh Jensen
Mie Bach
Luna Kamille Hove
Malthe Kold Guldberg
Oliver Dahl Hougaard - Jensen
Daniel Munk
Oskar Femhøj Nyby

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. 11.00
da mange af konfirmanderne tager hjem herefter.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
MANDAG D. 6. JUNI KL. 11.00, FØRBY SØ
Friluftsgudstjeneste med hele Thisted provsti.
I år ved den smukke Førby sø i Nationalparken,
naturskønt beliggende mellem Hundborg og Vorupør.
Adgang fra Vorupørvej 267.
Medvirkende: Thisted provstis kantori, Thisted Kirkes drenge- mandskor,
Thisted FDF-orkester, provstiets præster, prædikant Steffen Bang Kristensen,
spejdere, FDF’ere og frivillige.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage og mulighed
for hyggeligt samvær i det grønne.
I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til Vorupør Kirke.

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 både i Tilsted
Kirke og i Sjørring Kirke. Annette er
organist i begge kirker.

8 | SOGNET NO 2 | 2022

Babysalmesang løber over otte torsdage
og er et gratis tilbud for babyer imellem 2
og 9 måneder.
Babysalmesang er om torsdagen fra
kl. 10.30-11.30. Der begynder et hold i
Tilsted Kirke den 21. april.
Medbring gerne et tæppe som dit barn
kan ligge på.
Der begynder et hold i Sjørring Kirke
torsdag d. 25. august
Kontakt venligst Annette og tilmeld jer
hos hende. Mail: annetteboch@gmail.com
eller på mobil tlf. 21 96 44 48.
Vel mødt!

BØRNEKOR VED TILSTED KIRKE
Vi begyndte 2022 med et fornøjeligt
»nytårstaffel«, og derefter afholdt vi
en »bag-juls-koncert« i januar i Tilsted
Kirke. Noget vi aldrig havde prøvet før;
men sangene fra den aflyste julekoncert i dec. md. trængte sig simpelthen
på. Denne gang lykkedes det heldigvis, på trods af Corona, og hvilken flot
koncert børnene leverede... – det var
tydeligt, at de havde noget på hjerte.
Koret er nu blevet udvidet
med nogle fra 3. klasse, tidligere
minikonfirmander, samt andre der
også har lyst til at være med i vores
fællesskab. Nu skal vi bare lige alle
blive raske igen, så vi kan mødes og
synge sammen; mon ikke vinterferien
hjælper på det?
Vi går nu et travlt forår i møde.
Koret deltager i Sanger Marathon i
Thisted Musikteater d. 12/3, hvor de
synger sammen med Nordvestjysk
Pigekors Korskole; og de synger for på
fællessangen i deres afdeling.
Palmesøndag d. 10. april er også
en af de gudstjenester vi ser frem til i
Tilsted kirke hvor vi deltager.
Som noget ekstra i år; så medvirker
Tilsted Kirkes børnekor i et arrangement under Thy Sangskole; Alsang i
Nord, der skydes i gang d. 4/5 med et
stort børne-korstævne i Hanstholm,
der udmunder i en koncert kl. 17.00 i
en bunkers ved Bunkermuseum Hanst-

holm. Man regner med at omkring
150 sangere her vil fejre Danmarks
befrielse i sang
De »store« sangere i koret, skal
synge til konfirmationerne i kirken
i år, og dermed være med til at gøre
dagen endnu mere festlig. Vi deltager
også i gudstjenesten Pinsedag d. 5/6,
og så slutter vi vores sæson af med en
sommerkoncert d. 16. juni i Tilsted
kirke.
Nåede du ikke lige med?
Vil du gerne synge i Børnekoret?
Går du i 3., 4., 5. eller 6. klasse på
Tilsted Skole? Så er du velkommen i
Tilsted Kirkes Børnekor. Du kan bare
dukke op, og du er også velkommen til
at kontakte undertegnede.
Vi synger hver torsdag kl. 14.4016.00. Vi mødes i Tilsted Sognehus
(Silstrupvej 28). Vi begynder med
noget at spise fra kl. 14.40.
Der er altid plads til flere, det er gratis
at synge i koret. Der er mulighed for
at tjene penge. Du er velkommen til at
kontakte Annette.
Hilsner fra organist
Annette B. Pedersen
annetteboch@gmail.com
tlf.2196 4448

SOGNET NO 2 | 2022 | 9

LEGAT TIL REKREATION
I.M.N. JOHNSENS FOND
Har du gennemgået et belastende
sygdomsforløb og trænger til rekreation,
så er her en mulighed. Legatportioner
gives fortrinsvis til personer bosiddende
i de tidligere kommuner: Jammerbugt,
Morsø, Thisted eller Struer.
Der skal anvendes ansøgningsblanket,
som hentes på www.johnsensfond.dk.

Ansøgninger indsendes til sekretær for
fonden; Ingeborg Winther, Gundevej 22,
7700 Thisted senest 20. maj 2022.
Vedlagte bilag returneres ikke.
Alle ansøgere vil derefter modtage svar
på deres ansøgning i løbet af juni/juli.
Bestyrelsen for Sagfører og
vicekonsul I.M.N. Johnsens fond

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

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

Kirkesanger Kirsten Humlum, tlf. 2112 1031 og
Linda Gravesen, tlf. 4219 2813.

Medieudvalg: Jan B. Madsen,
mobil 6126 2845

Graver Peter Thorhauge, tlf. 2461 9480
Gravermedhjælper Kurt Michael Jensen, tlf. 2461 9480
e-mail: graver/medhjælper: tilstedkirkegaard@gmail.com

Sognet redigeres af medieudvalget
Jan Bang Madsen og Helle Sommer

Kirkens øvrige personale har fridag om mandagen
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GU D ST J ENESTE R
DATO			

KL.

MARTS
13. 2.s.i fasten
20. 3.s.i fasten
27. Midfaste

LD
HSK
LD

*09.00
10.30
10.30

APRIL
3. M. bebudelse
10. Palmesøndag
14. Skærtorsdag
15. Langfredag
17. Påskedag
18. 2. Påskedag
24. 1.s.e. påske

HSK
HSK
HSK
LD
LD
HSK
LD

10.30
*10.30
*16.00
*10.30
*10.30
*10.30
10.30

MAJ
01. 2.s.e. påske
08. 3.s.e. påske
13. Bededag
15. 4.s.e. påske
22. 5. s. e. påske
26. Kr. Himmelfart

LD
HSK
HSK
HSK
LD
HSK

10.30
10.30
*9.15-12.00
09.00
10.30
10.30

DATO			

KL.

29. 6.s.e. påske
31. Tirsdag

AMN
LD

09.00
*19.00

JUNI
05. Pinsedag
06. 2. pinsedag

LD
Fælles *

*09.00
*11.00

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45
Onsdag d. 2. marts
Onsdag d. 16. marts
Onsdag d. 6. april
Onsdag d. 20. april
Onsdag d. 4. maj
Onsdag d. 25. maj
Onsdag d. 1. juni

HSK
IH
LD
HSK
LD
HSK
IH

LD: Lisbeth Damgren
HSK: Helle Sommer Kjærgaard
IH: Inger Hørning / 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.

13. marts kl. 10.00:
Sogneindsamling / Sognehuset
10. april kl. 10.30:
Palmesøndag. Børnekoret
medvirker.
14. april kl. 16.00:
Skærtorsdag. Solosang
15. april kl. 10.30:
Langfredag. Trio medvirker
bestående af Sarah B. Pedersen, Kirstine Majlund og Lars
Hvolbøl.

16. april kl. 10.30:
Påskedag. trompetspil
ved Gitte Gonge og solosang ved Ida Damgren.
17. april kl. 10.30:
Fælles gudstjeneste med
Sjørring-Skjoldborg
pastorat
13. maj
kl. 9.15 + 10.00 + 11.10:
Konfirmation

31. maj kl. 19.00:
Salmemaraton
5. juni kl. 10.30:
Pinsedag, Børnekoret
medvirker
6. juni kl. 11.00:
Fælles gudstjeneste
Thisted provsti, Førby Sø

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. maj 2022.
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