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Pinse kommer af det græske ord »Pente-
koste« – som betyder den halvtredsindsty-
vende. Det refererer til, at Pinsen falder 50 
dage efter Påske. 

I Apostlenes Gerninger (kap.2,1) i Det 
Nye Testamente berettes det, at Jesu di-
sciple var forsamlet i Jerusalem for at fejre 
jødernes Pinse. Den jødiske pinse, var en 
mindefest for den pagt Moses indgik på 
Sinaj Bjerg, da han modtog lovtavlerne 
med de 10 bud.

Men til akkurat denne jødiske pinse-
fest skete der det mærkværdige, at der fra 
himlen hørtes en lyd som af et kraftigt 
vindstød. Og tunger som af ild satte sig på 
hver enkelt af netop Jesus-disciplene. »Og 
de blev fyldt af Helligånden og begyndte at 
tale på andre tungemål…« – altså fortælle 
om Gud på andre sprog, og de jøder, som 
var rejst til Jerusalem fra forskellige egne 
i Middelhavsområdet, forstod det, discip-
lene sagde.

På den måde får vi fortalt, at under den 
første Pinsefest efter Jesus opstandelse be-
gyndte forkyndelsen om Kristus. Vi kan 
også sige, at Pinse er, at evangeliet lyder, 
og at det bliver hørt, og giver mening for 
dem, der hører det.

Pinsen kaldes derfor kirkens fødselsdag. 
Kirke som er et ord, vi også har fra græsk: 
kyriakon – »dem, som hører Herren til« el-
ler »Herrens forsamling«. Pinsedag var der 
nogle, som hørte det ord, der gav dem et 
tilhørsforhold til Gud på en helt ny måde: 
Ikke gennem en lov, som de skulle holde, 
men gennem et løfte om Guds nærhed og 
troskab gennem liv og død.

Det begyndte Pinsedag. At Guds ånd 
kom til stede, og tog budskabet om Jesus 
Kristus fra Jerusalem ud til alle folkesla-
gene, ud til alle egne, til hele jorden. At 

Loven blev underlagt Evangeliet, så at glæ-
dens ord altid er det første og det sidste. 

Hos profeten Jeremias står der i kapitel 
31,31: »Der skal komme dage, siger Her-
ren, da jeg slutter en ny pagt… Jeg lægger 
min lov i deres indre og skriver den i deres 
hjerte«. Helligånden skal holde os fast på 
denne nye pagt. Holde os fast på at evan-
geliet om Jesus Kristus er, at vi nu er trådt 
ind i denne nye pagt, hvor det med Gud 
ikke er lovparagraffer, der skal huskes med 
forstanden, men det, at lægge sig på hjerte, 
at nåde går for ret, og at størst er kærlig-
heden. 

Vi siger, at Pinsen er festen for Helligån-
dens nærvær i kirken og hos enhver, der er 
døbt. Bibelen beskriver Helligånden som 
tolk. Den der »oversætter« Guds ord, så vi 
kan begribe, at det angår os. Helligånden 
danner sammen med Faderen og Sønnen 
Treenigheden, som gør det muligt for os 
mennesker at høre og gribe Jesu ord, lige-
som det blev muligt for disciplene at for-
kynde om Kristus, så det blev hørt af de 
forskelligste mennesker. Det sker fortsat i 
kirken hver eneste søndag.

I Johannesevangeliet siger Jesus et sted 
(kap. 14,16) »Jeg vil bede Faderen, og han 
vil give jer en anden talsmand, som skal 
være hos jer til evig tid…« Talsmanden, det 
er endnu et navn for Helligånden. En der 

PINSE
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PINSE

taler på vegne af den, der har magten, og 
bekendtgør, hvad magthaveren har beslut-
tet. Det betyder, at vi ikke selv skal granske 
og udforske, hvad Gud dog kan mene og 
ville. Men hans talsmand, Helligånden, 
fortæller os det til evig tid. 

Helligånden er »ånd«. Guds åndedrag, 
som puster nyt liv i os. Og dermed gør le-
vende. Guds Ånd gør, at alt det disciplene 
oplevede sammen med Jesus, ikke bare er 
gamle, tågede erindringer, men nutid. 

Det er hvad vi fejrer i pinsen. At bud-
skabet om Jesus Kristus bliver levende for 
os. At vi kan høre det nu, lige her hos os. 
Hver søndag og gudstjenestedag. 

Netop derfor synger vi salmer i Pinsen. 
En af dem er Salmebogens nr. 285: Hør 
himmelsus i tredie time – hvor vers 2 netop 
taler om, hvad Pinse er: Helligåndens fæl-
lessprog som genoprejser hjertemodet. At 
ved Guds forladelse alene, kom vi omsider 
til os selv.

Helle Sommer

Vers 1
Hør himmelsus i tredie time!
Det lyder sært for hver især,
vindklokker gir sig til at kime
med Helligånden - ganske nær.
I guldskær daler Himlens due
på pinsemorgens grønne vind,
og Åndens ild i purpurlue
igennembrænder vore sind!

Vers 2
Så mærk det synge gennem blodet!
Hør Helligåndens fællessprog!
Det genoprejser hjertemodet
og lutrer sjælen i et fog.
Ved Guds forladelse alene
kom vi omsider til os selv.
Så føl, miraklet må forene!
Se, flammen går fra sjæl til sjæl!

Vers 3
Så mødes fremmede i gensyn,
så glemmes lede, nid og nag.
Vort broderskab er uden hensyn.
Vort had fordamper pinsedag.
Her slettes sporet efter døden,
fortrydelsens og angstens byld!
- Stor tak! - For troen er fornøden,
at vi kan leve med vor skyld.

Vers 4
Her er vi lige, hvor vi bænkes
og løfter sindets tomme skål,
så Kristi nåde nu må skænkes
til Åndens fest i bredfuldt mål.
Forsoner i vor brødes soning!
Dit rige står iblandt os her,
og med passionens skjulte kroning
er ingen sjæl alene mer!

Jørgen Gustava Brandt 1986

DDS 285 

Hør himmelsus i tredie time
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Vi fik afholdt vores sogneindsamling 
den 13. marts med et flot resultat. 

Tak til at alle, der samlede ind og 
alle, som gav et bidrag.

Vi fik også holdt påske i kirken, 
med mange gode musikalske ind-
slag. Dejligt med god musik i kirken. 
Noget som jeg tror vi kommer til at 
gøre mere brug af.

Her i foråret er det blevet tid til at 
begynde på vores budget for 2023 

og det er her vi kan bestemme, hvor 
meget vi vil afsætte til musik i kir-
ken, foredrag til vores sogneaftener 
og andet. Det er altid spændende 
arbejde. Vi har også fået tilrettelagt 
programmet for hvad der skal ske i 
efteråret og der er alt mulig grund 
til at holde øje med kirkebladet og 
hjemmesiden.

Jan Bang Madsen

Menighedsrådsmøder i Sognehuset fra kl. 19-21.
16. august, 29. september, 26. oktober, 16. november.

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.
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FAMILIESANG

SOMMERKONCERT

Torsdag d. 2. juni 
kl- 17.00-17.35
Tilsted Kirke

Velkommen til Familiesang 
og med mulighed for efterføl-
gende fællesspisning i Sogne-
huset.

Torsdag d. 16. juni 
kl. 19.00 i Tilsted Kirke

Torsdag aften d. 16. juni kl. 19.00 slår Til-
sted Kirke døren op for en fornøjelig og 
hyggelig sommerkoncert, der henvender 
sig til alle.

Til koncerten er der mulighed for at 
høre kirkens eget børnekor bestående af 
børn og unge fra 3.-5. klasse fra Tilsted 
skole; der vil synge »high-lights« fra den 
forgangne sæson. Derudover vil kirkesan-
ger Linda Gravesen synge et par sange. 

Det hele bliver akkompagneret af kirkens 
organist Annette Boch Pedersen.

Udover de nævnte aktører så bliver der, 
traditionen tro, også fællessang for alle fra 
Højskolesangbogen, så vi i fællesskab kan 
synge sommeren ind.

Tilsted Kirke byder velkommen til en 
sommerlig og musikalsk aften, hvor der er 
fri entré for alle.

OBS: Find plakaten på næste side, hiv den 
ud og hæng den op...

Vi vil gerne invitere hele familien: baby, 
far, mor, søskende og bedsteforældre til 
en kort familiestund i Tilsted kirke. Vi vil 
synge sammen, bruge fagter og tage en 
lille kirkevandring rundt inde i kirken, - 
salmedanse m.m.

Altsammen på de mindstes præmisser.

Velkommen til en hyggelig og musi-
kalsk stund.

Tilmelding til fællesspisningen i Sogne-
huset gerne inden d. 31. maj til organist 
Annette Boch Pedersen. Send en mail til: 
annetteboch@gmail.com
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Sommerkoncert 
i Tilsted Kirke 

Torsdag d. 16. juni  kl. 19.00 
 
 
 

Medvirkende: 
Tilsted kirkes Børnekor              

            Linda Gravesen (kirkesanger) 
 

   kirkens organist: Annette Boch Pedersen 
og publikum i fællessangen 

                                                                     
Alle er velkommenJ 

Der er fri entré. 
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MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag d. 21. august
kl. 19.00 i Tilsted Kirke

En gudstjeneste med mere mu-
sik. Denne aften leveret af An-
nemieke Kleinnibbelink Rys-
gaard på fløjte og kirkesanger 
Linda Gravesen i sang, samt 
kirkens organist Annette Boch 
Pedersen på orgel og klaver. Li-
turg præst Helle Sommer.

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 no-
get sammen med mor eller far. Når man 
synger for og med sit barn formidles følel-
ser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser 
der er et væsentligt grundlag for et barns 
personlige udvikling.

Vi inviterer til Babysalmesang i Tilsted 
kirke otte torsdage fra kl. 10.30 til 11.30.  
Vi begynder torsdag d. 27. oktober.

Vi slutter hver gang med en kop kaffe 
eller te og lidt tid til at sludre sammen in-
den vi går hjem. Et gratis tilbud for babyer 
imellem 2 og 9 måneder. Medbring gerne 
et tæppe som dit barn kan ligge på.

Kontakt venligst organist Annette Boch 
Pedersen og tilmeld jer hos hende på mail 
annetteboch@gmail.com eller på mobil 
tlf. 2196 4448

NB. Der begynder et hold i Sjørring Kirke 
torsdag d. 25. august, hvor man også er 
velkommen. Tilmelding skal ske til An-
nette.

BABYSALMESANG

Annemieke K. Rysgaard og 
Annette Boch Pedersen.

Linda Gravesen
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BØRNEKOR VED TILSTED KIRKE

Tilsted Kirkes børnekor deltog d. 4. 
maj, sammen med 120 andre børn, ved 
et børnekorstævne i Hanstholm. Det 
mundede ud i et Alsangsstævne, hvor 
vi stod i kanonstillingen og sang. Ar-
rangementet var under Alsang i Nord, 
der således fejrede Danmarks befri-
else i sang. Det var en rigtig god dag 
for børnekoret; og en af vores sangere 
samt forælder blev interviewet og kom 
i TV-MidtVest!

De »store« sangere i koret sang Be-
dedag til de tre konfirmationer i Til-
sted kirke, og det gjorde de godt og 
var med til at gøre dagen endnu mere 
festlig. Vi deltager også i gudstjenesten 
Pinsedag d. 5. juni og så slutter vi vo-
res sæson af med en sommerkoncert d. 
16. juni i Tilsted kirke. Herefter holder 
koret sommerferie, og lader op til den 
nye sæson.

Vi begynder igen torsdag d. 18. august. 
Går du i 4.-5. eller 6. klasse efter som-
merferien; og bor i Tilsted sogn? så er 
du velkommen i Tilsted Kirkes Børne-
kor. Du kan bare dukke op, og du er 
også velkommen til at kontakte under-
tegnede.

Vi synger hver torsdag kl. 14.40-
16.00 i Tilsted Sognehus (Silstrupvej 
28). Der er altid plads til flere og det 
koster ikke noget at synge i dette kor, 
– der er faktisk mulighed for at tjene 
penge!

»At synge i kor«:
Er deltagelse i et musikalsk og kunst-
nerisk 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.

Med venlig hilsen
Annette Boch Pedersen, 

mail: annetteboch@gmail.com
tlf.21 96 44 48
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TILLYKKE TIL KONFIRMANDERNE

KONFIRMATION 2023
Går du i 6. klasse og bor i Tilsted sogn? 
Skal du konfirmeres Bededag 5. maj 2023 
i Tilsted Kirke? 

Så inviteres du og dine forældre til kon-
firmandindskrivning i Tilsted Sognehus, 
Silstrupvej 28: 
Torsdag d. 16. juni fra kl. 15-17
Tirsdag d. 21. juni fra kl. 16-18
Onsdag d. 22. juni fra kl. 16-18

I beslutter selv hvilken dag og på hvilket 
tidspunkt, I kommer. I venter blot på hin-
anden, imens jeg taler med den enkelte 
konfirmand og forældre. 

Jeg skal bruge konfirmandens fulde 
navn og cpr. nr. og mailadresser ved ind-
skrivningen. Se hjemmesiden for tilmel-
dingssedlen. www.tilstedkirke.dk – I må 
gerne udfylde den på forhånd. 

Har I spørgsmål så kontakt mig endelig.
Jeg glæder mig til at se de kommende 

konfirmander.
Med venlig hilsen 

Helle Sommer, 
mobil 2138 8665

mail: hsk@km.dk 

Juliane, Ellen, Isabella, Isabella, Signe, Oskar, Luna, Mathilde, Freja, Tobias, Axel, Robert, Emma, 
Thea, Daniel, Mie, Victor, Oliver, Johan, Bertram, Matthias, Malthe, Emil, Malthe, Jonathan.
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SJAELESORG.NU

SORGGRUPPE

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens 
digitale online-tjeneste til alle, der måtte 
ønske en sjælesorgssamtale, som er en for-
trolig samtale med en præst/sjælesørger. 
Sjælesorg på Nettet er mobilt i den for-
stand, at hvis man har sin digitale tablet, 
smartphone, computer eller iPad ved hån-

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.

Har du mistet din ægtefælle og er dit liv 
helt forandret?

Så er det en mulighed at komme i en 
sorggruppe, hvor vi deler sorg, smerte og 
livsforandring. 

Sammen lytter vi til hinandens erfarin-
ger og er sammen i det, der ikke er let at 
være i.

I denne sorggruppe mødes efterladte 
ægtefæller, der er midt i livet og har større 

børn. Der lægges vægt på, at gruppen er et 
trygt, fortroligt og omsorgsfuldt rum.

Gruppen mødes i Thisted Kirkecenter 
på udvalgte datoer. 

Spørgsmål og tilmelding skal ske til sog-
nepræsterne Benne Holwerda (Thisted-
Skinnerup Pastorat), tlf. 2936 1840 eller 
Tabitta Flyger (Sydmors Pastorat), tlf. 
2445 2329.
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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

Medieudvalg: Jan B. Madsen,  
mobil 6126 2845

Sognet redigeres af medieudvalget
Jan Bang Madsen og Helle Sommer

VIDEN OM.. .

WWW.TILSTEDKIRKE.DK
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GUDSTJENESTER

 SEPTEMBER
04.  12.s.e. trin. LD 10.30 

11.  13.s.e. trin HSK 09.00

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.

 JUNI
02.  torsdag HSK *17.00

05.  Pinsedag LD  *09.00

06.  2. Pinsedag Fælles *11.00

12.  Trinitatis S. LD 10.30 

16.  torsdag ABP *19.00

19.  1.s.e. trin. HSK  09.00

26.  2.s.e. trin. HSK 10.30

 JULI
03.  3.s.e. trin. AMN 09.00 

10.  4.s.e. trin. LD 10.30 

17.  5.s.e. trin. AEM 09.00 

24.  6.s.e. trin HSK 09.00 

31. 7.s.e. trin. AMN 09.00 

 AUGUST
07.  8.s.e. trin AEM 09.00 

14.  9.s.e. trin. LD 10.30

21.  10.s.e. trin. HSK *19.00

28.  11.s.e. trin. HSK 10.30

DATO   KL. DATO   KL.
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2. juni kl. 17.00:  
Familiesang 

5. juni kl. 9.00:  
Pinsedag  
Børnekoret medvirker

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

Onsdag 22. juni HSK
Onsdag 6. juli LD
Onsdag 20. juli  HSK
Onsdag 10. august LD 
Onsdag 24. august HSK 
Onsdag 7. september HSK
Onsdag 21. september IH

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET  
indleveres til Helle Sommer på e-mail:  
hsk@km.dk - tlf. 2138 8665  
senest 15. augus 2022.

LD: Lisbeth Damgren

HSK: Helle Sommer Kjærgaard 

AEM: Anders Egon Møller

AMN = Anne Marie Nande

IH = Inger Hørning

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

6. juni kl. 11.00:  
2. Pinsedag 
Fælles gudstjeneste, 
Thisted provsti

16. juni kl. 19.00:  
Sommerkoncert

23. juni kl. 19.00:  
Sankt Hans Aften ved 
søen i Tilsted         

21. august kl. 19.00:  
Musikgudstjeneste
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