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For en del år siden – ja, helt tilbage i min 
studietid – havde jeg fornøjelsen af at un-
dervise minikonfirmander. Et fantastisk 
studiejob.

Med til minikonfirmandforløbet hørte, 
at de skulle forberede og medvirke ved et 
par gudstjenester. Det var altid en fornø-
jelse at skulle holde gudstjeneste sammen 
med minkonfirmanderne.

Hver søndag har jo sine tekster fra Bib-
len, så når datoen for gudstjenesten var 
sat, så var det altid en spændende opgave 
at få gjort teksten relevant og tilgængelig 
for børnene. Men nogle gange kommer 
det af sig selv og ganske uventet. Næsten 
skræmmende uventet. Hør engang.

Gudstjenesten skulle være søndag sep-
tuagesima, altså umiddelbart før fastelavn 
og teksten var lignelsen om arbejderne i 
vingården. Herligt, der kunne være rigtig 
mange med, hvis det blev en dramatise-

ring af lignelsen, minikonfirmanderne 
skulle medvirke med. Og således valgte 
jeg.

Fortællingen handler om en vingårds-
ejer, der skal have plukket druerne i sin 
vingård. Det er højsæson, så det er bare 
med at få flest mulige til at arbejde for sig. 
Vingårdsejerens forvalter går derfor ud på 
torvet tidligt om morgenen for at hyre alle 
de daglejere, der var til rådighed på det 
tidspunkt og han aftalte med dem, at de 
skulle have en denar for deres arbejde. En 
denar svarer til en dags løn. Et par timer 
senere gik forvalteren igen på torvet og la-
vede samme aftale. En denar for en dags 
arbejde. Og sådan fortsatte forvalteren 
gennem dagen.

Da arbejdsdagen var forbi bad vin-
gårdsejeren forvalteren samle alle dagle-
jerne og udbetale dem deres løn således 
at han begyndte med dem, der havde ar-
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EN DENAR VÆRD!

EFTERÅRETS KALENDER

bejde kortes tid og sluttede med dem, der 
havde arbejdet hele dagen. 

Sådan gjorde forvalteren og da de der 
havde arbejdet hele dagen så, at de der 
kun havde arbejdet i kort tid fik en denar, 
da tænkte de, at så ville de da få mere. Men 
de fik også en denar. Da blev de sure og 
sagde, hvorfor skal de, der kun har arbej-
det kort tid have lige så meget som os, der 
har arbejdet lang tid. Da sagde vingårds-
ejeren til dem, har I ikke fået det vi aftalte? 
Hvorfor er jeres hjerte ondt, fordi disse 
bliver vist kærlighed.

Dagen kom, hvor vi skulle fordele roller 
og øve. Jeg havde forberedt med fortælling 
af lignelsen, en oversigt over roller og lidt 
enkle rekvisitter til. Og nu skulle rollerne 
fordeles. Jeg bad dem byde ind. 

Midt i flokken var en pige – nej egentlig 
stod hun i kanten af flokken og hun var 
ikke den, der kom først, blev valgt først el-
ler havde det lettest, hun bød sig straks til. 
Hun ville være en af de daglejere, der blev 

hyret til sidst. Jeg tænkte, åh-nej, det lig-
ner virkeligheden lidt for meget og fore-
slog hende at blive vingårdsejeren. Men 
hun insisterede. Hun ville være blandt de 
sidst hyrede daglejere. 

Og sådan blev det.
Dagen kom, gudstjenesten begyndte, 

dramaet blev opført og bagefter skulle jeg 
have flokken af minikonfirmander med til 
sognehuset og straks udenfor kirken lød 
den for mig frygtede kommentar til pigen: 
Taber! Du var den sidste. Du var nok for 
fuld til at komme op fra morgenstunden. 
Hvortil pigen hurtigt svarede: Du kan sige, 
hvad du vil, jeg er også en denar værd!

Jeg er også en denar værd! 
Sådan kunne pigen frejdigt sige om sig 

selv. Og sådan kan vi også sige om os selv 
og alle andre. Jeg er en denar værd. Og du 
er en denar værd. Det er værd at huske, 
når vi ser på hinanden.

Godt efterår.
Lisbeth Damgren

Tirsdag d. 6. september kl. 19.00 
Foredrag med Magnus Thorhauge
Kaffe og brød. 25 kr.

Tirsdag d. 27. september kl. 19.00 
Høstaften – foredrag med Kaj Hartmeier
Ost og rødvin 50 kr.

Torsdag d. 10. november kl. 18.00-21.00
Mortensaften med musikalsk underholdning 
v. Annette Boch og »bordtale« v. Lisbeth 
Damgren. Spisning: 125 kr.

06.09.
27.09.
10.11.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Så blev Sognehuset til et rigtigt Sogne-
hus. 

Der er blevet sat husnummer og et 
flot skilt med »SOGNEHUSET« på 
forsiden af huset. 

Det er Heidi Sejersbøl, der har stået 
for at få dette sat i stand og jeg syntes, 
at hun har lavet et rigtig flot stykke ar-
bejde. Nu kan alle let finde Sognehuset.

Vi arbejder i menighedsrådet også 
med retningslinjer for brug af Sogne-

huset. Vi er kommet et godt stykke vej, 
men vi skal have det gennemgået igen 
på vores næste møde, så vi får det la-
vet godt fra starten. Nærmere herom 
senere.

Pladsen for vores medarbejdere på 
kirkegården er blevet for lille. De har 
brug for mere plads. Vi er derfor ved at 
bygge et nyt skur, som vi håber kom-
mer vores medarbejdere til gode.

Jan Bang Madsen

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

SOGNEAFTEN I TILSTED SOGNEHUS

TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 19.00
ANKER - EN FILM BLIVER TIL
TILSTED SOGNEHUS

Magnus Sandvad Thorhauge er 23 år 
gammel og lokal filminstruktør der de-
buterede med sin novellefilm ANKER i 
foråret 2022.

Om fortællingen skriver Magnus: 
»Tænk hvis du som menneske var helt af-
pillet af personlige kompetencer og var et 
levende skelet uden tilknytning til en sjæl 
og krop? At din intelligens var lagt i glem-
mebogen, og din menneskelige humor 
kasseret på hylden.«

ANKERs fortælling giver mennesker 
mulighed for at møde den dystre magi, de 
skræmmende konfrontationer og livsfor-
fald der kan opstå i livet, som følge af nog-
le tragiske hændelser, der gør os sårbare 
som individer. I ANKER får publikum 

gennem mødet med en stille eksistens et 
indblik i en tilværelse, hvor små gentagne 
hverdagsrutiner er nøglen til overlevelse.

Magnus Thorhauge vil denne aften for-
tælle om filmens tilblivelse, fortællingen 
og vise klip fra filmen.

Undervejs vil der være mulighed for at 
købe kaffe/ te for 25kr.
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HØSTGUDSTJENESTE

SOGNEAFTEN

SØNDAG D. 18. SEPTEMBER
KL. 10.30 I TILSTED KIRKE

Da Kai Hartmeyer som lille, i starten af 
1950’erne overværede et smalfilmsfore-
drag med globetrotteren Jens Bjerre fra 
Skive, var han solgt. Det ville han også. Og 
sådan blev det. I over 50 år har Kai Hart-
meyer været på rejse i den journalistiske 
verden. 

Kai Hartmeyer har dækket stort set alle 
genre fra krig i Pakistan, pilgrimsvandring 
i Norden til politik og sport ved 5 olym-
piske lege. Første gang med legendariske 
Gunnar Nu Hansen som chef. Og det er 
slet ikke slut endnu. 

De sidste år har Kai Hartmeyer været 
på farten rundt i hele verden, med sit TV-

kamera. Lige nu arbejder han på en ny TV 
serie, der skal sendes til vinter: Norden 
rundt i miljøets tjeneste, er arbejdstitlen.

Når Kai Hartmeyer kommer til Tilsted, 
bliver det et foredrag med både anekdoter 
og TV klip fra et langt liv som journalist, 
først i den skrevne presse, så i Danmarks 
Radio og nu i TV MIDTVEST.

Foredraget er en del af Tilsted sogns tra-
ditionsrige høstaften, hvorfor der denne 
aften er skruet op for hygge med højskole-
sang og lækker anretning.

Ost og rødvin, kaffe og sødt 50kr.
Alle er velkomne

Graver Peter Thorhauge vil pynte kir-
ken til gudstjenesten, børnekoret vil 
medvirke og vi skal synge vores kendte 
høstsalmer, når vi mødes til gudstje-
neste for at takke for høsten og livet. 
Traditionen tro i Tilsted, vil der være 
offergang. 

Offergang er en gammel tradition, 
hvor sognet i form af penge bærer et 
bidrag til alteret som tak for den høst 

de selv har høstet på mark eller i have. 
Det indsamlede beløb i Tilsted sogn 
sendes til Folkekirkens Nødhjælp. 
Hvis man ikke ønsker at være med i 
offergangen men gerne vil bidrage til 
indsamlingen, kan man lægge penge i 
kirkens indsamlingsbøsse eller donere 
via det Mobile Pay nummer, som er 
opført i kirkens våbenhus.

På gensyn til høstgudstjeneste.

SOGNEAFTEN 27. SEPTEMBER 
KL. 19.00 I TILSTED SOGNEHUS                                              
JOURNALIST PÅ LIVSTID  
– FOREDRAG MED JOURNALIST 
KAI HARTMEYER
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BUSK GUDSTJENESTE

ALLEHELGEN

BUSK GUDSTJENESTE
30. OKTOBER 2022 KL. 10.30

GUDSTJENESTE I TILSTED KIRKE 
6. NOVEMBER 10.30

BUSK 2022 
1

Denne søndag går sognekirken og sog-
nets børne og ungearbejde sammen om 
at forberede og holde gudstjeneste. Der 
er BUSK-gudstjenester i rigtig mange kir-
ker i hele Danmark. Tilsted er selvfølgelig 
også med. I Tilsted kirke vil gudstjenesten 
være et samarbejde mellem KFUM-spej-
derne, Tilsted kirkes børnekor og sogne-
præst Lisbeth Damgren. 

Velkommen til en anderledes gudstje-
neste for børn i alle aldre.

Efter gudstjenesten vil der være en for-
friskning.

BUSK BETYDER 
BØRN • UNGE • SOGN • KIRKE

Den dag hvor vi særligt mindes vores døde.
Ved gudstjenesten vil navnene på de der er 

døde i Tilsted sogn siden sidste Allehelgen, eller 
bisat eller begravet fra Tilsted kirke, blive læst op.

Ved gudstjenesten medvirker Sarah Brogaard 
Pedersen på klarinet, akkompagneret af vores 
egen organist. Sarah er opvokset ved Vilsund, 
men bor nu i Holstebro hvor hun går på gymna-
siet og sideløbende hermed MGK. Vi havde for-
nøjelsen at høre Sarah som del af en trio i påsken, 
men nu kommer hun altså alene, og er med til at 
sætte en musikalsk ramme om gudstjenesten.

Alle er velkommen.
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MORTENS AFTEN I SOGNEHUSET

“LEONARD COHEN” KONCERT

MORTENSAFTEN I TILSTED SOGNEHUS
TORSDAG D. 10. NOVEMBER KL. 18.00-21.00

Mortensaften er efter sigende en fej-
ring af vores reformator Martin Lu-
thers fødselsdag. Traditionen er, at vi 
spiser and og at der er god plads til 
hygge og samvær. 

Det vil der også være denne aften, 
hvor organist Annette Boch Pedersen 
vil sørge for musik og masser af fæl-
lessang, og provst Lisbeth Damgren 
vil holde »bordtale« – en særlig genre, 
som var et vigtigt element, når Martin 
Luther og hans hustru Käthe samlede 

deres familie og gæster omkring bor-
det i deres hus i Wittenberg midt i det 
16. århundrede.

Mortensaften er en fælles aften for 
Sjørring-Skjoldborg pastorat og Til-
sted sogn.

Mortensand med tilbehør koster 125 
kr. Af hensyn til maden er der tilmel-
ding inden 6. november 2022 til Jan 
Bang Madsen på tlf. 6126 2845 eller på 
mail: janbangmadsen@gmail.com

»There is a crack in everything, that’s how the light 
gets in«. Sådan digtede den amerikanske musiker 
Leonard Cohen om livet, dets smerte og dets mu-
ligheder. Leonard Cohen nåede i sine 50 år i mu-
sikbranchen at udgive 14 originalalbums og otte 
live-albums; derudover mange digtsamlinger og 
to romaner. Hans tekster trækker på billeder og 
temaer fra jødedom og kristendom, samt zenbud-
dhismen. Cohen døde i 2016, men hans sange og 
hans tanker om menneskelivet og det evige for-
midles videre af mange.

Peter Danielsen (vokal og guitar) har i over 15 
år optrådt i hele landet med personlige fortolk-
ninger af Leonard Cohens sange. Peter Danielsen 
har spillet en lang række koncerter i kirker, caféer, 
fængsler og på festivaler.

Velkommen til en aften med Leonard Cohens 
sange. En aften i lidenskabens, intensitetens og 
fordybelsens tegn.

LEONARD COHEN KONCERT I TILSTED KIRKE
TORSDAG D. 24. NOVEMBER 2022 KL. 19.00
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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

BABYSALMESANG

JULETRÆSTÆNDING

TILSTED KIRKEGÅRD 
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER 
KL. CA. 11.30

27. november er det første søndag i advent. Vi 
tager hul på et nyt kirkeår og forberedelserne til 
jul begynder. Ved gudstjenesten kl 10.30 tænder 
vi første lys kirkens adventskrans, synger dejlige 
adventssalmer og hører om Guds søn, der kom-
mer til os. Kirkens børnekor medvirker.

Alle er velkomne til både adventsgudstjeneste 
og juletræstænding. Der vil være en forfriskning.
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BØRNEKOR VED TILSTED KIRKE

Tilsted kirkes Børnekor er nu startet på 
en ny sæson, og de synger hver torsdag 
kl. 14.50-16.00 i Tilsted sognehus. Ko-
ret øver en gang i ugen, og medvirker 
ved udvalgte gudstjenester i Tilsted 
kirke, vi skal bl.a. medvirke ved høst-
gudstjenesten søndag d. 18. september 
kl. 10.30.

Koret skal derudover på tur i efter-
året - sammen med andre lokale bør-
nekor. Den 9. oktober medvirker koret 
ved en koncert med Landskoret i Ny-
købing Mors kirke, en koncert der er 
åben for alle interesserede.

Der bliver yderligere info på hjem-
mesiden når vi nærmer os datoen.

Har du lyst til at være med 
i Tilsted Kirkes Børnekor?
Koret er:
-  for børn og unge i alderen 4.-6. 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. 14.50-16.00 i 
Tilsted Sognehus.

Vi medvirker ca. 8 gange om året ved 
forskellige tjenester i Tilsted Kirke. Vi 
starter hver gang med lidt at spise

Vores korleder hedder Annette. Hun er 
organist i kirken, og hun er også korle-
der for Nordvestjysk Pigekor. Annette 
sørger for, at vi bliver dygtige.

Du er velkommen – vi vil gerne være 
flere! Og der er ingen optagelsesprøve 
– det du ikke ka’, lærer du her!

Med venlig hilsen
Annette Boch Pedersen, 

mail: annetteboch@gmail.com
tlf. 21 96 44 48
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Vil du være minikonfirmand?

Alle børn i 3. klasse i Tilsted sogn invite-
res til at være minikonfirmand ved Tilsted 
kirke. Vi skal lytte til fortællinger fra Bibe-
len, synge sammen, være i kirken eller ude 
på kirkegården. Vi er også i Sognehuset og 
slutter hver gang i Sognehuset. Vi får brød 
og saftevand.

Vi håber, at du får lyst til at være med 
til minikonfirmand sammen med Helle 
(præsten) og Annette (organisten). 

Vi begynder tirsdag den 27. september 
efter skoletid kl. 13.00 og til 15.15. Sidste 
gang er tirsdag d. 29. november.

Vi deltager ved Familiegudstjenesten 
søndag d. 4. december kl. 14.00, hvor Mi-
nikonfirmanderne medvirker. Forældre, 

søskende, bedsteforældre er velkomne til 
denne gudstjeneste.
Minikonfirmanderne bliver hentet på 
skolen af enten Annette eller Helle når I 
har fået fri. Så følges vi ad til Kirke og Sog-
nehus. Det aftales med forældrene hvor-
dan I tager hjem når vi slutter 15.15 i Sog-
nehuset. Om jeres forældre henter jer eller 
I cykler/går hjem eller skal over på skolen.

Sognehusets adresse er Silstrupvej 28.
Tilmeldingsseddel kan downloades på 

Tilsted Kirkes hjemmeside og afleveres el-
ler udfyldes den første gang. Kontakt mig 
endelig hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen 
præst Helle Sommer

mobil 2138 8665 / mail: hsk@km.dk 

Konfirmationsforberedelsen begynder ef-
ter efterårsferien tirsdag d. 25. oktober kl. 
8.00 i Tilsted Sognehus. Vi har både for-
beredelse i Kirken og i Sognehuset, men 
mødes hver gang først i Sognehuset. Der 
er konfirmation Bededag d. 5. maj 2023 i 
Tilsted Kirke.

Søndag d. 20. november kl. 15.00 står 
konfirmanderne for gudstjenesten i Til-
sted Kirke og vi holder et forældremøde 
efter denne gudstjeneste i kirken.

Jeg glæder mig til at byde et nyt konfir-
mandhold velkommen!

Med venlig hilsen 
Helle Sommer, mobil 2138 8665 /mail: 

hsk@km.dk 

MINIKONFIRMANDER

KONFIRMANDER 2023
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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

 DECEMBER

04. 2.s.i advent HSK *14.00

11. 3.s.i advent LD 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.

 SEPTEMBER

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

11. 13.s.e. trin HSK 09.00 

18. 14.s.e. trin LD *10.30

25. 15.s.e. trin. HSK 19.00

 OKTOBER

02. 16.s.e. trin LD 10.30 

09.  17.s.e. trin AEM 09.00 

16. 18.s.e. trin HSK 10.30

23. 19.s.e. trin HSK 09.00 

30. 20.s.e. trin LD *10.30 

 NOVEMBER

06. Allehelgen LD *10.30

13. 22.s.e. trin. AMN 19.00

20. S s. i kirkeår HSK *15.00

24.  torsdag Koncert *19.00

27. 1. s. i advent LD *10.30

DATO   KL. DATO   KL.

A
R
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18. september kl. 10.30  
Høstgudstjeneste og Koret 
medvirker.

30. oktober kl. 10.30  
BUSK med Spejdere og Kor.

6. november kl. 10.30  
Allehelgensgudstjeneste.

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

7. september  Høstgudstjeneste HSK 
med børnehaven

21. september  IH
5. oktober  IH
19 oktober  HSK
2. november  LD
16. november  LD
7. 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 2022.

LD = Lisbeth Damgren

HSK = Helle Sommer Kjærgaard 

IH = Inger Hørning

AEM = Anders Egon Møller

AMN = Anne Marie Nande

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

20. november kl. 15.00  
Gudstjeneste med Konfir-
manderne, derpå forældre-
møde.

24. november kl. 19.00 
Leonard Cohen koncert  
v. Peter Danielsen  
»nachspiel«.

27. november 2022 kl. 10.30 
Adventsgudstjeneste.  
Juletræet tændes EFTER 
gudstjenesten, koret  
medvirker.

4. december kl. 14.00 
Familiegudstjeneste med 
Minikonfirmanderne.
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