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Siden apostlenes dage har kristne menig-
heder samledes for at høre om Jesus, Gud 
og Helligånden. Man holdt dåb og alter-
gang, bad bønner og holdt sammen som 
et fællesskab. Man samledes til at begynde 
med i private hjem, først senere blev der 
bygget kirker. I Apostlenes Gerninger 
(ApG) i Det Ny Testamente står der kort 
og enkelt hvad der fra begyndelsen var det 
centrale:

»De holdt fast ved apostlenes lære og fæl-
lesskabet, ved brødets brydelse og ved bøn-
nerne« (ApG 2,42) og om dåben står der: 
»Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi 
navn til jeres synderes forladelse, så skal I få 
Helligånden som gave.«  (ApG 2,38).

Det er faktisk stadigvæk kernen for vo-
res gudstjeneste i dag. 

Vi samles om søndagen, som er Opstan-
delsens dag, vi læser, hører, synger, takker, 
beder, døber, spise sammen og vi gør det i 
et fællesskab. Hver tid har gjort det på sin 
måde og hver tid har haft sine udfordrin-
ger. Men gennem slægt efter slægt er bud-
skabet formidlet videre og man har haft 
kirken som fælles samlingssted.

Selve gudstjenestens form er selvsagt 
forskellig fra den ældste kirke til i dag – 

for den har ændret sig med kulturen, den 
måde vi lever på. Og man kan så spørge: 
Gælder forandringerne også fællesskabet, 
forpligtelsen på hinanden? Hvordan har 
fællesskabet været og hvordan er det i dag, 
og har det i grunden indflydelse på vores 
gudstjeneste?

Hvad er en gudstjeneste?
Hvis vi i korte sætninger skulle sige hvad 
en gudstjeneste er, så er det mødet mellem 
Gud og menneske gennem ord og hand-
ling. Guds ord kommer til os i ord og sa-
kramente og vi svarer med at møde frem, 
og med bøn, sang og musik. Gudstjene-
sten skaber et rum, hvor Gud og menne-
ske kan mødes. Et møde, der bekræfter og 
fordyber vores forhold til Gud – og Guds 
forhold til os! Gudstjenesten er et sted og 
en stund, hvor vi ikke skal præstere, men 
tage imod den kærlighed Gud skænker os. 
Et rum til ro og fordybelse.

Salmesang
Et særligt kendetegn ved den danske fol-
kekirkes gudstjeneste er salmesangen. 

Vi synger hver gang der er gudstjeneste, 
en kirkelig handling, også ved konfirma-

GUDSTJENESTE OG SALMESANG
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GUDSTJENESTE OG SALMESANG

tionsforberedelse, sammen med mini-
konfirmanderne og ved møder og sam-
menkomster i sogne- og menighedshuse. 
Den salmebog vi har nu er fra 2002. Den 
vi havde før var fra 1953. Der er altså gået 
20 år siden vi fik den nye salmebog i 2002. 
Man plejer at sige, at der går omkring 50 
år mellem hver ny salmebog. 

En af de nye salmer som kom med i 
2002 er: DDS 98: Det var ikke en nat som 
de andre. 

Salmen er skrevet i 1977 af tidligere 
biskop i Helsingør, Johannes Johansen 
(1925-2012). Salmen handler om, at ju-
lenat, da Jesus blev født, ikke var nogen 

almindelig nat - ikke en nat som de andre. 
Johannes Johansen siger på den måde, 
gennem hele salmen, at med Jesu fødsel 
julenat sker der noget helt afgørende nyt 
for os mennesker. 

Vores tid er fuld af ord. Ord med be-
kymring, kriser, historisk – ord med ny-
heder og falske nyheder. Men inde i kir-
ken er der et ord, der ikke er som de andre 
ord - Guds ord - som har lydt gennem 
slægterne. Nu lyder det ord til vores slægt. 
Det bliver fortalt til os, nu hvor vi synger 
salmen. Guds ord bringer lys, glæde, nyt 
livsmod og håb. Det er et ord, vi kan leve 
af, leve med, og leve på.

1. Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys

2. Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

3. Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

4. Det var ikke en herre som andre,
han fik ikke i herberget rum,
måtte husvild imellem os vandre,
til sin offerbænk førtes han stum,
i den fremmedes grav blev han fange.
I hans hus er der plads til de mange,
han er Gud, han er menneskets lys.

5. Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Glædelig advent og godt Nytår
Helle Sommer
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Den 16. oktober fik vi den meget triste 
besked, at Stig Kirk Nielsen ikke er blandt 
os mere. 

Stig har i en del år været medlem af 
menighedsrådet, hvor han bl.a. har vare-
taget opgaven som kontaktperson. Mange 
kendte også Stig som organist afløser bl.a. 
i Tilsted kirke.

Vi kommer til at savne Stig som den 
dygtige, stille, men bestemt også lune 
mand som han var.

Æret være Stigs minde.

Menighedsrådet kommer til at mangle et 
menighedsrådsmedlem og to suppleanter.

Det er besluttet at vi holder supple-
ringsvalg til menighedsrådet i forbindelse 
med vores menighedsmøde den 15. janu-
ar 2023 i Sognehuset efter gudstjenesten. 
Her er det vores håb, at vi kan få samlet 
et fuldtalligt menighedsråd med supple-
anter. 

Vi vil desuden bede jer om, at holde øje 
med vores kalender. Der kommer til at ske 
spændende ting i den kommende tid.

Jan Bang Madsen.

TORSDAG D. 15. DECEMBER 
KL. 17.00 -17.40 
Familiesang er et tilbud for de helt små – 
med deres far og mor, søskende og

bedsteforældre. Et tilbud om nærvær og 
familiestund i en travl tid.

Vi vil synge sammen, bruge fagter og 
tage en lille kirkevandring rundt inde i 
kirken, - salmedanse m.m. Alt sammen på 
de mindstes præmisser.

Velkommen til en hyggelig og musi-
kalsk stund.

Menighedsrådsmøder i Sognehuset fra kl. 19-21.
4. januar, 2. februar, 1. marts

FAMILIESANG I TILSTED KIRKE
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SYNG JULEN IND

FÅ INDFLYDELSE PÅ KIRKEN
– suppleringsvalg til menighedsrådet

Efter gudstjenesten søndag d. 15. januar 
2023 holder vi et møde i sognehuset, hvor 
vi både skal tale om, hvordan vi bruger 
sognehuset, hvad vi gerne vil, der skal ske 
i kirken og vælge nogle nye medlemmer til 
menighedsrådet. 

Menighedsrådet er en gruppe på seks 
personer samt en præst og en repræsen-
tant fra medarbejderne, der sammen ta-
ger beslutninger for kirken, sørger for 
bygningerne og at der er dygtige ansatte 
til at lave kirke, undervise konfirmander 

og minikonfirmander, passe kirkegården, 
lave børnekor, holde gudstjenester, be-
gravelser, bryllup og så meget andet. Me-
nighedsrådet er et lokalt demokrati, hvor 
man kan få indflydelse på, hvad der sker i 
vores lokalmiljø.

Da mødet er i forlængelse af gudstjene-
sten som begynder kl. 10.30, så begynder 
vi mødet med at spise en let frokost sam-
men. Alle er velkomne – og vi glæder os 
til at se dig.

Menighedsrådet

SØNDAG 15. JANUAR 2023 KL. 11.45 I TILSTED SOGNEHUS

Fællessang og engleklang
Tirsdag d. 20/12 kl. 19.00

2. JULEDAGSGUDTJENSTE
26. DECEMBER KL. 10.30 

Fælles 2. juledags gudstjeneste i Skjoldborg Kirke.
Prædikant er sognepræst Anders Egon Møller.

Medvirkende:
Tilsted Kirkes Børnekor
Kirkesanger Kirsten Humlum
Organist Annette Boch Pedersen

Fri entré

Syng julen ind
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KYNDELMISSE

FASTELAVN

TORSDAG D. 2. FEBRUAR 2023 
KL. 17.00

GUDSTJENESTE OG TØNDESLAGNING
SØNDAG D. 19. FEBRUAR 10.30

Kyndelmisse falder hvert år 2. februar. 
Man kalder også dagen for »Kjørmes 
Knud«. Dagen skal minde om, at halvde-
len af vinteren er gået. I den katolske kirke 
er kyndelmisse tid for lysgudstjeneste. 

Her i Tilsted fejrer vi kyndelmisse med 
en gudstjeneste, der handler om mørke 
og lys, fordi vi der midt vinter går fra 
den mørke tid til den lyse tid. Børnekoret 
medvirker ved gudstjenesten

Efter gudstjenesten vil der være varm 
suppe at varme sig på i Sognehuset.

Der betales kr. 30 for suppe.
Alle er velkomne.

Beboerforeningen og Tilsted Kirke 
holder søndag d. 19. februar kl. 
10.30 fastelavnsfest.

Vi begynder med familieguds-
tjeneste i kirken – og efter gudstje-
nesten går vi på skolen, hvor der er 
tøndeslagning med kåring af kat-
tedronninger og -konger. Bagefter 
vil der være en forfriskning for både 
børn og voksne. Man må meget 
gerne være udklædt.

Arrangementet er gratis og alle er 
velkomne.
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SOGNEINDSAMLING 2023

SØNDAG D. 12. MARTS 2023 KL. 10.00

I 2022 indsamlede vi i Tilsted sogn et rekordstort beløb til Folkekirkens Nød-
hjælp til hjælp blandt verdens allerfattigste og mest trængte.

Det vil vi gøre igen i 2023.
Vi vil gerne have dig med som indsamler og omkring 1. marts kommer 

der opslag i kirkeblad, på kirkens hjemmeside og på lokale facebook grupper, 
hvor du vil høre hvordan du melder dig.

Men sæt gerne allerede nu et stort X i din kalender.
Vi høres ved.
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Folkekirkens Nødhjælp skriver, at lige nu og her frygter 
Ukrainske familier vinteren. Krigen raser og der er brug for 
hjælp. Elværker og andre former for energiforsyning er blevet 
ramt af angreb – samtidig med at vinteren nærmer sig. 

Måske du allerede nu vil give et bidrag – se hvordan på  
www.noedhjaelp.dk 
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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.

Lige nu har vi et hold på otte babyer, 
med deres mødre, der mødes hver torsdag 
og sidste gang bliver torsdag d. 15/12.

Vi inviterer i foråret til Babysalmesang i 
Tilsted kirke fra torsdag d. 20. april 2023.
Det er otte torsdage i tidsrummet fra kl. 
10.30 til 11.30. 

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 organist Annette Boch Peder-
sen og tilmeld jer hos hende enten på 
mail: annetteboch@gmail.com eller en 
sms på mobil tlf. 21 96 44 48

De bedste hilsner fra din kirke  
og Annette Boch Pedersen

P.S. Der begynder et hold i Sjørring kirke 
torsdag d.26. januar 10.30, hvor man også 
er velkommen, tilmelding til Annette.

I januar 2023 starter vi ved Tilsted Kirke 
et Spirekor.

Spirekor er et tilbud om at synge for 
børn, der går i 2.-3. klasse, og hvor det 
musikalsk og fagligt er tilpasset denne al-
dersgruppe. Undervisningen bliver vare-
taget af kirkens organist Annette.

Det sker lige efter skoletid (i SFO-tiden) 
hver torsdag i musiklokalet på Tilsted 

skole. Du kan også være med, selv om du 
ikke går i SFO. Vi begynder torsdag d. 12. 
januar kl. 13.05-13.50.

Vi håber at dette tilbud, der er ganske 
gratis, vil blive taget godt imod.

Kontakt Annette, hvis I har spørgsmål 
på mail: annetteboch@gmail.com eller 
mobil: 2196 4448.

Med venlig hilsen Annette Boch Pedersen  

BABYSALMESANG

SPIREKOR
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BØRNEKOR VED TILSTED KIRKE

Tilsted Kirkes børnekor har lige – sam-
men med flere andre kor – deltaget i 
en koncert med Landskoret i Nykø-
bing Mors Kirke, der var fyldt til ran-
den. En rigtig god oplevelse og dag for 
vores sangere. Derudover har vi også 
medvirket ved BUSK-gudstjenesten i 
Tilsted Kirke – en gudstjeneste for, og 
af, børn og unge.

Nu forbereder vi op på at deltage 
ved gudstjenesten 1. søndag i advent 
og »Syng julen ind« som er den 20. 
december. Til »Syng julen ind« synger 
koret selv nogle af deres yndlings-jule-
sange og forbereder sig på fællessan-
gene.

Går du i 4.-5. eller 6. klasse og bor 
i Tilsted sogn, så er du velkommen i 
Tilsted Kirkes Børnekor. Du kan bare 
dukke op, og du er også velkommen til 
at kontakte Annette.

Vi synger hver torsdag kl. 13.50-
15.00 i Tilsted Sognehus (Silstrupvej 
28)

Der er altid plads til flere og det ko-
ster 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 kunstne-
risk læringsmiljø, der bygger på og ud-
vikler 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.

Efter juleferien begynder vi igen 
torsdag den 5. januar 2023.

Med venlig hilsen
Annette Boch Pedersen, 

mail: annetteboch@gmail.com
tlf. 21 96 44 48
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SJAELESORG.NU

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.
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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: Tommy Horn Kragh

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

12. Seksagesima LD  10.30
19. Fastelavn LD *10.30
26. 1.s.i fasten HSK 10.30 
 MARTS
05.  2.s.i fasten HSK 10.30 
12. 3.s.i fasten  *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.

 DECEMBER
04. 2.s.i advent HSK *14.00
11.. 3.s.i advent LD 10.30
15. Familiesang LD *17.00
18. 4.s.i advent HSK 10.30
20. Syng julen ind LD *19.00
21. Tilsted skole LD *8.15 og 9.15
24. Juleaften LD *13.30/15.00
25. Juledag LD *10.30
26. 2.Juledag AEM *10.30
  Skjoldborg Kirke 
 JANUAR
01. Nytårsdag HSK *16.00
08. 1.s.e.h.3.k LD 10.30
15. 2.s.e.h.3.k LD *10.30
22. 3.s.e.h.3.k. HSK 9.00
29. s.s.e.h.3. k. HSK 10.30
 FEBRUAR
02.  Kyndelmisse LD  *17.00
05.  Septuagesima HSK    9.00

DATO   KL. DATO   KL.

A
R

R
A

N
G

E
M

E
N

TE
R

– 
læ

s 
m

er
e 

in
de

 i 
bl

ad
et

4. december kl. 14.00
Familiegudstjeneste med 
minikonfirmanderne

15. december kl. 17.00
Familiesang for babyer og 
familien

20. december kl. 19.00
Syng julen ind sammen  
med Børnekoret

21. december kl. 8.15 / 9.15
Tilsted skole i Kirken

DRAGSBÆKCENTRET KL. 10.45

7. december  LD
24. december  LD
04. januar  IH
18. januar  LD
01. februar  HSK
15. februar  HSK
01. marts  HSK

NÆSTE KIRKEBLAD

Stof til næste nummer af SOGNET  
indleveres til Helle Sommer på e-mail:  
hsk@km.dk - tlf. 2138 8665  
senest 1. februar 2023.

LD = Lisbeth Damgren
HSK = Helle Sommer Kjærgaard 

IH = Inger Hørning
AEM = Anders Egon Møller

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

15. januar kl. 10.30 
Gudstjeneste og Menigheds-
møde i Sognehuset med frokost

2. februar kl. 17.00
Kyndelmissegudstjeneste og 
suppe i Sognehuset

19. februar 10.30
Fastelavnsgudstjeneste og  
tøndeslagning

12. marts kl. 9.00
Gudstjeneste og Sogne- 
indsamling

24. december kl. 13.30 / 15.00
Tilsted Kirkes Børnekor 
medvirker. 

25. december kl. 10.30
Gitte Gonge medvirker  
på trompet.

26. december kl. 10.30
Fællesgudstjeneste i  
Skjoldborg Kirke

1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste med  
kransekage og champagne
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