Kirke & Sogn
Tømmerby, Lild og Lildstrand
Marts · April · Maj 2019

Inde i bladet:
Leder: Opstandelsesikonen
Salmestafet
Gæsteskribent:
Buddhismens sidste nadver
Nødhjælpsindsamling 10/3
Børnegudstjeneste 24/4
Sangaften på kroen 1/5
Aftenkirke: ”Midt om natten”
Lokalsiden

Personaleoplysninger
Sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Tlf. 97 99 10 02
E-mail: jsho@km.dk
Mandag er fast fridag.
Julius er på efteruddannelse i uge 11 (11-17/3). Embedet varetages
af Gudrun Kurtz Nielsen, Øsløs-Vesløs-Arup pastorat, som træffes
på telefon 97 99 30 45 og mail: GUKN@KM.DK.
Organist: Irene Søndergaard Christensen,
Hyldevej 20, 7700 Thisted, tlf. 23 35 87 67, isc@os.dk
Tømmerby Kirke, tlf. 21 47 09 74, toemmerby-kirkegaard@c.dk
Graver: Palle Jensen, Håndværkervej 50, Frøstrup, tlf. 23 11 63 20
Medhjælper: Ib Pedersen, Stubmøllevej 2, Klim, tlf. 98 22 51 52
Menighedsrådsformand: Else Gregersen,
Kærupvej 105, Frøstrup, tlf. 21 60 16 54.
Lild og Lildstrand Kirker, tlf. 21 46 33 27, jytte@koldsgaard.dk
Graver: Jytte Koldsgaard, Håndværkervej 16, Frøstrup
Menighedsrådsformand:
Aase Stjerne Hansen, Lundvej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 30 64 83 19
Kirkesanger:
Birthe Bundgaard, Tømmerbyvej 49,
Tømmerby, tlf. 23 60 75 03
Hjemmeside: www.sogn.dk/toemmerby/
www.sogn.dk/lild
Tømmerby-Lild Sogne er på Facebook
Udgiver: Tømmerby og Lild menighedsråd
Redaktion: Sognepræsten
Stof til næste nummer af Kirke & Sogn sendes til sognepræsten
inden 1. maj 2019.
Tryk: Fjerritslev Tryk

KIRKEKØRSEL
Kan man ikke ved egen hjælp komme i kirke, må man ringe
– gerne senest lørdag – til:
Kjestine Jensen, tlf. 25 34 60 94
eller Arne Hegelund, tlf. 97 99 10 92 eller 21 36 97 05

Kommende
menighedsrådsmøder
5. marts
2. april
7. maj
4. juni
Lild Menighedsråd holder
møde kl. 17:00, fællesmødet
er kl. 18:30, hvorefter der er
møde for Tømmerby Menighedsråd kl. 20:00.
Møderne er offentlige og
foregår i konfirmandstuen,
Kirkevej 40.
Kirkerne er åbne for besøg i
dagtimerne undtagen lørdag
samt søndag, hvor der til gengæld altid er gudstjeneste i én af
vore tre kirker.
Nøgle til Tømmerby Kirke kan lånes hos Anne Grethe Sørensen,
tlf. 60 21 10 43
eller Else Gregersen,
tlf. 21 60 16 54.
Lildstrand Kirke er
åben alle dage i
dagtimerne.

Vi mødes til
gudstjeneste
på Trye

om tirsdagen kl. 10.30
på følgende datoer:
5. marts
19. marts
2. april
16. april
30. april
14. maj
28. maj
Alle er velkomne!
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Opstandelsesikonen
Af Julius Sebastian Bang Holst
Også i år bliver det påske, og
over hele jorden vil man synge
glade påskesalmer. Mange steder på trods af, at man ikke har
meget at råbe hurra for; på trods
af at der egentlig er ligeså meget
(om ikke mere) mørke end lys.
Og påske bliver det, fordi der
i og med et vist menneskeliv i
tidens strøm er sket noget, som
aldrig er sket hverken før eller
siden, en begivenhed som har
rystet jorden i sin grundvold
– så vi nu må sige, at siden dét
hændte, har intet været som før:
Alt er nyt, vi lever i en ny tid.
Den tidligere engelske ærkebiskop Rowan Williams afrunder
sin lille bog om påsken, ”Gud
med os” (Eksistensen 2019), med
et afsnit om Opstandelsesikonen.
Det er et helligt billede af Jesu
opstandelse.
Hvis man kigger efter, er der
tilsyneladende ikke ret mange
ligheder med beretningen fra
Markusevangeliets kapitel 16,
som vi hører Påskedag. Vi ser
hverken englen eller de skræmte
kvinder ved den tomme grav. Vi
ser i stedet Jesus, der har trampet dødsrigets porte i stykker og
nu stiger op med Eva og Adam i
hånden.
Det skal vi se, fordi ikonen viser os den inderste kerne i, hvad
der er på færde i beretningen
om Jesu opstandelse. Og hvad
der er på færde, er intet mindre
end, at selve verden skabes på
ny. Her er Gud og Adam og Eva:
Sådan begyndte det med denne
verden, og her begynder det på

ny. Påskeberetningen er fortsættelsen
på Guds skabelse,
Guds fremelskning
af liv ud af intet.
Ikke blot Jesus bliver oprejst fra de
døde, men også
Adam og Eva – nyskabte.
Ved
nærmere
eftersyn ser vi på
ikonen, at Adam og
Eva er blevet gamle. Håret er gråt,
ansigterne bærer
præg af erfaring og
lidelse, de er mærket af det levede liv.
Her er Adam og
Eva, som selvfølgelig er os selv, der
også går rundt hver
især mærket af vores historie,
herunder vores nederlag og svigt:
Det er vores ansigter dér på ikonen.
Så når vi taler om opstandelsen som en nyskabelse, er det
forstået på den måde, at Jesus
rækker ned og rører ved præcist
de ansigter: Adam og Eva som
gamle. Han gør dem ikke unge
igen som med et svirp med tryllestaven. Det materiale han vil
arbejde med, er os mennesker,
som vi nu engang er blevet på
godt og ondt.
Opstandelsen handler ikke
om et blankt stykke papir, hvor
Gud har visket vores historie
og nederlag ud med viskelæder.
Den handler om, hvordan smerte og nederlag selv, mennesket
som det er, kan blive forvandlet

til noget skønt. Gud skabte os,
og nu nyskaber han os ved at
plante noget nyt og frisk i vores
gamle ansigter.
Og derfor er opstandelsen
godt nyt for os, der lever i en
verden med så megen smerte,
der ikke kan tages tilbage eller
fjernes. Og hvor der ellers kan
synes så lidt håb om forandring
i praksis. For Jesus kommer ikke
for med et trylleslag at glatte furerne i vores ansigter ud – men
han siger, at dybt nede i denne
virkelighed – som den er – vil
han være levende tilstede og forvandle den. ”Frygt ikke! For jeg
har overvundet verden.”
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Salmestafet

Mel.: Erik Sommer 1993

Salmestafetten er et tilbagevendende indlæg i kirkebladet. Den går ud
på, at man fortæller om en eller flere yndlingssalmer. Derefter giver man
stafetten videre til en anden efter aftale. Til dette kirkeblad har Estrid
Hansen skrevet om et par salmer.
Der er ikke mindre end 791 salmer i Den Danske Salmebog.
Hvilket skatkammer!
”Fattigt det folk, som ingen sange har”, ”Lovsang sømmer sig”,
”Bryd ud i jubel for Herren”. Citater om sangens betydning for
os mennesker er der nok af.
Troels Kløvedal nævner i en af
sine bøger, hvad han ser som
grundlæggende i et stærkt fællesskab: At kunne græde sammen – og be’ sammen,
synge sammen – og le sammen.
Kurt Ravn skrev i avisen efter
tsunamien i 2005: ”Salmernes
ord og betydning fremstod klarere end nogensinde.”
Jeg har valgt nr. 552: Nu har du
taget fra os. Holger Lissner har
skrevet teksten. Jeg lærte den at
kende i april 1998. Min søster var
død, og hendes veninde læste
salmen op for os, som stod ved
dødslejet. Den salme gav trøst og
styrke. Den er så god at læse, når
man har mistet et elsket mennesket. Prøv selv.
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Den anden salme, jeg har valgt,
er nr. 725: Det dufter lysegrønt af
græs. Den hænger – for mig – i
allerhøjeste grad sammen med
melodien.
Salmen får sanseindtryk fra naturen flettet ind i menneskeliv
og kristendom, så det emmer af
livsglæde. Johannes Johansen har
oversat teksten fra svensk.
Til slut mit yndlingsvers fra nr.
291:
Skin over vang som en morgen med
sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Liﬂigheds magt gøre dorskhed
opvakt,
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld
(N.F.S. Grundtvig, 1837)

Stafetten gives videre til
Torben Persson, Bjerget.

1. Nu har du taget fra os,
hvad du engang har givet.
Nu favner døden den, der
for os var selve livet.
Og intet bliver mere
helt, som det var, herefter,
for sorgen river i os
med kærlighedens kræfter.
2. Nu er vi fyldt af savnet
og gruer for i morgen.
Men, Gud, du kommer til os
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af
den gådefulde stilhed,
men du er også nær med
din nådefulde mildhed.
3. Du griber os i mørket
og blidt mod lyset vender.
For selv om vi er adskilt,
er vi i dine hænder.
Og du var selv i mørket
den dag, da Kristus døde,
du rejste ham til livet
i påskens morgenrøde.
4. Se, døden er forandret.
Nu kan den ikke vinde!
Da Kristus tog den på sig,
blev den en slagen fjende.
Og derfor kan vi håbe,
at også vi får givet
at gå i morgensolen
og glæde os ved livet.
5. Så lad kun sorgen synge,
få luft for al sin klage,
og lad kun savnet tynge,
din godhed blir tilbage.
Du gir os nye kræfter.
Du knytter nye tråde.
Og hvad så sker derefter,
må komme af din nåde.
Holger Lissner 1993 og 1996

Mel.: Waldemar Åhlén 1933
1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Carl David af Wirsén 1889
Johannes Johansen 1985, 1988,
1993, 1995 og 1996

Materialer til ikoner
I løbet af foråret skal vores konfirmander arbejde med Ikoner. Derfor søger vi materialer som f.eks.
gamle smykker, frimærker, nøgler, mønter, knapper og alt muligt
andet. Kun fantasien (og den har

konfirmanderne meget af) sætter
grænser for, hvad der kan bruges.
Hvis du ligger inde med noget, vi
må få, modtages det taknemmeligt
i konfirmandstuen, Kirkevej 40.
Giv gerne et opkald på forhånd.

FORÅRSGUDSTJENESTE

Lildstrand kirke den 31. marts kl. 10:30
Som led i den årlige Bulbjergweekend har konfirmanderne været
med til at lave kunst og forårspynt til søndagens gudstjeneste i
Lildstrand. Efter gudstjenesten er konfirmandfamilierne inviteret
til frokostmøde på Bulbjerghjemmet.

Tilbagevendende i fastetiden
vil vi synge Janne Marks nadverhymne fra 2015, som hun
siger, er skrevet ind i en slags
nordisk taizé-tradition. 100
Salmer nr. 849:
Igen berørt, bevæget af
dit ord, din ånd
dit ord, din hånd
her heler du hver bristet sang
om lyse liv og dage
vi får dit mod, vi tør gå ud
og være lys i verden
vi er af dig, du er i os,
er vores liv og færden.

Mange tak til
Lea Jull Bagger Christensen
for nye bamser til kirkernes
børnetasker.
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Buddhismens sidste nadver
af Chr. Lindtner, dr.phil., Klim Strand
Akkurat som der i kristendommen berettes om Herrens påskemåltid med de tolv disciple,
således beretter det buddhistiske evangelium (Mahâparinirvânasûtram) om Buddhas sidste
sammenkomst med sine disciple,
der alle er munke. Begivenheden
finder sted hos en person ved
navn Cundas (udtales: Tjundas).
Da denne begivenhed ikke har
fundet plads i de ellers ikke så
få udvalg af buddhistiske skrifter, der findes på dansk, kan det
sikkert påkalde en vis interesse
netop nu her at præsentere denne
spændende tekst i hovedtræk.
Buddha, der nu er svækket af
alder, er på vej til sidste akt af sit
jordiske liv. Et hovedpunkt i hans
Lære (dharma) har det altid været
at minde os om alle tings forgængelighed. Alt, hvad der fødes og
lever er bestemt til at dø og gå i
opløsning. Denne lov gælder naturligvis også hans egen person.
Omgivet af disciplene peger
han på sig selv, og siger: Se, dette
er mit legeme. Og han gentager
med en let ændret ordlyd: Se nøje
på mit legeme!
Meningen med denne gentagne opfordring til disciplene er
ikke blot, at de skal ihukomme
deres Herre, men også hans Lære
om alle tings ubestandighed. Akkurat som i kristendommen er der
tale om et evangelium, der hos de
fire evangelister gengives i en ofte
noget afvigende ordlyd.
Nogle gange tales således om
Buddhas sidste ord, andre gange
om hans sidste måltid.
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Sammenkomsten hos Cundas,
hedder det videre, skæmmes af
en meget kedelig hændelse, idet
en af disciplene ser sit snit til at
stjæle en kostbar skål, der står på
bordet. Da et af de ti buddhistiske
bud jo siger, at man ikke må stjæle, bliver den slemme discipel til
en buddhistisk forræder. Navnet
på denne forræder nævnes ikke,
men da forræderiet netop finder
sted hos Cundas, hvem kommer
da ikke til at tænke på Judas!
Når Buddha to gange peger på
sit legeme, er det ikke blot fordi
han ønsker, at henlede disciplenes opmærksomhed på dets timelige forkrænkelighed, men der
er også et lysere budskab, som
disciplene kender fra anden sammenhæng.
Akkurat som i kristendommen
skelnes mellem Buddhas to legemer, det ene er jordisk og forgængeligt, det andet er himmelsk og
uforgængeligt. Paulus spiller, som
man vil erindre, på en lignende
distinktion mellem Herrens to legemer i 1 Korinterbrev 15.
Det er netop her, at den buddhistiske tanke om genfødsel finder sin rette sammenhæng.
Buddhisterne fortæller mange
historier om Herrens genfødsel
eller genopstandelse. Før han
blev en rigtig Buddha var han en
såkaldt Bodhisatto. Der fortælles mange historier om, hvorledes han i tidligere liv beviste sin
kærlighed til andre - ikke kun
til mennesker - men også til dyr.
Særlig kendt er fortællingen om,
hvorledes Bodhisatto ofrede sit
kød og sit blod for at en lille tiger
unge, der var døden nær af sult og

tørst, kunne få nyt liv. Bodhisatto
sagde: Spis mit kød, drik mit blod.
At give sit liv for andre betragter buddhisterne gerne som det
største offer nogen kan yde.
Når Buddha opfordrer disciplene til at se på hans legeme, opfordrer han dem på samme tid
til at ihukomme, hvorledes han i
tidligere liv har ofret sit kød og sit
blod for at andre kunne få livet.
De buddhistiske kilder er uenige om, hvad der var den umiddelbare årsag til Herrens svækkelse
og bortgang, som lidt senere fandt
sted mellem to træstammer, hvor
han var omgivet af to disciple.
Nogle vil vide, at Buddha døde
af alder (han var nu firs år gammel), andre mener, at han døde
fordi det svinekød, han fik serveret under det sidste måltid hos
Cundas, viste sig at være fordærvet eller ligefrem forgiftet.
Buddhisterne kender tilsyneladende ikke noget til en jødisk påske, eller pascha, men taler derimod, som anført, om det sidste
måltid. Ordet for ”sidste”er pascima, og igen kan man let komme
til at tænke på det ord, der ligger
bag vort eget ”påske”.
Beretningen ender med, at
Buddhas ”kostbare legeme” mirakuløst går op og hjem til Guds
himmel, samtidig med, at der
opstår en strid om fordelingen af
hans jordiske relikvier. De begivenheder fra Buddhas
sidste dage, der her er gengivet i
korte hovedtræk, har været kendt
over hele den buddhistiske verden
i mere end 2000 år, og bør derfor
også være kendt her i Danmark.

Vær med til indsamling 10. marts
Søndag d. 10. marts 2019 kl.
11.00-13.00 håber vi at sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed
for at give verdens mest udsatte
mennesker en håndsrækning.
Klimaforandringerne er her, og
de er kommet for at blive. Millioner af mennesker er truet af sult
og oversvømmelser, og allerede
nu må mange forlade deres hjem
for at finde mad og sikkerhed.
I verdens fattigste lande mangler man alt det, der beskytter os
danskere mod klimarelaterede
katastrofer.
Det kan være diger, dæmninger og opsamlingssøer, der kan
forhindre oversvømmelser. Det
kan være broer og solide bygninger, der ikke falder sammen ved
jordskred.

Men det kan også handle om
at hjælpe en sulten bonde med
at dyrke quinoa, som er fyldt med
protein og bedre til at modstå tørke end andre afgrøder.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor
klimaforandringerne slår meget
hårdere, end de gør i Danmark.
Det er mennesker i lande som
Etiopien, der betaler regningen
for klimaforandringer i form af
oversvømmelser, tørke og andre
naturkatastrofer. Vi samler ind for
verdens fattigste, men vi gør det
også for vores egen skyld. Kloden
er nemlig noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele klodens
problem. På sigt vil vi alle komme
til at mærke konsekvenserne af
de globale temperaturstigninger
på egen krop.

Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en tur for klimaet og
verdens mest udsatte mennesker.
Meld dig som indsamler hos
Dorte Krøyer på tlf: 25 74 15 40
eller viceforstander@bjerget.
Vi starter med kaffe i konfirmandstuen, hvor ruterne fordeles. Der er både bil-, cykel- og
gå-ruter. Der er varm mad efter
indsamlingen, hvor vi hygger os,
mens indsamlingsresultatet gøres
op.

Der er BABYSALMESANG hver uge
for forældre og børn i Tømmerby-Lild, ØsterildHunstrup-Hjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
Babysalmesang er blevet et fast ugentligt tilbud. Hver
fredag er der således mulighed for at få en musikalsk
oplevelse med det lille barn (indtil ca. 10 måneder).
I forløbet sættes der fokus på det tætte bånd mellem mor/far og barn. Babyer kan se, høre og mærke,
og sanserne stimuleres gennem sang, bevægelser,
farver og musik. Det eneste, du/I skal medbringe, er
jeres barn samt et blødt underlag/madras, som barnet
kan ligge på. Det er gratis at deltage.
Vi mødes i Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741
Frøstrup fredage kl. 10-11.
Cirka en gang hver anden måned mødes vi i stedet,
efter aftale, en lørdag, for at begge forældre, nysgerrige bedsteforældre og større søskende har mulighed
for at være med.

Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen
(tlf. 2335 8767) eller sognepræst Julius Sebastian
Bang Holst (tlf. 9799 1002) for tilmelding og eventuelle spørgsmål.
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Siden sidst
Døbte:
Tillykke med dåben ønskes:
Liva Pedersen Frimor
25. november
i Tømmerby Kirke
Esben Bak Bliksted
5. januar i Tømmerby Kirke

Fra Børnegudstjenesten den 6. februar
om ”Moses i sivkurven”. Børn og forældre hyggede sig i
kirken og til efterfølgende fællesspisning
i konfirmandstuen.

Madeline Maria Bundgård
2. februar i Tømmerby Kirke

Liva

Et kor blev stablet på benene til at synge til De Ni Læsninger i Tømmerby 3. søndag i advent (de fleste korister er med på billedet). Der er
planer om snart at lave et korarrangement igen – også nye interesserede er hjertelig velkomne.

Esben

Madeline

8

Minikonfirmanderne og 3.-4. klasse opførte krybbespil ved skolens juleafslutning og på plejehjemmet.

Børnegudstjeneste med påsketema
Onsdag den 24. april kl. 17:00
i Tømmerby Kirke
På en normal hverdag i en børnefamilie skal der købes ind, laves
mad og helst også være tid til at
være sammen med børnene på
én gang. Denne onsdag kan børnegudstjenesten forene det nyttige med det sjove!

Det begynder i Tømmerby
Kirke med en kort gudstjeneste
i børnehøjde. Her kan alle være
med til at synge og høre om Gud,
både børnene og deres voksne.
Efter gudstjenesten indbyder vi
alle, der har lyst til at spise med
og hygge sig sammen med andre
familier i konfirmandstuen. Maden er forberedt, og vi siger tak

for i aften kl 18:45, så sengetiden
kan overholdes.

”Den Store Uge” i Tømmerby-Lild Pastorat
Palmesøndag
Minikonfirmanderne har haft en
finger med i forberedelserne, når
der den 14. april er familievenlig
gudstjeneste i Lild kirke kl. 10:30.
Samtidig markerer det afslutningen på denne sæson med minikonfirmanderne. Kom og vær
med til at lukke op for påsketidens drama.

Skærtorsdag
med uddrag af Messias
En gudstjeneste med masser af
musik i Tømmerby Kirke kl. 19.00.
Påskens højtid bærer præg
af sine dramatiske fortællinger
og dybe, menneskelige klangbund – med temaer så som liv og
død, svigt og troskab, katastrofe
og redning. Skærtorsdag bringes musikken i tæt samspil med
evangeliet, der forkyndes og fortolkes i både ord og toner.
Mange vil genkende musikken
fra G.F. Händels oratorium Messias, om ikke andet så Halleluja-

koret. De fleste forbinder dog
nok musikken med december og
advent. Men faktisk lod Händel
sit værk opføre første gang efter
påske, og den midterste del af det
kendte værk omhandler netop
Jesu lidelse, død og opstandelse.
Det bemærkelsesværdige ved
teksterne i Messias, er at de alle er
taget stort set direkte fra Bibelen,
og at historien om Jesus (Messias)
hovedsagelig fortælles gennem
gammeltestamentlige profetier.
Det bliver ikke de store korsatser, der er i centrum denne dag,
men inderlige og flotte satser.
Uddragene af Messias fremføres af lokale strygere og solister,
nemlig familien Wilbrandt Kjær
fra Sennels, Julie Nørgaard Holst
og Julius Sebastian Bang Holst
samt organist Irene Søndergaard
Christensen.

Langfredag
Langfredag den 19. april kl. 10:30,
er der liturgisk gudstjeneste i Lild

strand Kirke. Det bliver en smuk
gudstjeneste, hvor der fortælles
om begivenhederne Langfredag
gennem bibelske tekster, sang og
musik. Langfredag er en sørgedag
uden blomster og tændte lys på
alteret.

Påskedag og
Anden påskedag
Søndag morgen bryder påsken
ud, som kronen på alle kristne
højtider. Med en af de tidlige kirkefædres smukke ord er påsken:
”festernes fest og triumfernes
triumf, den overstråler alle andre
festdage … som solen overstråler
stjernerne” (Gregor af Nazianz).
Derfor er to gudstjenestedage i
træk ikke spor for meget.
Kristus er opstanden fra de døde!
Med døden trådte han
døden under fode,
og dem, der er i gravene,
har han skænket et evigt liv.
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LOKALSIDERNE

Ny læge- / sundhedsklinik på vej til Frøstrup
Sundhedsgruppen glæder sig
sammen med borgerne på Hannæs over, at vi i 2019 skal indvi
vores nye klinik på Trye i Frøstrup.
Den 21. februar var der borgermøde herom, hvor frivillige kunne melde sig til at følge processen.
Sundhedsgruppens overordnede mål er at sikre en primær
lægefunktion på Hannæs.
Falcks Lægehuse blev pr.
1.10.18 overtaget af selskabet Alles lægehuse, ejet af Thomas Helt.
Vi har haft møde med Thomas og

direktøren i selskabet Linda Matzen på vores initiativ.
Rygterne om frafald i patientgrundlaget blev afkræftet, og der
er nu 1.750 patienter tilknyttet
vores lokale lægehus.
Problemet er ikke at finde læger,
blot er det en udfordring at fastholde dem i lang tid ad gangen.
Dog er trygheden i den øvrige faste stab inkl. sygeplejerske et godt
skridt på vejen, indtil lægeproblematikken bliver løst.
Idéen om et sundhedshus med

mange tilbud arbejder vi videre
med, således at anden fase, efter
vores nye læge-/sundhedsklinik
ser dagens lys i 2019, kan igangsættes umiddelbart herefter.
Hermed en opfordring til positivt at møde og styrke sundhedstilbuddene i vort område ved at
brug lokale tilgange videst muligt.
Kun derved opnår vi borgernære
sundhedstilbud til gavn for dig,
dine børn, ældre borgere og alle,
som måtte have brug herfor.
Sundhedsgruppen

Forbedring af skoleveje m.m.

De 8 borgerforeninger, har nedsat en stigruppe,
der skal fokusere på infrastruktur, forbedrede
stisystemer, farlige skoleveje, fart m.v. i hele
Hannæs-Østerild området.
Til dette projekt er vi netop bevilliget kr. 50.000
fra Thy Mors Energi, som vi er rigtig glade for.

Årets konfirmander
17. maj kl. 10 i Tømmerby Kirke
Maja Dissing
Stine Hvam Friis
Josefine Raaby Jensen
Sofie Skjellerup Jensen
Sebastian Bang Madsen
Silas Szuwalski Ommedal
Caroline Røgen Thonsgaard
Amalie Harbo Åkerstrøm
19. maj kl. 10 i Lild Kirke
Mikkel Jepsen Lund
Nikolai Valentin Lystbæk
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Støtteforeningen Hannæs-Østerild (SHØ)
MØD OS VED TIRSDAGSMØDERNE
HVER 2. TIRSDAG KL. 15.00 PÅ FRØSTRUP KRO
Mød os tirsdag den 12. marts.
Vi skal kunne tale om alt med alle og vidt og bredt om livets gang i Hannæs-Østerild området

P.t. har vi et overordnet tema:

PROJEKT:
100 DELTIDSARBEJDSPLADSER
i Hannæs–Østerild–området
inden år 2024.
BAGGRUND:
Masterplanen Hannæs-Østerild
– livet i centrum.
Heri står b.la.: ”Vi vil arbejde for, at oplevelsesøkonomien får en større plads i lokalområdet”.
I afsnittet Erhvervsliv og infrastruktur beskrives
samarbejde med erhvervs- og foreningslivet.
Definition af deltidsarbejdspladser:
Deltid, blot mindre end 37 timer.
Kan være både lønnet og ulønnet.
Mindre rådighedsbeløb – mere livskvalitet:
Værdisæt for et liv i Hannæs Østerild området skal
beskrives detaljeret med det perspektiv, at sidst
tjente krone ikke nødvendigvis giver bedre livskvalitet.

DET KOMMENDE ARBEJDE:
• At beskrive hvilke udviklingsscenarier, vores område kan byde ind med.
• Iværksætterhus/lokaler: Dette har vi måske allerede tilgang til.
• Fremtidens arbejdspladser – et forsøg på at fremtone nye måder at leve og arbejde på
• Nærværende arbejde ses i relation til Masterplanen og dets indhold i øvrigt.
• Ekstra fokus på de tiltag, der er gjort i forvejen i
området, altså fokus på energi og bæredygtighed. Dette gælder også som grundlag for det arbejdsliv og liv i øvrigt, som måtte leves i området.
• Herudover fokus på de problemer, som vi uden
tvivl kommer til at skulle håndtere i fremtiden.
Det handler bl.a. om naturen og om biodiversitet.

Fordele og afsavn skal defineres med blik for, hvilket lokalområde vi befinder os i.
Erhvervsliv – og deltidsarbejdspladser:
I Hannæs Østerild områdes findes såvel store, men
ikke mindst mange små eller enkeltmandsvirksomheder.
Der skal oprettes en lokal erhvervsklub, som mødes
1-2 gange årligt med beskrevet idégrundlag.
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Gudstjenesteliste Marts, april, maj 2019
Dato
3/3
10/3
17/3
24/3
31/3
7/4
14/4
18/4
19/4
21/4
22/4
24/4
28/4
5/5
9/5
12/5
17/5
19/5
26/5
30/5
2/6

Tømmerby					Lild
Lildstrand
Fastelavns søndag
13:00		
1. s. i fasten
10:00		
2. s. i fasten		
9:00 MM
3. s. i fasten
10:30		
Midfaste søndag			
10:301
Mariæ bebudelses dag
10:30		
Palmesøndag		
10:30
Skærtorsdag
19:002		
Langfredag			
10:303
Påskedag
10:30		
Anden påskedag		
10:30
Børnegudstjeneste
17:00		
1. s. e. påske		
19:00 GN
2. s. e. påske
10:30		
Aftenkirke: Midt om Natten		
19:00
3. s. e. påske		
9:00 MM
Bededag
10:004		
4. s. e. påske 		
10:004
5. s. e. påske
10:30		
Kr. Himmelfartsdag			
10:30
6. s. e. påske
10:30		

Helligdag/arrangement

Efter alle søn- og helligdagsgudstjenester er der kirkekaffe undtagen Langfredag samt konfirmationsgudstjenesterne.
1= Konfirmander medvirker.		
2= Musikgudstjeneste
3= Liturgisk gudstjeneste uden prædiken og altergang.
4= Konfirmationer
GN = Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. MM = Mariane Madsen

ARRANGEMENTER PÅ TRYE
13. marts kl. 14:00:

Onsdagshygge med banko.

10. april kl. 14:00:

Onsdagshygge med banko.

24. april kl. 14:00: 	Onsdagshygge med sognepræst Gudrun Kurtz Nielsen,
Vesløs.
29. maj kl. 14:00: 		Onsdagshygge med musikunderholdning ved Ole Kappers.
26. juni kl. 12:00: 		

Sct. Hans fest med pølser og is.

AFTENKIRKE

TORSDAG DEN 9. MAJ
KL. 19.00 I LILD KIRKE
I anledning af at Bjerget Efterskole har spillet musicalen Midt om Natten den 25. og 26. april, indbyder vi
nu til en Midt om Natten-gudstjeneste i samarbejde
med efterskolen. Undervejs vil eleverne fremføre nogle
af sangene fra musicalen. Bibeltekster og sangtekster
af Kim Larsen vil være ord og fællessang i gudstjenesten. Deltagelsen er naturligvis gratis og alle er
velkomne!

Program for Frøstrup IM
Dato Kl.

Aktivitet

20/3
3/4
25/4
1/5
2/5

Bibelmøde		
Foredrag ”Fra kordreng til sognepræst”
Julius S. B. Holst
Bibelmøde		
Bibelundervisning
Hans Jørgen Hedegaard
Bibelundervisning
Hans Jørgen Hedegaard
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19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

Taler

Sted
Anne Margrethe Larsen
Konfirmandstuen
Kjestine Jensen
Hillerslev missionshus
Hillerslev missionshus

