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Kærlighed
I, kære læser, kender helt
sikkert tegneserien ”Radiserne” af Schulz. Den stribe
jeg vil fortæller jer, om
handler om kærlighed.
Søren Brun ligger op ad et
træ. Det samme gør den lille
rødhårede
pige.
Den
rødhårede spørger Søren
Brun: ”Forklar mig kærligheden, Fister!” Søren svarer
hende: ”Kærlighed kan ikke
forklares. Jeg kan forklare
en bog eller et maleri eller et
digt, men jeg kan ikke forklare kærligheden.” ”Prøv,
Fi-ster!” nøder den rødhårede, ”prøv at forklare kærligheden.” Så svarer Søren
Brun hende: ”Tja, lad os
sige at jeg ser sådan en lille,
nuttet pige gå forbi, og
jeg...” Så afbrydes han af
den rødhårede: ”Hvorfor
skal hun være nuttet? Hvad,
Fister? Kan man ikke blive
forelsket i en pige, der ikke
er nuttet, men har fregner og
stor næse? Forklar mig det,
Fister!!” Så svarer Søren
Brun hende: ”Joh, det kan
man vel... Nå, lad os så sige
at jeg ser en pige med en
stor tud, og jeg...” Så skriger
den rødhårede ham ind i
ansigtet: ”Jeg sagde ikke
stor tud, Fister!” Hun skriger så højt, at Søren Brun
vælter omkuld, og liggende
på ryggen svarer han hende:
”Ikke alene kan man ikke
forklare kærligheden... Man
kan faktisk slet ikke tale om
den...”
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Han har jo ret, den kære
Søren Brun. Men ikke desto
mindre må vi af og til prøve
at nærme os det svære
begreb ”kærlighed.”
Kender I eventyret om
kongen og blomsterpigen?
Der var engang en ung konge, som regerede et lille
land. Han boede i et slot
sammen med sine tjenere,
men han havde ikke nogen
hustru.
Hver uge plejede han at
køre ud i sit rige for at se til,
at alt gik, som det skulle.
Men en dag, da han var på
vej hjem til slottet, kom han
forbi torvet. Der så han en
pige, som sad og solgte
blomster ved en bod. Hun
var så smuk, at han ikke
kunne få hende ud af sine
tanker.
Da der var gået en måned,
var han klar over, at han
elskede pigen, og at han vil-

le gifte sig med hende. Han
kaldte sine rådgivere sammen og kundgjorde den glade nyhed for dem. Der skulle være kongebryllup.
Men pludselig fik den
unge konge betænkeligheder. Han tænkte på, hvad der
mon ville ske, hvis han
befalede pigen at gifte sig
med ham, og hun så senere
ikke elskede ham. Hvad
skulle han gøre for at vinde
hendes hjerte? Vise hende
hvor rig han var? Hun ville
garanteret blive imponeret,
men det var jo ikke at elske
og have kær.
Så fik han en anden idé.
Han ville give hende rige
gaver, så ville hun da blive
taknemmelig. Men at være
taknemmelig og så at elske
og have kær, er ikke det
sammen.
Til sidst indså kongen, at
der kun var én løsning. Han
skulle ikke komme til pigen

som konge, men klædt som
tigger eller bonde og forsøge at vinde hende som én
af hendes egne.
Tidligt næste morgen
mens det endnu var mørkt,
gik den unge konge ud af
slottets bagindgang og vandrede til torvet. Hvor var
han nervøs og usikker! Han
som havde magt over hele

riget, magt over alle landets
penge og soldater, var pludselig ganske magtesløs. Der
var noget, som han ingen
magt havde over: Pigens
hjerte. Her måtte friheden
råde. Frihed til at elske eller
lade være, frihed til at sige
ja eller nej.
Fik kongen held med sin
plan? Det ved vi ikke, det

afhænger helt og holdent af
pigen.
Det eventyret vil fortælle
er jo: End ikke det mest
magtfulde menneske har
kontrol over kærligheden.
Hverken i én selv eller hos
den elskede.
Gitte Ishøy.

Flemming holder ferie...
Nu skal
Flemming til at
holde ferien
fra 1992...
Den 1. august i år er Flemming Andersen ikke længere kordegn i Thisted. Han
startede sit virke den 1. juli
1992, så han får lige godt 14
år på posten. Forinden havde han været lærer i Lemvig
gennem 21 år, så han nåede
ikke lige at få holdt sin sommerferie i 1992, før han
skiftede erhverv. Den ferie
skal holdes nu ...
I Lemvig var Flemming
gennem 20-25 år aktiv i det
kirkelige arbejde, dels som
spejder og dels som medlem
af menighedsrådet, senest
som formand. Af kordegnen
var han blevet inspireret til
at tage kordegneuddannelsen, så da stillingen i Thi-

sted blev ledig, havde han
altså allerede den side af
sagen på plads.
- Når man er kordegn, har
man en alsidig og central
funktion, siger Flemming
Andersen. De tre store
arbejdsområder er kirkebogen, de kirkelige handlinger
og menighedsrådet.
Med hensyn til kirkebogen er der sket en kolossal
udvikling i Flemmings tid,
for selv om de gamle, håndskrevne kirkebøger stadig
har deres mission, sker registreringen i dag elektronisk.
Det første halve år var der
ikke computer på kirkekontoret, men det kom der kort
tid efter - og siden er udviklingen på dette område gået
så hurtig, at det til tider kan
være svært at følge med.
Ved udgangen af 2006 vil
således al post fra Kirkeministeriet blive sendt som epost.
De kirkelige handlinger er
meget mere end indgangs-

og udgangsbønnen og lidt
assistance ved nadveren.
For eksempel har Flemming
medvirket ved et væld af
begravelser og tidligere
også ved udsyngninger i
kapellet, privat eller på
sygehuset. Han anslår, at
han var med til udsyngning
ved 25-30 pct. af årets 150
begravelser for år tilbage - i
dag er det typisk en bedemand, der varetager denne
funktion.
Er der nogen, der mangler
en salmebog ved en begravelse, træder Flemming
diskret til, og han følger lige
så diskret med ved konfirmationerne og holder bl.a.
øje med, om nogen af de
unge får et ildebefindende det er faktisk sket et par
gange.
Som kordegn har man
utroligt spredte arbejdstider,
og man skal kunne lidt af
hvert. For eksempel er
Flemming sekretær for
menighedsrådet og må som
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sådan klare en masse papirarbejde. Han har også arbejdet med kirkeblade siden
midten af 1970'erne, så det
har været naturligt, at han
også har været redaktør af
vort eget kirkeblad.
Om fremtiden i Thisted
sogn siger Flemming, at en
sognemedhjælper ville kun-

ne give præsterne god støtte
og hjælp i undervisningen af
minikonfirmander og konfirmander og knytte et godt
forhold til de kirkelige foreninger, og han ser arbejdet
med børn og unge som en af
de største opgaver.
Personligt vil han nu til at
nyde, at hverdagen og ugen

ikke længere bliver klippet i
stykker, og han har et par
ideer til opgaver, der skal
løses i hus og have. Desuden fortsætter han som medlem af Thisted Y's Men's
Club.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Skiftedag
1. juni er skiftedag i personalegruppen. I kirken holder Else Østergaard som afløser for kirketjeneren og Inger Enevoldsen overtager jobbet.
På kirkegårdskontoret holder Else Jensen som kontormedhjælper for kirkegårdslederen
og Metha Jespersen er ansat i den stilling.
Else Østergaard fortsætter dog stadig som husmoder i Kirkecentret og Else Jensen til
midt i august som kasserer. Tak til Else'rne og velkommen til Inger og Metha.
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Juni
Torsdag 1. juni
19.30: IM, møde v. indremissionær Svend
Taulborg, Struer. Taler over emnet ”Fundament der fastholder.”
Søndag 4. juni (pinsedag)
08.30: gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00: højmesse v. G. Ishøy
Mandag 5. juni (2. pinsedag)
10.00: højmesse v. M. Christiansen
19.30: KFUM OG KFUK og Soldatervenner, grundlovsfest v. landssekretær
Bent Ingemann Jensen.
Onsdag 7. juni
10.00: Onsdagssammenkomst, udflugt til
Thyborøn og Lemvig. Afgang fra Rutebilstationen. (Se annoncen)
Søndag 11. juni
Ingen gudstjenester i kirken, men
11.00: friluftsgudstjeneste i Nors v. Henning B. Sørensen. (Se bagsiden)
Onsdag 14. juni
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. sognepræst Robert Enevoldsen, Thyborøn.
Søndag 18. juni
08.30: gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: højmesse v. P. H. Poulsen

Juli
Søndag 2. juli
08.30: gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00: højmesse v. G. Ishøy
Søndag 9. juli
08.30: gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00: højmesse v. P. H. Poulsen
Søndag 16. juli
08.30: gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: højmesse v. M. Christiansen
Søndag 23. juli
08.30: gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: højmesse v. M. Christiansen
Onsdag 26. juli
19.30: Sognets Dagligstue, heldagstur til
Aalborg. Tilmelding til S.D. senest 24/7.
Søndag 30. juli
08.30: gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: højmesse v. M. Christiansen

Oplysninger om kontaktperson
til de øvrige kirkelige organisationer
kan fås ved henvendelse til
Kirkekontoret.

Onsdag 21. juni
10.00: IM, formiddagscafé.
Fredag 23. juni
19.00: IM, Sankt Hans fest v. fritidsbørnekonsulent Ruth Nielsen, Højslev.
Sognets Dagligstue, Sct. Hans aften på
Rosvang. Tilmelding til S.D. senest 21/6.
Søndag 25. juni
08.30: gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: højmesse v. G. Ishøy
Onsdag 28. juni
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. seniorkonsulent Poul Erik Hansen, Farsø.

Onsdagsammenkomst
Udflugt onsdag 7. juni. Afgang fra Rutebilstationen kl. 10.00. Forventet hjemkomst ca. kl.
18.00.
Nyd en dejlig middag i Thyborøn og et
besøg på Museet for religiøs kunst i Lemvig.
Pris for hele turen 150 kr. (incl. bus, middag
og entré)
Tilmelding til Kirkekontoret 97 92 24 71
senest fredag 2. juni.
Udvalget og
Thisted Menighedsråd
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Adresser

Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.

Kirkekontoret:
Thisted Kirkecenter, Vestergade 10,
tlf. 97 92 24 71, fax 97 92 32 33
e-mail: thisted.sogn@km.dk
internet: www.thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag: kl. 9.00-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00.

Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.

Kirkegårdskontoret:
Møllevej 69, tlf. 97 92 08 68, Fax 97 92 04 05,
e-mail: kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

Menighedsrådsmøde
Torsdagene 8.juni
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16,
e-mail: mch@km.dk

Sognet

Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.

Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag kl. 1112, samt efter aftale.

På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:
05/6
Gitte Ishøy
12/6
Marianne Christiansen
19/6
Poul Henning Poulsen
26/6
Marianne Christiansen
03/7
Gitte Ishøy
10/7
Poul Henning Poulsen
17/7
Marianne Christiansen
24/7
Marianne Christiansen
31/7
Marianne Christiansen

Kordegn: Flemming Andersen,
Enebærvænget 6, tlf. 97 91 19 13.
Grethe Pedersen (ass), Markvænget 20 C,
tlf. 97 92 40 35

Kirkebil
Ring til TAXA, tlf. 97 92 04 22, helst lørdag,
dog senest søndag kl. 9.00.

Sognepræst Gitte Ishøy, Jasminvej 26,
tlf. 97 92 11 31, fax 97 92 11 07
e-mail: pastorens@post.gs
Sognepræst Poul Henning Poulsen, Møllevej
65, tlf. 97 92 03 15, fax 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk

Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen,
Enebærvænget 3, tlf. 97 92 60 76
(Thisted kirke 97 92 42 64).
Organister: Preben Nørgaard Christensen,
Hyldevej 20, tlf. 97 92 63 67
e-mail: preben-n-c@mail.tele.dk
Svend Ole Kombak (organistassistent)
Kastanievej 52, tlf. 98 67 19 68.
e-mail: kombak@mail.dk
Kirkecentrets bestyrer: Else Østergaard,
Tranhøjvej 8, tlf. 97 92 33 80.
Kirkegårdsleder: Sally Enevoldsen,
Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32.
Kasserer: Else Jensen, Hundborgvej 22 A,
tlf. 97 91 18 30.
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Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00
08/6
Maibrit Nygaard (aflyst på Kristianslyst)
22/6
Poul Henning Poulsen
13/7
Gitte Ishøy
27/7
Marianne Christiansen
Thisted sygehus
Hver tirsdag kl. 16.00, gudstjeneste i kirkesalen
i østfløjen v. sygehuspræst Maibrit Nygaard.
Kirkebladet KIRKE+SOGN er udgivet af Thisted menighedsråd. Ansvarshavende redaktør:
Kordegn Flemming Andersen.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
Forside: Leif Damsgaard Jensen.

Tak for lang og tro tjeneste
Så skal Thisted menighedsråd igen sige farvel til medarbejdere ved Thisted kirke. Det er
Flemming Andersen, der efter 14 år som kordegn har valgt at gå på efterløn pr.1.8.06.
Flemming har trofast og samvittighedsfuldt passet sit arbejde i kirken og på kirkekontoret.
Else Jensen, som ønsker at gå på efterløn til september –06, har haft sin plads på kirkegårdskontoret i 26 år. Else har desuden været kasserer for både kirke og kirkegård. Hun har
passet alle funktioner med både omhu og præcision.
Begge har de altid været engagerede og medlevende i arbejdet omkring kirke og kirkegård.
Ligeledes har de været gode hjælpere/rådgivere for os i menighedsrådet. Stor tak til både
Else og Flemming.
Anna Marie Rask
Menighedsrådsformand

Mission fuldført
Tage Grønkjær har en håndfuld år været kredsmissionær i Nordthy, men trak sig
tilbage i dette forår.
Gennem sine erhvervsaktive år arbejdede Tage først
og fremmest som fisker. Et
skibsforlis, der var tæt på at
koste ham livet, fik en lykkelig afslutning. Efter en
mirakuløs redning valgte
Tage at gå i land og fik efter
nogen tid arbejde som missionær.
Gennem sine år i denne
tjeneste har han været til
hjælp og støtte for mange
mennesker også uden for
Indre Mission. Selv om forkyndelsen bestandig skal
holdes ved lige, betragter
Tage nu sin lønnede del af

missionen som fuldført og
har sammen med sin kone
valgt at flytte til Klitmøller.
Tage anser det for sandsynligt, at han efter en periode igen vil stille sine evner
til rådighed i missionens tjeneste. Men ellers vil han

nyde sit otium - og bl.a. dyrke fiskeri som fritidsbeskæftigelse. Selv om vandet
bragte døden tæt på, betragter Tage stadig vandet som
livgiver.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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GUDSTJENESTE

I DET FRI
Søndag d. 11. juni holdes en
fælles friluftsgudstjeneste for
hele Thisted provsti. Det vil
sige at gudstjenesterne i Thisted Kirke bortfalder den dag.
Gudstjenesten finder sted ved
Nors sø kl. 11.00, og stort set
alle provstiets præster medvirker. Provst Henning Sørensen, Nors, er prædikant. Thisted FDF-orkester samt Thisted drenge- og mandskor
medvirker.

Man medbringer selv "siddetøj" og madkurv, som tænkes
nydt i de grønne umiddelbart
efter gudstjenesten.
Det er provstiets præster, der
har taget initiativet til denne
nyskabelse. Tanken var oprindelig, at den skulle ligge
2. pinsedag og være en del af
pinsefejringen - nærmest som
en virkelig oplevelse af pinsesalmen "I al sin glans nu stråler solen: "Det ånder him-

melsk over støvet, det vifter
hjemligt gennem løvet/ det
lufter lifligt under sky/ fra
Paradis, opladt på ny,/ og
yndigt risler ved vor fod/ i
engen bæk af livets flod." selv om Nors sø ikke er en
flod, så er der liftligt derude.
Det er tænkt som en begivenhed, som kunne samle os i
hele provstiet til en gudstjeneste under "himlens loft",
med græs under fødderne, og
med skovens træer som baggrund.
Der vil blive arrangeret fælles
transport med afgang fra Thisted kirke kl. 10.15. Hvis man
ønsker at gøre brug af den
fælles transport, skal man tilmelde sig på Kirkekontoret
(97922471 eller thisted.sogn
@km.dk) senest onsdag d. 7.
juni.
Marianne Christiansen
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