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Nu ryster Else op med skillingerne
Efter 26 år som kasserer for
Thisted Menighedsråd trækker Else Jensen sig nu tilbage. Hun startede i august
1980, og efter planen holder
hun den 15. september i år.
I skrivende stund er situationen omkring både kordegne- og kassererfunktionerne
den, at de ikke er endeligt
afklaret, men der er tænkt på
og sørget for overgangsløsninger.
Løsninger er også noget af
det, Else Jensen har været
god til at finde gennem årene,
når menighedsrådet har haft
behov for at spørge hende til
råds. Men ellers har hun haft
ord for at være den, der har
sørget for, at regnskabet blev
passet til punkt og prikke og
til tiden.

Selv om Else fysisk ikke
fylder meget i landskabet, har
hun aldrig været bleg for at
tale klart og tydeligt til både
præst og organist, når de ikke
har indleveret bilag i ordentlig tid.
Elses evne til at optræde
myndigt nød kirken faktisk
godt af allerede under den
tidligere kasserer, idet hun en
periode fungerede som kræver.
Else fik dog ved fratrædelsesfesten den 20. juni også
det skudsmål, at hun har haft
en engels tålmodighed, især
når nye folk er kommet til.
Ganske vist har Else siddet på
pengekassen, men det er skiftende menighedsråd, der har
haft ansvaret for, hvad pengene er blevet brugt til - og det

er snesevis af menighedsrådsmedlemmer, der gennem årene har måttet støtte sig til
hendes ekspertise og har sat
pris på hendes tålmodighed,
når de ikke helt har kunnet
gennemskue, hvordan det nu
forholdt sig med kontoplan
og budget.
Gennem Else Jensens 26 år
som kasserer har hun oplevet
indførelsen af edb, og hun
fortæller, at Thisted Kirke
trådte sine første skridt i elektronikkens verden allerede i
1991.
– Men det har nu ikke
mindsket
papirmængden,
smiler hun. Ved at køre regnskabet på edb har man fået
mulighed for at trække flere
oplysninger og oversigter ud
af regnskabet, og dem var der
så pludselig et behov for...
Ellers fortæller Else, at hun
ikke mindst har glædet sig
over at være med til at bygge
det nye kirkegårdskontor,
som blev en realitet for få år
siden. Dette kontor gav hende
nogle rigtigt gode rammer for
det daglige arbejde i den sidste del af hendes funktionsperiode.
Men nu lakker det så mod
enden, og Else glæder sig til
at få mere tid sammen med
sin mand og familie.
– Vi skal sejle og campere,
og så skal jeg være farmor på
fuld tid! siger Else.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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Hvor er Gud henne?
En ung skibsdreng fik sit livs
største chok. Skjult bag en
dør så han styrmanden skære
halsen over på skibshunden
og smide den over bord. Så
gik han hen til en matros, som
blev holdt fast af to mænd.
Skar et stykke kød ud af hans
arm. Brændte såret med en
glødende tang, mens manden
skreg. Knægten fór op i
masten. Dér sad han i timevis
før kaptajnen fik ham forklaret, at hunden havde hundegalskab. Den havde bidt
matrosen, og derfor måtte styrmanden gøre som han gjorde, for at redde matrosens liv.
På afstand så det ondt og
grusomt ud. Det gjorde også
ondt. Og det var også grusomt. Dog var det kærligheden, der handlede. For kærligheden må til tider tage
hårdt – netop for kærlighedens skyld. Mon ikke det er
sådan, det forholder sig med
mange af de forfærdelige begivenheder, vi er vidne til i
denne verden? Vi kan her og
nu kun få øje på det grusomme og forfærdelige. Og dog
er der en anden side af sagen,
så der er grund til at lytte til
digteren, der skriver:
»Betragter månens bue,
den er kun halv at skue,
og er dog hel og rund.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer
kun«.
DDS 769 v.3

Da »Scandinavian Star«
brændte rystede det Norden.
Da »Estonia« gik ned med
900 ofre rystede det hele
Nordeuropa, så nogle begyndte at spørge efter Gud og
bede Fadervor. Og katastrofen i New York 11. sept. 2001
bevirkede det samme. Kirkerne i København blev åbnet
samme aften. TV talte med
en præst, som det naturligste
af alt. Og aftenen efter indkaldte daværende statsminister Nyrup til gudstjeneste i
Domkirken.
I filmen »Shadow Lands«
siger den store engelske forfatter C. S. Lewis i en scene,
hvor der spørges »Hvor er
Gud henne i alt det forfærdelige, der sker?«, dér siger
han: »Menneske-hjerter kan
blive så ligegyldige og stenhårde som cement, at Gud
kun ved ulykker og naturkatastrofer kan sprænge dem til
live«.
Det er stærke og barske ord
– og kunne godt få det til at se
ud som Lewis gør sig til talsmand for at det er Gud, der
står bag ulykkerne. Men det
skal vel »blot« forstås på den
måde, at Gud bruger det, der
sker – bruger det til at kalde
på os og vække os.

check ved hånden. Det blev
bare til for lidt. Men vi vågnede i hvert fald op. Men
hvorfor skal der så meget til?
Er det virkelig nødvendigt at
lade det onde og Den Onde få
så frit spil, før den rige
kristne verden igen får øje på
den store ulighed i verden?
Jesus svarede engang på
spørgsmålet om, hvorfor
nogle mennesker bliver ramt
og andre ikke? Han svarede:
Mener I, at de er mere skyldige og større syndere end
andre, siden det gik dem
sådan? Nej, siger jeg jer. De
er ikke større syndere og
mere skyldige end I. Men
hvis I ikke omvender jer, skal

Først efter 11. sept. overvejede verdens rige lande for alvor at banke på de fattige landes dør med en ordentlig
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I omkomme på samme vis.
(Luk.13)
Hvorfor ulykker og sygdom rammer netop de og de
mennesker, det véd vi ikke.
Det er Guds hemmelighed.
Årsagen er i hvert fald ikke,
at de er større syndere og
mere skyldige end du og jeg.
Men der er én ting vi véd, og
det er: at når nød, sygdom,
ulykker og katastrofer rammer mennesker, så er vores

selvfølgelige opgave at
bringe hjælp. Og det både
med penge, trøst, opmuntring
og næstekærlig omsorg. Dét
er enhver kristen kaldet til.
Uanset om det er muslimer
eller andre.
Hver dag dør tusindvis af
mennesker af sult, til trods
for at den rige kristne verden
har ressourcer nok. Hvordan
skal Gud hjælpe dem, hvis
vore hjerter er stenhårde som

August
Onsdag 2. august
19.30: koncert, F. Dreisig, København,
orgel
Torsdag 3. august
19.30: koncert, The choir of first presbyterian church Moorestown, USA.
Søndag 6. august
08.30: gudstjeneste ved P. H. Poulsen
10.00: højmesse ved P. H. Poulsen
Onsdag 9.august
14.30: eftermiddagsmøde ved fritidsforkynder Niels Aage Kristensen, Mors.
19.30: koncert, K. Christensen, trompet,
L. O. Schmidt, trompet, P. Nørgaard Christensen, orgel
Torsdag 10. august
17.45: IM, Grill-festaften
Fredag 11. august
12.15: koncert, P. Nørgaard Christensen,
orgel
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cement? Hvor meget skal der
til? Hvor meget skal han tillade, at der sker, før vi gør
noget?
Hvor er Gud henne? – spørger vi. Gad vide om han ikke
sender det retur og spørger:
Hvor er I henne? Hvor meget
skal der til, før I begynder at
dele jeres rigdom med dem,
der intet har?
Poul Henning Poulsen

Søndag 13. august
08.30: gudstjeneste ved P. H. Poulsen
10.00: højmesse ved G. Ishøy
Tirsdag 15. august
19.30: KFUK SENIOR, »Er de 10 bud
også for os?« ved sognepræst M. Christiansen.
Onsdag 16. august
10.00: IM, formiddagscafé.
Torsdag 17. august
19.30: IM, møde ved pens. indremissionær
J. Borg, Asp.
Fredag 18. august
Marked i Vestergade, Danmission og
Sudanmissionen.
19.30: gudstjeneste ved K. Berntsen, Sorring. Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkecentret.
Søndag 20. august
08.30: gudstjeneste ved M. Christiansen
10.00: højmesse ved P. H. Poulsen

Tirsag 22. august
17.00: kirken, »børnetime« ved M. Christiansen og P. H. Poulsen

Søndag 17. september
08.30: gudstjeneste ved E. Agger
10.00: højmesse ved M. Christiansen

Onsdag 23. august
14.30: eftermiddagsmøde ved indremissionær G. Bruhn, Skive
Sognets Dagligstue, aftentur til Horten-siaparken. Tilmelding til S.D. senest 21/8.

Mandag 18. september
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »folketingets arbejde set fra formandsstolen« ved
folketingets formand Chr. Mejdahl og »den
nye højskolesangbog« ved fhv. højskoleforstander J. Grøn.

Fredag 25. august
17.45: IM, fredagstræf ved B. Kristensen.
Søndag 27. august
08.30: gudstjeneste ved G. Ishøy
10.00: højmesse ved M. Christiansen

Tirsdag 19. september
19.30: KFUK SENIOR, »Frivillig i Thisted Kirkecenter, hvem, hvorfor og hvordan« ved Britta Gade.
Onsdag 20. september
10.00: IM, formiddagscafè

September
Fredag 1. september
19.00: IM, 50 års jubilæumsfest v. landssekretær P. Nord Hansen, Fredericia.
Søndag 3. september
08.30: gudstjeneste ved P. H. Poulsen
10.00: højmesse ved G. Ishøy
Søndag 10. september
10.00: højmesse ved P. H. Poulsen (høstgudstjeneste)
16.00: evensong ved M. Christiansen
Tirsdag 12. september
10.00: IM, husmoderdag: Bibeltime ved
pens. indremissionær Jacob Borg, Asp.
Eftermiddag: H. Sohn, Aalborg
Onsdag 13. september
14.30: eftermiddagsmøde ved E. Agger,
Thisted
Fredag 15. september
17.45: børneklubbens høst- og takkefest
ved cand. teol. N. Larsen, Hinnerup (+spisning)

Torsdag 21. september
17.30: gudstjeneste ved G. Ishøy
Søndag 24. september
08.30: gudstjeneste ved P. H. Poulsen
10.00: højmesse ved G. Ishøy
16.00: koncert, Hummerkoret fra Århus
Onsdag 27. september
14.30: IM, eftermiddagsmøde ved indremissionær E. Thisgaard Olesen, Brønderslev.
19.30: Sognets Dagligstue, Plakataften,
»Maria-skikkelsen i vore kirker« ved H.
Bolt-Jørgensen, Sjørring.
Torsdag 28. september
19.30: IM, møde ved fritidsforkynder O.
Nørgaard Christensen, Fur

Oktober
Søndag 1. oktober
08.30: gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: højmesse v. P. H. Poulsen
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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 10. august og 7. september
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16,
e-mail: mch@km.dk
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
Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag kl. 1112, samt efter aftale.

Sognet

Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.
På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:
07/8
Poul Henning Poulsen
14/8
Gitte Ishøy
21/8
Poul Henning Poulsen
28/8
Marianne Christiansen
04/9
Gitte Ishøy
11/9
Poul Henning Poulsen
18/9
Marianne Christiansen
25/9
Gitte Ishøy

Kordegn: Ny kordegn fra august.
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.

Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen,
Enebærvænget 3, tlf. 97 92 60 76
(Thisted kirke 97 92 42 64).

Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00
10/8
Birgit Madsen
24/8
Maibrit Nygaard
14/9
Poul Henning Poulsen
28/9
Gitte Ishøy

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: Kordegnen.
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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.

Børnetime og spaghetti
»Børne-time« er en faktisk kun en halv time – en halv time for mindre børn (de 3-6 årige
og deres små søskende) i kirken med fortælling, lystænding og sang. Det foregår »på gulvet« bogstavelig talt, så alle kan være med – og (bedste)forældre og søskende er naturligvis også velkomne.
Efter børnetimen i kirken er alle velkomne i kirkecenteret til fælles-spisning – »spaghetti« eller noget andet børnevenligt...
Marianne Christiansen

Onsdagssammenkomster 2006-2007
Thisted kirkecenter, Vestergade 10, første onsdag i hver måned kl.14.30-16.00
Onsdag 6. september 2006
Høst i sang og ord ved sognepræst Kaj
Mogensen, Svankjær.
Onsdag 4. oktober 2006
Fortællinger om Selma Lagerlöf ved sognepræst Lone Olsen, Vesløs.
Onsdag 1. november 2006
Lægeliv og hjertebanken ved overlæge Poul
Alstrup, Boddum
Poul Alstrup vil fortælle om sit liv som forsker
og læge. Han var i sin tid én af de førende i den
forskning, der førte frem til, at lægerne i dag
kan give patienter en ny hjerteklap.
Onsdag 6. december 2006
Adventshygge. Sognepræst Poul Henning
Poulsen fortæller historier og vi skal høre Nordvestjysk Pigekor synge. Vi slutter denne eftermiddag kl. 16.20, da pigekoret først kan synge
fra kl. 15.50.
Onsdag 3. januar 2007
Nytårsfest med amerikansk lotteri.
Sognepræst Marianne Christiansen fortæller
historier.
Onsdag 7. februar 2007
Fortælling om Kaptajn Hansen ved lektor

Frank Weber, Thisted. Har I lagt mærke til mindetavlen ude i våbenhuset? En dag standsede
Frank Weber, og hans nysgerrighed blev vagt.
Hvem var kaptajn Hansen? Myrdet af achineserne. Det blev til historien om »Hok cantonaffæren«.
Onsdag 7. marts 2007
At elske er at miste og at få ved Inge Hertz
Aarestrup, Heltborg. Fortællinger, salmer og
sange.
Onsdag 4. april 2006
Susanne Munch og Olivia Svane Christiansen
vil fortælle om 3 måneder som volontører i
Indien.
Onsdag 2. maj
Natur-causeri ved skovløber Karsten Bjørnskov Christensen, Vilsbøl Plantage.
Onsdag 6. juni
Udflugt. Som noget nyt vil vi prøve at tage på
hestetur i Vilsbøl Plantage. Karsten Bjørnskov
Christensen vil være turleder. Resten af turen er
ikke fastlagt; men vi regner med at skulle spise
middag i nærheden, og at historiker og lektor
Frank Weber vil vise os rundt i Bunkermuseet i
Hanstholm.
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Sogneaftener 2006/2007
Thisted Kirkecenter, Vestergade 10
Onsdag d. 20. september ‘06
Islam, Kristendom,
Jødedom
ved Else Bisgaard, lektor,
VUC Thy-Mors
Dette foredrag vil sammenligne de centrale begreber i de
3 store bog-religioner, islam,
kristendom og jødedom. Endvidere vil foredraget belyse
de overordnede ligheder og
forskelle og drøfte konsekvenser, problemer og muligheder heraf i en globaliseret
verden.
Onsdag d. 15. november ‘06
Med arresthuspræsten
på arbejde
ved arresthuspræst Lena
Bentsen, Aalborg.
Hvad har præsten at gøre bag
tremmerne? En fortælling om
tro og tvivl, skyld og fustration, håbløshed og mening.
Med respekt for den tavshedspligt, som påhviler enhver sognepræst, vil Lena
Bentsen tage os med ind i en
anderledes hverdag og en
anderledes livssituation, som
den opleves af præsten ved
Aalborg arresthus.

Onsdag d. 17. januar ‘07
»Den danske sang –
en ung blond pige
eller gammel vis
kone«
Sang- og fortælleaften ved
Henrik Svane, Thisted
Musikken og først og fremmest sangen er Henrik Svanes
faglige baggrund og »hjertesprog«, men både den sønderjyske opvækst i grænselandet
og spændingsfeltet mellem to
kulturer og mødet den grundtvigske højskoleform, der er
blevet til et varigt kærlighedsforhold, har ført ham ind i et
bredere kulturelt og mellemfolkeligt engagement.
Aftenen vil byde på et
strejftog gennem højskolesangbogens uvurderlige skatte
og pege på en sammenhængskraft, som vi har forladt, men
som fortjener en renæssance.

delse, når man hører kvinden,
der gang på gang får forsamlinger til at le med historier
om, hvordan man omgås andre mennesker.

Onsdag d. 21. februar ‘07
Takt og tone med
plads til unoder
ved Gitte Hornshøj
Man tager lidt Emma Gad og
tilsætter lidt Lotte Heise. Så
får man foredragsholderen
Gitte Hornshøj. Det er måske
en lidt tarvelig fremstilling,
men det er den første indsky-

Møderne arrangeres af Thisted Menighedsråd og afholdes kl. 19.30 i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10. Kaffe/te med brød koster 20 kr.
Før foredragene er der fællesspisning i Kirkecentret kl.
18.00. Pris 40 kr. Tilmelding
til Kirkekontoret (9792 2471)
senest mandag kl. 12.00.

God fornøjelse!
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Onsdag d. 21 marts ‘07
Børn og sorg
ved familieterapeut Lis Nielsen, Løgstør
Lis Nielsen er uddannet sygeplejerske og familieterapeut.
Hun har de sidste 5 år været
leder af Teenagegruppen, en
sorggruppe for børn og unge,
der har mistet forældre.
Lis Nielsen vil tage udgangspunkt i sine erfaringer
fra Teenagegruppen og vil
komme med sine bud på,
hvordan du og jeg kan være
med til at gøre en forskel, når
vi møder et barn / medmenneske i sorg.

