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Allehelgen
Rundt om i de stadig mere
mørke aftner ser man hist og
pist ”græskarmænd” lyse:
Udskårne græskar med lys
indeni. Den gamle danske
skik med at lave roelygter
har mødt den amerikanske
tradition for Halloween-fest
– ikke mindst gennem film
og Anders And! Halloween
betyder Helligaften og er
egentlig det samme som
Allehelgen hos os. I USA er
det med inspiration fra bl.a.
Mexico en ret løssluppen
fest med udklædning og
gys, hvor det uhyggelige og
frygten for død og spøgelser
og hekse spiller hovedrolle
– alt sammen iklædt humor.
I Danmark er Allehelgen
mere stilfærdig. Den er
egentlig to fester, der vokset
sammen, nemlig Allehel-

gensdag d. 1. november,
senere d. første søndag i
november, og Allesjælesdag
d. 2. november. Det, vi fejrer er både mindet om alle
dem, der har båret troen
videre, og mindet om dem,
vi selv elsker og savner,
vore kære døde. Det er en
taknemmelighedsdag, hvor
sorgen og savnet bliver
mødt af takken for deres liv
og troen og håbet på det evige liv.
De amerikanske skikke med
”fastelavnsløjer” for børn er
ved at vinde frem, og altså
især græskarlygterne. De
har måske ikke så meget at
gøre med indholdet i Allehelgensfesten, men en
anledning til sjov skal man
jo aldrig foragte. Og lysene i
mørket er en god mindelse

om Allehelgens tak og håb –
ligesom man i stigende grad
ser, at der sættes lys på gravene Allehelgensaften. I kirken er det mange steder
skik, at navnene på de, der
er døde i årets løb, læses op
efter prædikenen med en
bøn om trøst til de sørgende
og det evige lys for os alle,
levende som døde. Her i
Thisted har vi hidtil ikke
læst navnene op i kirken,
fordi sognet er så stort og
navnene så mange. Men vi
mindes dem alle både i kirken ved højmessen og ved
den særlige Allehelgensgudstjeneste, der holdes om
eftermiddagen i kapellet på
Vestre Kirkegård.
Marianne Christiansen.
Foto: Leif Damsgaard
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Nye ansigter
Inger Enevoldsen
blev 1. juni ansat som afløser for kirketjeneren. Hun stammer fra Sennels og er for
tiden ved at færdiggøre sin uddannelse som
bibliotekar.

Meta Jespersen
blev ansat 1. juni som kontorassistent på
Kirkegårdskontoret.
Hun bor Ræhr og har tidligere været ansat i
mange år ved Hanstholm Kommunes administration.

Nye åbningstider
Kirkekontoret har fået nye åbningetider. Ændringen er,
at kontoret nu først åbner kl. 9.30
Åbningstiderne er: Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00
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Oktober
Søndag 1. oktober
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
Mandag 2. oktober
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Bordesholmalteret i Slesvig Domkirke«. En
billedfortælling om Jesu passionshistorie
v. cand. teol., forfatter og fortæller Doris
Ottesen, Risskov.
Onsdag 4. oktober
14.30: Onsdagssammenkomst, »fortællinger om Selma Lagerlöf« v. sognepræst
Lone Olsen, Vesløs.
Søndag 8. oktober
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. M. Christiansen

og Suk - om Piet Hein, hans liv og livsfilosofi« v. sognepræst Henrik Oest,
Århus.
Onsdag 25. oktober
19:30: Sognets Dagligstue, Johan Thastum taler om: »Kristentro - belyst ved
eksempler fra litteraturen«?
Torsdag 26. oktober
17.30: Fyraftensgudstjeneste.
Fredag 27. oktober
19.30: Koncert, Prinsens Musikkorps, dirigent Henrik Vagn Christensen. Musik af
J. S. Bach.
Søndag 29. oktober
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
(BUSK-dag)

Tirsdag 10. oktober
19.30: Foredrag i kirken, »kunst der vil
noget« v. S. Nielsen, Holstebro.
Torsdag 12. oktober
19.30: Ungdomsgudstjeneste v. M. Amby
og M. Christiansen.
Søndag 15. oktober
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00: Højmesse v. G. Ishøy.
Torsdag 12. oktober
19.30: Ungdomsgudstjeneste v. M. Amby
og M. Christiansen.
Tirsdag 17. oktober
14.30: KFUM SENIOR, »at være kvinde
og enlig i det afrikanske samfund« v. Frederikke Vestergaard, Skinnerup.
Søndag 22 oktober
08.30: Gudstjeneste v. E. Agger
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
Mandag 23. oktober
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Grin
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Ture i naturen er »lise for sjælen«.
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November
Onsdag 1. november
14.30: Onsdagssammenkomst, »lægeliv
og hjertebanken« v. overlæge Poul
Alstrup, Boddum
Søndag 5. november
10.00: Højmesse v. G. Ishøy
16.00: Alle Helgen gudstjeneste i
Vestre Kapel v. P. H. Poulsen
19.30: Bach Brandenburg koncerter.
Medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, P. N. Christensen, cembalo og dirigent
Mandag 6. november
10.30: Kirkecentrets Højskoledage,
»Om Møltrup optagelseshjem« v. forstander Ebbe Larsen, Møltrup.
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Tirsdag 7. november
17.00: Børnetime i kirken. Bagefter
samvær i Kirkecentret (tilmelding til
spisning 97 92 24 71)
Søndag 12. november
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
16.00: Evensong v. M. Christiansen
Onsdag d. 15. november
19.30: Sogneaften, ”med arresthuspræsten på arbejde” v. arresthuspræst
Lena Bentsen, Aalborg.
18.00: Før foredraget er der fællesspisning i Kirkecentret, pris 40 kr. Tilmelding til Kirkekontoret (97.92.24.71)
senest mandag kl. 12.00.
Søndag 19. november
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
14.00: Døvegudstjeneste v. E. Lundager
Mandag 20. november
10.30: Kirkecentrets Højskoledages 25
års jubilæum. Festgudstjeneste i kirken
v. biskop Søren Lodberg Hvas. Frokost
og festligt samvær i Kirkecentret.
Tirsdag 21. november
14.30: KFUM SENIOR, ”at ældes med
ynde” v. provst Karl Aage Madsen,
Nykøbing M.
Onsdag den 22. november
19:30: Sognets Dagligstue, Erik Lauridsen fortæller og viser billeder fra et
»Krydstogt til Færøerne og Island.«
Torsdag 23. november
17.30: Fyraftensgudstjeneste.
Søndag 26. november
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
Onsdag 29. november
19.30: Koncert. Nordvestkoret, dirigent
Henrik Svane, Preben Nørgaard Christensen, orgel.
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Adresser
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.
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.
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.
Kordegn: Grethe Pedersen (ass), Markvænget
20 C, tlf. 97 92 40 35
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, Hundborg 22 A,
tlf. 97 91 18 30.
Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.
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Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.

Sognet
Menighedsrådsmøde
Torsdagene 5. oktober og 2. november.
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.
Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.
På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11

Poul Henning Poulsen
Marianne Christiansen
Poul Henning Poulsen
Marianne Christiansen
Gitte Ishøy
Gitte Ishøy
Poul Henning Poulsen
Marianne Christiansen
Poul Henning Poulsen

Kirkebil
Ring til TAXA, tlf. 97 92 04 22, helst lørdag,
dog senest søndag kl. 9.00.
Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00
12/10
26/10
9/11
23/11

Marianne Christiansen
Birgit Madsen
Maibrit Nygaard
Poul Henning Poulsen

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:
Flemming Andersen.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
Forside: Leif Damsgaard Jensen.
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Ingen tager skade af
at gå til præst
14 årige Emilie Højberg
Nielsen og hendes mormor
Ellen Højberg Wraa hygger
sig ofte med hinanden, og
de har nemt ved det, for
Emilie bor i Thisted midtby,
mens hendes mormor bor i
Tilsted.
De er jævnligt sammen i det
daglige, og Emilie er ofte
med mormor Ellen og morfar Knud på ferie.
Kirkeligt har Emilie og
mormor blandt andet dét til
fælles, at de begge er døbt
og konfirmeret i Thisted kirke. Men netop her har vi
også et par emner, som de i
dag ser grundlæggende forskelligt på.
Emilie blev konfirmeret den
14. maj i år, og når hun skildrer sit forhold til kristentroen frem til i dag, lyder
hendes beretning som de
fleste andres. Hun har aldrig
gået i søndagsskole, været
spejder eller lignende. Og
det er ikke Emilie og hendes
forældre, der bærer hovedansvaret for, at betrækket på
kirkebænkene er slidt ...
De er dog begyndt at gå lidt
i kirke her på det seneste,
især fordi Emilies lillebror
Magnus er begyndt at synge
i Drenge-mandskoret.
Mormor har været meget
mere aktiv i at praktisere sin
kristentro. Gennem mange
år var hun trofast medlem af
folkekirken. Hun kom i

Indre Mission - hvor hun i
øvrigt fandt Knud. Da de
blev gift, var de en årrække
aktive i Unge Hjem i Struer.
Knud var diakon og blev
bl.a. aktiv inden for Y's
Men.
- Jeg var opdraget til at tænke selv, og det fik jeg især
brug for, da vi fik børn og
skulle have dem døbt, fortæller Ellen. Og det fik mig
efterhånden til at gøre op
med folkekirkens dåbspraksis. For mig er dåben en
samvittighedspagt, og den
må du personligt tage stilling til.
Ellen og Knud blev døbt i
1980 - og opfatter det ikke
som gendåb, da de ikke

anser barnedåben som gyldig. De fandt med tiden over
i Pinsekirken, hvor de har
deres tilhørsforhold nu
For Ellen betyder konfirmationen intet, men tilføjer dog
med et smil, at ingen tager
skade af at gå til præst ...
Emilie smiler tilbage. Hun
tænker jævnligt over den
forskel der er mellem de to
generationers kristentro, og
hun lader skinne igennem,
at hun har stof til mange tanker også i årene fremover,
selv om hun blev konfirmeret i foråret.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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Nye hverdagsgudstjenester
Man kan jo aldrig komme
for meget i kirke – men en
gang imellem skal man lige
have en anledning for at
komme af sted. Det gælder
både om søndagen og om
hverdagen, og hvad enten
man er barn eller voksen. I
den kommende tid bliver
der et par nye anledninger til
at gå i kirke – måske alene,
måske sammen med sine
børn eller børnebørn.
Børnetimer.
Særligt for de 3-6-årige og
deres familier, søskende,
onkler og tanter, bedsteforældre m.fl.. Vi fortæller
historier fra Bibelen og synger og ser på kirken og
beder fadervor. Det foregår
bogstavelig talt på gulvet.
Det varer ca. en halv time
og bagefter er der fælles
spisning i Kirkecentret lige
over for kirken. Vi er færdige inden kl. 19.00.
P.g.a. tilstrømningen den
første gang må vi fremover
bede om tilmelding til spisningen (ikke til at komme i
kirken) på tlf. 97 92 24 71
(kirkekontoret, Vestegade
10) eller
mail: thisted.sogn@km.dk.
Mad koster 30 kr. for voksne og gratis for børn – drikkevarer 5 kr.
Næste børnetimer er:
Tirsdag d. 7. november kl.
17.00, tirsdag d. 6. februar
og tirsdag d. 20. marts.
Der er stadigvæk også
8

børne- og familiegudstjenester: Bl. a. søndag d. 28.
oktober kl. 10.00 og 1. s. i
advent d. 3. december kl.
10.00.
Fyraftensgudstjenester
- er tænkt som en kort hverdagsgudstjeneste på vej
hjem fra arbejde eller bare
som en halv time til hvile og
eftertanke, tak og bøn sidst
på dagen.
Forløbet varierer fra gang til
gang – men formen er enkel
med et par salmer, måske en
fortælling, en meditation
eller stilhed, og et fadervor.

Og så ud til hverdagen igen.
Her er tilmelding absolut
ikke nødvendig – man kommer og går, som man vil.
De første fyraftensgudstjenester bliver: Torsdag d. 26.
oktober og torsdag d. 23.
november, begge dage kl.
17.30.
Marianne Christiansen
Foto: Leif Damsgaard

