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... men indimellem kommer fasten
I år er det fastelavnssøndag
d.18 februar. Fastelavn markerer indledningen til de 40
dage, der leder op til påske.
Ordet fastelavn kommer fra
det tyske ord ”Vastel-abend”,
d.v.s fasteaften og er betegnelsen for aftenen før fastens
begyndelse.
Forbilledet for de 40 dages
faste er Jesu ophold i ørkenen.
Evangelisterne fortæller, at da
Jesus var blevet døbt i Jordan
af Johannes Døberen, opholdt
han sig ude i ørkenen i 40
dage. Han spiste ikke, og da
han var ved at dø af sult, kom
Djævelen og gav ham det ene
fristende tilbud efter det andet.
Men Jesus bad ham forsvinde.
Tidligere var fastetiden en
markant periode i kirkeåret.
Da skulle man gøre bod og drive alt det onde ud af sjæl og
legeme, så man kunne tage
mod det glædelige budskab
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om Jesu opstandelse. Men
inden den strenge faste
begyndte, tog man afsked med
alt det, som man i de næste 40
dage måtte give afkald på. I
fastetiden bestod menuen
hovedsagelig af groft brød og
fisk. Derimod spiste man ikke
fint brød, kød og mælkeretter.
Så det gjaldt om at forsyne sig
med de gode sager, inden de
trange tider satte ind. Det smittede også af på dagenes navne:
”Flæske-søndag, flæske-mandag, hvide tirsdag”. Askeonsdag begyndte fasten så for
almindelige mennesker.
Men ud over at sikre sig
mængder af mad, festede man
også, klædte sig ud og deltog i
en masse løjer. Ordet ”karneval” betyder egentlig ”farvel
til kødet”. Man slog katten af
tønden, og i middelalderen var
der en levende kat i tønden.
Hvis den overlevede tønde-

slagningen, blev den jagtet
som et symbol på det onde.
Ved reformationens indførelse blev fasten officielt
afskaffet i de protestantiske
kirker, selv om Luther ikke var
afvisende over for den betydning, der kunne ligge i fasten.
I Det nye Testamente, tales der
ikke imod faste, men Jesus
advarer mod, at det skal blive
hyklerisk. Faste er ikke en
from form for passivitet, for
man kan ikke tjene Gud ved at
hænge med hovedet. Derimod
kan fasten være med til at gøre
opmærksom på den sammenhæng, vi står i i forhold til Gud
og til vort medmenneske.
Faste kan hjælpe os til at blive
mindre bundet af alle de ydre
unødvendige ting, som vi
opfatter som absolut nødvendige. Dermed kan faste betyde,
at man giver afkald på noget,
for at det kan komme andre til
gode.
Fastens 40 dage har været
brugt som en periode til at forberede sig. Det er tiden til at
vende opmærksomheden mod
den kamp mellem godt og
ondt, der udkæmpes i verden
og i vort eget indre. Det er en
tid til at omvende sig – vende
sig selv og sin opmærksomhed
et andet sted hen. At skifte retning.
Netop det skulle Jesus efter
sin dåb. Fra da af lagde han
tømmerfaget på hylden og
begyndte at vandre omkring
med sine disciple. Den vandring, der førte ham til Jerusa-
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lem og endte med hans død og
opstandelse i påskeugen.
I flere kirker i vore nabolande opfordrer man til at holde
fasteskikkene i hævd, men
samtidig gøre det under en
form, der svarer til en moderne
livsrytme.
Det kan f.eks være dagligt at
give plads til eftertanke på de
store spørgsmål, påskeugen
rejser. Det kan være ændring
af små rutiner i en periode. At
lade være med at tænde for
radioen og i stedet få ro til tankerne. At undlade at se fjernsyn en time hver aften, hvor
man ellers plejer det. At være
opmærksom på, hvad vi spiser
med tanke på, hvad andre må
nøjes med andre steder i verden.
Idéerne kan være mange. Vi
ved selv bedst, hvad der kan
hjælpe os til lidt mere eftertanke og omsorg. Men en fastetid
er sund for både krop og sjæl.
Som en meningsfuld pause
indlagt i vores årsrytme med
mulighed for at undres og fundere over livet og forholdet til
medmennesket og til Gud. Det
har vi fået fastetiden til.
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Fastelavn med
traditioner
I den periode, der dækkes af
dette kirkeblad, er det blevet
tid for det årlige fastelavnsarrangement.
Traditionen tro indledes der
med børnefamilie-gudstjeneste i Thisted kirke, hvor børn
i alle aldre plejer at møde
festligt udklædt, og hvor Thisted FDFs Orkester musicerer.
Efter gudstjenesten fortsættes der på Store Torv, hvor der
bliver tøndeslagning i flere

alders-kategorier, afsluttende
med kåring af kattekonger og
kattedronninger.
Kirkens fastelavnsarrangement rundes af i Kirkecentret
med boller og varm cacao til
dem, der kan få mere ned
efter at have guffet sig igennem karamellerne fra tøndeslagningen ...
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Poul Henning Poulsen
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Februar
Torsdag 1. februar
19.30: IM, møde v. missionær B. Kjær
Andersen, Bedsted.
Søndag 4. februar
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
16.00: Evensong v. P. H. Poulsen.
Mandag 5. februar
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Lyset i
danske sange og salmer« v. skoleleder M.
Gaarsted, Brabrand.
Tirsdag 6. februar
17.00: Børnetime v. G. Ishøj og
P. H. Poulsen.

Tirsdag 20. februar
14.30: KFUK SENIOR, »Peters monolog«
v. J. Tolstrup, Nykøbing.
19.30: IM, møde v. missionær E. Nielsen,
Holstebro.
Onsdag 21. februar
10.00: IM, formiddagscafe.
19.30: Sogneaften, »Takt og tone med plads
til unoder« v. Gitte Hornshøj. (fællesspisning kl. 18, pris 40 kr. Tilmelding til Kirkekontoret 97 92 24 71 inden mandag kl.
12).
19.30: IM, møde v. missionær H. Elttør,
Aulum.
Torsdag 22. februar
19.30: IM, møde v. sømandsmissionær P.
Nielsen, Hjørring. Sang v. Sinaikoret,
Struer.

Onsdag 7. februar
14.30: Onsdagssammenkomst, »Fortælling
om Kaptajn Hansen« v. lektor Frank
Weber, Thisted.

Fredag 23. februar
19.30: IM, møde v. sømandsmissionær Poul
Nielsen, Hjørring.

Torsdag 8. februar
19.30: IM, sangaften v. M. og T. Boelskifte,
Thisted.

Lørdag 24. februar
17.45: IM, »Lørdagstræf« – for unge og
unge familier.

Søndag 11. februar
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.

Søndag 25. februar
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.

Onsdag 14. februar
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. fritidsforkynder R. Hove Nielsen, Nors.

Mandag 26. februar
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, generalforsamling.

Søndag 18. februar
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
14.00: Fastelavnsgudstjeneste v. G. Ishøy.

Onsdag 28. februar
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. fritidsforkynder T. Grønkjær, Klitmøller.
19.30: Sognets Dagligstue, »Om kontakt
med Bulgarien«, rektor F. Jorsal fortæller.

Mandag 19.februar
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »De
kaldte ham tommeltot« v. forfatter L.
Hjernøe, Gylling.
19.30: IM, møde v. fritidsforkynder J.
Bækgaard, Nørager. Sang v. Hobro
mandskor.
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Marts
Torsdag 1. marts
19.30: IM, møde v. missionær O. Røjkjær,
Aalestrup. Taler over Emnet: »Forvaltning der forandrer.«
Søndag 4. marts
08.30: Gudstjeneste v. E. Agger.
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.
Mandag 5, marts
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Ludvig Holberg i vores tid« v. lektor P. Christensen Teilmann, Århus.
Onsdag 7. marts
14.30: Onsdagssammenkomst, »At elske er
at miste og at få« v. Inge Hertz Aarestrup,
Heltborg.
Torsdag 8. marts
19.30: IM, kredsmøde i Thisted v. fritidsforkynder T. Thomsen, Hvide Sande.
Søndag 11. marts
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
Tirsdag 13. marts
19.30: Ungdomsgudstjeneste v. T. Kristensen og. P. H. Poulsen.
Onsdag 14. marts
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. missionær
J. P. Dalgaard, Nykøbing Mors.
Torsdag 15. marts
19.30: IM, årsfest med generalforsamling.
Søndag 18. marts
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
10.00: Højmesse v. G. Ishøy.
19.30: IM, Soldatermissionens årsfest v.
pastor emeritus B. Østergaard, Herning.
Mandag 19. marts
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Mariæ
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Bebudelse fortælling og genfortælling«
v. fhv. studielektor O. Balslev, Ebeltoft.
Tirsdag 20. marts
14.30: KFUK SENIOR, forårsfest, »KFUK’s Sociale Arbejde« v. sekretariatsleder
A. Skov Sørensen, København.
17.00: Børnetime v. M. Christiansen og. P.
H. Poulsen.
Onsdag 21. marts
10.00: IM, formiddagscafe.
19.30: Sogneaften, »Børn og sorg« v. familieterapeut Lis Nielsen, Løgstør. (fællesspisning kl. 18, pris 40 kr. Tilmelding til
Kirkekontoret 97 92 24 71 inden mandag
kl. 12).
Søndag 25. marts
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.
Onsdag 28. marts
14.30: IM, eftermiddagsmøde »Vi synger
påsken ind« v. S. Aa. Jakobsen, Thisted.
19.30: Sognets Dagligstue, O. Svane-Christiansen fortæller fra sine oplevelser som
»Volontør i Indien«
Torsdag 29. marts
15.00: IM, inspirationseftermiddag.
19.30: IM, forårsfest. Arr. af Sudanmissionen, Region Thy, Mors og Hanherred.
April
Søndag 1. april
10.00: Højmesse v. M. Christiansen (børne/familiegudstjeneste).
19.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.

Kirkekontorets åbningstider
Åbningstiderne er:
Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00
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Sognet

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. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00.

Menighedsrådsmøde
Torsdagene 1. februar og 1. jmarts.
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

Kirkegårdskontoret:
Møllevej 69, tlf. 97 92 08 68, Fax 97 92 04 05,
e-mail: kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.30-12.30,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16, Fax 97 92 27 89,
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: Jonna Kyvsgaard, tlf. 97 22 11 00,
Grethe Pedersen (ass), 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.
Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.
Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.
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Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.

5/2
12/2
19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
26/3
2/4

M. Christiansen.
G. Ishøy.
G. Ishøy.
P. H. Poulsen.
P. H. Poulsen.
M. Christiansen
G. Ishøy.
P. H. Poulsen.
M. Christiansen.

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
8/2
22/2
8/3
22/3

P. H. Poulsen.
G. Ishøy.
M. Christiansen.
T. Kristensen.

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:
Jonna Kyvsgaard.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
Forside: Jonna Kyvsgaard. Billedet viser 2
minikonfirmander fra Rolighedsskolen.
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Tak til Else
Så er tiden igen kommet
hvor vi, især menighedsråd,
kirkens ansatte og brugere
af kirkecenteret skal tage
afsked med en medarbejder.
Else Østergaard har valgt at
stoppe med sit arbejde, gå
på efterløn og efter i 15 år at
have haft funktion af pedel
og »husmor« i kirkecenteret. Alle som bare få gange
har deltaget i arrangementer
i vores smukke Kirkecenter,
vil ikke glemme Elses formidable bagværk.
Else har også været at finde i kirken som afløser for
kirketjeneren, 4 år som fast
afløser og ellers efter behov.
Fra menighedsrådet skal
lyde en stor tak for en enestående servicering og stor
ansvarsfølelse for arbejdet.
Anna Marie Rask
formand

Svagføregudstjenester stopper
Gennem mange år har Thisted Kirke hvert år arrangeret
en svagføregudstjeneste i maj
måned.
Gudstjenesten opfyldte et
ønske fra handicappede og
dårligt gående. Ved den gudstjeneste uddelte præsterne
nadveren nede mellem kirkebænkene. Civilforsvaret og
Røde Kors sendte hjælpere,

så transporten i kørestole
foregik let og behændigt.
Desuden var de af plejehjemmene, der deltog, flinke til at
sende hjælpepersonale med. I
Kirkecentret var der først et
lækkert kaffebord og derefter
sang og underholdning.
De sidste år har det knebet
med tilslutningen af forskellige grunde, og derfor har me-

nighedsrådet valgt, at svagføregudstjenesten i 2006 var
den sidste.
Egentlig er den blevet afløst af flere altergangsgudstjenester på Thisteds plejehjem, hvor der nu er 2 om
måneden mod tidligere én i
kvartalet.
Jonna Kyvsgaard
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Sogneindsamling
Søndag d. 4. marts 2007 er
der husstandsindsamling til
fordel for mennesker, der
lever i skyggen af aids-epidemien.
I Danmark tager de fleste
det for en selvfølge, at de
har ret til at bestemme over
deres egen krop.
Nogle steder i Afrika forholder det sig anderledes – i
hvert fald hvis man er pige.
Mange steder er piger
underlagt normer, traditioner og familiemønstre, som
ikke giver dem ret til at sige
nej til ældre drenges og
mænds tilbud og pres. Sammen med fattigdommen,
som kan friste unge piger til
at tage mod et godt tilbud,
har det givet hiv og aids
særlig gode vilkår i Afrika.
Hvis aids epidemien i
verden skal standses, skal
hiv-smitten hindres i at blive givet videre. Behandling
med medicin gør det ikke.
Børn og unge kan standse
aids-epidemien med viden
og styrke. De skal vide,
hvordan de undgår at blive
smittet – og de skal have
styrke til at tage vare på sig
selv. Samtidig skal de voksne vide, at de har et ansvar
for at beskytte de unge. Det
nytter ikke at lære de unge
at sige nej, hvis ikke de
voksne respekterer det.
”Aids kan standses - også
i Afrika. Det viser de nyeste
statistikker. Men viden,
forebyggelse og effektiv
8

beskyttelse koster penge.
Derfor håber vi, at vi søndag
den 4. marts kan sende så
mange indsamlere på gaden,
at alle i sognet får mulighed
for at putte et bidrag i en
indsamlingsbøsse,” siger
indsamlingsleder Eskil
Agger.
Du kan melde dig
som indsamler
på telefon: 9792 2471
• Hver eneste dag
bliver flere end
10.000 mennesker
smittet med hiv.
• Hver anden af de nysmittede er en ung mellem 14
og 24 år.
• I Afrika er tre-fjerdedele
af de nysmittede unge
kvinder, som fristes til
usikker sex på grund af
fattigdom.
• De bliver smittet, fordi de
ikke ved nok om, hvordan man undgår at blive
smittet.

• De bliver smittet, fordi de
ikke har mulighed for at
få effektiv beskyttelse.
• Og de bliver smittet, fordi kvinders ret til at
bestemme over egen krop
ofte ikke respekteres.

