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Fortælling - som spejl
I den kendte historie om
David og Batseba fortælles det,
hvordan kong David en dag
forgreb sig mod Batseba,
hustru til en af hans egne soldater. Da det går op for David, at
han har gjort Batseba gravid,
forsøger han at gøre en ugerning god ved at begå endnu en.
Hans første forsøg på at redde
situationen mislykkes, men så
sørger han for, at Urias i krigen
kommer på en så vanskelig
opgave – en rigtig uriaspost –
at han omkommer.
Gennem profeten Nathan
konfronteres David med sin
udåd, som han indser og angrer.
Dog sker konfrontationen ikke
direkte, men gennem følgende
lignelse, som Nathan fortæller
ham: »Der var to mænd i samme by; den ene var rig, den
anden fattig. Den rige havde får
og køer i mængde, den fattige
havde kun et eneste lille lam,
som han havde købt. Han tog
sig godt af det, det voksede sig
stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød,
det drak af hans bæger, og det
lå i hans skød, som om det var
hans datter. En dag fik den rige
besøg, men han nænnede ikke
at tage af sine egne får eller
okser og tilberede det til den
vejfarende, der var kommet til
ham. Så tog han den fattige
mands lam og tilberedte det til
manden, der var kommet«.
Davids vrede flammede
voldsomt op mod den mand, og
han sagde til Nathan: »Den
man, der gør sådant skal dø, og
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lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så
hjerteløst!.« Da sagde Nathan
til David: »Du er manden!«
(2.Sam.12,1-7)
Hvis nu Nathan ganske
direkte havde konfronteret
David med hans ugerninger,
mon så ikke Davids forsvarsmekanismer havde været i
højeste alarmberedskab? Men i
stedet fortæller Nathan nu en
lignelse – en historie, som indirekte handler om David, Urias
og Batseba – og denne historie
skaber en reaktion hos David,
som er langt stærkere end en
direkte konfrontation ville
medføre.

I første omgang forstår
David nemlig ikke, at historien
sigter på ham, og derfor kan
han lytte til den uden at være
forudindtaget – uden forbehold
og uden undskyldninger. Han
bliver draget ind i historien, der
faktisk fortæller hans egen
historie, men David genkender
den ikke, fordi historien fortælles fra en anden synsvinkel end
den, der er hans egen.
Selv om David ikke kan genkende sig selv som den rige
mand, der fortælles om i
Nathans lignelse, så virker
historien alligevel som en slags

spejl for ham. David kommer
nemlig i stedet til at se sig selv
i den fattige mands sted og kan
sikkert føle uretfærdigheden på
sin egen krop, siden hans vrede
flammer så voldsomt op mod
den rige mand – som er ham
selv.
Gode historier virker som
spejle, men de viser os ikke
altid på den måde, vi selv tror,
vi ser ud. Én har engang sagt, at
når det er en abe, der kigger ind
i spejlet, skal man ikke vente,
at det er en apostel, der kigger
ud. Men nogle gange vender
historierne faktisk op og ned på
det, vi selv kommer med og
tager for givet, så vi får et nyt
syn på verden.
Ofte forkynder Jesus om
Guds rige ved at fortælle historier og lignelser, og i disse lignelser handler det ikke blot om
at afsløre og dømme vores forkerte og dårlige handlemåde.
Men det handler frem for alt
om, at vi i afsløringens og dommens lys får lov at se et spejl af
Guds grundløse kærlighed til os
mennesker, at mødes af Guds
kærlige blik på os, det blik, der
altid ser os mere elskværdige
end vi er tilbøjelige til at tænke
om os selv og hinanden.
Det er den gode historie, som
Gud fortæller os, og som vi må
spejle os i. Og når vi gør det, så
gør historierne noget ved os så opdager vi måske, at skønt
det er en abe, der kigger ind i
spejlet, så er det en apostel, der
kigger ud.
Poul Henning Poulsen
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Der strammes op om kørsel på kirkegården
Ny skiltning ved Vestre Kirkegård skal medvirke til at
sikre adgangen til kapel og
grave.
Vestre Kirkegård i Thisted
er vistnok den eneste på
egnen, hvor besøgende kan
køre i bil - men nu indskærpes det, at denne trafik er
forbeholdt stærkt gangbesværede.
Kirkegårdsleder
Sally
Enevoldsen dykkede ned i
problemet for et års tid
siden. I realiteten var det et
gammelt problem, men der
var aldrig blevet gjort noget
effektivt ved det.
- Det værste er mangelen
på respekt ved kirkelige
handlinger som begravelser
og urnenedsættelser, forklarer Sally Enevoldsen.
Man har oplevet besøgende, som i bil har ligget og
presset på et begravelsesfølge for at peppe tempoet op.
Et andet eksempel er overhaling af et følge hen over et
stykke plæne. Et tredje
eksempel er kørsel på
grusveje. Et fjerde er dem,
der kører den forkerte vej
omkring kapellet. En femte
gruppe af eksempler handler
om den generelle hastighed.
Der er en hastighedsbegrænsning på 15 km/t, men
jævnligt køres der 30-40
km/t, især på det lige stykke
fra Møllevej ned til kapellet.
- Bykirkegårde har lukkede porte, for eksempel også
Nykøbing, og det er der da

folk, som synes vi også skal
have. Det ville løse de problemer, vi oplever, siger Sally Enevoldsen. Men det ville
bare gå ud over en masse
mennesker, som ellers godt
kan finde ud af at færdes
hensynsfuldt og med den
fornødne respekt på kirkegården.
Kirkegårdslederen rådførte sig med politiet om en
eventuel skiltning. Desuden
blev menighedsrådet og
provsten taget med på råd.
Resultatet er blevet et par
skilte, som gerne skulle være
med til at stramme op om
færdselen på kirkegården, så
man kan bevare de hidtidige
adgangsformer til kirkegården og dermed undgå at
smække porten i.
Ordet »gangbesværede«
definerer Sally Enevoldsen
som folk, der af hensyn til

ben, hjerte eller andet ikke
kan bevæge sig ved egen
kraft fra de to parkeringspladser og ned til urnepladsen.
Den ene P-plads er den lille bueformede ud mod Møllevej. Her er plads til nogle
få biler. Men der er en meget
stor P-plads i tilknytning til
kirkegårdskontoret.
Sally Enevoldsen indrømmer, at skiltningen dertil er
for ringe, men den er der, og
hun håber, flere vil gøre brug
af pladserne her fremover.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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August

September

Onsdag 1. august
19.30: Sommerkoncert: Royal Danish Brass
Søndag 5. august
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
19.30: Sommerkoncert: K. Christensen, trompet, L.O. Schmidt, trompet, P. N. Christensen, orgel.
Onsdag 8. august
14.30: IM’s eftermiddagsmøde
v. missionær H.Filipsen, Koldby
Torsdag 9. august
19.15: Menighedsrådsmøde
Fredag 10. august
12.15: Sommerkoncert: P. N. Christensen,
orgel.
Søndag 12. august
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
Tirsdag 14. august
17.00: Børnetime v. M. Christiansen og P. H.
Poulsen
Søndag 19. august
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
Søndag 26. august
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
Tirsdag 28. august
19.30: Sognets Dagligstue, Arkæolog Charlotte Andersen fortæller om »Fortiden under
vores fødder i Thisted«

Søndag 2. september
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: Højmesse v. G. Ishøy
11.30: Diakoniens dag, Kirkecenteret.
Onsdag 5. september
14.30: Onsdagssammenkomst, Høstfest
Torsdag 6. september
19.15: Menighedsrådsmøde
Søndag 9. september
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
Onsdag 12. september
19.30: Koncert: Buxtehude, S. O. Kombak, orgel
Søndag 16. september
08.30: Gudstjeneste v. E. Agger
10.00: Højmesse v. M. Christiansen
(HØST)
19.30: Koncert: Buxtehude, P. N. Christensen,
orgel
Mandag 17. september
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Vi skal værne om naturen« v. mf Steen Gade, København
og »Lokale eksempler på naturforvaltning« v.
statsskovrider Ditte Svendsen, Vandet
Onsdag 19. september
18.00: Fællesspisning før Sogneaftenens foredrag.
Pris kr. 40. Tilmelding til Kirkekontoret.
19.30: Sogneaften, »Sandt menneske – historien
om Guds søn« v. Knud Jacobsen
Søndag 23. september
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen
10.00: Højmesse v. G. Ishøy.
Onsdag 26. september
19.30: Sognets Dagligstue, Fortælleaften ved
Kirsten Agger

Kirkekontorets åbningstider
Åbningstiderne er:
Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00
4

Torsdag 27. september
17.00: Fyraftensgudstjeneste v. G. Ishøy
Fredag 28. september
kl. 21.00: Evensong v. den tjenestegørende præst.
Søndag 30. september
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen
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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. 9.30-12.30,
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. 9.00-12.30,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00.
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

Sognet
Menighedsrådsmøde
Torsdag 9. augusti
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:
6/8
13/8
208
27/8
3/9
10/9
17/9
24/9

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

Sognepræst Poul Henning Poulsen, Møllevej
65, tlf. 97 92 03 15, fax 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk

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

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

Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00

Kordegn: Jonna Kyvsgaard, tlf. 30 11 61 14,
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).
Kirkecenterleder: (2. kirketjener)
Vinni Kragh, Grandalsvej 17, tlf. 97 91 27 72
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
Kirkegårdsleder: Sally Enevoldsen,
Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32.

2/8
16./8
30/8
13/9
27/9

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

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: Leif Damsgaard Jensen.

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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Onsdagssammenkomst
Thisted kirkecenter, Vestergade 10, første onsdag i hver måned kl. 14.30-16.00
Onsdag d. 5. september
Johan Thastum:
Høstfest
Sæsonen indledes traditionen tro
med en høstfest.
Johan Thastum, tidligere provst
og sognepræst i Hillerslev vil
fornøje festen med fortælling og
causeri over høstens temaer.

Ishøy tager os med ind i julens
historier.

Onsdag d. 2. januar
Nytårsfest
med amerikansk lotteri og
anden fornøjelse. Sognepræst
Poul Henning Poulsen leder
slagets gang.

Onsdag d. 3. oktober

Onsdag d. 6 februar

”Fugle i fokus - naturen i søgeren”
Henrik Nielsen viser frem fra
sin samling af fugle- og naturbilleder:
»Jeg er ikke ornitolog, men fugle
har altid interesseret mig.
Billederne er min måde at formidle mine oplevelser på. Til forskel fra jægeren kan jeg som
regel »skyde« flere gange.«

»Løven, heksen og garderobeskabet«
Finn Feilan, sognepræst i Hansted-Klitmøller, vil fortælle
eventyret af samme navn, som
blev filmatiseret for et par år
siden.

Onsdag d. 7. november
Sæterliv i Norges fjelde
»Vi behøver ikke at finde på
aktiviteter, og vi skal ikke tænker på, om vi skal tage i badeland eller i Legoland. Her er
fire elementer: Jord, ild, vand
og luft!«
I 13 somre har Gurli Korgaard
arbejdet som sæterpige i Norge.
Til daglig bor hun med sin familie i Hundborg, men 1-2 måneder om året flytter hun »på fjeldet.«

Onsdag d. 5. december
Adventsfest
Årets traditionelle adventseftermiddag med fortælling og
adventssange. Sognepræst Gitte
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rerende – som stemmer, der
krydser og modsvarer hinanden
og bliver til musik, hvis vi tør…..

Onsdag d. 2. april
»Her begyndte reformationen På tur i Luthers hjemland.«
Kirsten og Eskil Agger viser billeder og fortæller fra deres rejser
i Luthers hjemland. Vi kommer
tæt på reformationen og dens
personer og historiske baggrund
og dramatiske hændelser.

Onsdag d. 7. maj

Der er mange bibelske paralleller
– både personer og temaer – som
det er værd at kigge nærmere
efter. Derfor kan Narniakrøniken
– ganske som et H. C. Andersen
eventyr – læses med lige stort
udbytte af børn og voksne.

Fra et liv i Afrika
»Hvor er hjem, er det Danmark eller er det Zimbabwe?«,
spørger Birthe Kirk i en af sine
novellesamlinger.
Ud fra sine digte og noveller vil
Birthe Kirk vise billeder af afrikansk kultur, et samfund, der
hærges af politisk vold, kriminalitet og AIDS, og også af fortællinger og menneskeskæbner.

Onsdag d. 5. marts

Onsdag d. 4. juni

»Den danske sang – en ung
blond pige eller gammel vis
kone.«
Musikken og sangen er Henrik
Svanes faglige baggrund og
»hjertesprog«, men både den
sønderjyske opvækst i grænselandet og spændingsfeltet mellem to kulturer og mødet med
den grundtvigske højskoleform,
har ført ham ind i et bredere kulturelt og mellemfolkeligt engagement. For ham er mødet mellem forskelligheder ikke en trussel, men noget frugtbart og inspi-

kl. 10.00 - ca. 17.00
(bemærk tidspunktet)
Sommerudflugt
Hvor turen går hen i år vil
blive »afsløret«, når tiden nærmer sig.
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Diakoniens dag
Søndag den 2. september
Kl. 10:
Gudstjenste med temaet »Altid plads til én til«
Derefter frokost og kaffe i Kirkecentret (30 kr.)
Kl. 13.15:
Fortælling v. lærer på Diakonhøjskolen Anne-Mette Grønborg (»– og livet skal gro«)
Ca. 14.30:
Afslutning

Derfor holder vi diakoniens dag !
For at gøre opmærksom på sammenhæng mellem gudtjeneste og diakoni.
For at de mange frivillige kan være sammen.
For at vise omsorg for hinanden.
For at vise den enkelte kan mærke fællesskab og samvær.
Af hensyn til frokosten, bedes man tillmelde sig på kirkekontoret
senest tirsdag den 28/8
Præsterne

Justering af kirkegårdens priser
En begravelse er en følsom sag – men en
begravelse er også forbundet med nogle arbejdsopgaver.
Der er flere muligheder for at vedligeholde et
gravsted. Nogle få vælger at gøre det selv, andre
vælger at afsætte et beløb, der dækker gravernes
og kirkegårdsgartnernes arbejde for en længere
årrække - og så er der dem, der så at sige betaler
efter regning.
Landet over kigger man på priserne for tiden,
og det er planen, at man i hvert fald i hvert provsti skal have ensartede priser. Det har man langtfra i dag.

På Thisted Kirkegårde får man langt færre
penge ind for arbejdsopgaverne, end de rent faktisk koster, men det rettes der op på nu.
Kirkegårdsleder Sally Enevoldsen har således
regnet på, hvad gran koster – og hvad det koster
at lægge på, tage af og skaffe af vejen igen –
inclusive statsafgiften, som er blevet en stor post
i regnskabet.
Det er baggrunden for de prisjusteringer, der
nu indføres på kirkegården.

Leif Damsgaard Jensen
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Sogneaftener 2007/2008
Thisted Kirkecenter, Vestergade 10
Onsdag den 19. september 2007

Sandt menneske - historien om Guds søn
v. Knud Jacobsen
Kristendommens grundlag er, at en mand for 2000 år siden gik rundt i Palæstina og sagde
»Jeg er sandheden, vejen og livet«. Historien om denne mand, Jesus fra Nazareth bliver
derfor helt central for vores liv. Derfor er Knud Jacobsen fra Ulfborg optaget af at fortælle
denne historie videre.
Onsdag d. 21. november 2007

Anna og Ane - et foredrag i ord og billeder om kunstneren Anna Ancher og hendes mor.
v. sognepræst Gitte Ishøy
»Der er mange ting, der betager én når man besøger Skagen - ikke mindst Skagens Museum. Imellem de store mandlige kunstneren hænger der billeder af en kvinde, nemlig Anna Ancher. Jeg blev så fascineret af hendes billeder og
hendes liv i det hele taget, at jeg måtte vide noget mere om hende og hendes baggrund. Hvad jeg fandt ud af, vil jeg
gerne dele med jer denne aften.«
Onsdag den 16. januar 2008
Feltpræst i militærlejr v. sognepræst Lone Hvejsel
Som feltpræst har jeg været udsendt med de danske soldater til det sydlige Afghanistan juni-oktober 2006. Hvordan
former dagligdagen sig i en militærlejr? Hvad laver feltpræsten? Hvad gør man ved raketangreb? Dette og meget mere
vil jeg komme ind på i mit foredrag.
Onsdag den 27. februar 2008

De fem kærlighedssprog - vitaminer til parforholdet
v. udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen, Samvirkende Menighedsplejer
Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor forstår han/hun mig pludselig ikke? Taler du og din ægtefælle samme sprog?
Med udgangspunkt i Gary Chapmans bog De fem kærlighedssprog gives et oplæg om kærlighedens forskellige sprog.
Giv dig tid til at lære din ægtefælles, dine børns, dine forældres eller venners primære kærlighedssprog og oplev glæden ved at få kommunikationen til at lykkes.
Onsdag 16. april 2008

Takt og tone med plads til unoder v. Gitte Hornshøj
Man tager lidt Emma Gad og tilsætter lidt Lotte Heise. Så får man foredragsholderen Gitte Hornshøj. Det er måske en
lidt tarvelig femstilling, men det er den første indskydelse, når man hører kvinden, der gang på gang får forsamlinger
til at le med historier om, hvordan man omgås andre mennesker.
Alle Sogneaftener arrangeres af Thisted Menighedsråd og afholdes kl. 19.30 i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10.
Kaffe/te med brød koster kr. 20.
Før foredragene er der fællesspisning i Kirkecentret kl. 18.00. Pris kr. 40.
Tilmelding til Kirkekontoret (9792 2471) senest mandag kl. 12.30.
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