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”Derfor, Danmark,
frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed”.
Sådan lyder det i en sang af
Grundtvig, ”Kærlighed til fædrelandet”, som kom med i den
nyeste salmebog som nr. 710.
”Frygt ikke”. Der er ellers
meget frygt i vores samfund. De
fleste mennesker frygter for sygdom og død. Men dertil kommer
frygten for den meningsløse og
hadefulde vold og for terror. Det
er en frygt for, at andre mennesker – eller man selv - pludselig
ikke længere kan føle medlidenhed, barmhjertighed med
den hjælpeløse, men kun lyst
til at gøre ondt. Terror betyder
rædsel – og rædslen vækkes af
det umenneskelige, det vi ikke
forstår.
En måde at bekæmpe frygten
er at forsøge at sikre sig - bygge forsvarsværker op fysisk og
psykisk, låse, kontrollere, sætte
hegn og pigtråd, overvåge og
udelukke. Prisen er, at det gode
liv, som skulle beskyttes mod
frygten, visner og dør i ufrihed og mistillid, i skellet ”os og
dem”: ”Os”, som er de almindelige mennesker, og ”dem”, som
er de dæmoniske, der er farlige.
Og frygten stiger altid, fordi
sikringen aldrig bliver fuldkommen.
En anden måde at bekæmpe
frygten på er kærligheden. Ganske enkelt. Den har andre navne
i praksis: Medmenneskelighed,
tillid, barmhjertighed, åbenhed. Filosoffen K.E. Løgstrup
bruger udtrykket ”de suveræne
livsytringer” om menneskets
umiddelbare evne til at vise tillid og barmhjertighed. Og skønt
de kan ødelægges og fordrejes,

så er deres modsætninger altid
kun skygger: Mistillid lever af,
at der er en tillid, der kan skuffes, had af, at der er kærlighed
at forkaste, ubarmhjertighed af
det menneskelige håb og trang
til barmhjertighed.
Det nytter naturligvis ikke
at kræve af det menneske, der
er blevet udsat for overgreb, at
det ikke skal frygte. Men som
samfund har vi den opgave at
beskytte det gode liv. Det sker
ikke ved at dyrke dets skygger
i mistillid, had og ubarmhjertighed, men ved at vove at stole
på, at ethvert menneske først
og fremmest er menneske, selv
når det handler umenneskeligt.
Kærligheden er det eneste værn
mod frygten – et langsomt,
sårbart værn, men det eneste
gode.
Kærligheden bygger et samfund op. Det er det, som sangen
eller salmen nr. 710 handler
om. Selvom den fuldkomne
kærlighed først kommer med
”Himmeriget”, så skaffer kærligheden sig plads allerede i

vores jordiske samfund: Retfærdighed og magt kan gå hånd
i hånd, og ”skellet mellem mit
og dit” kan flyttes, så der opstår
fællesskab mellem mennesker.
Kærligheden ”er ej blot dog at
undskylde,/ men er hele lovens
fylde”: Kærligheden er ikke bare
en lyserød utopi for idealistiske sjæle, som må undskyldes
– den er opfyldelsen af loven,
den er målet med tilværelsen,
også med den fælles tilværelse i
samfundet, i fædrelandet.
”Frygt kun ikke,/frygt er ej af
kærlighed”. Det er hentet fra det
Ny Testamente: ”Frygt findes
ikke i kærligheden, men den
fuldendte kærlighed fordriver
frygten”( 1 Joh 4,17).
Selvom vores kærlighed aldrig bliver fuldendt, så kan den
alligevel være det bedste værn
mod frygten, så vi ikke bliver
lammet af den.
Marianne Christiansen
Kærlighed og
retfærdighed
– to figurer på
Anne Søes
epitafium i
Thisted kirke
(se også s. 8).



Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
Før foredragene er der
fællesspisning i Kirkecentret
kl. 18.
Pris 40 kr.

17. se p tember

19. nov ember

Tilmelding til spisning på
tlf. 97 92 24 71
senest mandag kl. 12.

”Gud, konge og fædreland!” v.
Arne Ørtved, tidl. sognepræst
og forstander for Ry Højskole
og Højskolen i Thy

Onsdagssammenkomster

”Fra roerækkerne til Ravnsbjergkirken” v. pastor emer. og
kunstner Ejvind Nielsen, Århus

5. nov ember

3. se p tember
Onsdagssammenkomst
henvender sig til alle,
der har lyst til en god
eftermiddag med ny viden
og inspiration, samtale og
sang og et godt kaffebord.
Det foregår i
Thisted kirkecenter,
Vestergade 10.

”J. P. Jacobsen – en berømt thybo” - v. lektor Else Bisgaard

Alle sammenkomster
starter kl. 14.30.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Kaffe kan købes for kr. 20,-.
Arr. Onsdagsgruppen
og Thisted menighedsråd.



1. oktober
Høst i ord og sang - v. sognepræst Knud Bunde Nielsen,
Snedsted

Congolesiske flygtninge synger og fortæller - v. Inge Merete
Haumann.

Svend Aage Jakobsen:

Nu har jeg aftjent min værnepligt
i menighedsrådet
Det sidste års tid har vi i hvert
eneste nummer af kirkebladet
haft det forestående menighedsrådsvalg den 11. november
som fast tilbagevendende tema.
I dette sidste nummer af bladet
inden valget har vi i den anledning fået en snak med Svend
Aage Jakobsen.
Han har siddet i menighedsrådet for Indre Mission gennem
de sidste fire perioder. Og i en
alder af 68 mener Svend Aage,
at tiden er inde til at trække sig
tilbage og lade andre kræfter
komme til.
-- Efter 16 år i menighedsrådet ved Thisted Kirke synes
jeg, at jeg har aftjent min ”værnepligt”, siger Svend Aage, som
bl.a. har været menighedsrådets kontaktperson til de ansatte gennem den seneste periode. Desuden har han i knap
to perioder været næstformand
for rådet.
Ikke mindst posten som kontaktperson har været en stor
opgave, men selv om der har
været tale om meget arbejde i
denne periode med mange ansættelser, glæder Svend Aage
sig også over, at omgangen med
de mange medarbejdere ved
kirken, på kirkekontoret og på
Vestre Kirkegård har givet ham
en kæmpe indsigt i kirkens
hverdag og dens mangesidede
virkefelter.
Og netop dette at have kontakt med de ansatte anbefaler
han som noget, de kommende
menighedsrådsmedlemmer bør

satse meget på.
De 16 år i menighedsrådet
har bl.a. lært Svend Aage, at
kirken er et meget bredt område at favne, så hvis man vil
være sin plads i rådet voksen,
er det ikke nok blot at møde op
til det månedlige menighedsrådsmøde.
-- Alle kan ikke alt, så man
må finde sin plads og bidrage
med det, man nu kan, fortsætter Svend Aage. Han ser med
glæde tilbage på mange års arbejde i forskellige udvalg, hvor
ideer og visioner kan trives og
vokse. Det er ikke mindst her,
man kan sætte sit fingeraftryk
på kirkens liv.
Der er dog en enkelt ting,

Svend Aage finder helt grotesk,
nemlig at de praktiske ting
kommer i første række i menighedsrådsarbejdet. Det levner
alt for lidt tid til det, som han
anser for det væsentligste: kirkens liv og vækst.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Menighedsrådsvalg tirsdag den 11. november
Der skal vælges 14 medlemmer til menighedsrådet ved Thisted
Kirke denne gang. Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket fra tirsdag den
23. september 2008 kl. 19.00 til tirsdag den 30. september 2008
kl. 19.00.
Kandidatlister kan indleveres på Kirkekontoret, Vestergade
10, Thisted, i åbningstiden, eller til formanden for valgbestyrelsen i Thisted Sogn: Leif Damsgaard Jensen, Australiavænget 9
B, Thisted. Det anbefales at træffe aftale om personlig aflevering
på tlf. 97 92 49 94 eller 40 84 49 94.
På en kandidatliste skal der være mindst 1 kandidat og højst
20. Desuden skal listen være underskrevet af mindst 5 og højst
15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere.
For mere detaljerede regler henvises til kirkens hjemmeside
www.thisted-kirke.dk og til Kirkeministeriets hjemmeside:
www.km.dk.
Leif Damsgaard Jensen



100 år med FDF i Thisted
Datoen den 11. september blev
for få år siden sprængt ind i vores bevidsthed. Den dag, vi alle
tænker på, var en sorgens dag.
Men for FDF i Thisted har den
nu i 100 år været en glædens
dag. Den 11. september 1908
var FDFs lokale fødselsdag.
100 års jubilæet fejres på forskellig vis året igennem og naturligvis med en festgudstjeneste og med stor fødselsdagsfest.
Desuden udgives et jubilæumsskrift, som kredsleder Jens Kr.
Eriksen har samlet stof til, så
han kunne skrive de sidste 25
års historie.

som dreng i Vorupør, så oplevelsen af så stort et kredsmøde
blev noget af et sus. Da blev
kimen også lagt til, at han igen
skulle være aktiv leder.
--- Så da der kom en opfordring til at blive tumlingeleder,
slog jeg straks til og har været
tumlingeleder lige siden. Det
har været begivenhedsrige år
med masser af oplevelser, så
kredshuset på Møllevej har
været at betragte som vores andet hjem, da vi alle 4 i familien
er involveret i FDF og har den
glæde, at dette også gælder vore
svigerbørn.

At fastholde formålet

Pilt, leder, forælder og kredsleder
--- Pudsigt nok startede min debut i FDF Thisted 1. kreds med
deltagelse i kredsens 75 års
jubilæumskredsmøde i Borgerskolens hal i 1983 som far, fortæller han. Jeg havde stået som
forælder en aften i maj og fulgt
pressefotograf Tage Jensens bestræbelser med at få alle over
400 FDFere i kredsen til at stå,
så han kunne få et godt billede
med ”FDF/FPF 75” bestående
af hele kredsen stående i formation.
Jens Kr. Eriksen var FDFer



I 1993 fik kredsen en kredsledelse bestående af Lars Dahl
og Jens Kr. Eriksen, og de har
sammen været kredsens ledelse lige siden.
--- Det har været spændende
år i et godt samspil, hvor vi har
suppleret hinandens stærke og
svage sider i en god dialog, siger
de to kredsledere, der også glæder sig over at kunne se tilbage
på mange års godt samarbejde
med en dygtig lederflok:
--- Kredsen har gennem åre-

ne haft en flok stabile og engagerede ledere, så udfordringen
har været at lytte, inspirere,
sætte mål og nedsætte velfungerende udvalg til at planlægge
og skabe aktiviteter til gavn og
glæde for vore børn og unge og
fastholde vort formål i FDF, siger kredslederne.
Formålet er kort og klart formuleret i disse ord: At møde
børn og unge med evangeliet
om Jesus Kristus.
-- Det er en stor glæde, når
tingene fungerer, at se børn,
unge og ledere udfolde sig og
udstråle glæde og begejstring
i aktiviteterne, fortsætter Jens
Kr. Eriksen. Han stiller sig i
øvrigt ofte bag fotografiapparatet og knipser oplevelserne
ind i ”kassen”, så han senere
som webmaster kan give alle
mulighed for at se glimt fra livet i kredsen på hjemmesiden
www.FDF.dk/Thisted1.

Ledelse
Ledermøderne er omdrejningspunktet for kredsens udvikling,
og beslutninger træffes her i en
demokratisk proces. Det er her,
kredsledelsen sætter dagsorde-

så frøene og give vore børn og
unge oplevelser for livet.

Andre aktiviteter

nen og har en meget vigtig opgave i at knytte de forskellige
meninger sammen i beslutninger, som alle har del i og føler
ejerskab for. Så kan beslutningerne omsættes til handlinger
til gavn og glæde for kredsens
børn og unge, og det er med til
at styrke lederfællesskabet.
--- Jeg kan ikke lige finde
eksempler på, at vi i kredsledelsen har været nødsaget til
”time out”, men oftest har vi to
kredsledere ved øjenkontakt og
kropssprog kunnet aflæse hinandens holdninger til problemstillingerne og fundet fælles
fodslag i beslutningsprocessen,
siger Jens Kr. Eriksen.
Selve administrationen af
kredsen fylder meget i dagligdagen med postmodtagelse,
mails,
medlems-kartoteks
ajourføring, børneattester m.m.
Kravene til disse ting er øget
betydeligt fra FDF Forbundet
og det offentlige gennem årene,
men det er vigtige opgaver af
hensyn til tilskudsregler m.m.

Sommerlejren rykker
Sommerlejrene gennem årene
har ikke alene været gode oplevelser for børn og ledere, men

også for kredslederne.
--- I en del år har vi været
fælles om lejrenes start. Så har
vores fælles arbejdssituation
gjort det påkrævet, at vi har været nødsaget til at skiftes til at
være på lejr og være på arbejde,
siger Jens Kristian Eriksen, der
til daglig har Lars Dahl som arbejdsgiver …
Så får han et særlig varmt
glimt i øjnene og lukker op for
en beskrivelse, som mange vil
kunne nikke genkendende til:
--- En sommerlejr uge betyder meget for alle deltagere i
FDF og ”rykker” for os alle. En
aktiv ferieuge fyldt med store
og små oplevelser, leg og alvor,
kammeratskab,
humørfyldt
morgengymnastik, solid mad,
natur, kammeratskab, optrin,
sang, latter. Af og til spørger
man sig selv: hvorfor gør vi det
igen og igen? Et billede fra Sletten: Det begynder at mørkne
ned gennem kløften mod Julsø.
Lejrbålet er ved at være forbi.
Afslutningen er ved at være
forbi. Fadervor, en særlig stemning, et blik rundt omkring, se
alvoren og de foldede hænder.
Senere lyden af retræten ud
over lejren… - Derfor! Vi kan

Af andre kredsaktiviteter kan
nævnes: Væbneroptagelser, aktivitetsaftner, agi-dage, kredsmøder, stævner i distrikt og
netværk samt i Landsdel 3. Det
vil føre for vidt at fortælle om
dem alle her. En enkelt skal
dog lige nævnes: Orkesterkursus i 2002 på Østre Skole. Det
blev ifølge Jens Kr. Eriksen en
helt speciel opgave, der blev

løst i et godt samarbejde med
forbundssekretær Kirsten Vesterbæk samt en stor flok ledere
og forældre.
Nogle af aktiviteterne er
nærmere beskrevet med tekst
og fotos i jubilæumsskriftet.
Der blev også lavet et skrift ved
75 års jubilæet, så i den nye
udgave er der i papirudgaven
fokuseret på de seneste 25 år.
75 års udgaven bliver lagt ind
på en DVD sammen med 25003000 indscannede fotos og lysbilleder fra forskellige aktiviteter gennem årene.
Leif Damsgaard Jensen



Folmer fortæller
Rigtig mange børn og voksne
har fulgt med Folmer Nielsen rundt i Thisted kirke og
lyttet til hans fortællinger og
oplysninger om kirken. Folmer var kirketjener i mere
end 25 år, inden han gik på
pension, så han kender hver
krog i kirken og adskillige af
dens store og små historier.
Nu kan man høre Folmer
fortælle ved at klikke ind på
hjemmesiden thisted-kirke.
dk og følge med i billederne

Kend din kirke
Thisted kirke og kirkegård
er steder, der rummer historie for os alle – samtidig
med at de er rammen om
den kristne forkyndelse, om
begivenheder i det enkelte
menneskes liv og om vores
fælles højtidsfejringer.
Vi synes, det kunne være
dejligt at bruge tid bare på
at gå på opdagelse og dykke
ned i nogle af de historier,
der knytter sig til stederne.
Det har vi foreløbig sat nogle
timer af til i efteråret.



fra kirken. De er taget dels
af Niels Clemmensen, dels
af Leif Damsgaard Jensen.
Se NCs mange flotte billeder
fra Thisted Kirke på: www.
aalborg.stift.dk/Kirker/thisted/thisted/index.php.
Det vil også snart være
muligt at få Folmers fortællinger og de tilhørende billeder på en CD på kirkekontoret.
Marianne Christiansen

Alle interesserede er velkomne til at tage med på kirkevandring og kirkegårdsvandring.
Onsdag d. 10. september
kl. 16.30-18.00: "Kend din
kirkegård" - kirkegårdsvandring med sognepræst
Gitte Ishøy.
Torsdag d. 23. september
kl. 16.30-18.00 "Kend din
kirke" - på opdagelse i Thisted kirke med sognepræsterne som guider.
Sognepræsterne

Alle Helgens
gudstjeneste
Præsterne ved Thisted kirke
er blevet enige om at prøve noget nyt Alle Helgens søndag.
Vi plejer at holde normal højmesse i Thisted Kirke samt en
andagt i Vestre kapel kl. 16.00.
Der vil denne søndag blive afholdt en morgengudstjeneste
kl. 8.30 i Thisted Kirke, men
ingen andagt i Vestre kapel
kl. 16.00. Højmessen i Thisted
Kirke vil derimod blive flyttet
til kl. 14.00. Disse ændringer er
vedtaget af menighedsrådet.
I rigtig mange år har pårørende til afdøde ønsket deres
kæres navne læst op i Thisted
kirke. Det har vi ikke rigtig
haft mod på, men nu vover vi
det. Sammen med kordegnen
vil vi tre præster skrive ud til
dem, der har mistet familiemedlemmer i årets løb, for at
invitere dem til Alle Helgens
gudstjeneste.
Vi vil herved give alle mulighed for at komme i kirke
sammen med deres familie. De
kommer fra alle egne i landet.
Derfor har vi flyttet højmessen
til kl. 14.00 i håb om, at alle kan
nå frem. Men vi vil også rigtig
gerne invitere alle i sognet med
til denne tjeneste.
Gitte Ishøy

Højskoledage
Kirkecentrets
Højskoledage
ligger på følgende mandage:
22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 kl.
10.00-14.30. Se arrangørernes
programfolder.

Plus og minus i menighedsrådet
Johannes Kristensen
mener, det er bedst med et egentligt afstemningsvalg til menighedsråd i
stedet for at nøjes med et aftalevalg. Men han understreger samtidig, det
forpligter stillere og kandidater på de lister, der opstilles, at finde fælles
fodslag, at arbejde målbevidst ud fra et fælles grundlag. Det betyder så,
at den enkelte må nedprioritere egne særinteresser. Men ellers kommer
man ingen vegne, mener han. Johannes er den ene af de syv, der sidste
gang blev sat ind i menighedsrådet af Ungdomslisten. Fra de sidste fire
år mindes han især som noget positivt de situationer, hvor rådet virkelig
har været ledelse for at større arbejdsplads – og ikke mindst de situationer, hvor der har været fuld enighed i rådet. Han mener dog også, at
menighedsrådet forsømmer flertallet af menigheden: Især musikken i
Thisted Kirke ligger langt fra almindelige mennesker, siger han.

Inger Handest
er indvalgt i menighedsrådet for Kirkeligt Centrum – det blev hun første
gang i 1992. Da var der afstemningsvalg, og det mener hun er det bedste.
Hun synes, det har været spændende at sidde i menighedsrådet, fordi
det har givet hende indblik i en masse, som hun ellers ikke ville have
vidst så meget om. Hendes plads i forretningsudvalget har beriget hende
med endnu mere indsigt. Den sidste periode med de mange ansættelser
karakteriserer hun som meget turbulent: Jeg tror, der er sket mere i den
periode end i de foregående 12 år tilsammen, siger hun. Til dem, der
overvejer at stille op til menighedsrådet, siger Inger Handest, at det er
vigtigt med interesse og lyst – et menighedsråd er ikke nogen almindelig
foreningsbestyrelse. Har man ikke lysten og interessen, vil menighedsrådet blot være en tidrøver. Men det, man gerne vil, finder man altid
tiden til, siger hun.

Leif Damsgaard Jensen
smutter lige selv med denne gang, for min historie kunne måske blive
din. De sidste 12 år har jeg siddet i menighedsrådet i to perioder. Efter
den første mente jeg godt, jeg kunne bruge min tid anderledes. Men da
der var udsigt til et præsteskifte for fire år siden, meldte jeg mig under
fanerne igen og kom med for Ungdomslisten. Det har jeg været glad for.
Nu kender jeg spillereglerne meget bedre og ved, at man kan øve indflydelse på rammerne om kirkens liv og vækst, hvis man er indstillet på
at satse den fornødne tid og energi. Ikke mindst er jeg glad for at have
været med til at genindføre et nyt kirkeblad. Desuden glæder det mig, at
bladudvalget er blevet til et medieudvalg – det varsler måske en bedre
kommunikation. Blandt andet af disse grunde stiller jeg gerne op til en
ny periode i menighedsrådet.



Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Koncerter i Thisted kirke efterår 2008
Efterårssæsonen byder på
5 spændende koncerter i
Thisted kirke.
Søndag den 7. september kl.
16.00 er der Evensong i Thisted kirke, med Thisted kirkes
drenge-mandskor, sognepræst
Marianne Christiansen, Svend
Ole Kombak, orgel, og Preben
Nørgaard Christensen, dirigent.
Evensong afholdes hver dag
året rundt i de engelske domkirker.
Evensong i de engelske kirker har sine rødder i munkenes
daglige tidebønner i klostre,
idet deres nuværende form
blev skabt af Ærkebiskop Thomas Cramner (1489-1556) som
en fusion mellem klostrenes
to aftenmesser Vesper og Completorium. Evensong er en fejring af inkarnationen af Jesus,
den enestående begivenhed at
Gud blev en del af menneskelivet ved at blive et menneske.
Formalt består Evensongs af en
kombination af tekstlæsninger,
korsvar, responsoriale bønner

10

mellem præst og kor, kollekter
og de faste musikalske led Davidspsalmer, Magnificat, Nunc
Dimittis og The Anthem (motetten).
I 2008 markeres verden over
100 året for den franske komponist, organist og ornitolog
Olivier Messiaens fødsel. Først
og fremmest var Messiaen en
af det 20. århundredes væsentligste komponister af orgelmusik. Et særkende ved Messiaens
musik er, at de fleste af hans
værker rummer passager, som
er afskrevet efter fuglesang fra
alverdens lande. En anden inspirationskilde var rytmer og
klange fra orientalsk musik.
Messiaen begyndte at komponere i en alder af 7 år i Grenoble midt under første verdenskrig, og han lærte sig selv
at spille klaver. Efter krigens
afslutning startede han på konservatoriet i 1919, i en bemærkelsesværdig ung alder. I 1930
afsluttede han sin konservatorieuddannelse med førstepriser
i klaver, orgel, improvisation,
kontrapunkt og komposition.

og året efter blev han ansat
som organist i ”La Trinité”
kirken i Paris. Her fungerede
han som organist i mere end
60 år, og indtil anden verdenskrig skrev han hovedsageligt
for orgel eller orkester. I 1942
blev han udnævnt til professor
i harmonilære ved Pariserkonservatoriet, og i 1966 blev han
professor i komposition. Han
gav også kompositionskurser i
bl.a. Ungarn, Tyskland og USA.
Kort efter udbruddet af anden
verdenskrig blev han indkaldt
til militæret, men der gik ikke
lang tid før hans militære karriere endte i en fangelejr i 1940.
Her skrev han et af sine mest
berømte og elskede værker,
'Kvartet til tidens ende', for klaver, klarinet, violin og cello.
Værket blev uropført i fangelejren af Messian selv og tre
medfanger, foran et publikum
af fanger.
I starten af 50erne begyndte han at nedskrive massevis
af fuglekald og tilpasse dem
til mulighederne i de klassiske musikinstrumenter. Han
så farver for sig når han hørte
klange, og hans tænkning i farvede samklange prægede samtlige hans værker.
Hans store klaverværk 'Fuglekataloget' fra 1956 er et af
eksemplerne på denne komponeren med fuglestemmer,
og i hans store religiøse opera
”Den hellige Frans af Assisi”
optræder en fantastik kakofoni
af fuglestemmer i orkestreret
under den hellige Frans' fugleprædiken.
Messiaen, der bl.a. er blevet

hædret med Sonnings Musikpris, revolutionerede musikverdenen med dannelse af særlige
skalaer (kaldet ”modi”). Selv
i efterkrigstidens jazzmusik

frem til i dag improviseres flittigt i Messiaens karakteristiske
tonerækker.
Vi har valgt at markere 100
året for Messiaens fødsel med
to koncerter i Thisted kirke,
hvor der sættes fokus på hans
musik.
Onsdag den 10. september
kl. 19.30 spiller organistassistent Svend Ole Kombak orgelværker af Messiaen, og Onsdag
den 17. september spiller or-

ganist Preben Nørgaard Christensen orgelværker af Messiaen og dirigerer Thisted kirkes
drenge-mandskor i korværker
af Messiaen.
Søndag den 23. november
kl. 16.00 synger Thisted kirkes
drenge-mandskor i anledning
af Sangens År danske salmer
og korværker, dirigeret af Preben Nørgaard Christensen.
Preben Nørgaard Christensen

Foreningslisten
Blå Kors Kontakt- &
Genbrugscenter

KFUM-spejderne

Kirkecentrets Højskoledage
Kontaktperson: Bjarne Søndberg,
tlf. 97 92 09 19

Danmission

Niels Juels Gruppe.
www.spejdersiden.dk
Kontaktperson: Gitte Schjøtler,
tlf. 97 92 15 63

Kontaktperson:
Louise Krøyer, tlf. 97 92 04 60

KFUM OG KFUK

Nørre Allé 15, tlf. 97 92 62 52

Kontaktperson: Bente Lund
Larsen, tlf. 97 92 31 26

Rosenkrantzgade 6,
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson: Tommy Horn
Kragh, Tlf.: 97 91 27 72

FDF 1.kreds

KFUK Senior

www.FDF.dk/Thisted1
Kontaktperson: Jens Kristian
Eriksen, tlf. 97 92 08 23

Kontaktperson: Else Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

FDF 2.kreds

Kontaktperson: Tage Andersen,
tlf. 97 92 23 87

De grønne pigespejdere

Kontaktperson: Troels Bundgaard,
tlf. 97 92 55 29

Indre Mission
Asylgade 11
Kontaktperson: Missionær
Grethe Friberg, tlf. 98 35 19 67

KFUM & KFUK’s venner

KFUM’s soldatermission

KLF Kirke & Medier
Kontaktperson: Finn Gade,
tlf. 97 92 25 50

Sognets Dagligstue
Storegade 1, 1. sal, tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten Agger,
tlf. 33 11 29 49

Sudanmissionen
Kontaktperson: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

Sømandskredsen
Kontaktperson: Martha Slot,
tlf. 97 92 23 54

Kontaktperson: Else Højgaard,
tlf. 97 92 13 93
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Kirkekalender
Torsdag 4. september
19.15 Menighedsrådsmøde
i Kirkecentret
Søndag 7. september
10.00: Højmesse v. Poul Henning
Poulsen - Diakoniens Dag: Frokost i
Kirkecentret, fællessang og oplæg
fra lokale foreninger under temaet
"Hvad kan jeg gøre for dig?". Tilmelding til kirkekontoret senest d. 2.9.
16.00: Evensong efter engelsk tradition v. Marianne Christiansen - med
Thisted Kirkes Drenge-mandskor,
Svend Ole Kombak (orgel) og Preben
Nørgaard Christensen (dirigent)
Onsdag 10. september
16.30: ”Kend din kirkegård”. Kirkegårdsvandring på Vestre kirkegård,
”guidet” af sognepræst Gitte Ishøy.
19.30: Koncert: Olivier Messiaen
100 år in memoriam, koncert nr. 1 v.
Svend Ole Kombak (orgel)
Torsdag 11. september
19.30 – 21.00 i Kirkecentret: ”Det oldkristne Rom”. Forberedelsesaften til
Rom-rejsen, men alle interesserede
er velkomne.
Lørdag 13. september
15.00 Festgudstjeneste i Thisted
kirke i anledning af 100 års jubilæum
Thisted FDF 1.kreds.
v. Poul Henning Poulsen
Søndag 14. september
08.30: Gudstjeneste v. Gitte Ishøy
10.00: Højmesse v. Marianne Christiansen - Høstgudstjeneste – Børnefamilie-gudstjeneste
Onsdag 17. september
19.30: Koncert: Olivier Messiaen 100
år in memoriam
Torsdag 18. september
17.30: Høstfest for udviklingshæmmede. Høstgudstjeneste i kirken,
derefter spisning i Kirkecentret.
Fredag 19. september
Børnekulturnat
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14.00: Allehelgens-gudstjeneste i
Thisted kirke v/ alle tre sognepræster
Søndag 21. september
08.30: Gudstjeneste v. Poul Henning
Poulsen
10.00: Højmesse v. Gitte Ishøy
Tirsdag 23. september
16.30: ”Kend din kirke”. På opdagelse
i Thisted kirke med sognepræsterne
som guider.
Onsdag 24. september
19.30- 21.00: ”Pavernes Rom” v/
Benedicte Christiansen. Forberedelsesaften til Rom-rejsen, men alle
interesserede er velkomne.
Søndag 28. september
08.30: Gudstjeneste v. Marianne
Christiansen
10.00: Højmesse v. Poul Henning
Poulsen
Tirsdag 30. september
17.00: Børnetime i kirken – for de 3-6
årige med familier v/ Gitte Ishøy og
Poul Henning Poulsen. Fællesspisning bagefter i kirkecentret.
Torsdag 2. oktober
19.15 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret
Søndag 5. oktober
08.30: Gudstjeneste v. Gitte Ishøy
10.00: Højmesse v. Gitte Ishøy
Søndag 12. oktober
08.30: Gudstjeneste v. Poul Henning
Poulsen
10.00: Højmesse v. Gitte Ishøy
Søndag 19. oktober
08.30: Gudstjeneste v. Marianne
Christiansen
10.00: Højmesse v. Marianne Christiansen
Søndag 26. oktober
08.30: Gudstjeneste v. Gitte Ishøy
10.00: Højmesse v. Poul Henning
Poulsen - BUSK-gudstjeneste
Søndag 2. november
10.00: Højmesse v. Marianne Christiansen

Tirsdag 4. november
17.00: Børnetime i kirken – for de 3-6
årige med familier v/ Poul Henning
Poulsen og Marianne Christiansen.
Fællesspisning bagefter i kirkecentret.
Onsdag 5. november
19.30: Højskolesangaften v/ Marianne Christiansen i Kirkecentret. Arr.:
Thisted Frie Oplysningsforbund.
Torsdag 6. november
19.15 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret
Søndag 9. november
08.30: Gudstjeneste v. Poul Henning
Poulsen
10.00: Højmesse v. Gitte Ishøy
Tirsdag 11. november
Menighedsrådsvalg
Søndag 16. november
08.30: Gudstjeneste v. Marianne
Christiansen
10.00: Højmesse v. Poul Henning
Poulsen
Torsdag 20. november
19.30 Højskolesangaften v/ Marianne Christiansen i Kirkecentret. Arr.:
Thisted Frie Oplysningsforbund.
Søndag 23. november
08.30: Gudstjeneste v. Gitte Ishøy
10.00: Højmesse v. Poul Henning
Poulsen
16.00: Koncert med danske salmer
og korværker som tema - Thisted
Kirkes Drenge-mandskor, Svend Ole
Kombak (orgel) og Preben Nørgaard
Christensen (dirigent)
Søndag 30. november - 1. søndag
i advent
08.30: Gudstjeneste v. Gitte Ishøy
10.00: Højmesse v. Marianne Christiansen - Børnefamilie-gudstjeneste
Sogneaftener og onsdagssammenkomst se side 4
Højskoledage se side 8

