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Hyldevej 20, tlf. 97 92 63 67, e-mail: pnc@thisted-kirke.dk
Organistassistent: Svend Ole Kombak,
Kastanievej 52, tlf. 98 67 19 68, e-mail: sok@thisted-kirke.dk
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Kirkens åbningstider
kl. 08.00 til 16.00.

Kirkegårdskontoret:

Kirkekontoret/kirkecenter:

Møllevej 69, tlf. 97 92 08 68, Fax 97 92 04 05
e-mail: kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen,
Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32

Kontortid:
Mandag-fredag
kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige
kl. 15.00-18.00

Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogn)
Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16, e-mail: mch@km.dk
Sognepræst Gitte Ishøy,
Magnoliavej 5, tlf. 97 92 11 31, fax. 97 92 11 07
e-mail: gi@km.dk
Sognepræst Poul Henning Poulsen,
Møllevej 65 A, tlf. 97 92 03 15, fax. 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Kontortid:
Mandag-fredag
kl. 09.00-12.00,
torsdag tillige
kl. 16.00-17.00

Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen
Solsortevej 4, 7700 Thisted, tlf: 97920823
e-mail: jke@mvbmail.dk

Præsterne

Kirkeværge: Niels Christensen, Magnoliavej 20, 7700 Thisted
Tlf: 97912266. e-mail: n-ch@post-cybercity.dk

træffes bedst
tirsdag-fredag i
tidsrummet 11.00-12.00,
samt efter aftale.

Bygningskyndig: Lone Kofod, Munkevej 20 a, 7700 Thisted
Tlf: 97920134, e-mail: lone@kofod.name
Kontaktperson: Leif Damsgaard Jensen, Australiavænget 9 b,
7700 Thisted, tlf: 97924994, e-mail: thybografen@gmail.com
Kasserer: Kirsten Ringgaard, Bryggerivej 3,
7700 Thisted, tlf. 97921197, kirstenringgaard@hotmail.com
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Forår og faste
Marts er forår og fastetid.

Forår på en streng og barsk
måde: Lyset er skarpt, men
kræfterne er små, og kulden vil
ikke give slip endnu. Det er tid
til forårsrengøringen af huset ,
af haven og måske også i sindet. Lyset gør spindelvævene i
hjørnerne synlige, men armene
er for trætte til at feje dem ned.
Og alligevel begynder foråret
som Kaj Munks lille blå anemone at gennembryde den
frosne jord og smelte det vinterfrosne hjertes kvarts – den
første dag i marts.

Og det fastetid.

Tiden omkring jævndøgn, d.
21. marts hvor dag og nat er
lige lange er i mange kulturer
nytårstid. Men regner simpelthen årets begyndelse fra den
tid, da lyset besejrer mørket og
dagen bliver længere end natten. Men det er også en farlig
tid. For hvordan kan man vide,
om det er lyset eller mørket, livet eller døden, der går af med
sejren. Derfor er det også tiden til besværgelse af de onde
magter, sådan som fastetidens
tekster i kirkens handler om
kampen mod det onde, og om
at leve ikke af materiel rigdom,
men af Guds ord og Guds gavmildhed.
At faste er jo at afstå fra at
spise. Nu er det ikke længere
almindeligt blandt protestantiske kristne at faste. Typisk
dansk glemmer vi at faste, men
vi glemmer ikke at spise de
ting, der traditionelt skulle spises forud for fasten: Fastelavnsboller, og i gamle dage rigeligt
med flæsk og mælkespiser.
Til gengæld minder mødet

med muslimske danskeres fastetraditioner, ramadanen, os
nu om, at fasten også har en
betydning i den kristne kirke,
- som forberedelse til påske.
Fastetiden som forberedelse
til påsken har været beregnet
meget forskelligt i tidernes
løb. I oldkirken fastede man
langfredag og påskelørdag i
sorg over Jesu død. Gradvist
udvidedes fasteperioden til 40
dage med forbillede i , at Jesus
efter sin dåb fastede 40 dage i
ørkenen, hvor han blev fristet
af Djævlen (Matt. 4, 1-11), og af
israelitternes ørkenvandring i
40 år.
Man fastede ikke om søndagen og i perioder heller ikke
om lørdagen. Og dertil kom forskellige helligdage, som også
var fritaget for fasten.
Derfor svinger beregningen
af fasteperioden historisk. Her
til lands er man endt på, at den
egentlige fasteperiode begynder Fastelavns søndag (også
kaldet Quadragesima søndag =
den 40. dag forud for påsken),
eller helt præcist Askeonsdag,
onsdagen efter Fastelavn.
Faste betød i almindelighed
at afholde sig fra kød og nydelsesvarer. Den havde også den
praktiske funktion at strække
de sparsomme fødevarer frem
til foråret.
Nu til dags i overflodssamfundet faster folk individuelt af
sundhedsårsager.
Fasten som en periode i året
er både for sjæl og krop. Også
i dag bruger nogle mennesker
fastetiden som en periode med
særlig opmærksomhed på fordelingen af verdens brød mellem rige og fattige og til et kri-

tisk blik på vores eget forbrug.
Marts er forår og fastetid
– en tid med skarpt lys og eftertænksomhed og en vis svaghed. En af de sange, jeg holder
mest af i denne tid, er Frank
Jægers ”Liden sol i disse uger”:

Liden sol i disse uger.
Februar har gjort os mindre.
Sne som tynger. Is som knuger.
Vi kan ingenting forhindre.
2 Vi kan heller ikke bede
om at måtte blive større.
Stær og mus og vinterhvede
må på vore vegne spørre.
3 Men måske april vil hente
vore hjertebål tilbage.
Sammen vil vi tålsomt vente,
liden sol i disse dage.
God marts og venlig hilsen
sognepræst
Marianne Christiansen
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Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
24. m a rts

Foredragene begynder kl.
19.30 i Kirkecenteret.
Kaffen koster 20 kr.
Der er mulighed for at komme og spise sammen kl.18.
Det koster 60 kr.
Tilmelding til kordegnekontoret på tlf. 9792 2471
thisted.sogn@km.dk
senest mandag kl. 12.30
samme uge.
Arr. Thisted menighedsråd

Onsdagssammenkomsterne er
for alle,
Sted: Thisted Kirkecenter, Vestergade 10.
Tidspunkt: Kl. 14.30 – 16.00.
Indhold: Kaffe fra 14.30-15.00.
Dernæst 1 times foredrag/ underholdning.
Pris: Gratis adgang.
Kaffen koster 20,00 kr.
Arrangør: Thisted kirke.

Inge Lise Pedersen er mangeårig formand for Menighedsrådforeningen i Danmark. Hun
er et sprudlende menneske, og
ikke mange har så megen indsigt i arbejdet omkring kirken
som hun.
Hun vil gerne vente med at give
foredraget en titel, til vi nærmer os marts måned, da hun
kan lide at tage aktuelle emner
op. Hun er en glimrende fortæller, og vi har noget at glæde
os til.

Onsdagssammenkomst
vil spille lidt for os. Ind imellem skal vi synge våren ind. Vi
hører meget gerne forslag til,
hvad vi skal synge.

5. m aj

7. a pril

3. m a rts

Vi synger foråret ind. Organist
og kantor ved Thisted Kirke
Preben Nørgaard Christensen
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Johan Skjoldborg.
Museumspædagog og forfatter
Svend Sørensen vil fortælle om
Johan Skjoldborg.

”Mellem linjerne”. Journalist
og forfatter Leif Damsgaard
Jensen vil bl.a. fortælle om tilblivelsen af nogle af hans sangtekster og melodier til disse. Vi
skal synge nogle af hans salmer. Han vil også fortælle om
de skuespil, musicals og noveller han har forfattet; og lidt om,
hvad der rumler inde i hans
hoved af nye tiltag og idéer.

Nyt fra Menighedsrådet
Selvom nærværende kun omhandler de seneste to rådsmøder, vil vi være trofaste med
denne rubrik. Specielt fordi vi
denne gang har lutter gode nyheder at videregive.
Først handler det om den
fornemme gave, som Grethe
& Jørgen P. Bornerups Fond
har skænket Thisted Kirke og
hele Thisted by. Donationen
finansierer en udvidelse af
klokkespillet med yderligere
24 klokker. Der er allerede lavet undersøgelser omkring de
praktiske foranstaltninger, tårnets bæreevne, tilbud på klokker, arkitekt mv. Nu venter de
spændende perspektiver og
muligheder, som et fuldt klokkespil bibringer kirken. Det
overlader vi trygt til Preben
Christensen at berette om på
et senere tidspunkt. Blot vil vi
her udtrykke vores taknemmelighed over den flotte og overvældende gave.
Siden sidst er Præstegården
solgt til Thisted Kommune.
Salget færdiggjordes før jul og
vi har forladt vemodet og er nu
på udkig efter en egnet bolig til
vores kirkebogsførende sognepræst.
Vores sognepræster får i det
nye år flere sognebørn. Det gør
de heldigvis jævnt hen – men
denne gang taler vi om en god
bunke, idet Thisted Sogn nu
er indgået i et pastoralsamarbejde med Skinnerup Sogn. I
slutningen af januar deltog vi
og menighedsrådet for Skinnerup Sogn i et fælles møde,
hvor vi positivt og konstruktivt
indledte vores samarbejde og
kommende samhørighed. Det
bliver godt!

Pastoralsamarbejde med Skinnerup Sogn etableres grundet en
generel reduktion
af
præstestillinger i Aalborg Stift.
Der er jongleret,
byttet rundt og ét
af resultaterne er
det kommende pastoralsamarbejde.
Hele
processen
med nedskæring af
antallet af præstestillinger er
grundigt drøftet og bearbejdet
af præsterne i Thisted Provsti
i samarbejde med provsten.
Strukturen medfører større
og mindre ændringer, som
vi vil komme nærmere ind
på i de kommende udgaver af
Kirke+Sogn.
Thisteds bykerne ændrer
mildt sagt karakter i disse år.
Med færdiggørelsen af Store
Torv, ændres også overgangen
til den gamle Kirkegård. I den
forbindelse og sammenholdt
med ønsket om at anlægge en
mindehave for I. P. Jacobsen
har der en rum tid været arbejdet med planer for området
omkring Thisted Kirke. På seneste rådsmøde fremlagde Sally Enevoldsen en helhedsplan
for Kirkegården, udarbejdet af
landskabsarkitekt Hanne Egebjerg. De foreløbige skitser åbner området mod byen og integrerer både Kirke og Kirkegård
i bybilledet på spændende vis.
Menighedsrådet tager endelig
stilling til forslaget på det kommende møde.
I sommeren 2009 arbejdede
vi sammen med Folkekirkens
feriehjælp om sommerferieop-

hold til trængende familier. Det
blev en fin oplevelse for familierne og kirkens medarbejdere.
Derfor har vi valgt at gentage
projektet til sommer.
Nu skal Thisted Kirke endelig (snart)have en sognemedhjælper. Forarbejdet og ansøgningen til en sådan har været
længe undervejs, som sådan
noget er i en organisation som
Folkekirken. Efter adskillige
ansøgninger og behandlinger
har provstiet nu vedtaget at
give et tilskud til første års
aflønning af en sognemedhjælper. Menighedsrådet har
drøftet mulige udfald af det begrænsede finansielle tilskud til
stillingen. Det eksisterende udvalg vedrørende den kommende sognemedhjælper er derfor i
gang med uddybende arbejde,
så vi snarest kan afgøre om og
hvordan stillingen skal skubbes i vej.
Foråret venter med nye overenskomster, licitation og opstart af byggeriet på Vestre Kirkegård, budgetlægning og vigtigst menighedsmødet, hvor vi
glæder os til at se rigtig mange
af Jer til snak om menighedsrådets arbejde og vores fælles
visioner for Thisted Kirke.
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Præsten taler anderledes end læreren
hos KFUM og KFUK, mens
ikke så mange har gjort det fra
7a.
Ellers er der ikke så meget
nyt under solen. Pigerne er tidligt ude med hensyn til at få
købt festtøjet – måske fordi det
er nemmere for drengene på
Det er ikke dét, han siger Gud
- det er måden, altså, han siger
Gud på …
Nogle uger før, dette blad gik
i trykken, fik vi en lille snak
med ti af årets konfirmander,
og med nogle af deres meldinger på notesblokken kan vi med
god ret tillade os ovenstående
omskrivning af en gammel revytekst.
Sagen er den, at konfirmandforberedelsen i alt det ydre ligner skolegang: du skal lære noget om, hvad det er vi tror på
som kristne, og du skal lære
nogle praktiske færdigheder,
som kan være nyttige for dig.
Men hvor skolens kristendomsundervisning består af faktuel
viden blandet med religions-teori, går konfirmand-forberedelsen videre, indfører elementet
tro og gør den personlig.
For 7a og 7b fra Tingstrup
Skole går vejen til den store dag
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(30. april) over bibelhistorie,
salmesang, bønner og opgaveark, men tre af de unge kunne
med enkle ord skildre forskellen mellem skole og kirke:
Emma: Det er anderledes
med en præst end med en lærer.
Lotte: Præsten taler anderledes.
Frederik: Han føler mere for
det.
Vores snak med de ti konfirmander afslører en markant
forskel på de to klasser. Mange
af dem fra 7b har gået til spejder eller FDF, og det er også her,
vi finder en, der går til TenSing

grund af det store udvalg.
Den private fest holdes hjemme i en del tilfælde, men også
friskole, kro, hotel og medborgerhus er hyppige svar.
Konfirmanderne skal i løbet
af sæsonen i kirke 10 gange –
gerne flere. Mathias synes, det
er lidt langtrukkent, men Marie synes, det er OK, selv om
det ikke lige er den aktivitet,
der står højest i kurs …
En cykel er stadig en kærkommen gave på dagen. Nogle
af pigerne har smykker og parfume på ønskesedlen, men ellers er det stadig fælles for alle,
at penge er meget kærkomne!
De senere år er der også kommet elektroniske gaveønsker i
form af telefon og PC.
Og så slutter vi med et stort
tillykke til alle årets konfirmander med en speciel tak til
de ti, der hjalp denne del af
kirkebladet på vej. De er: Ida,
Maria, Emilie, Simon, Mathias
og Nikolaj fra 7a samt Emma,
Lotte, Danni og Frederik fra 7b.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Thisted kirke er nu en Vejkirke
390 kirker over hele landet er
med i brochurerne ”Vejkirker
og andre åbne kirker” for 2009.
Der er Thisted kirke nu også
med.

Baggrund

Begrebet »vejkirke« stammer
fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større
veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden.
Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige
»kirkeværter«.
Det er blevet mere og mere
almindeligt, at folk gerne vil
benytte kirkerummet uden for
de faste gudstjenestetider til
personlig andagt, eftertanke
eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag.
Derfor taler man om »vejkirker
og andre åbne kirker«.
Brochurerne findes i 2 udgaver: én for Jylland med 184 kirker og én for øerne (Sjælland,
Fyn og de øvrige øer) med 206

kirker. Brochurerne er trykt
i 92.000 eksemplarer i alt, og
kan fås i de deltagende kirker,
på biblioteker, på turistbureauer, campingpladser, vandrerhjem og udvalgte museer mv.
I brochurerne kan man se,
hvor kirkerne ligger. Der er
en kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes
åbningstider, seværdigheder,
faciliteter, koncerter og arrangementer,
kontaktpersoner og hjemmesideadresser.
I nogle af kirkerne vil der være
personale eller frivillige, som
er til rådighed med oplysninger om kirken. I kirkerne vil
der være fremlagt oplysninger
om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel
eller salmebog til rådighed til
personlig fordybelse og andagt.
Mange bruger brochurerne,
når de tager på ture rundt om
i landet. Formatet gør det nemt
at have brochurerne liggende i
handskerummet. Oplysninger
om kirkernes adresser gør det

nemt at indtaste adressen på
sin GPS.

Kirkeværter.

I 2009 lavede vi et forsøg ved
Thisted kirke, hvor frivillige
meldte sig som kirkeværter.
D. v. s. man havde en fast dag
om ugen, hvor man sad et par
timer i kirken (f.eks. fra kl.14
til 16, ) i juli og august måned,
bød folk velkommen, besvarede spørgsmål og viste rundt,
hvis det havde interesse.
Det blev en succes.
Vi vil gerne være flere kirkeværter. Kunne du tænke dig at
være med i ordningen, kan du
ringe på telefon 97924747. Der
kan du få yderlige oplysninger.
Inden vi går i gang, vil der blive en rundvisning i kirken, så
vi kan være ”påklædt” til opgaven. Der er flere, der har sagt,
at de ikke er gode til fremmede
sprog, men det betyder ikke
noget. Der ligger brochurer på
engelsk og tysk, som kan deles
ud.

Engle – er det noget man laver?
var overskriften til engledagen den 14. november 2009.

Nu har vi oplevet, at engle i
utallige afskygninger er noget,
man kan lave.
Mødesalen i Kirkecentret
emmede af kreativ aktivitet,
mens ca. 50 børn og voksne
producerede engle i meget
forskellige udgaver. Engle af
lampeskærme. Engle af stofrester med interessante glorier
af konserves. Engle af tråd og
malertape med de yndigste

tylskørter. Metalengle og engle
af strandtræ og skuresvampe.
Der blev også tid til at synge
om engle og høre Marianne
Christiansens fortællinger om
engle. Bedsteforældre kom med
deres børnebørn, nogen kom
uden, unge kom alene og nogle
kom ind fra gaden, fordi de så,
der var liv.
En herlig lørdag i november
med engle. Men hvordan kunne
det blive andet – med det tema.
Vi er mange, der ønsker nok en

engledag i Thisted Kirke. Ellers
må vi drage til Himmerland,
hvor en gæst har givet ideen
videre til sin lokale kirke, der
også vil nyde, at engle er noget,
man laver.
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Byggeri på Vestre kirkegård

Den 25. januar åbnedes kuverterne med bud fra lokale
håndværkere, og i løbet af dagen blev det afgjort, hvem der
tildeles de respektive fagentrepriser. Omkring 1. marts forventes nedbrydningsentreprenøren at fjerne de eksisterende
mandskabs- og maskinbygninger. Den eksisterende materialeplads ryddes og udvides lidt
i alle retninger, hvorefter byggeriet påbegyndes.
Arkitekt på byggeriet er
Esben Colding Broe fra arki-

Hvordan sælger man lige en
præstegård, og er et salg den
rigtige løsning?

Hele året 2009 har præstegården i Asylgade fyldt meget på
menighedsrådsmøderne
og
været en hjertesag hos menighedsrådsmedlemmerne.
Et
problem vedrørende indeklima
og sygdom ”poppede op” før
julen 2008. Dette måtte det
netop tiltrådte menighedsråd
forholde sig til. Det krævede
undersøgelser og sonderinger,
så min præstegårdssagsmappe
i dag har en vægt på 1,7 kg. Det
har været en yderst spændende
proces med mange faseinddelinger: Provstesyn, ingeniørrapporter, økonomiske beregninger, ansøgningsbreve af
forskellig art. Vi har også haft
et ansvar og hensyn at tage for
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tektfirmaet By & Bygning i
Vestergade. Projektet har været næsten fire år undervejs
og er nu klar til byggefasen,
som forventes at pågå i otte-ni
måneder. I denne forholdsvis
lange periode, genhuses de tolv
kirkegårdsgartnere i to mandskabspavilloner, som opstilles
på den modsatte side af Vestre
Kirkegårdsvej ved værkstedsbygningerne tilhørende Lars
Dahl. En del af værkstedsbygningerne er lejet af menighedsrådet til at huse kirkegårdens
maskiner og materiale, og samtidig indrettes værkstedsfaciliteter.
På trods af byggeri og genhusning forventes kirkegårdspersonalets serviceydelser til
borgere og brugere at være upåvirket.

Menighedsrådets
byggeudvalg med byggeudvalgsformand Niels Christensen i spidsen fungerer som menighedsrådets repræsentant og daglige
ansvarlige for byggeriet.

den boende præstefamilie. I
juni fik Marianne Christiansen midlertidig ophævet sin
boligpligt og flyttede til sommerboligen i Vorupør.
De fleste i rådet har haft
”varme følelser” for præstegården og svært ved at sælge, fordi
der er minder tilknyttet samt
været ofret små 3 millioner på
huset siden 2001. Som en del af
opgaven måtte rådet også forholde sig til boligens størrelse
med et samlet boligareal på 460
m2, bygget i 1855, dyr at varme
op, ikke hensigtsmæssigt for en
børnefamilie. Derfor besluttede
man før sommerferien at indlede sonderinger om et muligt
salg sideløbende med indhentning af tilbud på reparation.
På et lukket møde i september
efter moden overvejelse beslut-

tede menighedsrådet sig så for
at sælge præstegården med 12
stemmer for og 2 stemmer i
mod. Salget til Thisted Kommune skete med underskrifter
og tilladelser i december med
overtagelse pr. 1.april 2010 til
en pris på 3.030.000 kr.
Kendetegnende for processen har været et fantastisk godt
samarbejde om sagen i menighedsråd, Thisted Provsti, en
god dialog med borgmester
og kommunaldirektør og ikke
mindst samarbejdet med vores kirkeværge. Derfor vil jeg
slutte denne redegørelse med
at takke alle, der har bidraget
til salgsprocessen. Nye opgaver venter forude i 2010 med
at finde en anden tidssvarende
præstebolig.
Jens Kristian Eriksen

Tekst:
Sally Thorning Enevoldsen,
kirkegårdsleder
Foto: Leif Damsgaard Jensen

Vox-pop:
Mit barn er døbt – og hvad så?
Elisabeth Bækgaard Eriksen
er gift med Brian, og parret har to børn: Andreas på 3 år og Benjamin på
9 måneder. Andreas blev født i Sønderjylland, og her deltog de i babysalmesang. Da muligheden nu også findes i Thisted, valgte Elisabeth at tage
Benjamin med til det, og det har hun været glad for. Det er en helt speciel måde at være sammen på, siger hun. I familien har man altid tændt
barnets dåbslys på årsdagen for barnedåben for at højtideligholde denne
mærkedag. Familien er typisk også med, når der er børnefamilie-gudstjeneste i kirken. Vi vil gerne, de oplever, at kirken er et trygt og godt sted,
siger Elisabeth. Andreas er glad for at få fortalt bibelhistorie. De synger
også godnatsang – og på det seneste har Elisabeth og Brian overvejet, om
ikke tiden var inde til at have Fadervor med hver aften.

Rosária Fonseca
er gift med Morten, og parret har 3 børn: Marcus på 7 år, Tobias på 4 år
og Nicklas på 1 år. Familien Damsgaard/Fonseca synger til bords, og de to
store drenge skiftes til at vælge blandt alle de både gamle og nye bordvers,
de har lært i forskellige sammenhænge – ofte på seje, rytmiske melodier!
Drengene er også med til at beslutte, hvilken godnatsalme, der skal synges.
Fadervor siges altid, og efter ønske fra især Marcus bedes der også frit.
Det kan være for børnenes venner, for familien eller for dyrene i verden –
alt afhængigt af, hvad de aktuelt er særligt optaget af. Familien følges til
børnefamilie-gudstjenester, og de er med i familieklubben under Thisted
KFUM og KFUK. I samme regi deltager de i familielejren Hvide Klit om
sommeren. Omgangskredsen består af tilsvarende aktive kristne. Og så er
Marcus i denne sæson begyndt som FDF’er.

Ole Larsen
er gift med Carina, og parret har 2 børn: Maja på 6 år og Axel på 3 år, begge
døbt i Thisted Kirke. Ole indrømmer, at familien ikke er storforbrugere af
kirken. De deltager dog nu og da, når der holdes børnefamilie-gudstjeneste
i Thisted Kirke. Af og til benytter de sig også af muligheden for at opleve en koncert i kirken. Maja går i øvrigt til klaverspil. Hun er startet på
Thisted Friskole, hvor der synges sange og salmer hver morgen og bedes
Fadervor. Desuden ligger det i friskolens væsen, at dagen rummer meget
fortælling og bibel-læring. Det er vigtigt, at historierne bliver fortalt, siger
Ole. Det giver et godt holdepunkt, og det er med til at skabe fællesskab om
det at være dansk og kristen. Det lægger også et solidt fundament under
noget, som Ole og Carina finder vigtigt: familie og tryghed.
Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen
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Koncerter i Thisted kirke marts - maj
I forårsmånederne marts-maj
afholdes der i Thisted kirke
fire kirkemusikalske arrangementer.

Søndag den 7. marts kl. 15.00

opføres i Thisted kirke Joseph
Haydns oratorium Skabelsen.
De medvirkende er: Thisted
kirkes drenge-mandskor, Nordjyske Strygere, Margrethe Smedegaard, sopran, Morten Krogh
Mortensen, tenor, Matts Johansson, bas, dirigeret af Preben Nørgaard Christensen.
Hvert forår er vi vidne til
en lille ny skabelse, og i 2010
markerer vi dette med Haydns
pragtfulde oratorium. Haydn
modtog det originale tekstforlag efter et ophold i London,
hvor han var faldet for den engelske kor- og oratorietradition,
bl.a. efter at have overværet en
opførelse af Händels Messias.
Værket er måske det eneste oratorium, som originalt er udgivet på både engelsk og tysk. I
Danmark er der tradition for at
benytte den tyske version, men
Thisted Kirke giver nu publikum en enestående mulighed at
høre værket opført på engelsk.
Med tankerne førende tilbage
til netop den engelske kor tradition, hvor komponisten fandt
sin inspirationskilde.
Værket lægger ud med en
musikalsk skildring af tiden før
skabelsen. Herefter følger de
6 dage, hvor Gud skabte himlen og jorden osv. Den 7. dag er
hviledagen, og her præsenteres
vi for Adam og Eva. Haydn var
selv et dybt troende menneske
og i Skabelsen formidler han
en fabelagtig glæde, verdens
mangfoldighed og skabelsens
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ufattelighed ses med en friskhed som barnet, der erfarer
verdens og naturens under.

Palmesøndag den 28. marts
kl. 19.30

afholdes den traditionsrige
musikandagt med Thisted Folkekor, dirigeret af Lars Lundgren, med sognepræst Gitte
Ishøy og Svend Ole Kombak,
orgel. I en vekslen mellem
tekstlæsninger, kor- og orgelmusik sættes der fokus på passions- og påsketiden.

Langfredag den 2. april
kl. 16.00:

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. Medvirkende: Annemette Balling,
sopran, Karl Schou, kontratenor, Jacob Næslund Madsen,
evangelist, tenor, Lars Todberg
Bertelsen, Jesus, bas, Trygve
Bjerkø, bas, Thisted Kirkes
Drenge-mandskor, medlemmer
af Aalborg Symfoniorkester og
Preben Nørgaard Christensen,
dirigent.
Det store monumentale
værk, komponeret af Bach i
1724, i hans første år som Thomas kantor i Leipzig, er den
dramatiske fortælling fra lidelseshistorien i Johannes evangeliet sat mesterligt i musik og
dramatiseret af den største af
alle barokkomponister Johann
Sebastian Bach.
Blandt Johann Sebastian
Bachs forpligtigelser som kantor ved Thomaskirken i Leipzig
var, at der hver søn- og helligdag i året skulle fremføres
en kantate ved gudstjenesten,
bortset fra seks fastesøndage og
de sidste tre adventssøndage.

Denne forpligtigelse indebar
endvidere, at Bach selv skulle
komponere kantater til de pågældende søndage, dvs. et nyt
værk på 15-50 minutter til hver
søndag! Endvidere skulle der
opføres ekstra musik ved højtiderne.
1. søndag efter trinitatis
1723 indledte Bach sin første
kantateårgang, og denne kulminerede med Johannespassionen, der opførtes første gang
langfredag den 7. april 1724
i Nikolaikirken. Passionsopførelserne fandt sted på skift
i Nikolaikirken og hovedkirken Thomaskirken, og Bach
har sikkert haft et ønske om
at opføre sin Johannes passion
i Thomaskirken, for allerede i
1725 genopfører han Johannes
Passionen i Thomaskirken, i en
kraftigt revideret form.
Ved Thomaskirken i Leipzig
havde Bach et drenge-mandskor til sin disposition, der
dannede fundamentet i Bachs
kantate- og oratorieopførelser.
Det er derfor en opførelse tæt
på den oprindelige besætning,
man vil kunne opleve ved opførelsen af Johannes Passionen
i Thisted kirke.

Onsdag den 26. maj kl. 19.30

er der koncert med Nordvestjysk Pigekor, dirigeret af
Annette Boch Pedersen. Korets medlemmer kommer fra
hele Thy og enkelte fra Mors.
Nordvestjysk Pigekor blev dannet i 1995 med det formål, at
give piger i området mulighed
for at synge i et kor på højt niveau, og har bl.a. med succes
deltaget i Sangerdysten ”Fra
kyst til kyst”.

Velkommen til Skinnerup Sogn
i vort pastoratsfællesskab
En sognepræst i den vestlige
del af Thisted Provsti får efter
ansøgning bevilget sin afsked.
I august 2009 kommer der et
brev fra biskoppen om et møde
i Nors Præstegård vedrørende
ændringer i præstefordeling
og pastoratsfællesskab mellem
menighedsråd i Thisted Provsti. For Thisted Menighedsråd
var der afsat 45 minutter til
mødet.
Dette møde skabte efterfølgende flere spørgsmål og betænkeligheder vedrørende arbejdsforhold for vore præster
samt frygt for en skævvridning
i forhold til sognenes størrelse i
forbindelse med vigtige beslutninger som f.eks. præstevalg.

Siden mødet i Nors har der
derfor været en del brevveksling mellem menighedsrådsforening, biskop og provst samt
møder i menighedsrådet. Dette
har været en tidkrævende, men
gavnlig demokratisk proces.
Vi i Thisted Menighedsråd
er nu klar til at indgå i et pastoratsfællesskab med Skinnerup Sogn og byder Skinnerup
velkommen i samarbejdet samt
deltagelse i vore arrangementer i kirke og kirkecenter. Der
har jo været et fællesskab for
år tilbage. Børn fra Skinnerup
er gennem en del år blevet konfirmeret via skolegangen på
Tingstrup Skole i Thisted Kirke af Poul Henning Poulsen.

Min kilde, Jørgen Raaby, har
fundet dokumentation for et
samarbejde mellem de to sogne
gennem flere hundrede år, idet
helt tilbage i 1549 blev rektor
for Thisted Latinskole samtidig sognepræst i Skinnerup og
indtægt fra præstegården her et
tilskud til føden.
Med det planlagte pastoratsfællesskab vil jeg gerne
lægge op til, at vi sammen sætter fokus på mulighederne i et
sådant fællesskab til gavn og
glæde for menighederne i vore
sogne.
Velkommen Skinnerup.
Jens Kristian Eriksen

Sogneindsamling 2010
Igen i år er der rigtig megen brug
for de penge, der kommer ind
ved Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling søndag den
7. marts 2010. Temaet er igen i
år SULT. Det ville være fantastisk, hvis alle behov var dækkede efter indsamlingen sidste
år, men sådan er det desværre
ikke. Sult er stadig et STORT
problem i den 3. verden. Mange
familier er blevet hjulpet til at
få mad på bordet hver dag, men
verden er så stor, så stor!
Den første tanke, der mel-

der sig ved at høre ordet ”underernæring”, det er ”uretfærdighed”. I året 2010, hvor der
er tilstrækkeligt med mad i
tilstrækkelig kvalitet på vores
jord, er vi stadig i en situation,
hvor millioner af mennesker
dør hvert år på grund af for lidt
og for dårlig mad. – det er uretfærdigt.
Har du mulighed for det, så
meld dig som indsamler. Gå
alene eller tag barnevognen
med, tag barnet eller barnebarnet ved hånden og lær det

noget om godernes ulige fordeling, tag hunden i snor, gå
en hyggetur med en ven eller
kammerat og hjælp nogle af de
mennesker, der har allermest
behov for hjælp.
Du kan melde dig som indsamler på telefon 97926371
(Mette Bower), 97911197 (Kirsten Ringgaard) eller 97924747
Alma Madsen

Henvisning til foreningsoversigt og foreningers kalenderoversigt ses på www.thisted-kirke.dk.
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Gudstjenester
m a rts
3. s. i fasten 7/3
08.30 Gudstjeneste v. EA
Tirsdag 9/3		
Midfaste 14/3
08.30 Gudstjeneste v. MC
10.30 Højmesse v. MC Skinnerup kirke
Torsdag 18/3		
Mariæ Bebudelse 21/3
08.30 Gudstjeneste v. PHP
Palmesøndag 28/3		
Palmesøndag 28/3		

GI
MC
AH
PHP

= Gitte Ishøy
= Marianne Christiansen
= Asger Hørving
= Poul Henning Poulsen

10.00 Højmesse v. PHP
17.00 Børnetime v. MC
10.00 Højmesse v. GI
19.00 Ungdomsgudstjeneste
10.00 Højmesse v. PHP
10.00 Børne/familiegudstjeneste v. MC
19.30 Musikgudstjeneste v. GI

a pril
Skærtorsdag 1/4
Langfredag 2/4

10.00 Højmesse v. GI
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.30 Højmesse v. PHP – Skinnerup kirke
Påskedag 4/4
08.30 Gudstjeneste v. GI
2. påskedag 5/4		
1. s. e. påske 11/4
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.30 Højmesse v. PHP Skinnerup kirke
Tirsdag 13/4		
Lørdag 17/4 		
2.s.e. påske 18/4
08.30 Gudstjeneste v. MC
3.s.e. påske 25/4
09.00 Konfirmation Rolighed
Bededag 30/4
09.00 Konfirmation Tingstrup

19.30 Gudstjeneste v. MC
10.00 Højmesse v. MC
10.00 Højmesse v. PHP
10.00 Højmesse v. MC
10.00 Højmesse v. GI
17.00 Børnetime v. PHP
10.00 Konfirmation Østermølleskolen v. GI
10.00 Højmesse v. PHP
11.00 Konfirmation Rolighed v. GI
11.00 Konfirmation Tingstrup v. PHP

m aj
4.s.e. påske 2/5

08.30 Gudstjeneste v. GI
10.30 Højmesse v. GI Skinnerup kirke
5.s.e. påske 9/5
08.30 Gudstjeneste v. PHP
Tirsdag 11/5		
Kristi himmelfart 13/5		
6.s.e. påske 16/5
08.30 Gudstjeneste v. EA
Pinsedag 23/5
08.30 Gudstjeneste v. MC
2. pinsedag 24/5		
Trinitatis 30/5
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.30 Højmesse v PHP Skinnerup kirke

Arrangement/koncertoversigt
3. marts kl. 14.30
Onsdagssammenkomst
v. Preben N. Christensen

Langfredag 2. april kl. 16.00
Koncert: J. S. Bach – Johannespassion

7. marts kl. 15.00
Koncert: Joseph Haydn:
Skabelsen

7. april kl. 14.30
Onsdagssammenkomst
v. Svend Sørensen

24. marts kl. 18.00/19.30
Sogneaften
v. Inge Lise Pedersen

5. maj kl. 14.30
Onsdagssammenkomst
v. Leif Damsgaard Jensen

28. marts kl. 19.30
Passionsandagt v. Thisted
folkekor

26. maj kl. 19.30
Koncert: Nordvestjysk pigekor

10.30. Konfirmation Østre v. MC
10.30 Konfirmation friskolen v. MC
17.00 Børnetime v. MC
10.00 Højmesse v. MC
10.00 Højmesse v. GI
10.00 Højmesse v. PHP
11.00 Friluftsgudstjeneste – se dagspressen
10.00 Højmesse v. MC

m ø depl a n
Menighedsrådsmøderne er offentlige og
afholdes i Thisted kirkecenter kl. 19.15
4. marts - 8. april - 6. maj

vibeda l / K risti a nslyst
Vibedal kl. 10.00
Kristianslyst onsdag kl. 14.00/torsdag kl. 15.00
4. marts MC
17/18. marts GI
8. april PHP
21/22. april AH
6. maj MC
19/20. maj PHP

