KIRKE+SOGN

3
4
5
6
7

Morgensang
Sogneaftener       
Nyt fra menighedsrådet
Menighedsmøde
Nyt fra kirkegården
Engledag

8
9
10
11

Interview:   Line Kjær Nielsen
Diakoniens dag
25 års jubilæum
Foreningsliste
Onsdagssammenkomster
12 Gudstjenester

KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN . SEPTEMBER . OKTOBER . NOVEMBER 2011 . NR. 4

T E L E FON N U M R E m.v.
Thisted sogn
Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10
tlf. 97 92 24 71 - fax 97 92 32 33 - thisted.sogn@km.dk
Kordegn: Jesper Hoffmann - jehof@km.dk
Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh
tlf. 30 11 61 14 - vk@thisted-kirke.dk
Sognemedhjælper: Ester Jørgensen - 40 33 43 66 - ej@thisted-kirke.dk
Thisted kirke - Vestergade 3, tlf. 97 92 42 64
Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen - 97 92 60 76
Organist: Preben N. Christensen - 97 92 63 67 - pnc@thisted-kirke.dk
Organistassistent: Svend O. Kombak - 98 67 19 68 - sok@thisted-kirke.dk

Å BN I NGST I DE R
Kirkens åbningstider
Sommerhalvår:
mandag-fredag 08.00-17.00
Vinterhalvår:
mandag-fredag 08.00-16.00

Kirkekontoret og
kirke-center:
Kontortid:
Mandag-fredag
kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige
kl. 15.00-18.00

Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69
tlf. 97 92 08 68 - fax 97 92 04 05 - kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen - 48 39 09 32
Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne)
Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: 97920316 - e-mail: likj@km.dk
Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5
tlf. 61 68 11 31 - e-mail: gi@km.dk
Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65
tlf. 97 92 03 15 - fax. 97 92 03 77 - e-mail: php@km.dk
Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen
tlf. 97 92 08 23 - jke@mvbmail.dk
Kirkeværge: Niels Christensen
tlf. 97 91 22 66 - n-ch@post-cybercity.dk
Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod
tlf. 97 92 01 34 - lone@kofod.name
Kasserer: Kirsten Ringgaard
tlf. 97 91 11 97 - kirstenringgaard@hotmail.com

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

Skinnerup sogn:
Sognepræst: Poul Henning Poulsen - 97 92 03 15 - php@km.dk
Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen - 29 66 29 65
Organist: Grethe Lund – 40 79 11 68 – glund58@gmail.com
Graver: Ejner Ringgård - 97 92 58 31 - 97 92 33 93
Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen - 97 92 21 28
Kirkeværge: Mads Agerholm - 97 92 33 93

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

KOL OFON
Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består
af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen,
Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden.

e-mail: thisted.sogn@km.dk . internet: www.thisted-kirke.dk
2

Morgensang
Der er en sang, som har fulgt
mig, siden jeg var teenager. Det
er Johannes Møllehaves Morgenhymne. Den kommer her:

Den skildrer nemlig den virkelighed, der gør sig gældende
i den alder. Her er alle muligheder åbne. Det er en storslået,

1. Denne morgens mulighed.
Vi har luft i vore lunger.
Hænder, øjne, ører, tunger,
levende og glade unger.
Denne morgens mulighed!

men også en skræmmende fornemmelse. MEN det er ikke
kun i de helt unge år, at alle
muligheder er åbne. Hver dag
er en ny dag, en ny mulighed,
så frisk som duggen. I ethvert
livsafsnit, om man er ung,
gammel eller midt imellem, er
hver dag en ny dag. En gave
klar til brug. Og vi får dage,
fordi Gud vil, at vi skal leve. Vi
får dage, fordi Gud elsker os, og
hans kærlighed er ny og stærk
hver en morgen, og den giver
os glæde og kræfter, så vi kan
sætte den i omløb mellem hinanden.
Jeg snakkede engang med
nogle konfirmander om meningen med livet, og jeg husker
særlig en kommentar: ”Meningen med livet, ja, det er vel, at
vi skal leve.” Flot sagt, og sådan
er det.
Meningen er, at vi skal leve.
Livet er en gave, som ikke kan
byttes. Ja, livet og dagene er gaver, der er givet til os personligt. Vi har fået luft i lungerne,

2. Denne morgens kærlighed.
Frugter af den fryd vi såede,
alt blev givet os af nåde.
her er svar på livets gåde:
Denne morgens kærlighed!
3. Denne morgens munterhed.
Her hvor nattens mørke brydes,
her hvor lysets skaber lydes,
se hvor muntert alting frydes.
Denne morgens munterhed.
4. Denne morgens mulighed.
Hang du fast i glemte dage,
i en fortid, som kan nage,
alt bliver givet nyt tilbage.
Denne morgens mulighed.
Det er en fantastisk sang.
En sang, man ikke lige slipper igen, når man først har fået
den ind, ligesom jeg fik det, da
jeg blev konfirmeret. Og til en
teenager taler sangen stærkt.

vi har fået vore egne øjne, ører
og tunger klar til brug.
Der er visse tidspunkter,
hvor vi ved det stærkere end ellers, at vi skal leve, og at vi skal
tage vare på livet. Det er, når vi
står med et nyfødt barn i hænderne, eller overfor et barn, der
kræver vores opmærksomhed,
eller overfor en, der spørger om
vej, eller blot overfor en, der på
en eller anden måde behøver
hjælp. MEN får vi først øjnene
op for mangfoldigheden af muligheder og åbninger, der er for
at gøre en forskel, ja, så vil rigdommen ingen ende tage, for
denne morgens mulighed er
ikke noget tungt, det er ikke en
pligt, men det er en gave, at vi
kan. Vi kan løfte øjnene op fra
dagens avis og se ud. Se ægtefællen, barnet, hunden eller gå
ind til naboen med avisen, har
han eller hun mon ikke lyst til
at læse den? Denne morgens
muligheder er ubegrænsede.
Med ønsket om et dejligt efterår.
Line Kjær Nielsen

Tusinde tak!
Birgit Krogsgård Mikkelsen har via medieudvalget
under menighedsrådet ved
Thisted kirke sendt en tak
på vegne af fire konfirmander samt deres familier.
Takken blev modtaget efter
deadline på forrige udgave
af kirkebladet. Derfor valgte vi at bringe brevet og et
tilhørende billede på kirkens hjemmeside, hvor det
fortsat findes.
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BEMÆRK
Efter at have holdt pause i et år
er der nu tilbud om spisning kl.
18.00 - én ret.
Foredraget begynder kl. 19.00.
Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen
på tlf. 97922471 eller på mail:
thisted.sogn@km.dk.
Prisen er 60 kr.
Midtvejs i foredraget bliver der
serveret kaffe med hjemmebag
til 25 kr.

Sogneaftener
hedder på ømålet og hun holder ofte sine livlige og fornøjelige foredrag i forbindelse med
disse rejser, foruden selvfølgelig rundt på Bornholm, hvor
hun også er en skattet prædikant.

Himmerige i sin religiøse formidling. Hvad skal vi gøre for
at komme ind gennem porten?
Et muntert foredrag med alvorlige perspektiver.

16. nov ember
21.  se p tember
Inge Lorentzen kommer fra
Bornholm og holder sit causeri:
Gammel og glad
I sit ægteskab med nu afdøde sognepræst H.C. Lorentzen
er der fem børn. Den yngste
er organist og spillede netop i
Holmens Kirke ved tvillingedåben.
Selv er hun uddannet lærer
og præst og gik som 70 årig af
fra embedet som sognepræst
ved Aa Kirke i 1999.
Inge Lorentzen er en travl
ældre dame. Efter sin pensionering har hun i flere perioder
været formand for øens Ældreråd, hvortil hun er en stor
stemmesluger. Hun er bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd(
alle kommunernes samlede
råd) og medlem af forretningsudvalget for Region Hovedstadens Ældreråd. Som sådan rejser hun meget ”over” som det
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12. oktober
Onsdag den 12 oktober kommer Peter Værum til Thisted.
Peter Værum er en storartet fortæller, foredragsholder, forfatter, præst (Them v. Silkeborg),
tidl. højskolelærer (Rønshoved
og Ry højskole), medlem af Ry
fortællekreds, interesseret i at
forene kristendom, psykologi
og den ny spiritualitet.
Peter Værums foredrag hedder:
Humor og alvor ved Himmerigets port - om at snakke med
Sankt Peter.
Det er et foredrag fyldt med
muntre historier om Sankt Peter, der står med nøglerne ved
porten til Himmerige. Der er
eksempler på, hvordan H.C.
Andersen og andre brugte temaet i deres digtning - og hvordan Jesus brugte historier om

Sogneaften med fortælling,
koncert og fællessang
Onsdag d. 16. november kl.
19.00 bliver der i kirkecentret
mulighed for at stifte bekendtskab med Poul Raabys mange
nye salmemelodier, når komponisten selv sætter sig bag
flygelet eller guitaren. Med sig
bringer han datteren og sangerinden Fie. De to har fundet
deres egne favoritter frem, som
de vil præsentere i en blanding
af koncert, fortælling og fællessang. Men der vil også blive
mulighed for, at man på stedet
selv kan vælge en af de 100 salmer, som man ønsker at høre
og prøve ny melodi til.
Et udpluk fra anmeldelserne:
- En forunderlig samling af
nye melodier
- Sangbare og opfindsomme
- Her er tale om kvalitet og et
frisk musikalsk pust ind i en
ærværdig tradition
- Et imponerende stykke arbejde

Nyt fra menighedsrådet
Skyggerne bliver lange
Efteråret er tiden, hvor
”Gud lukker årets gyldne
ring/ og sindet samler sig omkring/ de lyse nætters gaver”.
(Lars Busk Sørensen)
Efteråret er tiden, hvor solen
hænger lavt og kaster sine stråler på bladenes falmede pragt.
Næsten som om naturen siger
tak for denne gang med gyldne
hilsener, før alt går i sig selv.
Efter sommerens varme
dage og lyse nætter er efteråret
tiden til uldne sweatre, varm
the og stearinlys. Det er tiden,
hvor vi kryber sammen indendørs, mens mørket tager til uge for uge. Der er noget trygt
og godt ved efterårets sindige
forfald. For os, der trives bedst
med lys og luft og lange dage,
er der samtidigt et vist vemod
over afskeden med sommeren.
Skyggerne bliver lange. Det
bryder jeg mig ikke om! Selvom mørket og skyggerne er nok
så nødvendige og livgivende.
For at naturen kan få fred til at
samle sig. For at vi kan samle
os og være klar til at mærke,
at lyset stiger på ny. Alligevel
har vi det blandet med skyggen, tror jeg. Ikke sådan, at vi
ikke gerne vil skærmes, undgå
de farlige UV-stråler, soleksem,
hudkræft og den slags. Men
overskygges vil vi nødigt.
Enhver af os kaster en skygge. Nogle kaster en større skygge end andre, fordi de på den
ene eller anden måde er større,
og det ene menneske kan overskygge det andet. Men ligesom
lyset kan kaste skygger, kan lyset også iblandt brydes og pris-

meagtigt kaste fantastiske farver fra sig. Man kan kun være
taknemmelig, når man får lov
at stå i andre menneskers prismeskær.
I den forløbne periode har
vi i menighedsrådet nok en
gang oplevet mere prisme end
skygge.
Sidst vi udgav KIRKE+SOGN
var sognepræst Line Kjær Nielsen lige blevet ansat ved Skinnerup og Thisted Kirker - nu
er hun også indsat! Ved en
flot og festlig højmesse med
efterfølgende sammenkomst i
kirkecentret. På grundlovsdag
såmænd! Vores nye præst er i
’fuld sving’ og præstegården på
Islandsvej er nu fuld af liv.
Der er også liv i de ’løbende
sager’/de igangværende projekter. Kirkegårdens helhedsplan
er et skridt nærmere sin endelige løsning, idet arkitekter,
konsulenter og det ansvarlige
udvalg er enige og har videresendt projektet til godkendelse.
Der søges midler til den indvendige renovering af Thisted
Kirke næste år og projektplanen vedrørende udvidelsen
af klokkespillet forløber planmæssigt.
Vores nuværende kirkepiloter har præsenteret ideer og
mulige projekter for menighedsrådet og har sammen med
sognemedhjælperen fremlagt
forslag til videreførelse af det
igangsatte arbejde. Som en direkte udløber har vi dels været
til seminar om unge og kirken i
stiftet, dels planlagt en natkirke-studietur.
Der er i skrivende stund 3 familier fra Thisted på ferie gennem Folkekirkens feriefond og

præsterne lader op til efterårets
konfirmandundervisning, der
ændres radikalt som følge af
Thisted Kommunes nye skolestruktur. Det giver logistiske og
andre udfordringer. På Landsforeningen af menighedsråd
landsmøde blev Folkekirkens
transportable kirke – stilhedens katedral – genindviet og
er nu på Roskilde Festivalen.
Sig ikke, at Thisted Kirke eller arbejdet i og omkring den
ikke er alsidigt. Det er efterårets arrangementer og aktiviteter også. Fælles for dem alle
er, at du er hjertelig velkommen
til at deltage. Gode oplevelser
vokser frem, når man er fælles
om dem. Så kom og vær med!
Os, der var med til DrengeMandskorets afskedskoncert
umiddelbart inden deres afrejse til Californien & Nevada,
fik en uforglemmelig oplevelse.
Med afsæt i en tidligere læst
anmeldelse af Sigur Rós kunne
man sige, at det lød som, ’når
Gud flytter rundt på møblerne’
eller når englene laver akrobatik på himmelens tonestige.
Det var ægte prisme-tid!
Kirsten Ringgaard

Kirkespil
Et pust til dagen og vejen
Mandag den 7. november
kl. 19.30 i Thisted Kirke

Børnekulturnat
i Thisted kirke
For 10. gang afholdes der
den 17. september kulturnat i Thisted. FantasTIske
kulturnat er temaet denne
gang. Denne aften vil der
ske fantasTIske ting i kirken. Kom selv og se, hvad
der foregår.
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Menighedsmøde
søndag d. 9.oktober efter højmessen
Her i foråret har vi i menighedsrådet drøftet, hvornår vi skulle
afholde vort årlige menighedsmøde for Thisted Sogn. Da det er
anden gang sådan et møde skal
afholdes, har vi besluttet denne
gang at afholde menighedsmødet efter en højmesse i stedet for
et aftenmøde. Vi håber med valg
af dette tidspunkt at nå ud til
endnu flere medlemmer af menigheden end første gang.
Loven om menighedsmødeafholdelse blev vedtaget i starten af 2009 og lyder således:
Menighedsrådet indkalder en
gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet

aflægger beretning om rådets
virksomhed i det forløbne år
og orienterer om den planlagte
virksomhed i det kommende år.
Der vil på menighedsmødet være mulighed for at stille
spørgsmål om stort og småt til
menighedsrådet. Der er igen
sket en masse siden menighedsmødet i maj 2010 både med
”murstenssager” og kirkelige aktiviteter.
I kirkecentret har vi fået vinduerne mod Vestergade renoveret, muren ved rådhuset er
blevet færdig, mandskabsbygningen er taget i brug, det indvendige renoveringsprojekt for
Thisted Kirke er beskrevet, og
ansøgningen er sendt til Aal-

borg Stift med håb om start efter konfirmationerne i 2012 på
dette nødvendige arbejde.
På personalesiden har vi fået
ansat en sognemedhjælper, vi
har fået både ny kirkebogsførende sognepræst og ny kordegn
på kirkekontoret, så derfor er
der meget at fortælle om livet og
aktiviteterne ved Thisted Kirke.
Vi håber, at du/I vil møde op
i kirkecentret på søndag d. 9.oktober og få informationer samt
være med i dialogen og snakken
om, hvordan ”kirken hos os”
skal være nu og i fremtiden.
Alle medlemmer af Folkekirken i Thisted Sogn er velkomne.
Jens Kristian Eriksen

Nyt fra kirkegården
Bank. Dette pengeinstitut findes ikke mere, så Ingeborg er
glad for, at hun fik mulighed
for at komme til at arbejde på
kirkegårdskontoret. Der er tale
om en 20 timers stilling, hvilket passer hende fint – så kan
hun også få tid til sit ”kludefirma”, som hun kalder det. Ingeborg repræsenterer mikrofiberkludene af mærket Biosol.

Grandækning
Ny sekretær
Ingeborg Hove Krog Winther er
navnet på den nye sekretær på
kirkegårdskontoret. Ingeborg
har en god snes år boet i Thisted og har været ansat i Morsø
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Grandækning af gravsteder for
vinteren er en af de større, tilbagevendende arbejdsopgaver
på Vestre Kirkegård. Kirkegårdslederen oplyser, at der i år
påbegyndes grandækning af de
tilmeldte gravsteder fra uge 43.

Ny hjemmeside
Gennem længere tid har det
været et ønske hos kirkegårdsleder Sally Thorning
Enevoldsen at få etableret en
selvstændig hjemmeside for
Thisteds smukke kirkegårde.
I skrivende stund er denne
hjemmeside ved at komme til
live.
Webmasterfunktionen
varetages af kirkegårdslederen
selv.
Adressen er:
www.thistedkirkegaard.dk.
Leif Damsgaard Jensen

Personale gået på efterløn i sommerens løb
i spidsbelastningsperioder ofte
tog weekend og aftner til hjælp.
Gudrun har altid været klar til at
hjælpe og klaret opgaverne med
et smil og godt humør. Det har
været en fornøjelse at samarbejde
med hende, og jeg ønsker på menighedsrådets vegne for hende, at
hun må få mange gode år i sin nye
tilværelse på efterløn.

Gudrun Knudsen.
Gudrun Knudsen er gået på efterløn pr. 30.juni 2011. Hun startede
som konstitueret kordegneassistent på kirkekontoret d. 1.september 2008. Hun gennemgik ret
hurtigt
kordegneuddannelsen
og ”konstitueret” kunne fjernes.
Gudrun Knudsen har den sidste
del af ansættelsen været mest på
kirkekontoret, hvor administrative opgaver, budget og regnskab
har været primære opgaver og
fyldte mere end den 85% stilling,
som hun var ansat i, hvorfor hun

Meta Jespersen.
Meta Jespersen er gået på efterløn
pr. 31.juli 2011. Hun har været

ansat på kirkegårdskontoret siden d. 1.juni 2006 og oftest været
den, som man mødte ved skrivebordet lige inden for døren. Mit
samarbejde med Meta har været
mest i forbindelse med budgetlægning og regnskabsafslutning,
hvor hun har været en særdeles
grundig og kompetent person til
at få budget og regnskab klar til
menighedsrådets videre behandling. Da kirkegårdsleder Sally T.
Enevoldsen har været Metas nærmeste foresatte siden ansættelsen,
bad jeg hende om stikord om Meta
til denne omtale.
Sally udtaler sig om Meta:
”Hun er det mest pligtopfyldende
og loyale menneske, jeg har mødt.
Meta er god til at lytte og sætte sig
ind i andre menneskers problemer, og hun udtaler selv, at hun
har været glad for samarbejdet
med det øvrige personale”.
Både kirkegårdsleder og undertegnede ønsker Meta alt godt i sin
nye tilværelse som efterlønner.
Jens Kristian Eriksen

”Engledag” i november
Engledagen er nu ved at være
en tradition. For 3. gang bliver
der afholdt Engledag i Thisted kirkecenter. Tidspunktet
er den 12. november fra kl. 10
til kl. 14. Alle – både voksne
og børn ifølge med voksne – er
velkomne til nogle hyggelige
og kreative timer. Gitte Ishøy
vil fortælle om engle, vi skal
synge om engle, men først og
fremmest skal vi fremstille alle
mulige slags engle. Der bliver
4/5 værksteder med dygtige in-

struktører, der vil være behjælpelige med masser af ideer og
også med en hjælpende hånd.
Vi opkræver 20 kr. pr. person.
Det er betaling for materialer.
Der vil være kaffe/te og saftevand. I kan bestille sandwich
(25 kr.), men man kan også selv
tage en madpakke med.
Tilmelding nødvendig til
kirkekontoret (97922471) senest onsdag den 9. november.
Alma Madsen
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Interview med
sognepræst Line Kjær Nielsen
Fortæl lidt om dig selv.
Jeg er født på Fanø, hvor jeg
blev døbt af den daværende
præst, Søren Lodberg Hvass,
der i 2004 ordinerede mig som
præst. Jeg er vokset op på Endelave, hvor jeg gik i skole til
og med 7. klasse. Vi var i alt 5
elever i min årgang.

Lå det i kortene at du skulle
være præst?

Line Kjær Nielsen ses her sammen med sine fire børn: Gustav 6 år
– Emma 3 år – Line 35 år – Marcus 2 år – Maria 7 år. Gemalen Per
har taget billedet.

Hvorfor søgte du lige netop stillingen her i Thisted?
Stillingen som sognepræst her
i Thisted er en drømmestilling
for mig, et større bysogn med
kolleger og så trængte jeg efterhånden til en fuldtidsstilling.
Jeg kommer fra to deltidsstillinger som henholdsvis fængselspræst og præst i Sindal.
Det er den eneste stilling, jeg
har søgt, mens jeg har arbejdet
der! Her er en dejlig kirke, et
imponerende kor og en stor menighed, hvor der foregår mange
spændende ting.
Samtidig har vi som familie
haft lyst til at komme til Thy,
som vi kender, da min mand er
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fra Han Herred. Vi kan lide
egnen – en afvekslende natur
med mulighed for mange oplevelser.

Hvordan har starten været?
Vi kunne ikke ønske os det
bedre. Vi er blevet taget vældig
godt imod. Dejligt hus med en
super beliggenhed tæt på skole
og pasning. Naboerne på vejen har været meget gæstfrie.
Vi har fået velkomstgave og er
blevet mødt med åbne arme.
Ligesom samarbejdet med kirkens præster, de øvrige ansatte
og menighedsrådet tegner fint.

Nej, nej - slet ikke! Min far er
sømand og min mor er smørrebrødsjomfru. Men på gymnasiet blev jeg fascineret af de klassiske sprog, religion, filosofi og
psykologi. Det var så spændende med de fag, synes jeg og det
var den egentlige grund til, at
jeg valgte teologistudiet. Men
selv mens jeg læste teologi,
forestillede jeg mig ikke, jeg
skulle arbejde som præst. Måske skulle jeg undervise på højskole eller seminarium. Ingen
af pigerne på mit hold, skulle
arbejde som præst, men nu har
vi alle embede.
Heldigvis ændrede det sig i
mødet med mennesker. Det er
en stor glæde at komme ud og
møde folk, snakke med dem,
vejlede, trøste og så videre. Der
går mere psykologi i det. Det
fik jeg især lejlighed til som
fængselspræst. I fængslet har
alle meget god tid til at snakke
– og behov for det.

Hvad er dine visioner for Thisted
Kirke?
I første ombæring stikker jeg
lige fingrene i jorden og ser,
hvad der foregår her. Der er jo
allerede mange spændende ak-

Diakoniens dag
søndag den 4. september
tiviteter i Thisted Kirke. Men
mit fokus vil helt klart være
på de unge. Jeg vil gerne være
med til at lette adgangen til kirken for børn og unge, gøre opmærksom på at kirken er andet
end højmessen. Jeg håber, at
eksempelvis babysalmesang og
børnetime tiltaler unge familier. Ligesom arbejdet med minikonfirmanderne giver børn
og voksne gode oplevelser. Det
er vigtigt at opleve, at kirken er
der, når man har behov for den
– også til andet end højtider og
familiære begivenheder..

Hvad ønsker du dig i dit nye
embede?
Jeg ønsker mig et godt samarbejde med alle i og omkring
kirken. Og så håber jeg, at hele
familien vil falde til og trives
i Thisted og blive en integreret del af sognet. Min mand
arbejder lige nu lidt herfra - i
Hirtshals som økonom. Maria
starter efter ferien i 2. klasse og
Gustav i børnehaveklassen på
Tingstrup Skole. Emma er startet i Brombærhaven og Marcus
i dagpleje.

Hvad er det bedste ved at være
præst?
Det er uden tvivl alle de dejlige
mennesker, man møder: glade
dåbsfamilier,
forventningsfulde konfirmander, brudepar,
sognebørn, der har mistet familiemedlemmer. I det hele
taget det at få lov til at være
en del af sine medmenneskers
store begivenheder.

”LIVETS UDFORDRINGER”
Dagens program:
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Thisted Kirke ved sognepræst Line
Kjær Nielsen
Kl. 11.45 Frokost i Kirkecentret (Vestergade 10 – lige overfor
kirken)
Kl. 12.30 Oplæg ved Ejgil Boye fra Røde Kors:
”Nørkler, besøgstjeneste, genbrugsbutik m.m.”
Oplæg ved Anne Diemer, Hundborg om
”Vågetjenesten i Thisted”
Kl. 14.00 Afslutning
Det er gratis at deltage i Diakoniens dag, frokosten koster 30 kr,
der serveres vand, kaffe og the, der kan købes øl og vand til maden.(tilmelding helst senest tirsdag den 30. august til thisted.
sogn@km eller til kirkekontoret 97 92 24 71)
Der vil blive samlet ind til diakonalt arbejde i Thisted Sogn
denne søndag.

Hvad er diakoni?
Diakoni er næstekærlighed i praksis. Omsorg for og hjælp til
mennesker, der har det svært ved f.eks. sygdom, ensomhed, fattigdom, misbrug, død …
Med Diakoniens dag vil vi fra kirkens side gerne være med til
at sætte focus på det frivillige arbejde, der gøres for medmennesker her i vores område. Vi vil gerne være med til at styrke og
opmuntre til at deltage i frivilligt arbejde.

Diakoniens dag:
Vi har i flere år inviteret forskellige foreninger og netværk til at
komme med oplæg om, hvad de egentlig går og laver, og hvad
der er drivkraften i deres engagement. I år er det Ejgil Boye fra
Røde Kors der vil fortælle om deres mange aktiviteter og Anne
Diemer, Hundborg vil fortælle om ”Vågetjenesten i Thisted”
Vi håber rigtig mange vil være med til at dele ord og tanker og
være sammen med os søndag den 4. september.
Line Kjær Nielsen, Anna Marie Rask, Kirsten Agger, Ester Jørgensen.

Kirsten Ringgaard
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Koncerter

25 års jubilæum

Søndag den 2. oktober
kl. 15.00
25 års jubilæumskoncert.
Thisted
Kirkes
Drengemandskor, medlemmer af
Aalborg
Symfoniorkester,
Preben Nørgaard Christensen, dirigent og orgel. Entré.

Søndag den 13. november
kl. 16.00
Evensong efter engelsk tradition Thisted Kirkes Drengemandskor, Svend Ole Kombak, orgel, Preben Nørgaard
Christensen, dirigent. Den
tjenestegørende præst, liturg.
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Preben Nørgaard Christensen har til oktober 2011 været
ansat som organist og kantor
ved Thisted Kirke i 25 år. Det
fejres bl.a. med en koncert
søndag den 2. oktober. Preben
Nørgaard Christensen er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium hos domorganisterne Niels Åge Bundgaard og
Freddy Samsing samt organist
Kurt Levorsen. Videregående
studier hos bl.a. David Sanger,
London og Pierre Cogen, Paris,
samt deltager i mesterkurser
hos bl.a. Hans Fagius, Anders
Bondemann, Daniel Roth, Jon
Lauvik og Julian Gembalski.
Fra 1980-86 var han organist
ved Bistrupkirken i Hjørring.
Han gennemførte studier i
drengekorledelse år 2000 ved
korskolen ved St. Pauls Cathedral i London.
Ved siden af sit virke i Thisted er han lærer i orgel ved Vestervig kirkemusikskole og stiftede i 1987 Nordvestjysk Brass
Band, som han dirigerede fra
1987-1999.
Hans
koncertvirksomhed
omfatter koncerter i ind- og
udland, TV og radio som organist, akkompagnatør og
som dirigent for Nordvestjysk
Brass Band og Thisted Kirkes

Drenge-Mandskor. Endvidere
virker han ofte som dirigent for
forskellige professionelle orkestre, heriblandt Aalborg Symfoniorkester. Siden 1986 har
han været tilknyttet Aalborg
Symfoniorkester som assistent
på cembalo og orgel. Han har
endvidere medvirket i flere pladeindspilninger som organist
dirigent og euphoniumblæser.
I 1993 modtog han Sparekassen Thys lederpris, bl.a. for
sit arbejde med Nordvestjysk
Brass Band og Thisted Kirkes
Drenge-Mandskor. I 1994 modtog han Viborg Amtsmusikudvalgs hæderspris „Otto“. Han
var første modtager af Grethe
og Jørgen P. Bornerups kulturpris 2001.
For undertegnede er det
ikke mindst en fornøjelse at
opleve Preben Nørgaard Christensens akkompagnement til
salmesangen i Thisted Kirke.
Han formår nemlig at variere
sit spil, så det på fornemste vis
understøtter ånden og tonen i
teksten. Lytter man efter, kan
man høre hvert komma og hver
tankestreg. Det hjælper salmesangen på vej og er med til at
give den vinger.
Leif Damsgaard Jensen
Kilde: www.thisted-drengekor.dk

Onsdagssammenkomster
7.  se p tember
Høst i gamle dage
v. fhv. borgmester, Kaj Kristensen, Thisted.

5. oktober 
Skoleskibet Danmark
Jonas Jensen, Erslev, faglærer
og uddannet skibskok, fortæller og viser billeder fra to sejladser ombord på Skoleskibet
Danmark.

2. nov ember
Indtryk og udtryk fra Grønland.
Inge Ishøy, der tidligere har
været præst på Grønland, deler
rundhåndet ud af oplevelser og
uforudsigelige situationer fra
sin tid som ’grønlandsfarer’.

Foreningslisten
Foreningslisten bringes hvert år i det kirkeblad,
der udkommer 1. september. Rettelser modtages
på kirkekontoret.

KFUM-spejderne Niels Juels Gruppe

Blå Kors Kontakt- & Genbrugscenter

KFUM OG KFUK

Nørre Alle` 15, tlf. 29 48 86 60

Kontaktperson: Gitte Schjøtler, tlf. 97 92 15 63
e-mail: gitte@schjoetler.net

Kontaktperson: Louise Krøyer, tlf. 97 92 04 60

Rosenkrantzgade 6, www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson: Tommy Horn Kragh,
tlf. 30 11 27 72
Kontaktperson: Elsa Højgaard. tlf. 97 92 13 93

De grønne pigespejdere

KFUM`s soldatermission

Danmission

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

Kontaktperson: Erling Højgaard, tlf. 97 92 13 93

Kirkecentrets Højskoledage
FDF 1. kreds

Kontaktperson: Bjarne Søndberg, tlf. 97 92 09 19

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

KLF Kirke & Medier

FDF 2. kreds

Sognets Dagligstue

Kontaktperson: Peter Krogh Melgaard,
tlf. 97 91 04 19

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

Kontaktperson: Finn Gade, tlf. 97 92 25 50

Storegade 1, 1. sal, tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten Agger, tlf. 42 43 03 15

Mission Afrika
Kontaktperson: Erling Højgaard, tlf. 97 92 13 93

Sømandskredsen
Kontaktperson: Karen Grønkjær, tlf. 96 19 31 87
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Gudstjenester
Dato Søn i k.år

Vibedal og Kristianslyst

tid

prædikant. / bemærkninger

8.30
10.00
17.00

GI
PHP / Udsendelsesgudstjeneste
PHP / Børnetime

AUGUST
28
28
30

10.s.e.t.
10.s.e.t.
Tirsdag

SE P T E M BE R
04
04
11
11

11.s.e.t.
11.s.e.t.
12.s.e.t.
12.s.e.t.

8.30
10.00
10.00
14.00

15

Torsdag

17.30

18
18
25
25

13.s.e.t.
13.s.e.t.
14.s.e.t.
14.s.e.t.

8.30
10.00
8.30
10.00

PHP
LKN / Diakoniens dag
GI
LKN / Høstgudstj.- Børne-familiegudstj. Eshøj
GI / Høstgudstj. for sentudviklede og
udviklingshæmmede
GI / Skinnerup kirke 10.30 Høstgudstj.
PHP
LKN
GI

8.30
10.00
17.00
8.30
10.00
19.30
8.30
10.00
8.30
10.00
10.00
14.00

PHP
LKN
GI / Børnetime
GI
PHP
LKN / Ungdomsgudstjeneste i Thisted kirke
LKN
PHP
PHP / Skinnerup kirke 10.30
LKN
GI
PHP / Børne-familiegudstj. PHP
LKN
GI/PHP/LKN
LKN
PHP / Evensong
Ungdomsgudstj. i Sjørring kirke 19.30
GI
PHP
GI / Julestue for sentudviklede og
udviklingshæmmede
LKN / Skinnerup kirke 10.30
GI / Børne-fam.gudstj.

OK T OBE R
02
02
04
09
09
13
16
16
23
23
30
30

15.s.e.t.
15.s.e.t.
Tirsdag
16.s.e.t.
16.s.e.t.
Torsdag
17.s.e.t.
17.s.e.t.
18.s.e.t.
18.s.e.t.
19.s.e.t.
19.s.e.t.

NOV E M BE R
06
06
13
13
16
20
20

Alle Helgens D.
Alle Helgens D.
21.s.e.t.
21.s.e.t.
Onsdag
22.s.e.t.
22.s.e.t.

8.30
14.00
10.00
16.00

24

Torsdag

16.00

27
27

1.s.i advent
1.s.i advent

8.30
10.00

Træffetider:
05/09

LKN

8.30
10.00

12/09
19/09
26/09

GI
PHP
GI

03/10
10/10
17/10

LKN
PHP
PHP

24/10
31/10
07/11

Kristianslyst kl. 14.00
Vibedal kl. 10.00
14/9 Kristianslyst ved AH.
15/9 Vibedal ved AH.
28/9 Kristianslyst ved LKN
29/9 Vibedal ved LKN
12/10 Kristianslyst ved LKN.
13/10 Vibedal ved LKN
26/10 Kristianslyst ved PHP
27/10 Vibedal ved PHP
9/11 Kristianslyst ved AH.
10/11 Vibedal ved AH.
23/11 Kristianslyst ved GI
24/11 Vibedal ved GI.

VELKOMMEN TIL
HØSTGUDSTJENESTE I ESHØJ!

I år inviteres der igen til HØSTGUDSTJENESTE   på Jens og
Dinnas mark ved Eshøj. Det
sker d. 11. september kl. 14.00,
og det er Line Kjær Nielsen,
der er præst ved gudstjenesten.
Det er en gudstjeneste for alle
aldre: Børn, deres forældre,
midaldrende og deres store
børn og bedsteforældre.
Tag gerne en stol med og kaffe
og sodavand. Der kan købes
kager.
Overskuddet fra dette salg vil
gå til børnearbejde i U-landene.
I tilfælde af dårligt vejr har
Dinna og Jens lovet, at deres
store lade, som ligger lige i
nærheden, må bruges.
Der vil være levende vejvisere
til at komme frem til bestemmelsesstedet. Kør mod Eshøj –
og bliv guidet resten af vejen!
Vel mødt til gudstjeneste i det
fri!
Poul Henning Poulsen
PHP
GI
LKN

14/11
21/11
28/11

LKN
PHP
GI

