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Mindestenen
En grå juni dag kom jeg forbi
mindestenen ude ved Fårtoft.
Mindestenen over fire engelske
flyvere. Netop lige den dag,
lyste mindestenen op. Der var
lagt en smukt buket ned med
hvide liljer og røde roser, og så
stod der fire små kors med røde
valmuer på.
Hvad foregår der lige
her? tænkte jeg. Forklaringen fulgte i Thisted
Dagblad et par dage efter. Borgmester Lene
Kjeldgaard og et par niecer til S.A. Symons havde været på besøg ved
mindestenen. Det var
de to niecer, der havde
de fire små kors med til
Danmark.
De flotte, fremmedartede kors med valmuer
på kan også fortælle
historie. Disse og andre
valmuer kan man ofte
se på britiske flyvergrave. De fremstilles på en
fabrik i England, hvor
der i over 75 år har været tradition for at lægge
dem på krigsgrave i den
weekend, der ligger
nærmest den 11. november.
Hvis man kigger på
valmuerne på billedet,
kan man se en klar rød farve
samt en sort farve. Den sorte
farve i valmuen skal vise skudhullet, den røde farve på valmuen skal vise det varme, røde
menneskeblod.
Kender I historien om Anna
og Fynn?! Hvis ikke, så får I
lidt af den nu. En tåget novemberaften i 1935 møder den unge
Fynn den firårig Anna. Hun er

løbet hjemmefra på grund af
mishandling. Fynn tager hende med hjem, og fra den tid af
bliver Anna et højtelsket medlem af deres familie.
Især Fynn og Anna er tætknyttede. De får lov til at få tre
og et halvt år sammen. En dej-

lig solskinsdag kravler Anna
op i et træ for at redde en lille
katte-killing. Anna falder ned
på et rækværk, og dør kort tid
efter. To dage efter Annas begravelse finder Fynn Annas
frøpose. Han går ud på kirkegården og hælder frøene ud
over den nyopgravede jord og
smider posen fra sig i fortvivlelse.

Så kom 2. verdenskrig imellem Anna og minderne om
hende.. En dag efter krigen besluttede Fynn sig for at besøge
Annas gravsted. Det tog lang
tid for ham at finde hendes
grav. Den var gemt væk i den
bageste ende af kirkegården.
Han fandt den efter en
times søgen.
Fynn var gået derhen med en følelse af
fred i sindet, Anna var
ikke bortrevet, lige da
hun skulle til at leve.
Slet ikke. Hun havde levet et fuldt liv, fuldt til
randen, fuldbragt. Men
det syn der mødte ham,
havde han ikke ventet:
Det lille kors hældede
fordrukkent, malingen
skallede, og der stod
blot Anna. Annas grav
var et skarlagenrødt
valmuetæppe. Lupiner
stod vagt i baggrunden.
Træer hviskede til hinanden, og en lille, væver
musefamilie smuttede
frem og tilbage i det lange græs. Anna var hjemme. Hvad skulle hun
med et gravminde? Det
her kunne ikke gøres
bedre af en hel skvillion
tons marmor. Fynn blev
stående lidt og sagde farvel til
Anna for første gang i fem år.
Søndag den 4. november
mindes vi dem som døde siden
sidste Alle helgens søndag. Deres navne vil blive læst op under gudstjenesten. Den er som
altid kl. 14.00, dog i Thisted
kirkecenter.
Gitte Ishøy.
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Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
Sogneaftener er foredragsaftener, hvor der oftest også er mulighed for diskussion
og for at stille spørgsmål. Emnerne er alment menneskelige, handler ofte om
kristendom, etik og samfundsspørgsmål, og der fortælles livshistorie. Der er altid
stof til eftertanke. Der bliver sunget fra salmebogen og/eller højskolesangbogen.
Aftenerne er målrettet til alle voksne med interesse for disse emner og alle er
meget velkomne!
Det er gratis at være med – kaffe med hjemmebag og frugt koster 25 kr.
Foredraget begynder kl. 19.00.
Der er mulighed for at spisning kl. 18 inden foredraget. Det er en ret daglig mad,
der koster 60 kr. Der er vand på bordene. Øl/vand kan købes (10 kr.) Det er rigtig
hyggeligt. Man kan komme alene, to sammen eller man kan samle familie og
venner. Vi har oplevet en fødselsdag, hvor værtinden gerne ville give gæsterne en
middag og en kulturel oplevelse. De blev placeret ved et fælles bord.
Tilmelding er kun nødvendig, hvis man vil være med til spisningen. Sidste frist for
tilmelding er om mandagen kl. 12.00 inden sogneaftenen. Det kan være på mail:
thisted.sogn@km.dk eller på telefon 97922471.
skaberen, og hvor lyset og mørket kan bruges om Gud og det
onde.
Vi vil synge nogle af de nyere salmer undervejs, men også
salmer, som ikke er kommet
med i salmebogen, bl.a. en salme af Simon Grotrian.

19. sept. 19.00

10. okt. 19.00
Kirsten Nielsen: Gudsbilleder
i de nyere salmer.
Kirsten Nielsen kommer fra
Århus og er tidligere professor i
Gammel Testamente ved Århus
Universitet.
Kirsten Nielsen vil i sit foredrag fortælle om de mange forskellige måder, moderne salmedigtere beskriver Gud på.
Gudsbillederne hentes dels fra
familielivet, hvor Gud er som
en far og Jesus som en bror,
dels fra naturens verden, hvor
naturen peger hen på Gud som
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Inger Jacobsen: Ensomhed og
fællesskab.
Inger Jacobsen er halvvejs
pensionist, men har det meste
af sit liv arbejdet som psykolog.
Lige før Inger Jacobsen gik
på pension blev hun head-

hunted til et lille organistjob,
som hun stadig har.
Inger Jacobsen er gift med
Knud Jacobsen, med hvem hun
snart skal have guldbryllup.
Inger og Knud Jacobsen er
bosiddende i Staby ved Ulfborg
og har tre børn og 8 børnebørn. Halvdelen af året er de på
Færøerne, hvor Inger Jacobsens
mand passer en lægepraksis.

21. nov. 19.00
Erik Lindsø:
Der er nu noget ved livet,
man
ikke
finder andre
steder.
Om
l ivsg læden s
nødvendighed .
Erik Lindsø er forfatter
og kulturjournalist og en af
landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der
med muntre historier og humorens bid sætter tilværelsen under lup. Erik Lindsø har senest
udgivet bogen ”Der er nu noget
ved livet, man ikke finder andre steder.” Læs mere på www.
folkeakademiet.dk
Ved at leve livet, erfares det,
men ved at elske livet forklares
det. Og når livet forklares, bliver det til poesi.
Nogle skaber glæde, hvor de
går - andre når de går.
Foredraget er som bogen en
poetisk rundrejse i livsglædens, smilets, humorens og den
muntre alvors univers.
Aktivitetsudvalget

Hilsen fra formanden
Kirkeklokkerne i Thisted Kirke kalder i øjeblikket ikke til
gudstjeneste søndag formiddag på grund af den indvendige istandsættelse, hvorfor
der holdes gudstjenester i kirkecentret. Til december kan
vi forhåbentlig alle igen nyde
en flot kirke med et udbygget
klokkespil.
Vi nærmer os hastigt afslutningen på denne menighedsrådsperiode. Det har været 4
begivenhedsrige år med mange
og store opgaver, hvor menighedsrådet har haft gåpåmod,
gejst og vilje til i fællesskab at
skabe bygningsmæssig fornyelse og vedligeholdelse. I stikord kan nævnes præstebolig,
mandskabsbygning, kirkecenter og ikke mindst kirken indvendig.
Menighedsrådet har fokus
på kirkens liv og vækst. Vore 3
præster har travlt med de mange kirkelige handlinger, konfirmandforberedelser m.m., så
derfor har det gennem de sidste år været et stort ønske at få

en sognemedhjælper ansat til
at løfte flere opgaver inden for
kirkens liv og vækst. I dialog
med Thisted Provsti lykkedes
det at få økonomien på plads,
og vi kunne glæde os over ansættelsen af sognemedhjælper
Ester Jørgensen.
Det er en stor glæde at følge
menighedens tilslutning i de
mange tiltag, som menighedsrådet har banet vejen for. Ved
festen i foråret for frivillige i
kirkecentret var det overvældende og en stor oplevelse for
mig at se de mange i menigheden, som er engageret på for-

skellig måde i de mange aktiviteter i kirke og kirkecenter og
ikke mindst mærke den glæde
og engagement, som de frivillige ved Thisted Kirke udstråler.
1.søndag i advent tiltræder
et nyt menighedsråd. Dette råd
kan du med din stemme være
med til at sammensætte. Derfor
mød op på valgdagen tirsdag d.
13.november og afgiv din stemme.
En stor tak til alle i menighed og menighedsråd for samarbejde og fællesskab.
Jens Kristian Eriksen

FRIVILLIG

Kirkens Korshær

Vi har brug for flere frivillige til at hjælpe i Børnekirken,
ved Åbenthusgudstjenester og til at hjælpe med et arrangement for ”Mini-konfirmander” der nu går i 4. klasse.
I forkontoret til kirkekontoret på 1. sal i Kirkecentret står
der en mappe med flere andre job, gå gerne op og kig i den
og se hvad du kunne have lyst til at hjælpe med – eller kontakt sognemedhjælper Ester Jørgensen på 40 33 43 66 eller
ej@thisted-kirke.dk
Den 21. maj var rigtig mange frivillige ved Thisted Kirke
samlet til Forårsfest. Det var en rigtig dejlig oplevelse – det
er vist allerede blevet en tradition! Glæd dig!
Ester Jørgensen.

Kirkens Korshærs 100
års jubilæum afholdes i
Stagstrup Kirke og Kirkecenter tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00.
Styrelsesmedlem
Bent
Friis taler i kirken og tidligere landssekretær Leif
Bønning fortæller om 100
år i Kirkens Korshær i
Kirkecenteret. Alle er velkomne. Storkredsene Thy
og Mors.
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En daglig gæst på Vestre Kirkegård
I Thisted har vi tre kirkegårde,
men når talen er om kirkegården, tænker de fleste på Vestre
Kirkegård, for det er her i forbindelse med Vestre Kapel, næsten alle begravelser og bisættelser finder sted.
Finn Ankersen, som nu er
74, kommer her dagligt. Det har
han gjort siden januar 2010, da
han mistede sin kone Selma.
- Jeg kommer her, fordi jeg
savner hende, siger han ganske
stille.
Parret fik ingen børn, så de
aftalte for år tilbage, at der ikke

skulle være noget gravsted. Når
Finn er på sin daglige tur til
kirkegården, finder han derfor
ned til de ukendtes grav og har
en stille stund, hvor han beder
en lille bøn.
Når vejret er til det, sætter

han sig gerne på bænken tæt
ved stenen og nyder anlægget.
- Det er både
pænt og velholdt.
Ja, det er næsten
en fornøjelse at
sidde her, siger
Finn, selv om han
godt ved, udtrykket nok ikke er
særlig passende,
fordi stedet også i
høj grad bruges til
at bearbejde sorg
og savn.
Finn kender flere enkemænd, som jævnligt kommer
på kirkegården. Og efterhånden er mange af hans gamle
venner fra billardklubben blevet stedt til hvile her.

Naturvandring på Vestre Kirkegård
Kirkegården blev taget i brug i 1894, og sidenhen er langt de
fleste begravelser i Thisted foregået her. Den 10. september kl.
19.00-21.00 kan man høre om kirkegårdens og kapellets historie, ligesom vi kigger på nogle af de mange spændende gravsten/gravsteder, der alle har en historie at fortælle.
Mødested: Møllevej ved indgangen til kirkegården
Turledere: Michael Vandet og Svend Sørensen
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Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Engledag

Den planlagte engledag i
november har vi desværre
måttet aflyse i år.
Grunden er, at mens kirken
bliver renoveret, foregår der
så meget i Kirkecenteret, at
det ikke kan rumme mere.
Salen bliver først og fremmest brugt som kirkesal,
der er møder, konfirmand/
minikonfirmandundervisning, babysalmesang m.m.
og desuden er der menighedsrådsvalg tre dage efter
den planlagte dato.
Vi håber, at traditionen
med Engledag kan tages op
igen i 2013.
Alma Madsen

Åbenthusgudstjeneste!
Alle gudstjenester er selvfølgelig åbenthus gudstjenester,
men vi vil forsøge at lave 3
gudstjenester om året for nogle af de mest udsatte borgere i
vores område, som ikke så ofte
deltager i søndagens højmesse. Det kan være misbrugere,
hjemløse, socialt isolerede ….
og hvem der ellers har lyst til at
deltage. Den slags gudstjenester hedder i nogle byer Korshærsgudstjenester. Den første
afholder vi onsdag den 29.8.
kl. 14.30 i Kirkecentret.

Gudstjenesten bliver tilrettelagt sammen med folk på
Rampen, og efter gudstjenesten
serveres der kaffe, te, cacao og
hjemmebagte boller med ost og
pålæg. Vores ønske med dette
tiltag er at denne gruppe borgere ikke kun kender kirken
fra begravelser, men også kan
få glæde af at deltage i korte
gudstjenester og efterfølgende
samvær.
Sognemedhjælper
Ester Jørgensen.

Menighedsrådsvalg
- sidste udkald
I de seneste numre af Kirke+Sogn har vi på forskellig vis lagt op til efterårets menighedsrådsvalg i Thisted sogn. Da valgdatoen er tirsdag den 13. november, er dette altså sidste udkald, og
vi holder os derfor til de vigtigste datoer:

Tirsdag den 11. september kl. 19.00:
Det obligatoriske orienteringsmøde holdes i Kirkecentret. Menighedsrådets formand Jens Kr.
Eriksen orienterer om rådet og dets arbejde, og valgbestyrelsens formand Leif Damsgaard Jensen orienterer om valgregler.

Tirsdag den 25. september kl. 19.00:
Tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister. Skemaer kan fås på kirkekontoret og kan
downloades fra kirkens hjemmeside. Lister indleveres på kirkekontoret eller til valgbestyrelsens formand. Kirkekontoret er ekstraordinært åbent kl. 19-20 denne dag.

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister. Kirkekontoret er ekstraordinært åbent kl. 18-19
denne dag.

Tirsdag den 13. november kl. 9.00-20.00:
Valget afholdes i Thisted Kirkecenter.
Leif Damsgaard Jensen
fmd. f. valgbestyrelsen
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Indvendig restaurering - Thisted Kirke
Det er formodentlig de fleste
læsere bekendt, at der i øjeblikket foretages en omfattende
indvendig restaurering i Thisted Kirke.
I denne periode afholdes
gudstjenesterne i Kirkecentret
i Vestergade. Sådan gjorde man
også under den forrige restaurering af Thisted Kirke i 1977.
Det er selvfølgelig nogle andre
og uvante rammer for gudstjenester, men såvel kirkegængere som personale har hurtigt
vænnet sig til de noget trangere
og besværligere forhold.
I kirken er alt det mindre og
flytbare inventar transporteret
til opbevaring. Prædikestol,
alter, epitafier og orgel er omhyggeligt blevet afdækket med
diffusionsåbent folie og dernæst blevet bygget ind i kasser
af træplader, således at disse
store genstande, som ikke kan
flyttes, er godt beskyttet mod
overlast under restaureringen.
I skrivende stund er murerne godt i gang med kalkning

af hvælv og vægge, og tårnet
er næsten færdigt. Forinden er
alle vægge blevet afrenset for
støv og mørtelrester og efterfølgende støvsuget. Nationalmuseet har undersøgt murværket,
som heldigvis er i en særdeles
god stand, således at omfattende restaureringer af murværket
undgås. Kalkningen er en me-

get stor del af restaureringen og
vil fortsætte i august.
Endvidere skal kirkens tårn
kalkes udvendigt ligesom alle
døre skal males.
Til restaurering og konservering af antependiet (altertæppet) har vi modtaget en gave fra
A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 205.000 kr.
Denne store gave har gjort det
muligt, at få kirkens eksisterende antependium sat i stand på
Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Antependiet er fra 1877,
og har været restaureret flere
gange, men nu er antependiet
bl.a. meget falmet ligesom stoffet er meget slidt. Nationalmuseet vil sy et nyt antependium
som baggrund og hertil overføres fra det eksisterende broderiet, guldbåndene og frynsen,
som således bevares.
På byggeudvalgets vegne
Niels Christensen

Onsdagssammenkomst
Hver den første onsdag i måneden fra september til maj er der
onsdagssammenkomst i Thisted
Kirkecenter, Vestergade 10 fra
kl. 14.30 til 16.00.
Der er kaffebord med dejlig
kage- pris kr. 25,00 pr. gang.

5. sept. kl 14.30
Sognepræst Asger Hørving fortæller.
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3. okt. kl. 14.30
Bodil og Christian Nielsen, Nr.
Nissum: ”Arbejdet blandt soldaterne på soldaterhjem i Kosovo og Libanon.”
Bodil og Christian Nielsen var
ledere på et soldaterhjem, hvor
deres hovedopgave var, at være
sammen med soldaterne, snakke med dem og følge med i deres arbejde.

7. nov. kl. 14.30
Johanna Bækgaard Poulsen
fortæller om at være volontør i
Sierra Leone.
Kom og vær med til disse
spændende eftermiddage med
fællessang og foredrag!
  
Thisted Menighedsråd

Danske Kirkedage
holdes 2013 i Aalborg
Danske Kirkedage har siden
1971 været holdt hvert tredje år.
Mere end 60 forskellige kirker
og kirkelige organisationer står
bag kirke- og kulturfestivalen,
der i Kristi Himmelfartsferien
9.-12. maj 2013 holdes i Aalborg. Kirkedagenes tema ”Menneske, hvor er du?” behandles
gennem foredrag, gudstjenester, koncerter, teater, kunst og
mange andre aktiviteter.
Danske Kirkedage fokuserer
på, hvad det vil sige at være
menneske i en moderne, multikulturel verden. Hvad er kirkens og troens rolle i det moderne samfund? Hvad er udfordringen til os som mennesker
og menigheder? Kom, mød og
bliv udfordret af blandt mange
andre:
• Stortingspræst Per Arne
Dahl, som spillede en central rolle ved tragedien i
Utøya og i Oslo.
• Kirkernes Verdensråds generalsekretær Olav Fykse
Tveit.
• Korshærschef Helle Christiansen.
• Den indiske danse- og teatergruppe Nrityarpan.
Kirkedagene indledes torsdag den 9. maj kl. 15.30 med
åbningsgudstjeneste i Aalborgs
største sportsarena, Gigantium
og slutter søndag den 12. maj
kl. 10 med afslutningsgudstjeneste i AKKC.
Fra tidligere kirkedage kendes Mulighedernes Marked.
Det placeres i Europahallen,
som ligger centralt ved hoved-

indgangen til AKKC. Her bliver
en bred vifte af aktiviteter. Kirkedagskomitéen prioriterer, at
Mulighedernes Marked kommer til at ’summe’ af liv og aktiviteter.
Med Danske Kirkedage 2013
i vort eget stift er her muligheden for at være med til at gøre
kirkedagene til en storslået fejring af det kristne fællesskab.
Leif Damsgaard Jensen

BLÅ KORS Kontakt & genbrugscenter
Nørre Allé 15, tlf. 29 48 86 60
Danmission
Kontaktper.: Louise Krøyer,
tlf. 97 92 04 60
De grønne pigespejdere
Kontaktper.: Bente Lund Larsen,
tlf. 97 92 31 26
FDF 1.kreds
www.FDF.dk/Thisted1
Kontaktper.: Jens Kristian Eriksen,
tlf. 97 92 08 23
FDF 2.kreds
Kontaktper.: Peter Krogh Melgaard,
tlf. 97 91 04 19
Indre mission
Asylgade 11
www.im-thisted.dk
Kontaktper.: Missionær Grethe Friberg,
tlf. 98 35 19 67

Børne-familiegudstjeneste
– Høstgudstjeneste

KFUM-spejderne
Niels Juels gruppe.
www.spejdersiden.dk
Kontaktper.: Gitte Schjøtler,
tlf. 97 92 15 63

Søndag den 16. september
kl. 10 er der Høst- og Børne-familiegudstjeneste
i
Thisted Kirkecenter. Efter
et par år med høstgudstjenester udenfor kirken vender vi tilbage til det, vi har
prøvet før.
Alle børn inviteres til at
medbringe HØST i form af
blomster, grøntsager, frugt,
brød, marmelade – alt sælges efter gudstjenesten på
auktion til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi håber rigtig mange i
alle aldre vil møde op, så
vi sammen kan være med
til en festlig gudstjeneste.

KFUM OG KFUK
Rosenkrantzgade 6,
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktpersoner:
Tommy Kragh, tlf. 30 11 27 72
Elsa Højgaard, tlf. 97 92 13 93
KFUM soldatermission
Kontaktper.: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93
Kirkecentrets højskoledage
Kontaktper.: Bjarne Søndberg,
tlf. 97 92 09 19
KLF Kirke & Medier
Kontaktper.: Finn Gade,
tlf. 97 92 25 50
Sognets dagligstue
Storegade 1, 1., tlf. 97 92 03 54
Kontaktper.: Kirsten Agger,
tlf. 42 43 03 15
www.thisted-kirke.dk/Links/
Dagligstuen/sd.htm
Sudanmissionen
Kontaktper.: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93
Sømandskredsen
Kontaktper.: Karen Grønkjær,
tlf. 96 19 31 87
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De Unge og Kirken!
der og andre unge. Dette arbejde fortsætter og der er ved
at blive planlagt en ungdomsgudstjeneste i Hillerslev Kirke
i november og en i Thisted Kirke i februar.
Håber også at det i år bliver
muligt at lave et lille katalog og
en plakat med tiltag/gudstjenester for unge i Thisted Provsti.

Det er vigtigt at kirken har
en anstændig dialog med de
unge! Vigtigt at kirken tør stille
spørgsmål til de unge og lytte til
dem!
I flere år har en gruppe præster i Thisted Provsti arbejdet
sammen om at lave 2 gudstjenester om året for konfirman-

Himmel og Bøf! Det er så et
nyt tiltag i Thisted sogn. Foreløbig har vi besluttet at det første
”Himmel og Bøf” arrangement
skal forgå i Thisted Kirkecenter
torsdag den 11. oktober sidst
på eftermiddagen. En gruppe
unge mennesker vil sammen
med Line Kjær Nielsen og undertegnede planlægge en kortere gudstjeneste på de unges
præmisser og bagefter skal vi

spise sammen, stille spørgsmål
og lytte til hinanden. ”Himmel
og Bøf” er tænkt som et tilbud –
en mulighed for unge fra ca. 15
år og opad – helt til de måske
føler sig mere hjemme til ”Børnetimerne”.
Kirkepilot! Igen i år har vi
mulighed for at sende 2-3 unge
mellem 16 og 25 år på Kirkepilotkursus i Brorsons Kirken
i København. Det bliver den
28. – 30. september. Her bliver unge mennesker fra hele
landet udfordret og inspireret
til at lave et arrangement/ en
gudstjeneste for unge i deres
eget sogn/provsti. Det er en
fantastisk mulighed både for
den unge og for kirken, så meld
dig gerne eller få mere info hos
sognemedhjælper Ester Jørgensen, 40 33 43 66 eller ej@
thisted-kirke.dk.
Ester Jørgensen.

Diakoniens dag
Søndag den 2. september 2012
Diakoni er et græsk ord og betyder ”tjeneste” og er et kristent
udtryk for næstekærlighed.
Diakoniens dag er blevet en
årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi første søndag
i september efter gudstjenesten
mødes, hører, taler og synger
om, hvad tjeneste for medmennesket (diakoni) vil sige. Helt
konkret: Hvad kan vi gøre, og
hvad bliver der gjort af frivilligt
og lønnet arbejde for at hjælpe
folk, der trænger til hjælp? Temaet for dagen har vi kaldt:
”Der er brug for dig!”

10

Kjær Nielsen
epræst Line
:
n
m
g
ra
so
g
d
ro
ve
p
t
s
e
D ag e n
Kirkecentr
dstjeneste i
agligstue”
Kl. 10.00 Gu
tret
a Sognets D
st i Kirkecen
fr
t
ko
o
lim
Fr
”G
0
r:
.3
e
Agg
likere”
Kl. 11
g ved Kirsten usen: ”Anonyme Alkoho
læ
p
O
0
.3
Kl. 12
risten Cla
Oplæg ved K
lutning
Kl. 14.00 Afs

Det er gratis at deltage i Diakoniens dag, frokosten koster kr.
40, der serveres vand, kaffe og
the, desuden kan der købes øl
og vand til maden. Tilmelding
til frokosten senest den 27.
august til kirkekontoret 97 92
24 71 / thisted.sogn@km.dk
Der vil blive samlet ind til diakonalt arbejde i Thisted Sogn
denne søndag.

Vi håber rigtig mange vil være
med til at dele ord og tanker
om dette spændende og vigtige
emne.
Alle er velkomne.
Diakoniudvalget.

Folkekirkens feriehjælp
Folkekirkens feriehjælp har for
4. gang haft 3 deltagende familier fra Thisted med på ferie..
De foregående år har de 3 familier + en værtsfamilie været 1
uge på Rødhus Klit Feriecenter.
I år har familierne boet på Jesperhus Camping i uge 27 med
fri adgang til parken og alle
dens faciliteter.
Folkekirkens feriehjælp er
et tilbud til børnefamilier, som
ikke ellers har råd til at komme
på ferie. Det er gratis for familierne at deltage, de skal blot
selv sørge for lommepenge. I
år deltog 5 voksne og 8 børn i
ferien og Anna Marie og Orla
Rask var i år ferieværter. Vi får
penge og ophold via De Samvirkende menighedsplejer som
får et beløb fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi har også i år

fået et tilskud fra Thisted Y`s
Mens Club.
Det er en stor oplevelse for
børnene, at de også kommer på
ferie – og har noget at fortælle

om, når de igen starter i skolen.
Anna Marie Rask og
Ester Jørgensen.

Diakoni – næstekærlighed i praksis!
Helt fra oldtiden har kirken
haft 4 kerneopgaver – været
bygget på 4 søjler:
GUDSTJENESTER,
UNDERVISNING,
DIAKONI og
MISSION.
Vi arbejder i Thisted på, at
Diakonien får lidt mere plads i
kirken.
Som noget nyt indsamles
der kollekt ved alle gudstjenester i Thisted Kirke/Kirkecenter. De søndage, hvor der
ikke er landsdækkende kollekter, samles der ind til Thisted Sogns Menighedspleje.
Hvad er det?
I mange år har det været

muligt for Thisted Kirke at
yde trængte familier økonomisk hjælp til at holde jul
for. Præsterne har haft mulighed for at have en lille
blomst, bog eller lignende med
ud ved hjemmebesøg. Pengene hertil hentes i et legat.
I disse år gives der ikke mange renter, så nu bruges der af
selve legatet. Derfor må der
gøres en aktiv indsats for at
skaffe penge, så hjælpen kan
fortsætte også i fremtiden.
Lige nu arbejder vi på at etablere nogle få årlige gudstjenester med efterfølgende traktement for nogle af de socialt
mest udsatte her i Thisted.

De hjemløse, ensomme, isolerede og misbrugere. Det
vil også koste lidt penge.
Der kunne tænkes flere diakonale tiltag ind i kirkens arbejdsområde. Derfor er det vigtigt med disse kollekter.
Diakoniudvalget
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Gudstjenester

Træffetider:

Gudstjenesterne foregår i Kirkecentret
Dato

Søndag i kirkeåret

Tid

Prædikant

02/09 13.s.e.trinitatis

08.30 Aflyst

02/09 13.s.e.trinitatis

10.00 LKN

09/09 14.s.e.trinitatis

08.30 LKN

09/09 14.s.e.trinitatis

10.00 GI

13/09 Høstgudstjeneste 17.30 GI

Bemærkninger
Diakoniens dag kl. 10.00 - LKN

Gudstjeneste for sentudviklede
og udviklingshæmmede.

03/09
10/09
17/09
24/09
01/10
08/10
15/10
22/10
29/10
05/11
12/11
19/11
26/11

LKN
GI
PHP
LKN
PHP
GI
PHP
PHP
GI
LKN
LKN
GI
LKN

16/09 15.s.e.trinitatis

08.30 GI

16/09 15.s.e.trinitatis

10.00 PHP

23/09 16.s.e.trinitatis

08.30 Aflyst

Plejehjem:

23/09 16.s.e.trinitatis

10.00 GI

30/09 17.s.e.trinitatis

08.30 LKN

30/09 17.s.e.trinitatis

10.00 PHP

07/10 18.s.e.trinitatis

08.30 LKN

07/10 18.s.e.trinitatis

10.00 GI

09/10 Børnetime

17.00 GI

14/10 19.s.e.trinitatis

08.30 GI

14/10 19.s.e.trinitatis

10.00 PHP

21/10 20.s.e.trinitatis

08.30 PHP

21/10 20.s.e.trinitatis

10.00 PHP

28/10 21.s.e.trinitatis

08.30 PHP

Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst kl. 14.00
05/09
Kristianslyst LKN
06/09
Vibedal LKN
19/09
Kristianslyst GI
20/09
Vibedal GI
10/10
Kristianslyst AH
11/10
Vibedal AH
24/10
Kristianslyst PHP
25/10
Vibedal PHP
07/11
Kristianslyst LKN
08/11
Vibedal LKN
21/11
Kristianslyst GI
22/11
Vibedal GI

28/10 21.s.e.trinitatis

10.00 GI

04/11 Allehelgen

08.30 GI

04/11 Allehelgen

14.00 LKN

06/11 Børnetime

17.00 PHP

11/11 23.s.e.trinitatis

08.30 LKN

11/11 23.s.e.trinitatis

10.00 LKN

18/11 24.s.e.trinitatis

08.30 PHP

18/11 24.s.e.trinitatis

10.00 GI

22/11 Julestue

16.00 GI

25/11 Sidste s.i kirkeåret 08.30 GI
25/11 Sidste s.i kirkeåret 10.00 LKN

Kirkebil

10.00 Børne-familie-høstgudstjeneste.

LKN – Skinnerup Kirke 10.30 høstgudstjeneste

PHP – Skinnerup Kirke 10.30

GI,LKN,PHP deltager.

GI- Gitte Ishøy
LKN- Line Kjær Nielsen
PHP – Poul Henning Poulsen
AH – Asger Hørving

Kollektliste:

Julestue for sentudviklede og
udviklingshæmmede.
GI – Skinnerup Kirke 10.30

2/9 Diakoniens dag
9/9 Thisted Sogns Menighedspleje
16/9 Høstoffer
23/9 Thisted Sogns Menighedspleje
30./9 Thisted Sogns Menighedspleje
7/10 Missionsrådets efterårskollekt
14/10 Thisted Sogns Menighedspleje
21/10 Indenlandsk sømandsmission
28/10 Thisted Sogns Menighedspleje

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Thisted Kirkecenter. Hen- Se hele kollektlisten på kirkens hjemvendelse til Thisted Taxa tlf. 97920422 senest dagen før. Brugeren betaler 10 kr.
meside.

