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Engle er da fede!
For mig er sommermånederne ikke bare forbundet
med havearbejde, solbadning,
svømmeture, gåture, grilning
og ferie men i høj grad også af
læsning. Jeg samler små bunker af bøger: Faglitteratur og
skønlitteratur, meget gerne
krimier.
Jeg må bryde sammen og tilstå: Jeg elsker at læse krimier –
af den gode slags forstås: Helst
svenske, engelske, danske og
islandske krimier. Jeg ser også
meget gerne krimier i fjernsynet: Allerhelst svenske og engelske – men også gerne gode
danske.
For tiden er Håkon Nesser
min ynglings krimiforfatter,
især hans krimibøger om vicekriminalkommissær Gunner
Barbarotti. Nesser skriver om
mord og ondskab, men også om
Babarottis liv, kærlighed og tro.
Han har et unikt forhold til Vor
Herre den gode vicekriminalkommissær. De har et tæt og
meget specielt forhold til hinanden.
I krimien ”En helt anden historie” har Gunner Babarotti
denne mærkværdige drøm – eller vel snarere mareridt:
I drømmen stod han i en kø
af fede engle.
De stillede sig i række. Blandt
dem, han først identificerede,
var hans forhenværende hustru Helena, hende kunne han
skimte nogle trappetrin højere
oppe, og det forekom ham en
smule mærkeligt, at hun tilsyneladende havde fået tildelt en
så ophøjet status. I løbet af de
femogtyve år, han havde kendt
hende, havde hun aldrig været
nogen engel. Så langt fra. Lige

ved siden af hende fik han også
øje på brødrene Digerman, et
par gamle røvere og
voldsmænd samt
Axel Wallman og
kriminalinspektør
Jonnerblad.
Det var Sankt Peter,
som ventede der – hvem
ellers – det burde han have
vidst, men han blev totalt taget
på sengen af det enkle spørgsmål, som den hvidskæggede og
lidt skeløjede – jo, det var han
– portvagt stillede ham.
”Giv mig tre gode gerninger, som du har udrettet under
din vandring på jorden.” Han
tænkte - hjernen kortsluttede,
tungen klæbede fast i ganen,
han svedte under armene, og
han åbnede og lukkede munden nogle gange, mens Sankt
Peter løftede et spørgende
øjenbryn.
Jeg har elsket mine børn,
tænkte han, navnlig min datter – men det virkede af gode
grunde lidt pauvert. Alle elskede vel deres børn, selv massemordere og galninge, ikke?
Her var der brug for noget mere
med lidt mere substans i, det
kunne tydeligt mærkes.
”Nå?” sagde Sankt Peter.
”Jeg ser her, at du er syvogfyrre
år gammel. Noget burde du da
have udrettet i den tid.” ”Jeg
var bare ikke forberedt,” sagde
Barbarotti. ”Altså på at skulle
stå her.”
Sankt Peter gloede på Babarotti, derefter satte han et
mærke i den store protokol,
han havde liggende opslået på
bordet foran sig, og viftede irriteret med hånden. ”Forsvind,”
sagde han. ”Du får nogle år

mere. Men jeg vil ikke opleve
det samme en gang til, når du
kommer næste gang. For så ryger du ad helvede til.”
Babarotti nikkede taknemmeligt, og Sankt Peter slog med
en lille hammer på en klokke
af den slags, der stod på receptionsdiskene på de gammeldags hoteller, og derefter opløste hele scenen sig i en tåge.
I sin seneste krimi ”Slagteren fra Lille Burma” indleder
Nesser med den mest formidable beskrivelse af det at miste
én, man elsker overalt. Den griber virkelig én om hjerteroden
og klemmer til og presser tårerne frem …. Jeg har desværre
ikke flere Babarotti krimier at
se frem til, men det har I måske?!
Rigtig god sommer
– og læselyst!
Gitte Ishøy.
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Kirkevært – et tilbud til dig.
Sogneaftner 2013/2014
Sæt allerede nu x i kalenderen, vi inviterer til næste
sæson med en række spændende foredrag.

18. september:
Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder/billedkunstner.
Emne: Træthed og kedsomhed.

30. oktober:

Kan du lide at komme i kontakt
med mennesker, at fortælle om
vores smukke kirke, og har du
lyst til at bruge et par timer 4-5
eftermiddage i sommerens løb
som kirkevært i Thisted Kirke,
så er det nu, du kan melde dig.
Kirkeværten opholder sig i
kirken i juli og august måned
fra mandag til og med fredag
fra kl. 14 til kl. 16. Vi byder besøgende velkommen, besvarer
spørgsmål og viser evt. rundt.
Det er ikke nødvendigt at
kunne sprog, da der er brochurer på tysk og engelsk.
Mange af de besøgende ønsker bare en stille stund – måske vil de tænde et lys. Andre er
meget interesserede i kirken og

sognet og spørger om alt muligt.
Mandag d. 17. juni kl. 15.30
vil der være en introduktionstime, hvor Gitte Ishøy fortæller
os om Thisted Kirke.
Sidste år var kirken lukket
p.g.a. restaurering. Derfor glæder vi os til at blive vejkirke
igen med hjælp fra nye og ”gamle” kirkeværter.
På en kalender fordeler vi
dagene mellem os, som det nu
passer bedst. Har man meldt sig
som vært, kan man godt komme
på sommerferie alligevel!!
Har du spørgsmål og/eller vil
du melde dig som kirkevært, så
ring på tlf. 30342614 eller send
en mail til: khjc@live.dk
Kirsten Clausen

Jette Dahl, stiftspræst for
åndeligt søgende. Emne:
Længselen efter det enkle
liv.

20. november:
Lone Hertz, skuespiller.
Emne: Mine salmer til livet.
2014

15. januar:
Massoud
Foroozandeh,
sogne- og migrantpræst.
Emne: Den forbudte frelse.

19. februar:
Finn Christiansen, Korshærsleder. Emne: Skæve
eksistenser og finurlige
vinkler.

19. marts:
Jørgen Nørgaard, tidligere efterskoleforstander.
Emne: Genfortælling af Kaj
Munk`s skuespil : Ordet.

Onsdagssammenkomst
5. juni kl. 10.00
Sommerudflugt. ”På kanten af Nationalpark Thy”.
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Nyt fra menighedsrådet

Det er forår og konfirmationerne er højtideligt overstået.
Naturen trækker. Det kribler
i fingre og tanke for at fylde
krukker og urtehaver. Men det
må vente, for menighedsrådets
forårskalender kalder som altid
på medlemmernes fulde opmærksomhed. Det handler om
regnskab og budget. Men det er
også i forårsmånederne, at udvalgene fastlægger årets koncerter, foredrag, arrangementer
og nye aktiviteter. Hvert fjerde
år er energiniveauet specielt
højt, fordi det er nyt arbejde for
to tredjedele af rådets medlemmer.

Vi vil også snakke om kirke
og tro
Det betyder, at vi også skal
finde plads til inspirationsaftner, hvor vi drøfter liv og vækst
for Thisted Kirke. Det trænger
vi til. Uanset vore gode intentioner ender det ofte med, at de
ydre rammer - økonomi, mursten og administrative opgaver
– sluger tiden på vores faste
menighedsrådsmøder, mens de
emner, der er grunden til, at
man har sagt ja til at arbejde for
kirken, får lov at ligge. De indre emner, spørgsmål om kirke

og tro eller forhold omkring
gudstjenesten. Vi glæder os til
at komme i gang med den samtale. Vi forestiller os ikke, at vi
skal blive enige om noget. Men
vi ved, at når man drøfter centrale livsspørgsmål, nærmer
man sig hinanden. Så er det
lettere – og sjovere at samarbejde, reflektere og træffe beslutninger, hvor det er nødvendigt.

Økonomi og mursten
Opsummerende for regnskabet
2012 kan vi sige, at resultatet
er yderst tilfredsstillende. Vi
har indsendt forslag om anvendelse af de frie midler, hvor vi
håber at komme i gang med de
tiltrængte og længe ønskede
forbedringer af kontorfaciliteterne for medarbejderne i kirkecentret. På det første budgetsamråd i maj bliver vi klogere
på grundlaget for budget 2014,
som vi så småt er gået i gang
med.
De sidste afsluttende detaljer
omkring restaureringen af Thisted Kirke er på plads. Vi håber, I nyder de nye løse stole
med Folkekirkens logo, som
både er flotte og behagelige at
sidde på. De gamle er fordelt
til børne- og ungdomsorgani-

sationer. Snart vil I også se, at
kandelaberne i koret skinner
lige så strålende som de øvrige
kroner og stager.
Til genindvielsen fik Thisted
Kirke en fin pengegave af de
firmaer, der arbejdede med restaureringen. Det er den hyggeligste opgave, vi har haft længe. Der er mange gode forslag.
Konkrete bud på kunst inde
eller ude, børnearrangement
til kirken og meget andet. Vi
har endnu ikke valgt, hvad vi
tror, menigheden vil have mest
glæde af.
Koncerter, foredrag og øvrige
arrangementer er vedtaget i
rådet. Der er noget at se frem
til. Igen i år er der stor musik,
spændende mennesker og aktuelle emner i Thisted Kirke.

Livtag
I skrivende stund er lærerne
lockoutede på fjerde uge, og
både lærere, elever og forældre glæder sig til, hverdagen
vender tilbage med skolegang
og undervisning. I menighedsrådet glæder vi os til forårets
livtag med praktiske opgaver,
men især til vores samtaler om
at være kirke - mangfoldig kirke lige her i Thisted Sogn.
Kirsten Ringgaard

MR-møder
i Thisted Kirkecenter.
• Torsdag d. 6. juni
kl. 19.15
• Torsdag d. 8. august
kl. 19.00
Menighedsrådsmøderne
starter efter sommerferien
kl. 19.00.
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Ny konsulent i Skole-Kirke-Samarbejdet

Der er med stor gå-på-mod, at
jeg er begyndt arbejdet som
konsulent i Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og
Morsø Provstier. Mødet med
skole- og kirkefolk er altid
spændende, for vi er i en eller
anden forstand alle optagede af
mødet mellem mennesker, der
vil vise nye og større sider af
tilværelsen.
God undervisning er Under
Visning, altså at vise undere.
Og i en tid præget af næsten
dræbende fornuft (selv levende

lys er sundhedsskadelige og en
trussel mod miljøet) er der brug
for, at børn i Danmark får viden
om det sprog og de traditioner,
som kirke og kristendom bærer
med sig. Tro og livsgrundlag
glider umærkeligt ud af vores
fælles sprog til fordel for tørre
tal og konsekvensanalyser, som
om det vigtigste i menneskelivet kan rummes af tørre tal og
analyser.
Kirkens rolle i samfundet,
som det fælles sted med de store ord og fortællinger, er udfordret i disse år. Men vi står sært
stumme tilbage, når vi møder
glæden og taknemmeligheden
ved fødsel, ungdom og kærlighed, og når dødens altudslettende sorg erobrer os, hvis vi
ikke har et stort kirkerum med
et stort fællesskab at færdes i.
Der bliver åbnet døre og budt
på kaffe overalt i de tre provstier, samtalen om god, gedigen

undervisning florerer, og der
udvikles med respekt for både
tradition og fornyelse.
Min vision er i al ydmyghed
at hjælpe med til at kvalificere
undervisningen i kristendomskundskab med konkrete tilbud
og tiltag. Jeg er nok ikke så optaget af de fantastiske shows
som af hverdagens arbejdsomhed, hvor vi selv er på spil.
Elevinddragelse virker bedst,
når eleven ikke kun er tilskuer
til aktiviteter eller forestillinger, men selv bidrager. Så lærer
man i øvrigt også mest!
Man er altid velkommen til
at kontakte mig, hvis man har
ideer, brug for hjælp eller bare
lyst til at give en hånd med i
samarbejdet mellem skole og
kirke.
Svende Grøn
www.skolekirkesamarbejdet.dk
sg@km.dk / 23432337

Tak til de seje indsamlere
Chillfaktoren var 8, og fornemmelsen var minus 20 grader, da
60 frivillige børn
og voksne stred
sig ud i vinden og
samlede ind til Folkekirkens Nødhjælp i
Thisted.
Det var ikke det bedste indsamlingsvejr, man vågnede op
til søndag den 10. marts. Trods
den intense kulde lykkedes det
alene i Thisted at indsamle
godt 36.000 kr til kampen mod
sult i verdens fattige lande.
Før og efter indsamlingen
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var der god stemning og noget
at styrke sig på i Kirkecentret.
En stor tak til alle, der
hjalp til: på ruterne, i kirkecentret, med optælling og
forplejning, og med forberedelserne.
Vi satser på lunere vinde
næste år, hvor vi håber, at I vil
tage nok en tørn. Der er brug
for vores indsats.
Johanne Hyldahl,
Stise Nysted,
Alma Madsen,
Kirsten Ringgaard

Bjarne og Simon var ude med
indsamlingsbøsserne i deres
fineste puds trods kulden. De
mener, det er en borgerpligt at
samle ind.

Sommerkoncerter i Thisted Kirke 2013
Traditionen tro afholdes der
i 2013 en international sommerkoncertrække i Thisted
Kirke. Koncertrækken består
i år af 10 koncerter i juni, juli
og august måneder. I år drejer
det sig om perioden fra den
22. juni til den 23. august, og
i planlægningen af disse er der
lagt vægt på at skabe en så alsidig og afvekslende programflade som muligt. Koncertrækken
i 2013 byder på koncerter med
internationale instrumentale
solister og korsangere, i absolut
topklasse.

cert præsenterer klokkenisten
og organistassistenten ved Vor
Frelser Kirke i København Lars
Sømod Jensen.

Onsdag den 3. juli kl. 19.30:

Søndag den 23. juni kl. 16.00:

Lørdag den 22. juni kl. 12.30:
Lars Sømod Jensen, København, klokkespil.
Den 15. december 2012 blev
Thisted Kirkes nye koncertklokkespil indviet. Dette muliggør at der fremover vil blive
arrangeret
klokkespilskoncerter fra Thisted Kirkes tårn.
Disse vil blive afholdt på lørdage ved middagstid, hvor der
normalt er mange mennesker i
byen. Dagens klokkespilskon-

medvirken i radio og TV. Internationalt set er Thisted Kirkes
Drenge-Mandskor også kendt
bl.a. i forbindelse med korets
koncertturnéer til bl.a. USA,
Norge, England, Frankrig og
Australien, men også i konkurrencesammenhæng. Fra den
28/6-13/7 drager koret på turné
til Florida og De Dansk Vestindiske Øer, og det er korets
turné program der præsenteres
ved denne koncert.

THISTED KIRKES DRENGEMANDSKOR, Svend Ole Kombak, orgel, Preben Nørgaard
Christensen, dirigent.
Thisted Kirkes DrengeMandskor blev stiftet i 1981
og består i øjeblikket af ca. 45
drenge og mænd i alderen 9 til
50 år, hvoraf ca. 30 af drengene synger med i koncertkoret.
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor fungerer ved alle højmesser i Thisted Kirke, ligesom
det medvirker ved et stort antal koncerter i Thisted Kirke
og i Danmarks kirker. Koret
er kendt for en meget høj musikalsk standard, og koret har
et meget alsidigt repertoire
inden for såvel kirkelig som
verdslig musik. Thisted Kirkes
Drenge-Mandskor er gennem
sine mange koncerter kendt i
Danmark for sit høje niveau,
ikke mindst for sine gentagne

Kubin Kvartetten, Tjekkiet.
Årets 3. sommerkoncert i Thisted Kirke onsdag den 15. juli
kl. 19.30 byder på et herligt
genhør med den fremragende
strygekvartet Kubin Kvartetten
fra Ostrava i Tjekkiet. Kvartetten blev dannet på konservatoriet i Ostrava i 1972, i området
Mähren der udmærker sig ved
sin enestående verdensberømte strygertradition. Denne
tradition har været med til at
give Tjekkiet ry som Europas
strygerland nr. et. Kvartetten
har turneret over det meste af
Europa og har været prisvindere ved konkurrencer i Colmar (Frankrig), Portsmouth
(England) og ved Prag forårs
festival. Kvartettens medlemmer var i en årrække ansat
i Janacek Philharmonien i
Ostrava og virkede endvidere
fra 1987-92 som officielt kammerensemble for Janacek Philharmonien. Kubin Kvartetten
har flere gange tidligere spillet
fremragende koncerter i Thisted Kirke, så det er med stor
glæde at vi atter kan byde kvartetten velkommen i Thisted
Kirke. Kvartettens medlemmer
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Ludek Cap, violin, Jan Niederle, violin, Pavel Vitek, viola og
Jirí Zednícek, cello, virker nu
alle som lærere på konservatoriet i Ostrava. Programmet for
koncerten er: J.Haydn: Strygekvartet i C-dur, op.76, No.3,
(Hob.III/77) ”Kejserkvartetten”,
Janáček: Strygekvartet Nr.1 og
Brahms: Strygekvartet i c-mol,
op.51, No.1.

Onsdag den 17. juli kl. 19.30:
Michala Petri,blokfløjte Lars
Hannibal, guitar.
Årets 4. sommerkoncert i Thisted kirke byder på et genhør
med den verdensberømte danske duo: MICHALA PETRI,
blokfløjte, LARS HANNIBAL,
guitar.
Gennem en international
karriere der omfatter fire kontinenter, tusinder af koncerter
og utallige pristildelinger, har
Michala Petri markeret sig som
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en af de fineste blokfløjte spillere i verden. Hun begyndte
at spille allerede som treårig,
og optrådte første gang i Danmarks Radio da hun var 5 år
gammel. Hendes solistdebut
havde hun i Tivoli´s koncertsal
som 11-årig i 1969, samme år
som hun begyndte studier i Hanover ved prof. Ferdinand Conrad. Hun har optrådt over det
meste af verden og har koncerteret med så fornemme solister
som James Galway, Pinchas
Zukerman, Maurice André og
mange andre. Mange komponister har komponeret værker
til hende heriblandt Malcolm
Arnold, Vagn Holmboe og Per
Nørgaard. Hun har foretaget et
enormt antal indspilninger og
har siden 1987 været ”Exclusive recording artist” for det
berømte pladeforlag RCA.
Endvidere har hun modtaget
den prestigefyldte Sonnings

musikpris.
Siden 1992 har hun dannet
duo med guitaristen Lars Hannibal. Han er uddannet på Det
Jyske Musikkonservatorium i
Århus og hos Toyohiko Satoh
i Haagh. I 1980 dannede han
DUO CONCERTANTE med
violinisten Kim Sjøgren, med
hvilken han har lavet utallige
koncerter i Danmark og udlandet, samt et stort antal pladeindspilninger. Han har endvidere modtaget flere priser for
sit spil og sin store begavelse
som akkompagnatør. Han underviste i en årrække på Det
jyske musikkonservatorium,
men koncentrerer sig nu om sin
koncert karriere sammen med
Michala Petri.
Bemærk at der denne aften
er forhøjet billetpris.

Lørdag den 20. juli kl. 12.30:
Erik Kure,Vejle, klokkespil.
Dagens
klokkespilskoncert
præsenterer organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke i
Vejle. I 1979 tog Erik Kure Kirkemusikalsk Diplomeksamen
fra Det. Kgl. Danske Musikkonservatorium Videregående
studier i 1984 på The Royal
School of Church Music, London, Kings College, Cambridge,
på Konservatoriet i Klaipeda,
Lithauen. Præliminær Klokkenistuddannelse i 1991 fra The
Scandinavian Carillon School,
som er klokkenistuddannelsen
under Løgumkloster Kirkemusikskole. 1991-1998 videregående studier i klokkespil hos
bl.a. Jacques Lannoy, Frankrig,
Arie Abbenes, Jacques Maassen, Bernhard Winsemius,
Holland og Jo Haazen, Belgien.
Erik Kure tog i 1998 Diplomeksamen i klokkespil fra Løgumkloster Kirkemusikskole,
og i 2002 afsluttede Erik Kure

ved orglet denne aften. Han er
uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium hos Martin
Nielsen og Freddy Samsing.
Han har været organist ved
Løgstør Kirke og organistassistent ved Herning Kirke, og har
siden 2005 beklædt organistassistent stillingen ved Thisted
Kirke.
Solistklassen i klokkespil samme sted med Peter Langberg
som lærer. 1992-2005 var Erik
Kure ansat som lærer på The
Scandinavian Carillon School,
Løgumkloster. Erik Kure var i
1990-1992 medlem af Den Nordiske Klokkekomite, 1994-2001
bestyrelsesmedlem i Nordisk
Selskab for Campanologi og
Klokkespil, 1999-2009 Kirkeministeriets Klokkekonsulent
og fra 2010 privat freelance
konsulent og rådgiver vedr.
orgler og klokker, klokkespil og
tårnure. Erik Kure blev i 1989
ansat som organist, korleder
og klokkenist ved Sct. Nicolai
Kirke, Vejle. Kirkeministeriets
klokkekonsulent, således medvirkede som konsulent ved 1.
etape af Thisted Kirkes Klokkespil i 2002.

Onsdag den 24. juli kl. 19.30:
SVEND OLE KOMBAK, orgel.
Thisted Kirkes organistassistent Svend Ole Kombak sidder

Onsdag den 7. august kl. 19.30:
SOKKELUND SANGKOR, København, Morten Schuldt-Jensen, dirigent.
Sokkelund Sangkor under
Morten Schuldt-Jensens ledelse har i de forløbne 25 år formået at placere sig i det danske
korlivs top. Sokkelund Sangkor
har siden starten i 1984 givet
omkring 500 koncerter med et
meget bredt repertoire, der omfatter både klassisk og såkaldt
rytmisk musik, og koret er meget efterspurgt som koncertgiver ved kirker og festivals landet over. Korets stifter og leder
er dirigenten Morten SchuldtJensen, som i det daglige er
professor i kor- og orkesterdirektion ved musikkonservatoriet i Freiburg – et europæisk
kraftcentrum for kormusik.
Ved koncerten præsenterer koret et rigtigt ”sommerprogram”,
med dansk, svensk, fransk og
italiensk kormusik.

Ketil Christensen, Lars Ole
Schmidt, Preben Nørgaard
Christensen

Fredag den 9. august kl. 19.30:
KETIL CHRISTENSEN, trompet, LARS OLE SCHMIDT,
trompet,
PREBEN
NØRGAARD CHRISTENSEN, orgel.
Denne trio havde sin debut i
Thisted Kirke i 1989 og har
siden da medvirket hvert år i
sommerkoncertrækken i Thisted Kirke. Endvidere har trioen lavet et stort antal koncerter
i ind- og udland, samt foretaget
adskillige CD-indspilninger.
Ketil Christensen har siden
sit 19. år været solotrompetist
i Det Kgl. Kapel. Lars Ole Schmidt har siden maj 1995 været ansat som solotrompetist i
Prinsens Livregiments musikkorps i Viborg. Preben Nørgaard Christensen har siden
1986 været organist og kantor
ved Thisted Kirke.
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Fredag den 23. august kl. 19.30:

Fredag den 16. august kl. 16.30:
Karel Keldermans, USA, klokkespil.
En af de helt store internationale stjerner blandt klokkenister Karel Keldermans fra USA,
gæster denne fredag Thisted
Kirkes nye koncertklokkespil.
Gennem de mere end 30 år har
han givet koncerter over den
ganske verden, samtidig med at
han har virket som klokkenist
ved Springfield Park District
in Springfield, Illinois, hvor
han i 35 år har været leder af
The International Carillon Festival. Ved koncerten spiller
han festlige virtuose værker for
klokkespil, og i repertoiret indgår nogle af Keldermans egne
værker.

THY MASTERCLASS & KAMMERMUSIKFESTIVAL 2013.
Årets
sommerkoncertrække
afsluttes ved koncerten med
deltagere fra den store internationale Thy Masterclass Kammermusikfestival 2013. Festivalen præsenterer talentfulde
unge musikere fra det meste
af verden, undervist af instrumentalister i international topklasse. Programmet for koncerten bliver følgende Ludwig van

Kommende koncerter
Onsdag d. 18. sept. kl. 19.30:
Europæisk orgelmusik koncert nr. 1, Svend Ole Kombak, orgel.

Onsdag d. 25. sept. kl. 19.30:

Europæisk orgelmusik koncert nr. 2, Preben Nørgaard Christensen, orgel.

Søndag d. 1. dec. kl. 16.00:

Koncert ved Nordvestkoret, dirigent Henrik Svane.

Søndag d. 8. dec. kl. 19.30:

Julemusikandagt ved Thisted Folkekor.

Søndag d. 15. dec. kl. 19.30:

Engelsk Julemusik, Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, Medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, dirigent Preben Nørgaard
Christensen.

Lørdag d. 21. dec. kl. 13.00:

J.S. Bach Juleoratorium. Thisted Kirkes Drenge-Mandskor,
Aalborg Symfoniorkester, dirigent Stephen Layton.

Søndag d. 22. dec. kl. 13.00:

Jule Klokkespilskoncert ved Preben Nørgaard Christensen.
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Beethoven Trio i G-dur op. 9
nr. 1 (1798) for violin, bratsch
og cello, Alexandr Borodin:
Kvartet i D-dur (1856) for fløjte,
obo, bratsch og cello, Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-91)
Kvartet i G-dur K 285a (1778)
for fløjte, violin, bratsch og
cello og Béla Bartók (1881-1945)
Kvartet nr. 6, Sz 114 (1939)
for 2 violiner, bratsch og cello.
Preben Nørgaard
Christensen

Henning V. Andersen.
Aftrædende kirketjener.
Kirketjener Henning V. Andersen har valgt at gå på efterløn
pr. 1.april 2013. Henning blev
ansat som kirketjener ved Thisted Kirke den 1.december
2000, og han har således virket
i jobbet i ca. 12½ år.
Søndag d. 17.marts afholdt
Thisted Menighedsråd i den
anledning en afskedsreception
for Henning i Thisted Kirkecenter. Mange fra menighed og
menighedsråd deltog i receptionen. Et gennemgående træk
i de mange taler var en stor tak

til Henning for hans fine ordenssans og for samvittighedsfuldt altid at have kunnet byde
menigheden ind i en indbydende og ren kirke. I Hennings kirketjenertid har nullermændene
over alt i kirken haft særdeles
trange kår.
Siden 2000 har der været
flere større kirkeprojekter med
tilbygningen til våbenhuset,
flytning af døbefonten og ikke
mindst kirkens indvendige
istandsættelse i 2012. Disse
projekter blev således også en

del af Hennings opgaver med
håndværkerkontakter sammen
med kirkeværge og arkitekter.
En stor tak til Henning for
sit omhyggelige virke som kirketjener og for et godt samarbejde gennem årene. Det har
altid været en fornøjelse at mødes med Henning takket være
hans imødekommenhed og rolige indfaldsvinkel til opgaveløsningerne.
Jeg vil ønske for Henning V.
Andersen, at han må få rigtig
mange gode år som efterlønner
og pensionist.
Jens Kristian Eriksen

Palle Holm. Ny kirketjener.
Siden Kirketjener Henning V.
Andersen valgte at opsige sin
stilling kort før nytår for at gå
på efterløn, har der været stillingsopslag og ansøgningsrunde med udvælgelse af ansøgere
til samtale.
Det har været en travl, udfordrende og spændende periode
blandt 41 ansøgere at udvælge
den person, som menighedsrådet skulle ansætte i den ledige
stilling.

Valget faldt i enighed på
Palle Holm, som blev ansat pr.
1.april. Palle Holm er 48 år,
uddannet murer og har været
selvstændig murermester i en
årrække. Han skal nu i gang
med kirketjeneruddannelsen
sideløbende med sit job som
kirketjener.
Velkommen til Palle Holm,
som nu sammen med kirketjener Vinni Kragh skal varetage
kirketjenerfunktionerne i kir-

ken og kirkecentret. Held og
lykke med jobbet.
Jens Kristian Eriksen
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Vox-pop:
Hvad betyder åbent-hus gudstjenesterne for dig?

Karsten Riis (Rampen)
”Jeg har været meget glad for
at være med til gudstjenesten.
Jeg ved ikke, om jeg er troende,

Steen Axel Christian Langkilde
Hansen (Parasollen)
”Det er godt, at være en del af
gudstjenesten og selv være med
til at gøre noget. Jeg læste indgangsbøn og udgangsbøn, og
da jeg læste udgangsbønnen,
blev jeg meget rørt. Jeg føler
tit, at den eneste, jeg kan læne
mig op ad, er Jesus. Da jeg var
lille og boede hjemme, var det
altid præsten, vi henvendte os
til, hvis vi havde problemer. Jeg
kan rigtig godt lide at komme i
kirken. Jeg synes, det vigtigste
ved kirken er tro, håb og kærlighed – hvor kærlighed er det
stærkeste.”

men det har været meget
hyggeligt også det i kirkecenteret bagefter. Hele arrangementet er meget hjerteligt. Det er rigtigt godt, at
der bliver hængt invitationer
op, og at der er nogen, der
hjælper med, at vi kommer
af sted. Det kan nemlig godt
være svært at klare selv. Det
betyder også meget, at det
var en af brugerne her fra
Rampen, der delte nadver
ud. Min far har været graver
og kirketjener i mange år, og
som barn hjalp jeg ham ofte,
derfor betyder det meget for
mig at komme i kirken. Jeg
vil rigtig gerne være med en
anden gang.”

Ulla Salomonsen,
daglig leder på Rampen:
”Gudstjenesterne er gode til at
nå ud til en brugergruppe, som
ikke normalt er repræsenteret
ved de almindelige gudstjenester. Der er også brugere af
Rampen, som er kristne, men
som har svært ved at møde op
til de almindelige gudstjenester. De føler, at der nogle gange
bliver kigget skævt til dem. De
synes, at samværet efter gudstjenesten er en vigtig og meget
hyggelig del af arrangementet.
Når man er misbruger, er det
svært at holde fast i traditionerne, og derfor kan det også
være givende at være en del af
den tradition, der er forbundet
med at gå i kirke. Vi oplever,
at flere bliver meget berørte af
hele samværet.”
Anne Kirstine(Stise) Nysted
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”Om lidt bli`r her stille …”
Her sidst i april og først i maj
blev 120 unge mennesker konfirmeret i Thisted Kirke. De har
sammen med præsterne arbejdet med ”Det med Gud og os” og
hvad ”Kirken” og ”Troen” er for
nogen størrelser. De unge mennesker har lyttet, læst, skrevet,
tegnet og malet. De har tænkt,
talt og måske også sunget lidt
med på salmerne. De har set
film, gået Fadervor, været på
englevandring eller på vandring
med ”de 7 dødssynder”. De er
trofast mødt op kl. 8.00 onsdag
eller torsdag morgen hos enten
Line Kjær Nielsen, Anna Marie
Sloth, Poul Henning Poulsen eller Gitte Ishøy. De har deltaget
i nogle søndagsgudstjenester i
Thisted Kirke, ligesom de har
været med til et par ungdomsgudstjenester arrangeret af en
gruppe præster i Thisted Provsti.
Èn sagde til mig forleden: ”Det
er en masse unge mennesker, I
skal sige farvel til nu.” Men jeg
mener ikke, at vi skal sige farvel,
men i stedet på snarligt gensyn!
Det nye menighedsråd har
nedsat et ”Ungeudvalg”, som er
ved at trække i arbejdstøjet, og
vi håber meget at få gang i arbejdet, så vi kan møde mange af
disse herlige unge mennesker i
kirke og kirkecenter igen inden
så længe.
Sognehjælper
Ester Jørgensen

Plejehjemsgudstjenester.
I Thisted Sogn er der 2 plejehjem, Kristianslyst og Vibedal.
Begge steder holdes gudstjeneste to gange om måneden, henholdsvis onsdag eftermiddag og torsdag formiddag.
Som noget ganske nyt har vi fået en gruppe frivillige fra
Thisted Kirke, som møder op på Kristianslyst ca. ½ time før
gudstjenesten og følges med eller kører de beboere, der gerne
vil deltage i gudstjenesten.
De frivillige deltager selvfølgelig i gudstjenesten og det efterfølgende kaffebord, inden de til slut hjælper beboerne tilbage til deres lejligheder.
Organist Svend Ole Kombak spiller til gudstjenesterne og
vores præster holder gudstjenesterne på skift. Den frivillige
indsats er til glæde for alle parter, og nu vil vi gerne have fundet en ny gruppe frivillige til Vibedal.
Hvis du eller en du kender, kunne have lyst at bruge 2 x 2
timer pr. måned til dette arbejde, hører jeg meget gerne fra jer.
Sognemedhjælper Ester Jørgensen, 40 33 43 66
eller mail: ej@thisted-kirke.dk.
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Ny provst:

Vi skal være kirke på kryds &
tværs over sognegrænser
Mariann Amby har været sognepræst i Tilsted i 19 år. Nu er
hun også provst i Thisted Provsti for 14 præster og 32 kirker.
Hvorfor vil du gerne være
provst?
Efter næsten tyve år i den
samme stilling overvejede jeg,
om det var på tide at lave et
karriereskift – eller nå at prøve
noget andet i mit arbejdsliv.
Men sagen er, at jeg er så glad
for at være præst i Tilsted. Og
vi er så glade for at bo her som
familie. Så uanset hvad jeg har
kigget på og ladet mig lokke af,
blegnede det i sammenligning
med vores liv og arbejde her i
Tilsted. I embedet som provst
så jeg en mulighed for at kunne
blive her og samtidig få nye udfordringer. Det er også væsentligt, at gode kolleger har opfordret mig til at søge, og at det
hele er i parløb med min mand.
Hvis han ikke var her og støttede mig, var det ikke blevet til

noget. Han står for aftensmaden seks aftner i ugen.
Hvad er den vigtigste opgave
for dig som provst?
Som provst vil jeg gerne
kunne anlægge et helikopterperspektiv og have overblik
over hele provstiet. Det gælder
økonomien, kirkegårdene og
bygningerne. Men det handler
også om at finde ud af, hvordan
vi kan være kirke på kryds og
tværs – henover sognegrænser.

Mariann Amby:
• 53 år. Gift med Leif og mor til tre drenge på 30, 26 og 19 år
• Thybo, vokset op i Vestervig. Klassisk sproglig student fra
Thisted Gymnasium
• Cand. theol. fra Aarhus Universitet 1988
• Præst i Tilsted Sogn siden 1994
• Diplomjournalist maj 2012
• Provst i Thisted Provsti fra den 1. februar 2013
Hvad laver en provst?
• Fører tilsyn med folkekirkens bygninger og kirkegårde
• Tager vare på fordelingen af de økonomiske ressourcer
• Fungerer som leder for de 14 præster i Thisted Provsti
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Det holder ikke i fremtiden, at
hver kirke er sin egen lille ø
inden for sognegrænsen med
hver sin økonomi og medarbejderstab. Vi skal finde ud af,
hvordan vi kan hjælpe hinanden med at være menighed og
kirke, så vi får den bedst mulige kirke for de penge, vi har.
Den opgave vil jeg gerne inspirere menighedsrådene til at
tale med hinanden om. Hvis vi
ikke selv tager den samtale og
finder gode løsninger, så vil jeg
næsten tro, at andre før eller
siden vil finde dem for os. Eller en fremtidig stram økonomi
kommer til at presse os i en retning, vi ikke ønsker at gå.
Hvad er din største udfordring?
En af udfordringerne hedder synliggørelse. Jeg vil gerne
være med til at synliggøre og
kommunikere ud, hvad vore
kirker bliver brugt til og hvor
mange, der egentlig bruger kirken, ikke kun om søndagen,
men også på hverdage. Det er
afgjort, at vi i Thisted Provsti
har mange middelalderkirker
til forholdsvis få mennesker.
Det er dyrt, og vi bruger en stor
del af vores midler til drift,
vedligehold og restaurering.
Til gengæld bruger folk deres
kirke. De vil deres kirke. Det
skal vi blive bedre til at synliggøre. Det ærgrer mig, at mange
har en forestilling om, at der
om søndagen kun sidder nogle
få på kirkebænkene til gudstjeneste.

En anden spændende udfordring er at skulle være leder for
de andre præster. Jeg har været
deres kollega i 19 år og en del af
det fællesskab. Det er samtidig
en helt speciel rolle, som man
ikke kan sammenligne med
andre lederfunktioner i samfundet. Der er en forventning
til, at jeg kan hjælpe, når der
er behov og at de kan tale med
mig om tingene. På den måde,
har de allerede vist mig stor tillid.
Hvordan vil vi opleve, at vi

har fået en ny provst?
Jeg ved ikke, om man vil
mærke de store forandringer.
Det må tiden vise. Provst Henning Sørensen var blandt andet
meget dygtig til det bygningstekniske. Hvad det angår, kommer jeg næppe på niveau med
ham. Den slags vil jeg overlade
til provstiarkitekten, når vi
kommer ud på syn. Så I møder
mig nok ikke med pandelampe,
ligesom jeg ikke bliver ekspert
på borrebiller. Men jeg vil følge
med og blandt andet rette mit

fokus på de liturgiske ting.
En konkret ny ting bliver oprettelse af en provsti hjemmeside. Den kommer, når jeg lige
om lidt får tid til at gå i gang
med den. Og jeg har mange ideer til, hvad og hvordan vi sammen kan bruge den.
Jeg vil bruge alle mine kræfter på at lære mit nye embede
at kende og støtte op om, at vi
sammen finder en fremtidssikret måde at holde kirke på.
				
Kirsten Ringgaard

Nyt alterparti i Skinnerup Kirke
I 1989 arvede Skinnerup kirke
en sum penge efter familien
Brdr. Hansen. Pengene skulle
gå til forskønnelse af kirken.
I 1990 blev nogle af pengene
brugt på en ny kirkeklokke
støbt af Paccard i Frankrig. I
tårnet fra 1932 blev der plads
til både den nye og gamle
klokke. Kirkens gamle klokke
bærer indskrifterne: »Her Jens
Olufsøn Sognepræst til Skinderup Kierck« og: »Antonius Wiese in Lübeck Anno 1653.« Ved
særlige højtider ringes der med
begge klokker.
Nu har menighedsrådet besluttet, at de resterende midler,
eller dele deraf, skal anvendes
til et nyt alterparti. Vores nuværende alterparti er en gipskopi
af Thorvaldsens Kristus figur.
Originalskulpturen står i Københavns Domkirke. Kristusfiguren står i en buet niche.
Figuren er ikke af videre kunstnerisk værdi (udtalt af folk fra
Nationalmuseet). Bag alteret er
der en muropbygning som virker tung og massiv, og som er i
konkurrence med korbuen.
Under vores research har vi

været ude at se på nyere alterpartier i omegnskirkerne. Resultatet af det er blevet, at vi
ønsker at frigøre alterbordet af
muropbygningen. Som altertavle ønsker vi et symbol/ krucifiks, der bruger lyset som en
vigtig kilde i sin formidling.
Vi har allieret os med kunstneren Kurt Tegtmeier til at udføre opgaven. I øjeblikket er
han ved at undersøge hvilke

muligheder, der er for nytænkning og indretning. Denne proces er overstået her i foråret, og
så skal kunstneren til at finde
sit motiv og udformning inden
for de rammer, der er muligt.
Vi håber meget, at vi kan have
et nyt alterpart klar inden der
skal vælges nyt menighedsråd
næste gang.
Mads Agerholm
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Gudstjenester
Dato

Søndag i kirkeåret Tid

Træffetider:

Prædikant Bemærkninger

JUNI
02/06 1.s.e.trinitatis

08.30

GI

02/06 1.s.e.trinitatis

10.00

PHP

09/06 2.s.e.trinitatis

08.30

PHP

09/06 2.s.e.trinitatis

10.00

JE

16/06 3.s.e.trinitatis

08.30

LKN

16/06 3.s.e.trinitatis

10.00

GI

23/06 4.s.e.trinitatis

08.30

GI

23/06 4.s.e.trinitatis

10.00

LKN

30/06 5.s.e.trinitatis

08.30

LKN

30/06 5.s.e.trinitatis

10.00

JE

30/06 5.s.e.trinitatis

10.30

PHP

07/07 6.s.e.trinitatis

08.30

LKN

07/07 6.s.e.trinitatis

10.00

LKN

14/07 7.s.e.trinitatis

08.30

PHP

14/07 7.s.e.trinitatis

10.00

JE

21/07

8.s.e.trinitatis

08.30

PHP

21/07

8.s.e.trinitatis

10.30

MDA

21/07

8.s.e.trinitatis

10.30

PHP

28/07 9.s.e.trinitatis

08.30

PHP

28/07 9.s.e.trinitatis

10.00

GI

04/08 10.s.e.trinitatis

08.30

GI

04/08 10.s.e.trinitatis

10.00

GI

11/08

11.s.e.trinitatis

08.30

LKN

11/08

11.s.e.trinitatis

10.00

LKN

18/08 12.s.e.trinitatis

08.30

GI

18/08 12.s.e.trinitatis

10.00

LKN

20/08 Børnetime

17.00

GI

25/08 13.s.e.trinitatis

08.30

PHP

25/08 13.s.e.trinitatis

10.00

GI

25/08 13.s.e.trinitatis

10.30

PHP

01/09 14.s.e.trinitatis

08.30

PHP

01/09 14.s.e.trinitatis

10.00

JE

Skinnerup Kirke

JULI

JE
LKN
GI
LKN
JE
LKN
JE
PHP
GI
GI
LKN
LKN
GI
LKN
GI

Plejehjem:

Skinnerup Kirke

AUGUST

Kirkebil

03/06
10/06
17/06
24/06
01/07
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
02/09
09/09

Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst kl. 14.00
12/06
Kristianslyst JE
13/06
Vibedal JE
26/06
Kristianslyst AH
27/06
Vibedal AH
10/07
Kristianslyst LKN
14/08
Kristianslyst GI
15/08
Vibedal GI
28/08
Kristianslyst JE
29/08
Vibedal JE
GI- Gitte Ishøy
LKN- Line Kjær Nielsen
PHP – Poul Henning Poulsen
AH- Asger Hørving
JE – Jørgen Erbs
MDA – Mariann Dahl Amby

Optagelse til DR P1 ved
højmessen.

Kollektliste:
2. juni.
9. juni.
16. juni.

Skinnerup Kirke
10.00 Diakoniens Dag.

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Thisted Kirke.
Henvendelse til Thisted Taxa tlf. 97920422 senest dagen før. Brugeren betaler 10 kr.

23. juni.
30. juni.

Sct. Nicolai Tjenesten
Thisted Sogns
Menighedspleje
Thisted Sogns
Menighedspleje
Danmarks kristelige
gymnasiastbevægelse
Thisted Sogns
Menighedspleje

Se hele kollektlisten på kirkens
hjemmeside.

