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Ydmyghed og taknemlighed

Det fortælles, at præsident
Franklin Roosevelt engang
stod i kongressen i Washington
og talte med en af sine partifæller. Der var pause i en lang,
trættende og meget vigtig forhandling. ”Jeg trænger til lidt
frisk luft”, sagde Roosevelt.
Sammen gik de ud på den
store trappe foran Kongressen,
hvor der er udsigt til Det Hvide
Hus med verdens mest magtfulde kontor. Der stod de og så
op i august-nattens stjernehimmel, hvor millioner af stjerner
lyste. Efter et stykke tid sagde
Roosevelt: ” Nu tror jeg, vi er
blevet små nok, så kan vi godt
gå ind igen og fortsætte”. Så gik
de ind og tog beslutninger, som
angik mange mennesker.
Om historien er sand, ved
jeg ikke. Men jeg ved, at ordene:
”Nu tror jeg, vi er blevet små
nok”, udtrykker en ærefrygt for
livet og for Guds storhed, som
er vigtig.
Når vi møder alt det, der er
større end os selv, bliver vi ydmyge. Vi indser, at vi er små i
forhold til det, der betyder noget i livet – til selve livet – til
Gud. Godt nok bliver vi små,
men det mærkelige er, at den
oplevelse af at være lille i forhold til Gud og de store ting i
livet, bliver man opløftet af, ja,

man bliver ligefrem høj. Man
bliver ydmyg, men ikke ydmyget. For Gud har udvalgt os små
mennesker som sine yndlingsskabninger blandt alt det store.
Denne ydmyghed kalder på
takken og taknemmeligheden.
Ved en høstgudstjeneste er
vi med i en takkefest for livet
og de gaver, der kommer oven
ned. Dér er vi med i en tak til
Gud, der har skænket os verden, vi kan boltre og udfolde
os i, ligesom vi udtrykker vores
tak til Gud, der har skabt mennesket som et begavet væsen –
med anlæg for at dyrke marker,
opfinde computere og fremstille produkter.
Gud har sat os i verden for
at forvalte hele herligheden.
Derfor er der grund til at indlede hver dag med at sige Gud
tak. Og derefter gå ud i livet for
at bruge de evner og muligheder, han har lagt ned i os , med
glæde.
Men uden Gud var vi intet.
Og påmindelsen om takken og
taknemmeligheden er aldrig
malplaceret. Den er ikke at
forstå som en nedvurdering af
vores slid og snilde, men den
er en opfordring til at tænke
Gud med i alt, hvad vi er optaget af. Vi skal ikke leve med en
kuende ydmyghed, men med

en sund ydmyghed, nemlig
bevidstheden om, at vi ikke er
alene i en selvskabt verden. Vi
er derimod forvaltere af alt det
herlige, som en gavmild, skabende og opretholdende Gud
står bag.
1. august i år var det 16 år
siden, min familie og jeg kom
til Thisted. Seksten år fylder
en del i en livskalender. Og når
årene, der gik forud, regnes
med, så stiger fylden – og tiden
er kommet til forandring.
I de forløbne seksten år er
der sket utrolig meget i sognet
såvel som i byen og verden omkring os. På ordinationsdagen i
marts 1980 i Viborg Domkirke
fik jeg at vide, at det er et privilegium at være præst. Det kan
jeg til fulde skrive under på –
også med tilbageblik på årene
her i Thisted – og tiden i Skinnerup med! Det er et privilegium at møde, følge med i og tage
del i mange menneskers liv, i
glæder og sorger, i dagligdag
og fest. Og frem for alt er det et
privilegium sammen at møde
og blive mødt af det største og
bedste: evangeliet, det kristne
budskab. Mere end noget andet
er det taknemmelighed, der fylder mig.
Poul Henning Poulsen
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Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
Sogneaftner er foredragsaftner,
hvor der oftest også er mulighed for
diskussion og for at stille spørgsmål.
Der er stof til eftertanke, når alment
menneskelige emner om kristendom,
etik og samfundsspørgsmål
behandles.
Der er fællessang fra salmebogen og/
eller højskolesangbogen.
Aftnerne er målrettet voksne med
interesse for disse emner, og alle er
meget velkomne!
Kaffe med kage og frugt koster 25 kr.
Foredraget begynder kl. 19.00.
Før foredraget er der fællesspisning
kl. 18.00, her serveres en ret daglig
mad, der koster 60 kr. Tilmelding til
spisning sker til Kirkekontoret på
tlf. : 97922471 eller på
mail : thisted.sogn.@km.dk,
senest mandag kl. 12.00.

har vi det så dårligt, når vi har
det så godt? Hvad er det, der
gør, at vi ikke bliver tilfredse,
selvom vore drømme og længsler går i opfyldelse? Hvorfor er
vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være
lykkelige er til stede, men kun
lykken mangler? Foredraget vil
beskrive og afdække de tvetydige tilstande i spørgsmålet om
træthed, nedstemthed og kedsomhed. Og ved hjælp af kunst
og kultur, forsøge at give svar
på de vigtige spørgsmål.

30. okt. 19.00

fylder rigtig meget, og vi vil
mere, end vi ofte magter. Vi er
vores egen værste dommer. Sådan behøver det ikke at være.
Med udgangspunkt i egne erfaringer og samtaleforløb vil jeg
komme med en anden tilgang
til hverdagen og til det at være
menneske blandt mennesker.
Der inddrages de 7 pilgrimsord/værdiord: ”langsomhed,
bekymringsløshed, enkelhed,
stilhed, frihed, spiritualitet og
fællesskab”.

20. nov. 19.00

18. sept. 19.00

Jørn Henrik Olsen:
Træthed og kedsomhed
Jørn Henrik Olsen er fakultetsleder ved Menighedsfakultetet
i Aarhus. Han arbejder også
som billedkunstner og foredragsholder.
”Træthed og kedsomhed” er
både et alvorligt og humoristisk
foredrag om et udfordrende
emne. Spørgsmål som: Hvorfor
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Jette Dahl:
Længsel efter det enkle liv
Jette Dahl er stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe stift og
sygehuspræst på Psykiatri Vest
i Esbjerg.
Hun brænder for: omsorg for
det indre menneske i lyset af
den kristne tro.
I foredraget siger Jette Dahl:
Hvornår bliver livet og hverdagen for meget? Hvad er det, der
gør, at der opstår en længsel
efter enkelhed og et ønske om
at leve mere indefra? Jeg møder
mange mennesker, som er på
overarbejde, også rent mentalt.
Krav, præstation og manglende
tilfredshed med hverdagen

Lone Hertz:
Salmer til livet
Lone Hertz er skuespiller, forfatter og foredragsholder.
Lone Hertz kommer med sit
nye foredrag: Mine salmer til
livet. Om det siger Lone:
Poetiske ord, som har båret
mig gennem lys og mørke!
Lyt til disse pragtord – og
hvad de betyder for mig i livet.
Og la’ os synge dem sammen.
Der er lagt op til både en fornøjelig aften – men også en aften til eftertanke.
Bemærk: Denne aften foregår i kirken.

Nyt fra menighedsrådet
Det bliver en anderledes en af
slagsen, idet dette indlæg kun
omhandler menighedsrådets
arbejde i maj og juni måned.

de takket, nævnt og opvartet –
af kirkens ansatte, og nyder en
festlig aften med sang, musik,
underholdning og lækker mad.

Tal

Sommer i Thisted Kirke

Forsommerens arbejde med tal,
regnskaber og budget er afsluttet. Regnskabet for den indvendige restaurering af Thisted
Kirke viser, at udgifterne er
holdt under budgetrammen,
så det er særdeles tilfredsstillende. Stor tak til nøglepersoner og udvalg, der nok en gang
har styret et så omfattende projekt sikkert i land. Vi er ligeledes kommet i hus med budget
2014, som nu er indsendt til
provstiet.

På Alma Madsens initiativ
blev Thisted Kirke for nogle
år siden Vejkirke, og figurerer
som sådan i den landsdækkende folder. Det har medført
et overaskende stort besøgstal,
som kirketjener Palle Holm registrerer. Hver dag sommeren
igennem besøger 75 – 100 gæster vores kirke. Det er turister,
gamle konfirmander, orgelinteresserede og mange andre, der
tænder et lys eller kigger sig
omkring.
Palle Holm fortæller, at Nationalparkens busrundture har
givet ekstra opmærksomhed.
På de dage kommer de første
besøgende allerede ved ottetiden om morgenen. Det er folk
af mange nationaliteter, så kirketjeneren har fået øvet sine
sprogfærdigheder mellem de
praktiske opgaver.
Sommerkoncerterne er også
godt besøgt i år, så selvom vi
er nogen, der i ferietiden må
svigte gudstjenesterne, er der
liv dagen igennem, sommeren
igennem.
Thisted Sogn har et samarbejde med Folkekirkens Feriehjælp. Det er et tilbud til børnefamilier, der ikke har råd til
at tage på sommerferie. Tre familier har i år været i Jesperhus
i egen feriehytte sammen med
en værtsfamilie. De har haft en
dejlig ferie, fortæller Anne Marie og Orla Rask, der for fjerde
år er ferieværter.
Vi har savnet Drenge-

Festligere
Først i maj var der igen fest for
de frivillige ved Thisted Kirke. I
sognemedhjælperens frivilligebørs figurerer 124 mennesker,
der yder en kæmpe indsats i
forbindelse med de mange forskellige aktiviteter i og omkring vores kirke. Det er kirkeværter, ferieværter, fotografer,
grupper af unge og ældre, der
kommer med input til nye aktiviteter. Der er andre, der holder
alle kendte aktiviteter i sving
med planlægning, hjælp i køkkenet, med indsamling, optælling, oprydning. Bag ethvert
arrangement, sogneaftner, kirkedaghøjskole,
onsdagssammenkomster, når kordrengene
øver, når konfirmanderne skal
opleve noget specielt, når de
sent-udviklede har deres festlige gudstjenester, når der er
udflugter; er der folk, der giver
deres tid og energi – ganske frivilligt. En gang om året bliver

mandskoret. Men de er vendt
hjem fra en oplevelsesrig musikalsk rejse, taknemmelige
med velsmurte stemmebånd
og masser af indtryk. De medrejsende forældre melder om
gribende musikalske stunder,
stort sammenhold i gruppen,
varm gæstfrihed og betagende
natur. Vi andre kan snuse til
det hele og se fotos på www.
thisted-drengekor.dk.

Spændende efterår
Her i sommervarmen og sommerkoncerternes sæson kan vi
se frem til efterår og vinter med
andre kirkelige tiltag, spændende foredrag, aktiviteter og
fælles stunder i Kirke og Kirkecenter. Se en oversigt over
alle arrangementer på Thisted
Kirkes hjemmeside eller her i
bladet – og deltag, hvis du har
tid og lyst! Husk, at også menighedsrådsmøderne som altid
er åbne. Alle er velkomne også
dér – den første torsdag i måneden kl 19.
Kirsten Ringgaard

MR-møder
i Thisted Kirkecenter.
• Torsdag d. 5. september
• Torsdag d. 3. oktober
• Torsdag d. 7. november
Alle dage kl. 19.00
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Sigurd Barrett fortæller Bibelhistorie 3
Menighedsrådene i
Hillerslev, Kåstrup,
Sennels, Østerild,
Hunstrup, Hjardemål, Nors og Tved
har i samarbejde
med Nordvestjysk Pigekor lagt
sig i selen for at give børn og
voksne en stor oplevelse i Thy.
Onsdag den 25. september
2013 kl 19.00 kommer Sigurd

Barrett og Snapper til
Thisted Musikteater.
I ”Sigurd fortæller
Bibelhistorier 3” fortæller Sigurd igen Biblen i ord og toner. På
turneen medbringer Sigurd
igen sin velspillende trio og
dukken Snapper. I Thisted Musikteater vil Sigurd og Snapper
få hjælp af piger fra Hillerslev

Nyt fra Kirkegården
Grandækning af gravsteder for
vinteren er en af de større, tilbagevendende arbejdsopgaver
på Vestre Kirkegård. Kirkegårdsleder Sally Thorning Enevoldsen fortæller, at granpyntning udføres over en periode
på otte uger med start i uge 42.
Forinden fjernes sommerblomster over hele kirkegården.

Forskellige muligheder
Der er forskellige muligheder at
vælge imellem. Ved kistegravsteder kan man for eksempel
vælge en Type 3 granpyntning.
Den består af nedstukne fyrretoppe som baggrund, nord-

mannsgran som forgrund med
en bort ud over gravstedet samt
en roset ved gravstenen. Hvis
man ønsker mos i granpyntningen kan det tilkøbes, og det
placeres det i sammenhæng
med rosetten. Alternativt kan
man bestille en Type 1 granpyntning med nedstukne fyrretoppe omkring gravstenen,
fladdækning med nordmannsgran foran gravstenen samt en
roset ved gravstenen.
For urnegravsteder benyttes
det ofte at pynte med en granguirlande rundt om gravstenen
med en roset.

Gudstjenester for børn og familier i Thisted Kirke/
Kirkecenter efterår 2013
Børne-familie Høstgudstjeneste
Hver familie medbringer
frokost til ta`selv bord
Tirs. d. 8.10. kl. 17.00 Børnetime
Tirs. d. 5.11. kl. 17.00 Børnetime
Søn. d. 10.11 kl. 14.00 Børne-familie Gudstjeneste
Halloween – kaffe og kager
Søn. d. 1.12. kl. 10.00 Børne-familie Gudstjeneste, Advent
Tirs. d. 24.12 kl. 10.30 Juleaften
Søn. d. 8.9. kl. 10.00
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Kirkekor, samt Nordvestjysk
Pigekors Korskole og Spirekorene. De vil hjælpe Sigurd og
Snapper sikkert gennem programmet med de mange bibelsange.
Billetter kan købes i Hillerslev Brugs eller bestilles via
www.nvjp.dk. Billetprisen er
125 kr pr person uanset alder.
Allan Ekström

Bestil granpyntning i god tid
Hvert år annonceres granpyntning i avisen for at få folk til at
bestille i god tid. Hvis man ikke
har en aftale om granpyntning,
er det en god ide, at bestille senest den 11. oktober. Der opkræves nemlig et gebyr på 50 kr.,
hvis pyntningsholdet skal tilbage i en allerede pyntet afdeling
for at udføre en ny bestilling.
På Kirkegårdens hjemmeside www.thistedkirkegaard.
dk kan man se billeder af de
forskellige pynteformer, og få
oplysninger om priser. Man er
naturligvis også meget velkommen til at ringe til kirkegårdskontoret og få en snak om muligheder og ønsker, understreger Sally Thorning Enevoldsen.
Kirsten Ringgaard

Afskedsgudstjeneste
Søndag d.
29. september
kl. 10.00 er
der afskedsgudstjeneste
for Poul
Henning
Poulsen i Thisted Kirke.

Diakoniens Dag
”Sorgens mange ansigter”
Helt tilbage i kirkens historie
har man snakket om 4 søjler i
kirken, nemlig: gudstjenester,
undervisning, diakoni og mission.
Med Diakoniens Dag vil vi
gerne være med til at sætte lys
på diakonien.
Men 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 …
Her i Thisted og omegn, er
der foreninger og netværk, hvis
frivillige medlemmer bruger
mange timer på og stor opfindsomhed med at hjælpe, og være
sammen med mennesker, der
har forskellige vanskeligheder.
I og udfra kirken her har vi
også forskellige diakonale tiltag,
bl.a. gudstjenester og arrangementer for udviklingshæmmede
og sent-udviklede, Åbenthusgudstjenester og samvær for
socialt udsatte og misbrugere,
gudstjenester med samvær på
plejehjemmene,
Folkekirkens
Feriehjælp, juleuddeling ….
Vi vil gerne være med til at
sætte focus på, og styrke og opmuntre til at deltage i frivilligt
arbejde!
Søndag den 1. september kl.
10.00 indbyder vi til gudstjeneste i Thisted Kirke med sognepræst Jørgen Erbs som prædikant.
Kl. ca. 11.30 inviterer vi til
kirkefrokost (40 kr) med hjemmelavede småretter.
Kl. 12.15 skal vi høre et oplæg
om at være i en sorggruppe, både

som deltager og medhjælper ved
Bitten Lindgaard og Bent Hansen fra Frivilligcenter & Selvhjælp i Thisted.
Kl. 13.00 Oplæg om at være
sygehuspræst ved Thisted Sygehus, ved vores nye sygehuspræst
Sigrid Willbrandt Kjær, Sennels
(Sigrid er ansat 50 % sygehus-

Kirkelige foreninger
BLÅ KORS Kontakt &
genbrugscenter
Nørre Allé 15,
tlf. 29 48 86 60
Danmission
Kontaktperson: Louise
Krøyer, tlf. 97 92 04 60
De grønne pigespejdere
Kontaktperson:
Bente Lund Larsen,
tlf. 50 99 56 22
FDF 1.kreds
www.FDF.dk/Thisted1
Kontaktperson: Rasmus Dahl,
tlf. 23 25 71 69
FDF 2.kreds
Kontaktperson:
Peter Krogh Melgaard,
tlf. 97 91 04 19
Indre mission
Asylgade 11
www.im-thisted.dk
Kontaktperson: Jytte
Thomsen tlf. 97 93 14 39
KFUM-spejderne
Niels Juels gruppe.
www.spejdersiden.dk
Kontaktperson: Gitte
Schjøtler, tlf. 97 92 15 63

præst og 50 % sognepræst i Sennels)
Vi håber rigtig mange vil være
med til at dele ord og tanker om
diakoni og være sammen med
os i kirke og kirkecenter søndag
den 1. september 2013.
Hilsen fra dette års udvalg:
Anna Marie Rask, Jørgen Erbs,
Vibeke Petersen, Susanne Andersen, Kirsten Agger, Svend Erik
Fosgaard og Ester Jørgensen.

KFUM OG KFUK
Rosenkrantzgade 6,
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktpersoner: Maibrit
Jakobsen tlf. 29 46 03 68
Ester Jørgensen,
tlf. 40 83 05 19
KFUM soldatermission
Kontaktperson:
Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93/
61 11 40 66
Kirkecentrets højskoledage
Kontaktperson: Kaj
Kristensen, tlf. 97 97 10 96/ 23
39 80 71
KLF Kirke & Medier
Kontaktperson: Finn Gade,
tlf. 97 92 25 50
Sognets dagligstue
Storegade 1, 1.,
tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten
Agger, tlf. 42 43 03 15
www.sognetsdagligstue.dk
Mission Afrika
Kontaktperson:
Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93/
61 11 40 66
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Vox-pop:
Hvilke forventninger har du til den kommende konfirmationsforberedelse?
Anna Kirstine Brogaard Bach
(12 år)

ligt, at der er nogen, der ikke
tror på noget. Jeg har altid troet
på Gud, for så er der en, der
holder med en, ligegyldig hvad
man gør. Det vil være underligt
for mig at tro på noget andet,
men man skal have lov til at tro
på, hvad man vil.”

”Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg er kristen og tror på Gud,
og så mener jeg, at konfirmationen naturligt hænger sammen
med det. Og så glæder jeg mig

Hanne Møller Pedersen
(mor til Linn)

selvfølgelig også til festen.
Jeg forventer, at vi kommer til
at tale om de store spørgsmål
i livet så som: Hvem er Gud?
Hvorfor er man til? Hvad er
meningen med livet? Hvad sker
der, efter man er død?
Jeg ved ikke, om jeg forventer
at få svar, da det ikke er spørgsmål, man rigtigt kan få svar på.
Men jeg forventer, at vi får snakket om det, og måske bliver jeg
mere klar på, hvad jeg tror på.”

med i undervisningen, da hun
er god til at sætte kulør på det
hele. Jeg håber ligeledes, at det
bliver gjort klart og tydeligt,
hvad konfirmanderne skal sige
ja til. Det handler også om andet end festen – selvom vi også
glæder os til den.”

Linn Mai Madsen (13 år)
”Det var meget hyggeligt at
gå til mini-konfirmand, fordi
man fik noget at vide om både
konfirmation og kristendom.
Det forventer jeg også ved kon-

Hans Christian Bach (far til Anna)
”Jeg er glad for, at Anna gerne
vil konfirmeres, da vi selv opfatter os som kristne. Vi har altid været en stor del af FDF, og
kan godt lide den måde at være
kristen på. Det er nemlig et fællesskab med plads til alle – ligegyldigt hvem man er.
Jeg forventer, at konfirmanderne hører noget om kristendommen. Jeg er glad for at Ester
(sognemedhjælper) skal være
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”Det vigtigste er, at præsten
forstår at formidle kristendommen, så konfirmanderne forstår budskabet, Så håber jeg på

firmationsundervisningen, så
vi ved, hvad vi skal sige ja til.
Jeg håber også på, at jeg bliver
mere sikker på, hvad jeg selv
mener, så jeg ikke bare følger
flokken ukritisk.
Jeg synes, at det lyder mærke-

en kreativ og musisk undervisning, så alle får mulighed for
at deltage aktivt. Jeg håber, at
Linn bliver klar over, hvad hun
siger ja til, da det er meget vigtigt, at hun selv tager beslutningen, om hun skal konfirmeres eller ej. Det er vigtigt, at
hun ikke vælger konfirmationen af materielle årsager.
Jeg tror selv på Gud og er glad
for at have en at dele mine sorger, bekymringer og glæder
med. Sommetider kan man
godt have brug for at lægge sin
skæbne i en andens hænder –
uden selvfølgelig at fralægge
sig ansvaret for sit eget liv.”
Anne Kirstine(Stise) Nysted

Engledag
Sidste efterår var der ikke Engledag i Thisted Kirke. På grund
af restaureringen af kirken var
der så booket i Kirkecentret, at
det ikke kunne lade sig gøre.
Englene var der selvfølgelig alligevel, men i år vil vi igen kreere dem selv.
Traditionen tro vil en af
præsterne fortælle om engle, vi
skal synge om engle, men først
og fremmest skal vi fremstille
alle mulige slags engle. Der bliver forskellige værksteder med
instruktører, der medbringer

ideer og materialer - og hjælper
til.
Vi skal lave engle af fund
fra stranden, skoven og kludeposen, af metal og skrot, af
perler og papir. Vi skal male,
lime, dekupere, folde og forme.
Der er engle, der er lette at lave
og nogle, der udfordrer de fingernemme. Det er en rigtig god

Høstgudstjeneste
den 8. september 2013 for alle i sognet – små som store
ter umiddelbart efter gudstjenesten. Vi vil gerne opfordre jer
til at komme med ét eller andet
til frokostbordet, som kan der-

Høstgudstjeneste, den 8. september 2013 for alle i sognet –
små som store.
I år har vi valgt at holde
høstgudstjeneste i Thisted
Kirke. – Faktisk ganske som vi
plejer. – Vi vil gerne opfordre
børnene – med hjælp fra deres
forældre – til at komme med
blomster eller grøntsager eller
frugt eller brød eller marmelade. Disse ting skal være med til
at pynte kirken, bagefter vil de
blive solgt på auktion udenfor
kirken. De indsamlede penge
vil blive sendt til Folkekirkens
Nødhjælp. – Også ganske som
vi plejer.
Som noget nyt vil vi holde
”høstfrokost” over i Kirkecen-

Menighedsmøde
søndag d. 27.oktober
efter højmessen
kl. 10.00
På vort menighedsrådsmøde
først i juni besluttede vi at afholde vort årlige menighedsmøde søndag d. 27.oktober.
Der er fokus på folkekirken
og mange indlæg i aviser, radio og TV om kirkerelaterede
spørgsmål. Debat om styringsstruktur, kirken fråser
med pengene, vielser af par
af samme køn er blot nogle få
emner, som giver anledninger til læserbreve og diskussioner.
Vi håber på et par hyggelige timer sammen med

ide, at mindre børn følges med
en voksen, der hjælper lidt til.
Alle – unge og gamle, børn
og bedsteforældre - er velkomne til nogle hyggelige og kreative timer lørdag d. 9. november
kl. 10 – 14 i Thisted Kirkecenter.
Vi serverer saftevand, kaffe
og te. I kan tage madpakke med
eller bestille sandwich til 30
kr., når I tilmelder jer på kirkekontoret – senest torsdag, d. 7.
nov. på telefon 97 92 24 71.
Arrangementet koster kr. 25
pr. person som tilskud til materialer.
Kirsten Ringgaard

les med andre. Det kunne for
eksempel være 20 frikadeller
eller en lækker salat eller brød
eller en tærte. Service, bestik
og drikkevarer vil vi sørge for.
På børne-familie-gudstjenesteudvalgets vegne.
Gitte Ishøy.
menigheden efter højmessen med en let kirkefrokost,
krydret med en informativ
beretning om menighedsrådets arbejde og tilsat nogle
nøgletal fra regnskab og budget.
Vi i menighedsrådet håber også at få en dialog og
en fornemmelse af, hvad menigheden ved Thisted Kirke
kunne ønske sig om det ”at
være kirke” her hos os. Derfor er opfordringen til dig/
jer sæt kryds i kalenderen d.
27.oktober. Kom og vær med
og giv din mening til kende
om stort og småt.
Alle medlemmer af Folkekirken i Thisted Sogn er velkomne.
Jens Kristian Eriksen
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To orgelkoncerter i Thisted Kirke

Thisted Kirkes hovedorgel
rummer mange fornemme kvaliteter, som opleves året igennem ved gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.
Orglet er et alsidigt instrument, bygget 1972 af Frobenius & Sønner i 1972, placeret
bag den smukke gamle rokoko
facade fra 1768, og er udvidet,
omintoneret og moderniseret
i 1997 af Marcussen & Søn,
således instrumentet nu yder
retfærdighed til langt den største del af orgellitteraturen. Be-

mærkelsesværdigt ved orglet er
dets bløde syngende klang, der
bevares i hele spektret fra de
svage nuancer op til de kraftige
klange.
I september måned er der mulighed for at opleve orglet i nogle af orgellitteraturens mesterværker ved to koncerter i Thisted Kirke. Ved disse to koncerter præsenteres der europæisk
orgelmusik fra 4 århundreder,
med værker af bl.a. den danske
komponist Buxtehude, den tyske komponist Bach, de franske komponister Clerambault,
Franck og Duruflé, samt værker af nyere nordiske komponister.
Ved koncerten onsdag den 11.
september er det organistassistent Svend Ole Kombak der
sidder ved orglet, og onsdag
den 25. september sidder organist Preben Nørgaard Christensen ved orglet.
Preben Nørgaard Christensen

Onsdagssammenkomst

Kommende
koncerter
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 DrengeMandskor, Aalborg Symfoniorkester, dirigent Stephen Layton.

Søndag d. 22. dec. kl. 13.00:
Jule Klokkespilskoncert
ved Preben Nørgaard Christensen

Flekkerøygutterne
Flekkerøygutterne
gæster Thisted
2013
gæster
Thisted ii november
marts 2009.

gæster Thisted i november 2013

4. sept. 14.30

6. nov. 14.30

Høsteftermiddag i Thisted Kirkecenter.
Musikalsk underholdning
ved Ejvind Hove, Bedsted, og
Finn Munkholm, Hanstholm,
krydret med små anekdoter.
Vi skal selvfølgelig også synge
høstsange/salmer.

2. okt. 14.30
”Om liv og arbejde i Asylcentret i Hanstholm” ved centerleder Lars Enevold Andersen.
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Den 3. november holder vi Alle
Helgens gudstjeneste i Thisted
Kirke, hvor vi mindes dem, der
døde siden sidste Alle Helgen.
Hvad kunne være mere nærliggende end at høre Svend
Sørensen og Michael Vandet
fortælle om de døde på vores
kirkegårde?
Svend Sørensen og Michael
Vandet, Thisted Museum, vil
fortælle ud fra deres bog ”Det
sidste hvilested.”

Fredag d. 15. nov. kl. 19.00

Koncert i Thisted Kirke med det
norske mandskor „FlekkerøygutKoncert i Thisted Kirke med det norske mandskor „Flekkerøygutterne”.
terne”.
PoulDer
HenSognepræst
Poul Sognepræst
Henning Poulsen medvirker.
vil efterfølgende
være kaffe og frit samvær i Thisted Missionshus, Asylgade 11.
ning Poulsen medvirker.
Lørdag d. 16. nov. kl. 19.00 i Thisted Missionshus.
Der vil
efterfølgende
Koret synger
og der
er en kort tale v. Tage være
Grønkjær,kaffe
Klitmøller.
og frit samvær i Thisted MissionsFri entre, kaffe à 25 kr. Alle er velkommen!
hus, Asylgade 11.
Fredag d. 15. nov. kl. 19.00

Sponsor:

Indre
Mission
i Nordthy
Indre
Mission
i Nordthy

Børnekulturnat i Thisted ”KAOS
Fredag den 13. september er
der åbningstale i Thisted Musikteater kl. 18.00 ved formanden for arbejdsmarkeds- og
kulturudvalget Arnold Larsen,
og lige derefter underholdning
ved Tante Andante Band fra
KFUM og KFUK huset i Lemvig.
Fra ca. 18.30 er der åbent i
mange huse i byen, hvor der vil
være aktiviteter og oplevelser
for børnene og deres familier.
Samtidig kører 2 busser rundt
i byen med stoppesteder ved
alle aktiviteterne. Det er gratis
at køre med busserne, og man
kan stå af og på som det pas-

I NATTEN” 13. september

ser en.
Kirken er med
i år. Her handler
det om Babelstårnet og al
den forvirring
og kaos, der opstod ud af det. Vi
skal bygge Babelstårne flere steder
i kirken, synge
Sigurd Barretts
sang om Babelstårnet, samt høre bibelfortællingen. Der vil også være mulighed for at komme en tur op i
kirketårnet.
Uden for kirken vil FDF-or-

kesteret spille i løbet af
aftenen, og børnene
får mulighed for at
riste skumfiduser.
Kl. 21.30 samles
alle ved biblioteket og får udleveret fakler til optoget med Snedsted
Garden forrest og
fælles afslutning
på Storetorv/Kirkegården,
hvor
vi med hjælp fra Nordvestjysk Pigekor vil synge ”Nu
er jord og himmel stille”.
Ester Jørgensen.

Børnekirke og ”De små synger”
Vi lader Børnekirken holde pause en periode.
Fra starten for 2 år siden var
Børnekirken tænkt som et tilbud
til børnefamilier i Thisted Sogn.
Tilbudet er mest blevet benyttet af barnedåbsgæster, og der
har ikke været mange børn fra
Thisted Sogn. Nu kniber det så
også at finde frivillige nok til at
tage sig af Børnekirken, så derfor
er der dømt pause.
Vi har i kirken nogle tasker
til børnene med noget at tegne
på og lege med under gudstjenesten. Det er også muligt for
forældrene at tage børnene med
ud i dåbsværelset under f.eks.
prædiken. I dåbsværelset er der
kurve med bamser, bøger og legetøj og her kan man via højtalere høre prædiken.
Børn er altid velkomne til
gudstjenester i Thisted Kirke –
et fantastisk rum!

”De små synger” er et nyt
initiativ for børn fra ca. 10 måneder til 3 år sammen med en
af deres forældre. Vi har rigtig mange babysalmesangere
i Thisted Kirke, som har efterspurgt en fortsættelse for de
lidt store babyer/ små børn der
er for gamle til babysalmesang.
Nu prøver vi med 5 lørdage
her i efteråret: 17. august, 7.
september, 5. oktober, 2. no-

vember og 7. december tilbyder
vi ”De små synger” fra kl. 10 –
11 i Thisted Kirkecenter. Man
skal ikke melde sig på forhånd,
bare møde op og deltage. Det er
gratis at deltage.
Elisabeth Eriksen, Marianne
Rask og Ester Jørgensen arrangerer ”De små synger” og vi
glæder os!
Sognemedhjælper
Ester Jørgensen.
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Gudstjenester
Dato

Søndag i kirkeåret

Træffetider:

Tid

Prædikant Bemærkninger

08.30
10.00
08.30
10.00
17.30

PHP
JE
PHP
GI
GI

SE P T E M BE R
01/09
01/09
08/09
08/09
12/09

14. s.e.trinitatis
14. s.e.trinitatis
15. s.e.trinitatis
15. s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste

Diakoniens Dag
Høstgudstjeneste
Sentudviklede og udviklingshæmmede

15/09 16. s.e.trinitatis
15/09 16. s.e.trinitatis
15/09 16. s.e.trinitatis

08.30 GI
10.00 LKN
10.30 PHP

22/09 17.s.e.trinitatis
22/09 17.s.e.trinitatis
29/09 18.s.e.trinitatis

08.30 LKN
10.00 JE
10.00 PHP

Afskedsgudstjeneste for PHP

08.30
10.00
17.00
08.30
10.00
08.30
10.00
08.30
10.00
10.30

JE
LKN
LKN
GI
GI
LKN
JE
GI
LKN
JE

Skinnerup Kirke

08.30
14.00
17.00
10.00
14.00
08.30
10.00
17.30

GI
Alle præster

Skinnerup Kirke - høstgudstjeneste

19. s.e.trinitatis
19. s.e.trinitatis
Børnetime
20. s.e.trinitatis
20. s.e.trinitatis
21. s.e.trinitatis
21. s.e.trinitatis
22. s.e.trinitatis
22. s.e.trinitatis
22. s.e.trinitatis

NOV E M BE R
03/11
03/11
05/11
10/11
10/11
17/11
17/11
21/11

Alle Helgens søn.
Alle Helgens søn.
Børnetime
24. s.e.trinitatis
24. s.e.trinitatis
25. s.e.trinitatis
25. s.e.trinitatis
Julegudstjeneste

LKN
GI
LKN
GI

24/11 Sidste s.i. kirkeåret 08.30
24/11 Sidste s.i. kirkeåret 10.00 GI
24/11 Sidste s.i. kirkeåret 10.30

Kirkebil

JE
GI
LKN
JE
GI
LKN
JE
JE
LKN

LKN
GI

Plejehjem:

OK T OBE R
06/10
06/10
08/10
13/10
13/10
20/10
20/10
27/10
27/10
27/10

02/09
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
21/10
28/10
04/11
11/11
18/11
25/11

Halloween gudstjeneste

Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst kl. 14.00
11/09 Kristianslyst AH
12/09 Vibedal AH
25/09 Kristianslyst LKN
26/09 Vibedal LKN
09/10 Kristianslyst GI
10/10 Vibedal GI
23/10 Kristianslyst JE
24/10 Vibedal JE
13/11 Kristianslyst AH
14/11 Vibedal AH
27/11 Kristianslyst LKN
28/11 Vibedal LKN
GI- Gitte Ishøy
LKN- Line Kjær Nielsen
PHP – Poul Henning Poulsen
AH- Asger Hørving
JE – Jørgen Erbs

Kollektliste:
Sentudviklede og udviklingshæmmede

1/9
8/9
15/9

Skinnerup Kirke

22/9

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

29/9
6/10

Diakoniens dag
Høstoffer
Thisted Sogns Menighedspleje
Thisted Sogns Menighedspleje
Dansk Missionsråd
Thisted Sogns Menighedspleje

Se hele kollektlisten på kirkens
hjemmeside.

