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Kordegn: Solveig Kamp Christensen - sc@km.dk
Kirkecentrets bestyrer, Kirketjener: Vinni Kragh
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Å BN I NGST I DE R

Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69
tlf. 97 92 08 68 - fax 97 92 04 05 - kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen - 48 39 09 32

Kirkens åbningstider
Sommerhalvår:
mandag-fredag 08.00-17.00
Vinterhalvår:
mandag-fredag 08.00-16.00

Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne)
Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: 97920316 - e-mail: likj@km.dk
Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 - tlf. 61 68 11 31 - e-mail: gi@km.dk

Kirkekontoret og
kirkecenter:

Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen - tlf. 97 92 08 23
jke@mvbmail.dk
Kirkeværge: Jens Korsgård Larsen - tlf. 97911135 - jkjkmarten@gmail.com
Kontaktperson: Leif Ove Eskerod tlf. 97923672 - leifeskerod@gmail.com
Bygningskyndig: Svend Aage Damsgaard - tlf. 81748558 - bsd@c.dk
Kasserer: Kirsten Ringgaard - tlf. 97 91 11 97 - kirstenringgaard@hotmail.com

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

Skinnerup sogn:

Sognepræst: Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39. - 97920316 - likj@km.dk
Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen, Helsingforsgade 9 st. 2: 8200 Aarhus.
tlf. 29 66 29 65
Organist: Ingrid Johannesen, Møllevang 13 Thisted - Tlf: 97 92 25 79
Graver: Ejner Ringgård, Fjordbakken 8, Thisted - Tlf. 97 92 58 31 - 29 91 58 31
(ugentlig fridag: Mandag)
Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen - Tranhøjvej 5, Skinnerup,
tlf. 97 92 21 28.
Kirkeværge: Mads Agerholm. Klitmøllervej 10, Skinnerup - Tlf. 97 92 33 93
maogis@gmail.com
Kirkens åbningstider:
Hverdage og lørdag: Kirken er åben imellem morgen- og aftenringningen.
8.00 – 16.30 - Søndag: Kirken er ikke åben

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

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

Ønskes adgang til kirken udenfor førnævnte åbningstid, kan nøglen lånes hos
kirkeværgen: Klitmøllervej 10.
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og Gitte Ishøy samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. Forsidefoto: Leif Gro Hansen
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Fred til mennesker med Guds velbehag
Julen står for døren med alle
sine traditioner – ja, bunker
af traditioner. Sådan har det
været siden kong Haralds tid,
da de nydøbte vikinger fejrede Kristi fødsel. Næsten på årets korteste
dag. Selve juleaften
er bastet og bundet
af stærke traditionsbånd, som julemodeverdenen endnu ikke
har formået at rykke
ved for alvor. Julens
farve er stadig rød og
personligt ville jeg
nedlægge veto, hvis
nogen foreslog mig at
julemenuen skulle stå
på fedtfattig kalkun og
risalamande lavet med
fromage frais!

sammen med deres forældre?
For sagen er den, at julen handler om fred. Fred på jorden til
mennesker med Guds velbehag.

bond bliver ofte opfattet som
én, der står udenfor - et asocialt
væsen, som man ikke regner
for noget. Men her regnes han
for et menneske. Også af os.
En vagabond, der ingen steder bor og ingenting ejer, er juleaften
henvist til grantræet i
naturen og stjernen på
himlen. Men for den,
der søger dybere i billedet, melder en anden
tanke sig. Betragter vi
den gestus, som vagabonden gør mod stjernen - og som forstærkes
af hundens øjne, der er
rettet mod vagabonden, dens menneske står det klart, at julens
budskab står åbent
for os, når vi ikke er
for store, for kostbare eller for ligeglade
til at tage imod det.

En moderne juletradition, der er ved at få
godt fodfæste hos os,
er julestress. Vi skal
nå så meget og bruge
så mange penge for at
julen kan blive god,
hyggelig og gammeldags nok til at alle er
glade.
Så nu, hvor julen står for
døren og julestressen er klar
til at smutte med ind, så snart
vi lukker julen ind, er det måske værd at spørge sig selv om,
hvilke opgaver vi synes er vigtige i forbindelse med julen?
SKAL der nødvendigvis være
7 slags hjemmelavede småkager hele december? BEHØVER
vi piske hele Jylland rundt for
at finde det mest gammeldags
julemarked for at glæde børnene, som er ligeglade, bare de er

Ære være Gud i det
højeste og på jorden!
Fred til mennesker
med Guds velbehag!

En der ingen stress har, er
vagabonden på Robert Storm
Petersens tegning. Vagabonden
(og hunden) der modtager julebudskabet i stjernen på himlen
kan næsten stå for sig selv. For
det taler til os, så vi forstår det
på få sekunder. Tegningen udsender et håb om et lys i mørke,
og forener lysets tilbagevenden
og den fred, som vi forbinder
med julen.
Stjernen over træet bliver set
af en sølle vagabond. En vaga-

Sådan lød julens
budskab, den nat Jesus blev
født. Og sådan lyder det ind i
vores tid.
Med ønsket om en glædelig
advent og en god jul.
Line Kjær Nielsen

3

Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
15. januar 19.00
Massoud Foroozandeh:

Den forbudte frelse

Massoud Foroozandeh
er født i Iran i 1970,
men kom til Danmark
i 1986. Han er i dag
sogne- og migrantpræst i Odense.
I foredraget ”Den forbudte frelse” fortæller
Massoud Foroozandeh
om, hvordan han med den ene
fod i gips og på to krykker som
15-årig flygtede fra krigen i Iran,
gennem de kurdiske bjerge til
Tyrkiet og videre til Danmark.
Her tog han studentereksamen,
læste økonomi og startede egen
virksomhed. Men efter at Jesus
viste sig for ham i en bemærkelsesværdig drøm, blev han kristen og startede kirken ”Church

of Love”. Senere læste han teologi og er i dag ordineret sognepræst og migrantpræst ved Sct.
Hans Kirke i Odense.
Herfra forsøger han
at bygge bro mellem
m ig ra nt men ig hederne og Folkekirken
over hele landet.
Massoud Foroozandeh forener i foredraget sin personlige
fortælling med en
teologisk forklaring af forskelle
og ligheder mellem Islam og
Kristendom.

19. februar 19.00
Finn Christiansen:

Skæve eksistenser og finurlige vinkler
Finn Christiansen er leder på
botilbudet ”Skurbyen” i Aalborg.

Skurbyen er et botilbud for
hjemløse mennesker i Aalborg.
Beboerne er ofte ikke i stand til
at fastholde egen bolig på grund
af misbrug.
Sku rbyen s
mål er at
tilbyde et
fællesskab,
hvor beboerne kan bo
og leve værdigt i hjemlige omgivelser.
Finn Christiansen har arbejdet
i Kirkens Korshær siden 1980.
Han opfandt Skurbyen i 1997,
her er plads til 7 beboere.
Finn Christiansen har fået både
”Hjemløseprisen” og ”Skipperprisen” for sit arbejde i Skurbyen.
Foredraget er en fortælling om
de hjemløses liv og hverdag.

Onsdagssammenkomster
4. dec. 14.30

5. febr. 14.30

Adventssammenkomst
Sognepræst Lisa Bremer fortæller om tyske juletraditioner.
Derudover synger vi julesalmer.

8. jan. 14.30
Nytårsfest med amerikansk
lotteri. Thisted Kirkes Drengeog Mandskor medvirker under
ledelse af Preben Nørgaard
Christensen.
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Sognepræst Benne Holwerda,
Hillerslev – Kåstrup Sennels
“At leve er at rejse”
(H.C. Andersen). For
cirka tre år siden
blev jeg også inviteret
til onsdagssammenkomst i Thisted og da
fortalte jeg om, hvordan jeg kom til Danmark, og fra blomsterbinder i
Holland blev sognepræst i den
danske Folkekirke. Da jeg rundede af dengang kom jeg vist
til at sige, at denne fortælling
kun var ‘overfladen’, altså be-

retningen om den ydre rejse,
men at man når man flytter
land uundgåeligt også udvider
sin horisont, og at
denne ‘indre rejse’
er den egentlige
og den væsentlige,
den, der virkelig betyder noget,
men at der måtte
fortælles om det
en anden gang.
Nogen må have
husket det, og således blev jeg
bedt om at komme igen og holde mit løfte, som jeg så selvfølgelig må sige ja til, om end den
fysiske flytning/rejse nemmere
er at sætte ord på.

Nyt fra menighedsrådet
Efteråret er en særlig årstid.
De grønne farver forsvinder og
erstattes af gyldne og rødbrune. Når vi oplever farvespillet
omkring os i skove og krat, ser
vi, hvor smukt det er. Selv for
nylig har der været lune dage,
men siden har vi haft dage med
blæst og regn fra morgen til
aften, så vi går rundt i det grå
og småfryser, tæller ned og ser
frem. Til advent, til jul, til solen vender.
Det er overgangen, der er
værst. For efterår betyder også
nye sogneaftner, onsdagssammenkomster, babysalmesangshold, evensong. Kirken og kirkecentret summer af en anden
slags liv. Det gør menighedsrådets møder også. På de forløbne
møder har vi ofte kunnet vinkle gamle sager af og glædet os
over gode tilbagemeldinger fra
nye tiltag.

Visioner og fokus
Menighedsrådet har over to
lørdage arbejdet med visionerne for vores arbejde i indeværende periode. Vi har mange
gode ideer. Alligevel er vi blevet enige om at bruge kræfterne på at konsolidere de mange
nye tiltag, der er iværksat de
seneste år, med de justeringer,
der har vist sig nødvendige.
Vi vil fortsat have opmærksomhed på børne- ungearbejdet. Her holder vi pause med
tilbuddet om børnekirke hver
søndag. I stedet tilbydes ’De
små synger’ for børn fra babysalmesangs-alder til tre år. 20
småbørn og deres forældre mødes nu lørdag formiddag under
ledelse af Elisabeth Bækgaard
Eriksen.

Senest har ungeudvalget,
sammen med sognemedhjælper Ester Jørgensen, startet
nogle undergrund-cafe-aftner
for unge fra konfirmationsalderen og op. Det foregår i Kirkecentret i standerlampernes
skær med musik og hyggelig
stemning. Formålet er at aflive
fordommene om, at kirken kun
er søndag formiddag og kun for
gamle mennesker.
Arrangementerne for de socialt udsatte medborgere i vores by, vil også være i fokus.
Åbent-hus
gudstjenesterne
planlægges og afvikles i samarbejde med blandt andet brugerne af Rampen, og antallet af
årlige arrangementer er udvidet efter ønske fra dem.

Udsyn og indflydelse
Selvom tiden er knap, forsøger
vi også at være med i det kirkelige arbejde uden for sognets
grænser. Valgene til provstiudvalg og stiftsråd er overstået,
og Thisted Menighedsråd er repræsenteret ved formand Jens
Kristian Eriksen. Ligesom Ingrid Horslund og Kirsten Clausen er valgt til bestyrelsen i Distriksforeningen henholdsvis
som formand og sekretær.
Og så har vi prøvet noget nyt!
Efter bedste formåen har vi afgivet høringssvar i debatten
om fremtidens folkekirke, folkekirkens styringsstruktur. Vi
har diskuteret udvalgets debatoplæg, der skitserer forskellige
modeller for forholdet mellem
stat og folkekirke. Arbejdet med
en folkekirkelig styrelseslov er
indskrevet i regeringsgrundlaget, og iværksat af Kirkeminister
Manu Saren. Men de seneste års

nye præcedens med ministeriel
indgriben i Folkekirkens økonomiske og indre anliggender
gør det til et område, der berører alle folkekirkemedlemmer –
også os i Thisted.
Når vi har givet vores besyv med, handler det om at
være med til at sikre kirken
bedre muligheder for at tage
vare på sig selv som folkekirke.
Vi mener, det er nødvendigt,
fordi folkekirkens legitimitet
ustandselig anfægtes. Når det
sker - med ændring af ritualer,
af regnskabspraksis, forslag om
åremålsansættelser af biskopper eller trusler om nedlæggelse af sogne - står folketingsmedlemmer ikke ligefrem i kø
for at forsvare eller tale kirkens
sag. Vi håber, at arbejdet munder ud i en styringslov, så folkekirken fremover kan organisere sig på en nutidig, duelig og
demokratisk måde.
Når dette blad udkommer,
har frosten taget de sidste gyldne blade, og det er tid til levende adventslys i decembermørket. Det er også tid til at byde
vores nye præst velkommen.
Det glæder vi os til.
Vi ønsker alle Glædelig advent!
Kirsten Ringgaard

MR-møder
i Thisted Kirkecenter.
Mødedato for dec.-jan.-feb.
se www.thisted-kirke.dk
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Gå med i kampen mod sult
Søndag d. 9. marts 2014 sætter
Thisted Kirke igen alle sejl til for at
samle penge ind til kampen mod
sult ved den årlige Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio.
mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til,
at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede
mulighed for at eje jord og låne
penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå
amok i mange fattige lande,
hvor man ikke har råd til at
afværge og afbøde konsekven-

serne af klimaforandringerne.
Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er
det nordlige Etiopien. For 30
år siden blev Etiopien ramt af
en af verdens største og mest
omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende bil-

Valg til Thisted Provstiudvalg
Vedr. valg af læge medlemmer til Thisted
Provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til Thisted Provstiudvalg samt valg
af lægt medlem til Aalborg Stiftsråd.
Ved udløb af fristen for indlevering af
kandidatlister til ovennævnte valg, ind- Thisted Provsti
kom der til hvert af valgene kun en liste.
Derfor bortfaldt afstemning og følgende kandidater er valgt:
Læge medlemmer til Thisted Provstiudvalg:
Nr. 1 Børge Frøkjær Hornstrup
Nr. 2 Ove Thingstrup Holler
Nr. 3 Hans Johannes Votborg
Nr. 4 Jens Kristian Eriksen
Nr. 5. Mads Frost Jensen
Præsterepræsentant til Thisted Provstiudvalg:
Sognepræst Annie Krog Foldager
Lægt medlem til Aalborg Stiftsråd: Ove Thingstrup Holler
På valgbestyrelsens vegne,
Mariann Amby, provst
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leder mange husker. I 30-året
for katastrofen går det bedre i
Etiopien, især i byerne. Men i
det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast.
Her arbejder Folkekirkens
Nødhjælp på at ruste bønderne
til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere
tilstrækkelig mad til sig selv og
deres familier.
Det er blandt andet det område, Thisted Kirke vil støtte
ved Sogneindsamlingen d. 9.
marts.
Vi er med i Sogneindsamlingen igen i 2014, fordi dagen er
en oplagt chance for at samle
både unge og ældre i sognet til
en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen
mod sult. Det er godt at vide, at
når man som familie er med til
Mariann
en halv Amby
søndags indsamling,
Provst
kan det give fattige familier
Silstrupvej
34, Tilsted
den hjælp,
der skal til, for at
7700
Thistedkan klare sig selv. Det
de bedre
T: 9792 1750
nytter at løfte i flok.
M: 5115 4407
I år håber vi at få flere indE: thisted.provsti@km.dk
samlere,
så vi igen kan dække
mda@km.dk
alle ruter i sognet. Så inviter
Thisted Provsti
venner og familie med til en
Silstrupvej 12, Tilsted
festlig indsamlingsdag.
7700 Thisted
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores
bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som
indsamler på Kirkekontoret,
telefon: 9792 2471, til en af udvalgets medlemmer (nedenfor)
eller på mail: kirstenringgaard@hotmail.com.
Alma Madsen,
Johanne Hyldahl,
Stise Nysted,
Kirsten Ringgaard

Missionssøndag i Thisted Kirke
Søndag den 26. januar
2014 fejrer vi missionssøndag i Thisted Kirke og
Kirkecenter.
Der er højmesse kl.
10.00 v. Gitte Ishøy.
Efterfølgende inviteres
alle til en let frokost og
kaffe/te i Thisted Kirkecenter, hvor Johannes K.
Neergaard fra Danmission vil fortælle om Danmissions arbejde.
Johannes er medlem af Danmissions hovedbestyrelse, bor
i Silkeborg og arbejder som
selvstændig med mange vink-

ler på kommunikation (hjemmesider, koncertarrangementer etc.) i sit firma, der hedder
”Tonesprog”.
I sit foredrag vil han tage
udgangspunkt dels i sine egne
oplevelse som volontør i Tan-

zania og som Danmissionrejsende i Myanmar
(Burma), hvor Danmission arbejder med dialog
og forsoning.
Som bestyrelsesmedlem har han været dybt
involveret i udviklingen
af Danmissions arbejde
med dialog mellem religioner og af udformningen
af Danmissions vision og missionssyn frem mod år 2020.
Arrangementet slutter senest kl. 14.30.
Louise Krøyer

Poul Henning Poulsen. Aftrædende sognepræst

Sognepræst Poul Henning
Poulsen er efter ansøgning blevet bevilget pension pr. 1.november 2013. Han blev ansat i
1997 ved Thisted Kirke, som i
2010 blev til Thisted-Skinnerup Pastorat, og han har således virket her i godt 16 år. Afskedsgudstjenesten i Thisted
Kirke søndag den 29.september og afskedsarrangementet i
kirkecentret havde meget stor
tilslutning og blev en festlig
begivenhed.
Gennem alle årene har jeg
haft et tæt samarbejde med

Poul Henning både i menighedsråd og FDF, hvor han med
familien har deltaget i rigtig
mange sommerlejre som lejrpræst og forestået mange væbneroptagelser m.m.
Det har altid været en fornøjelse at arbejde sammen
med Poul Henning. Hans særlige humor og pligtopfyldende
grundighed har gjort opgaverne til en fornøjelse. Netop
humoren har løftet mange
menighedsrådsmøder, hvor en
bemærkning fra Poul Henning
ofte har fremkaldt en forfriskende latter og fået trætheden
til at svinde bort og gavnet den
demokratiske proces frem mod
en beslutning.
Poul Henning er en stovt
vestjyde, som har forkyndt
evangeliet med rolig og klar
stemme, velforberedt, grundig
analytisk tolkning krydret med
en særlig lune og personlighed.

Han har med sin adfærd været
bredt favnende og imødekommende for såvel børn, unge
som ældre, hvor hans udstråling og venlighed har åbnet
døre og ører.
Det har været en glæde at
følge, hvordan Ingrid og Poul
Henning kom til Thisted med 5
piger og ret hurtigt involverede
sig i livet omkring kirke og foreningsliv i byen. Det er en stor
glæde, at Ingrid og Poul Henning har valgt fortsat at blive
boende i Thisted og være en del
af livet her.
En stor tak til Poul Henning
for engagement og præstegerning ved Thisted Kirke. Jeg vil
håbe for Ingrid og Poul Henning, at de må få mange gode
år i deres nye hjem og fortsat
være en del af menigheden ved
Thisted Kirke.
Jens Kristian Eriksen.
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Vox-pop: Hvilke traditioner har du i julen?

Matti og Freya Hedegaard Hansen
Vores jul begynder med, at der
foran døren, står 3 papkasser
med 24 pakker i hver. I julemåneden bager vi pebernødder
og laver konfekt og ser julekalender. Vores far er født i Tyskland, og derfor har vi også tyske
juletraditioner. Vi fejrer Sankt
Nikolaus dag d. 6.dec, hvor vi
stiller en støvle udenfor, og
næste dag er der en pakke i. Vi
bager et kagehus med slik på
sammen med vores farmor, og
vi tager også til julemarkedet i
Flensborg, hvor der bl.a. er en
kæmpe julepyramide med Jesusbarnet i toppen.
Juleaften går vi alle i kirke,
og vi kan godt lide at synge
med på julesalmerne og holder
meget af ”Dejlig er den himmelblå”. Om aftenen får vi andesteg og risalamande og danser om juletræet. Vi synes, at vi
har en rigtig hyggelig jul.

Thobias Brandt Larsen
Hjemme hos os er vi 4 børn og
2 forældre. Julen er en tid, hvor
vi laver mange ting sammen og
nyder hinandens selskab. Min
storesøster har syet en adventskalender til vores forældre, og
så hjælpes vi ad med at lægge 4
gaver i til dem, en til hver søndag. De 2 store kommer hjem
fra Århus og København. Før
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var det gaverne der betød mest,
men nu er det mere julestemningen, hyggen, og det, at vi
alle er hjemme.
Ved frokostbordet juleaftensdag læser mor juleevangeliet, og senere tager vi alle sammen i kirke. Far står som oftest
i køkkenet, for ham har julemaden stor betydning, og han er
god til at gøre noget ekstra ud

Juleaften går vi først alle i
kirke, og om aftenen spiser vi
flæskesteg, synger de kendte
julesalmer, mens vi går om juletræet og fejrer, at Jesus blev
født. Den største højtid for mig
er påsken, hvor Jesus stod op af
graven påskemorgen.
4. juledag har det været en
tradition i mange år at deltage i
juletræsfesten i missionshuset,
hvor vi er omkring 100 børn og
voksne.

En beboer fra Vibedal
af det. Om eftermiddagen tager
vi ud til vores bedsteforældres
grave og lægger kranse på, jeg
synes, at det er rart, at mindes
dem på den måde, nu hvor de
ikke længere lever.

Svend Aage Jakobsen
Min jul begynder med d. 1.
søndag i advent, hvor vi tænder
det første lys i adventskransen.
En torsdag i løbet af julemåneden, er jeg i missionshuset for
at lave dekorationer med de
små børn fra Legestuen - det er
en hyggelig og mangeårig tradition. Jeg laver juledekorationer
af ting, som min kone og jeg
samler i skoven i løbet af året
og vil helst ikke bruge andet
end ting fra naturen.
Jeg skriver ca. 20 julekort i
løbet af måneden, og som oftest
er det personlige kort skrevet i
hånden.

Jeg holder altid jul på Vibedal,
da jeg ikke har nogen familie.
Jeg holder meget af at deltage i
alt det, der planlægges i forbindelse med jul her på plejehjemmet. Sidste år var vi 6 beboere
og 2 fra personalet juleaften,
men jeg kan godt lide, når vi
er endnu flere, men det er altid hyggeligt med andesteg og
juletræ.
Jeg kommer fra et kristent
hjem, og derfor betyder det meget for mig at fejre Jesus fødsel,
for det er jo ham, det hele drejer sig om.
Gitte Ishøy holdt sidste års
julegudstjeneste kl.10, og det
var hyggeligt, nærværende og
med stor kærlighed. Jeg synes,
at præsterne som kommer hos
os, alle er helt enestående, og
jeg nyder at komme til gudstjenesterne hele året.
Anne Kirstine (Stise) Nysted

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor på sommerturné
Fra 29/6-12/7 var Thisted Kirkes Drenge-Mandskor inviteret på turné til Florida og De
Dansk Vestindiske Øer. Som
tidligere, når drengekoret har
været på turné, bød denne på
en kombination af koncerter i
smukke kirkerum, fantastiske
naturoplevelser og besøg i nogle af Amerikas forlystelsesparker, men frem for alt gav turnéen drengene et uforglemmeligt
indblik i den amerikanske kultur, historie og det amerikanske kirkeliv, samt en oplevelse
af hvor betagende smukt Vor
Herre har skabt jorden.

Turnéen indledtes i Miami
i Florida, hvor vi var inviteret til at synge i den akustisk
fremragende episkopale Trinity Cathedral. Her medvirkede
koret ved højmessen den 30/6,
og gav koncert i kirken samme
aften. Den episkopale kirke er
den amerikanske gren af den
Anglikanske kirke, og i liturgien for gudstjenesten spiller
kormusikken en meget vigtig
rolle. Derfor bød gudstjenesten på et program med megen
kormusik. Koret blev fornemt
modtaget, og ved den efterfølgende kirkefrokost oplevede vi
den hjertelige gæstfrihed, som
amerikanerne rummer.
Aftenen bød på en meget
velbesøgt og overvældende
modtaget koncert i Trinity Cathedral.

Udenfor Miami, fik vi lejlighed til at besøge Everglades
National Park, et kæmpe sumpområde, hvor vi ombord på
støjende «Airboats» «fløj» hen
over de lavvandede områder,
og kunne nyde det fantastiske
dyreliv med alligatorer svømmende helt tæt ind til båden.
Næste stop var USA´s sydligste punkt, kaldet The Florida Keys, der består af 43 øer,
forbundet af næsten 100 broer
som strækker sig ca. 170 km
ud fra Floridas sydspids med
Atlanterhavet på den ene side
og Den Mexicanske Golf på den
anden. Her gav vi igen en meget vellykket koncert i St. Pauls
Episcopal Church i Key West,
måske mest kendt for at være
hjemsted for forfatteren Ernest
Hemmingway, hvis hus nu er
museum, og tilholdssted for
flere hundrede af forfatterens
seks-kloede ynglingskatte!
De næste dage stod i forlystelsernes tegn, hvor drengene
fik til lov at boltre sig i Orlandos parker, Universal Studios
med Harry Potterland, Disney
World og Kennedy Space Center.
Herpå fulgte et besøg i USA´s
ældste by, Saint Augustin, hvor
vi gav koncert i den fantastiske
Cathedral Basilica, med en helt
sublim akustik. Kirken var
fyldt, og koncerten blev overvældende flot modtaget.
Så fulgte turnéens højdepunkt, besøget på de gamle
danske Vestindiske Øer.
På hovedøen St. Thomas,
kunne vi i byen Charlotte
Amalie opleve at Dannebrog
stadig vajer side om side med
Stars and Stripes, og vi kan gå

ned af Dronnings Tværgade og
dreje til højre af Nørregade, for
at finde Frederikskirken, hvor
vi gav en herlig koncert i 35
graders varme, uden aircondition.
20 minutters sejlads fra St.
Thomas ligger den mindste af
de tre øer, St. John. Og hvis paradis på jord findes, så må det
være et sted som her. 80 % af
øen er udlagt til Nationalpark,
med regnskov, ruiner af gamle
danske sukkerplantager og
verdens mest fantastiske badestrande, med azurblåt vand så
langt øjet rækker. Intet under at
en af kordrengene spontant udbrød: ”Det må være her Adam
og Eva gik rundt i Paradisets
have”. Turnéens sidste stop
var St. Croix, som vi ankom til
med vandfly!
Her besøgte vi Fort Christian, Peter von Scholtens guvernørbolig i Christiansted, Fort
Frederik i Frederikssted, hvor
von Scholten i 1848 erklærede
slaverne for frie, og gav endnu
en varm og vellykket koncert
i en gammel dansk luteransk
kirke, hvor vi på epitafier kunne læse om kirkens tidligere
præst fra Thy!
Kordrengene har atter fået
oplevelser som man i mange år
vil se tilbage på med glæde, og
samtidig har vi fået lejlighed
til at glæde mange mennesker
med dejlig kormusik. Vi glæder
os til næste turné.
Preben Nørgaard Christensen
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Koncerter i Thisted Kirke
Julen er traditionernes tid, og
traditionen tro afholdes der i
Thisted Kirke i ugerne op til jul
en række koncerter.
Søndag den 1. december kl.
16.00: Nordvestkoret, dirigent
Henrik Svane, Preben Nørgaard Christensen, orgel. Nordvestkoret synger adventstiden
ind med musik til advents- og
juletiden.
Søndag den 8. december kl.
19.30: Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted
Folkekor og med Svend Ole
Kombak ved orglet. Programmet veksler mellem tekstlæsninger, korsang, orgelmusik og
fællessalmer.
Søndag den 15. december kl.
19.30 er der Engelsk Julemusik
på programmet, når Thisted
Kirkes Drenge-Mandskor og
medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert
med et program, hvor de kendte
og højt skattede engelske chrismas carols er i centrum. Ved
koncerten præsenteres solister
fra Aalborg Symfoniorkester
og solister fra Thisted Kirkes
Drenge-Mandskor. Ved orglet
sidder Svend Ole Kombak og
dirigent er Preben Nørgaard
Christensen. Ved denne koncert
vil der blive præsenteret musik
der følger den traditionelle programsammensætning i Thisted
Kirkes Drenge-Mandskors populære engelske julemusikkoncerter. Billetter købes på Thisted Kirkes kontor fra den 3/12.
Lørdag den 21. december kl.
13.00 AALBORG SYMFONIORKESTER og THISTED KIRKES
DRENGE-MANDSKOR
Stephen Layton, dirigent:
JOHANN SEBASTIAN BACH
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“JULEORATORIUM” BWV 248
DEL I-III.
Før verden gik af lave, varede
julen indtil Hellig Tre Konger.
Derfor består Bachs juleoratorium af seks dele, fordelt på en
kantate til hver af følgende helligdage 1. juledag, 2. juledag, 3.
juledag, nytårsdag, søndag efter
nytår (Kristi Omskærelsesfest)
og Hellig Tre Kongers dag.
Juleoratoriet blev komponeret i 1734 til fejring af tiden
fra jul til Hellig Tre Kongerstiden i Thomas Kirken i Leipzig. Blandt Johann Sebastians
forpligtigelser som kantor ved
Thomaskirken i Leipzig var,
at der hver søn- og helligdag i
året skulle fremføres en kantate
ved gudstjenesten, bortset fra
seks fastesøndage og de sidste
tre adventssøndage. Denne forpligtigelse indebar endvidere,
at Bach selv skulle komponere
kantater til de pågældende søndage, dvs. et nyt værk på 15-25
minutter til hver søndag!
Fra Bach´s hånd eksisterer
der da også mere end 300
kirkekantater.
Kantaterne knytter sig til de
pågældende søndages tekst, og
er oftest bygget over en af tidens
kendte salmer, afvekslende med
korsatser, recitativiske evangeliecitater, soloarier og eventuelt
et afsluttende koralvers, sunget
af kor og menighed i fællesskab.
Juleoratoriet består, som tidligere nævnt, af seks kantater,
beregnet på fremførelse de seks
helligdage der er fra jul til Hellig Tre Konger.
Kantaterne beskriver gennem
citater fra Lukas- og Matthæusevangelierne
(præsenteret
gennem recitativer) begivenhe-

derne omkring Kristi fødsel, afvekslende med arier og korsatser der skaber kontrasterende,
kraftfulde og bevægende kommentarer til fortællingen.
Det er noget af den ypperste musik der eksisterer fra
Bach´s hånd som vi finder i
Juleoratoriet, hvilket har været
medvirkende til at gøre dette
mesterværk til et af de meste
elskede og populære blandt
hans
mange
fremragende
værker.
Ud over kor og orkester, kræver værket fire solister, og her
vil man kunne opleve fire fremragende unge sangere, nemlig
følgende:
Elisabeth Meyer, sopran,
Trine Bastrup Møller, alt, Niklas Engquist, tenor og Jacob
Zethner, bas.
Dirigent ved opførelserne er
den verdensberømte engelske
dirigent Stephen Layton. Billetter kan købes på Thisted Kirkes kontor fra den 3/12.
Søndag den 22/12 kl. 13.00:
Jule Klokkespilskoncert ved
Preben Nørgaard Christensen.
Medens de sidste juleindkøb
foretages, vil Preben Nørgaard
Christensen spille julemusik
på Thisted Kirkes fremragende
koncertklokkespil.
Søndag den 12. januar 2014
kl. 16.00: NYTÅRSKONCERT,
FESTLIGE, POPULÆRE VÆRKER. Medvirkende: Julie Nørgaard Christensen, sopran, Nicolai Nørgaard Christensen,
tenor, Preben Nørgaard Christensen, orgel.
Efter koncerten er der lejlighed til for publikum at ønske
hinanden Godt Nytår, idet der
serveres et glas champagne i
Thisted Kirkecenter.
Preben Nørgaard Christensen

Der bor ca. 120 unge folkekirkemedlemmer i hver årgang i
Thisted Sogn - altså de 14-1516-17 årige.
De er lige fornylig blevet
konfirmeret og har deltaget i
de obligatoriske 10 x gudstjenester.
Vi har lært dem lidt at kende,
og de har lært lidt om kristendom og kirke. Så bliver
de konfirmeret og det var så
det!!! Eller hvad?
Menighedsrådets ungeudvalg, præsterne og en lille
gruppe unge mennesker, har
mødtes, snakket, mærket efter og fundet frem til en måde
at møde unge mennesker på,
som vi lige nu er i gang med
at afprøve!
Sognemedhjælper Ester Jørgensen.

Foreløbig afholdt én
gang, fredag den 25.
oktober - og planlagt til
den 17. januar og den
25. april.
Åbne døre i Kirkecentret fra kl. 20 -23 (den
sidste ½ time en chill andagt i kirken)
En café for unge efter konfirmationsalderen og op til 20 - 25 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er du konfirmeret?
Er du under 30 år?
Vil du gerne hygge dig med venner – kendte som ukendte?
Er du til standerlamper og mormorkopper?
Ka´du li´ kage og chips?
Er du til brætspil?
Eller mere til bordtennis?
Har du lyst til at ha´god tid til at snakke?
Vil du møde en præst i hverdagstøj?
Ka´du li´musik?
Er du med på en anderledes oplevelse i kirken?

Så er UNDERGRUND
lige dig!!!

Marias Testamente
Mandag den 20. januar kl.
19.30 er der teater i Thisted
Kirke. Teatret ”Gruppe 38” fra
Århus, besøger Thisted med
stykket ”Marias Testamente”,
skrevet af den irske forfatter
Colm Tóibín til Teaterfestival
i Dublin i 2011. (Bogen er lige
udkommet på dansk)
Kan det nogensinde give mening? Kan det nogensinde give
mening, at dit barn dør? Findes der en sag, der er stor nok,
til at det kan give mening?
Dette er den ukendte fortælling om den mest kendte moder
i historien. En gribende fortælling om Marias sorgfulde erkendelse, efterhånden som hun
stykker begivenhederne sammen omkring sin søns død.
For første gang hører vi Ma-

rias historie, hendes vidnesbyrd - hendes fortrolige samtale!

Marias Testamente.
Forestillingen er ikke bibelhi-

storie, men en kærlig og barsk
fortælling om, hvordan en mor
må leve med sorgen og savnet
over at have mistet sin elskede
søn velvidende, at andre mennesker finder både mening og
sandhed gennem hans død.
På scenen er: Skuespiller
Bodil Alling, musiker Søren
Søndberg (opvokset i Thisted),
tekniker Søren la Cour.
Varighed: 70 minutter. Aldersgruppe: Voksne.
Entre: Gratis (der bliver dog
mulighed for at lægge et beøb
til dækning af udgifter).
Efter forestillingen giver menighedsrådet en kop kaffe/te i
Kirkecentret.
Ester Jørgensen
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Gudstjenester

2013/2014

DEC E M BE R
01
01
08
08
15
15
22
24
24
24
24
24
25
26
29

1.søndag i advent
1.søndag i advent
2.søndag i advent
2.søndag i advent
3.søndag i advent
3.søndag i advent
4.søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

08.30
10.00
10.00
19.30
08.30
10.00
10.00
10.30
13.30
15.00
16.30
15.00
10.00
10.00
10.00

EA
GI
LKN
JE
NN
NN
GI
GI
NN
GI
LKN
NN
GI
LKN
NN

16.00
08.30
10.00
10.00
19.00
17.00
08.30
10.00
08.30
10.00
10.30
17.30

LKN
NN
GI
LKN
PHP
LKN
LKN
NN
NN
GI
NN
GI

Børne-familiegudstjeneste
Folkekorets julemusikandagt

Børne-familiegudstjeneste

Skinnerup Kirke

Nytårsdag
Hellig 3 konger
Hellig 3 konger
1.s.e.H.3.k.
1.s.e.H.3.k.
Børnetime
2.s.e.H.3.k.
2.s.e.H.3.k.
3.s.e.H.3.k.
3.s.e.H.3.k.
3.s.e.H.3.k.
Lysgudstjeneste
4.s.e.H.3.k.
4.s.e.H.3.k.
Sidste s.e.H.3.k.
Sidste s.e.H.3.k.
Septuagesima
Septuagesima
Seksagesima
Seksagesima
Seksagesima

Kirkebil

08.30
10.00
08.30
10.00
08.30
10.00
08.30
10.00
10.30

GI
LKN
NN
GI
NN
GI
LKN
NN
GI
LKN
NN
GI
LKN

Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst kl. 14.00

2013/2014
Evangelisk Alliance.

Missionssøndag
Skinnerup Kirke
Sentudviklede og udviklingshæmmede

F E BRUA R
02
02
09
09
16
16
23
23
23

2/12
9/12
16/12
23/12
30/12
06/01
13/01
20/01
27/01
03/02
10/02
17/02
24/02

Plejehjem:

JA N UA R
01
05
05
12
12
14
19
19
26
26
26
30

Træffetider:

GI
LKN
LKN
NN
NN
GI
GI
LKN
GI
Skinnerup Kirke

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

11/12

Kristianslyst GI

12/12

Vibedal GI

24/12

Vibedal 10.00 LKN

24/12

Kristianslyst 11.00 LKN

29/01

Kristianslyst AH

30/01

Vibedal AH

12/02

Kristianslyst NN

13/02

Vibedal NN

26/02

Kristianslyst GI

27/02

Vibedal GI

GI- Gitte Ishøy
LKN- Line Kjær Nielsen
AH- Asger Hørving
JE – Jørgen Erbs
EA – Eskil Agger
PHP – Poul Henning Poulsen
NN – se www.thisted-kirke.dk

Kollektliste:

Se kollektlisten på kirkens
hjemmeside.

