2005 KirkeSogn AugSept

29-06-05

11:49

Side 1

AUGUSTSEPTEMBER 2005

KIRKE+SOGN
KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN
www.thisted-kirke.dk

2005 KirkeSogn AugSept

29-06-05

11:49

Side 2

At finde sin præst
Når dette læses, er den nye
sognepræst til afløsning for
Eskil Agger sikkert udnævnt,
og jeg må derfor henvise til
kirkens hjemmeside for en
nærmere præsentation af vedkommende. Alligevel skal
vores nye præst bydes hjerteligt velkommen i dette nummer af kirkebladet, selvom en
mere fyldestgørende velkomst i kirkebladets rammer
først vil kunne ske i næste
nummer.
Artiklen her har af hensyn
til sommerferie på trykkeriet
måttet skrives, før ministerens blæk, stempel og brevpapir har været i nærheden af
Thisted - ja, faktisk befinder
vi os i skrivende stund i den
situation, at ingen i menighedsrådet kender navnet på
vores nye præst ...
Ganske vist har vi foretaget
den indstilling af to personer,
som reglerne foreskriver - en
1'er og en 2'er. Men dertil
kommer faktisk en tredje, idet
Indre Missions tre medlemmer af Thisted Menighedsråd
har benyttet sig af muligheden for at anmode om mindretalsbeskyttelse. Dermed er
også en tredje ansøger af de i
alt 22 kommet i betragtning.
I skrivende stund vides det
altså ikke, hvem af de tre der
er vores nye præst.
At vælge en præst er ikke
noget, man klarer i en håndevending, og da slet ikke når
der er længe imellem, man
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Provstens kirke i Nors dannede rammen om alle prøveprædikenerne - og
provsten selv var i øvrigt forbilledlig i rollen som kordegn!

skal håndtere sådan en betroet opgave. Jeg taler uden tvivl
på vegne af alle medlemmer
af menighedsrådet, når jeg
påstår, at det har været en
meget krævende opgave, både
i tid, energi og tanker - men
samtidig også en meget
givende opgave.
Det første rigtigt spændende i hele forløbet var at læse
alle ansøgningerne. Et par
stykker havde medsendt et
foto af sig selv og en enkelt
endda et PowerPoint-show.
Ellers var vi henvist til at finde ind til personligheden bag
hver enkelt ansøgning udelukkende ved at nærlæse
ordene.
Hver af os har en generel
ide om, hvordan en præst skal
være, men opgaven her var
ikke bare at finde "en præst".
Den lykkeligste situation ville

være, hvis vi alle kunne sige,
at hver eneste af os havde
fundet "sin præst" - og at det
var den samme.
Vi udvalgte fem ansøgere,
som skulle holde prøveprædiken i Nors kirke og til efterfølgende samtale i Thisted
Kirkecenter. Denne stærkt
koncentrerede del af processen foregik i løbet af 9 dage.
På den 10. dag holdt vi indstillingsmøde. Siden har
biskoppen skullet sende sin
indstilling til ministeren, som
ifølge reglerne har det sidste
ord at skulle have sagt.
Det er mit håb, at vi i
menighedsrådet har gjort vort
arbejde så godt, at rigtigt
mange i menigheden nu kan
sige: den præst er også "min
præst".
Leif Damsgaard Jensen

2005 KirkeSogn AugSept

29-06-05

11:49

Adresser
Kirkekontoret:
Thisted Kirkecenter, Vestergade 10,
tlf. 97 92 24 71, fax 97 92 32 33
e-mail: thisted.sogn@km.dk
internet: www.thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag: kl. 9.00-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00.
Kirkegårdskontoret:
Møllevej 69, tlf. 97 92 08 68, Fax 97 92 04 05,
e-mail: kirkegaard@thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-12.00,
torsdag tillige kl. 16.00-18.00.
Sognepræst Eskil Agger, fratrådt embedet 1/6.
Pastor Asger Hørving, tlf. 97 92 25 89, fungerer til 13/8.
Sognepræst Gitte Ishøy, Jasminvej 26,
tlf. 97 92 11 31, fax. 97 92 11 07
e-mail: pastorens@post.gs
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, samt
efter aftale.
Sognepræst Poul Henning Poulsen, Møllevej
65, tlf. 97 92 03 15, fax. 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, samt
efter aftale.
Kordegn: Flemming Andersen,
Enebærvænget 6, tlf. 97 91 19 13.
Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen,
Enebærvænget 3, tlf. 97 92 60 76
(Thisted kirke 97 92 42 64).
Organister: Preben Nørgaard Christensen,
Hyldevej 20, tlf. 97 92 63 67
e-mail: preben-n-c@mail.tele.dk
Svend Ole Kombak (organistassistent)
Kastanievej 52, tlf. 98 67 19 68.
e-mail: kombak@mail.dk
Kirkecentrets bestyrer: Else Østergaard,
Tranhøjvej 8, tlf. 97 92 33 80.
Kirkegårdsinspektør: Stillingen ledig.
Kasserer: Else Jensen, Hundborgvej 22 A,
tlf. 97 91 18 30.
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Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.
Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.

Sognet
Menighedsrådsmøde
Torsdagene 11. august og 1. september,
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.
Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.
På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:
1/8
Poul Henning Poulsen
8/8
Poul Henning Poulsen
15/8
Gitte Ishøy
22/8
Gitte Ishøy
29/8
Gitte Ishøy
5/9
Gitte Ishøy
12/9
Poul Henning Poulsen
19/9
Gitte Ishøy
26/9
Poul Henning Poulsen
Kirkebil
Ring til TAXA, tlf. 97 92 04 22, helst lørdag,
dog senest søndag kl. 9.00.
Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, hver gang
kl. 10.15 (ved altergang kl. 10.00)
Plejehjemmet Kristianslyst, hver gang kl.15.
11/8 Gitte Ishøy
23/8 (flyttet) Kristianslyst, Torill Kristensen
25/8 Torill Kristensen (Højtoftecentret)
8/9
Maibrit Nygaard (altergang)
22/9 Poul Henning Poulsen
Thisted sygehus
Hver tirsdag kl. 14.00, gudstjeneste i kirkesalen
i østfløjen v. sygehuspræst Maibrit Nygaard.
Kirkebladet KIRKE+SOGN er udgivet af Thisted menighedsråd. Ansvarshavende redaktør:
Kordegn Flemming Andersen.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
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August
Onsdag 3. august
19.30, Thisted Kirke, koncert, David Sanger, England, orgel.
Fredag 5. august
12.15, Thisted Kirke, orgelmatiné, Kurt
Levorsen, Næstved, orgel.
Søndag 7. august
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Poul Henning Poulsen.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Asger
Hørving.
Onsdag 10. august
14.30, IM, Asylgade 11, eftermiddagsmøde v. sømandsmissionær Poul Nielsen,
Højslev
19.30, Thisted Kirke, koncert, Ketil Christensen, trompet, Lars Ole Schmidt, trompet, Preben Nørgaard Christensen, orgel.

Onsdag 24. august
14.30, IM, Asylgade 11, eftermiddagsmøde v. Ellen Gregersen, Frøstrup.
Torsdag 25. august
19.30, IM, Asylgade 11, møde v/ sognepræst Ole Jakobsen, Bedsted. Emne: Gud
kalder.
Fredag 26. august
17.45, IM, Asylgade 11, fredagstræf v.
Peter Noer, Frøslev ”At sætte gode rammer for børnenes trosliv.”
Søndag 28. august
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Gitte Ishøy.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy.

September

Torsdag 11. august
17.45, IM, Asylgade 11, grillfest.

Torsdag 1. september
19.30, IM, Asylgade 11, møde med pens.
medarbejder Alfred Søndergaard, Thisted.

Fredag 12. august
12.15, Thisted Kirke, orgelmatiné, Preben
Nørgaard Christensen, Thisted, orgel.

Fredag 2. september
19.30, Thisted Kirke, koncert, Thy
Masterclass lærere og elever.

Søndag 14. august
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Asger Hørving.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy.

Søndag 4. september
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy.
16.30, Thisted Kirke, evensong, Thisted
kirkes drenge-mandskor, pastor Asger
Hørving.

Tirsdag 16. august
19.30, KFUK SENIOR, Rosenkrantzgade
6, ”mit møde med Afrika” v. Maria Poulsen, Thisted.
Onsdag 17. august
10.00-11.30, IM, Asylgade 11, formiddagscafe i missionshuset.
Søndag 21. august
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Gitte Ishøy.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul
Henning Poulsen.
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Onsdag 7. september
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst, Maria Bækgaard Poulsen ”Voluntør i Nigeria”. Maria fortæller og viser billeder fra sit 3 måneders ophold i Nigeria i
foråret.
Torsdag 8. september
19.30, IM, Asylgade 11, IM’s fødselsdagsfest v. tidl. HB-medlem Hans Jørgen Wengel, Hobro. Sang v. ”Limfjordsgruppen”
Lemvig.
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Søndag 11. september
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Gitte Ishøy.
10.00, Thisted Kirke, høstgudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen.

Søndag 25. september
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Poul Henning Poulsen.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul
Henning Poulsen.

Mandag 12. september
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, genfortælling af ”Lykke Per” v. cand.teol. Birgitte Arendt, Haderslev.

Mandag 26. september
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, ”Afghanistan” v. jordemoder Ellen Marie
Münster og lektor Finn Münster, Viborg.

Tirsdag 13. september
19.30, IM, Asylgade 11, Husmoderdag. Se
dagspressen.

Onsdag 28. september
14.30, IM, Asylgade 11, eftermiddagsmøde indremissionær Preben Hansen, Aalborg.

Onsdag 14. september
14.30, IM, Asylgade 11, Eftermiddagsmøde
v. sognepræst Jørn A. Pedersen, Lødderup.
19.30, Thisted Kirke, koncert, rytmisk kirkemusik med kor og band fra Hasseris
Kirke i Aalborg under ledelse af Mogens
Jensen.
Fredag 16. september
17.45, IM, Asylgade 11, børneklubbens
høst- og takkefest v. Birgit Kristensen,
Redsted.
Søndag 18. september
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste
v. Gitte Ishøy.
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy.
Tirsdag 20. septembert
19.30, KFUK SENIOR, Rosenkrantzgade
6, ”møde med de fremmede” v. sognepræst Finn Feilan, Hanstholm.
Onsdag 21. september
10.00-11.30, IM, Asylgade 11, formiddagscafe i missionshuset.
19.30, Thisted Kirkecenter, sogneaften, ”I
en kælder sort som kul”, om at leve i – og
med en depression v. forstander Jens Christian Melgaard, Vesterbølle. (18.00 fællesspisning, 35 kr., tilmelding senest mandag
kl.12 til Kirkekontoret 97 92 24 71).
Lørdag 24. september
19.30, IM, Asylgade 11, tale og sang v.
”Matroserne” Skive.

Torsdag 29. september
19.30, IM, Asylgade 11, møde v/ sognepræst Ole Jakobsen, Bedsted. Emne: Gud
sender.

Oplysninger om kontaktperson
til de øvrige kirkelige
organisationer kan fås ved
henvendelse til Kirkekontoret.

Blot til lyst
Karen bliver på hospitalet, da hun behøver
flere blodtransfusioner. Hun har også problemer med at falde i søvn og vil gerne have
kassettebånd med pastor Hansens prædikener.
– Temaet for prædikenen denne morgen er:
»Jesus går på vandet«. Prædikenen i aften
holdes over temaet: »Vi søger efter Jesus«.
– Damernes menighedsgruppe mødes onsdag.
Fru Petersen vil synge »Læg mig i min lille
seng« under ledsagelse af pastor Bach.
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...at mig dagen fryder
trods synd og død...

Kig godt på brasilianeren
Francisco Richters billede
fra 1965. Kunstneren gør i
sandhed H.C. Andersens
eventyr ”Nattergalen” nærværende. Det er eventyrets
slutning han her fortolker:
Kejseren er dybt bevæget
ved sin genkomst til livet og
sidder nu med den ægte nattergal i hånden.
”Nattergalen” handler om
kejseren af Kina, der elsker
at lytte til den lille, uanselige, gråbrune nattergal, men
får foræret en mekanisk
fugl, der ikke alene kan synge, men også er smuk at se
på, i pureste guld og med
strålende diamanter.
6

Kejseren glemmer den
rigtige nattergal. Lige indtil
han ligger for døden og
mekanikken i den kunstige
fugl går i stykker.
Så vender den ægte fugl
tilbage fra de fjerne skove
og synger kejseren rask.
Den synger de onde syner
fra hans seng og døden fra
hans hjerte.
Om morgenen kommer
tjenerne ind for at se til den
døde kejser og bliver i stedet
mødt af et ”God morgen !”
Kejseren beder om, at nattergalen altid må blive hos
ham. Men nattergalen svarer: ”Lad mig komme, når
jeg selv har lyst !”

Francisco Richter har tegnet en kong Lear skikkelse :
Kejseren er nedbrudt, dybt
bevæget, med tårer i øjenkrogene, håret stritter, munden hulker stadig af gråd,
panden er rynket, kejserkronen ligger ved hans fødder,
den ene hånd ligger hjælpeløst med håndfladen opefter.
Den anden hånd er formet
som en gren, som nattergalen finder hvile på, mens
den synger.
Nu sidder kejseren så dér
med den lille fyr i hånden,
tæt knyttet til den i hengivelse. Han er nået ud på den
anden side af sig selv, han er
renset og afpillet, hudløs og
sårbar. Et ydmyget menneske, der har lagt de kejserlige værdighedstegn fra sig,
har givet afkald på magtrollen – i hvert fald for en
stund.
De fleste af os har været
netop lige dér, hvor kejseren
sidder, hvor han befinder
sig: Efter en tur i et smertehav, efter et stort tab, efter
en stor sorg, ligner vi vist
alle kejseren, forgrædte, forgræmmede, slappe, trætte,
men vel også usigelige taknemmelige for det blev morgen for os, da lyset kom
med en ny dag, med nyt
mod, nyt håb – det blev vel
sådan, at dagen kom til at
fryde os, trods synd og død.
Gitte Ishøy
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Sogneaftener 2005/06
i Thisted kirkecenter, Vestergade 10
Onsdag d. 21. september 2005
I en kælder sort som kul
Om at leve i – og med en
depression v/ Jens Christian
Meldgaard, forstander på
Vesterbølle Efterskole
Han ønsker at personliggøre
sygdommen (uden at det
bliver privat), for herved at
afmystificere begrebet en depression.
Han vil bl.a. komme ind på
sin egen opvækst og oplevelse med sygdommen, f.eks. at
ville tage sit eget liv og hvordan han selv er hjulpet igennem.

Onsdag d. 16. november 2005
Glæden, sorgen, lykken
v/ Jørgen Gleerup, præst,
guitarist og sanger
Et causeri om menneskelivet i
glæde og smerte.
Egne erindringer fra sidste
halvdel af det tyvende århundrede og danske fortællinger i
prosa og lyrik fra Kirkegaard

og Grundtvig til Benny Andersen og Anne Linnet.
Programmet kædes sammen af en række sange til eget
guitar-akkompagnement samt
fællessange.

Onsdag d. 18. januar 2006
Hvad Vatikanets kældre
gemte v/ Erling Tidemann,
fhv. amtsborgmester og tidl.
formand for Etisk Råd
Foredraget tager udgangspunkt i oplevelser under et
længere ophold i Rom, hvor
han boede tæt på Vatikanet.
” Hvad foregår der egentlig
i denne lilleputstat, og hvordan lever og tænker de mennesker, som sammen med
paven virker både inden for
Den katolske Kirke og i forhold til resten af verden?”

Torsdag d. 23. februar 2006
Vestens unge - Østens mystik
I samarbejde med Danmission indbydes til en spændende
aften, hvor en af volontørerne
fra ”Vestens Unge i Indien”
beretter om fællesprojektet
mellem IKON og Danmission, som går ud på at sende
voksne unge ud for at finde
og hjælpe unge vesterlændinge, som er taget til Indien i
søgen efter deres egen sjæl
eller Gud eller…

Onsdag d. 15. marts 2006
Islam, Kristendom, Jødedom
v/ Else Bisgaard, lektor,
VUC Thy-Mors
Dette foredrag vil sammenligne de centrale begreber i de
3 store bog-religioner, islam,
kristendom og jødedom.
Endvidere vil foredraget
belyse de overordnede ligheder og forskelle og drøfte
konsekvenser, problemer og
muligheder heraf i en globaliseret verden.

Møderne arrangeres af Thisted menighedsråd og afholdes
kl. 19.30 i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10.
Kaffe/te med brød koster 15 kr.
Før foredragene er der fællesspisning i Kirkecentret kl. 18.00.
Pris 35 kr. Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 92 24 71
senest mandagen inden kl. 12.00.
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Onsdagssammenkomster
i Thisted kirkecenter, Vestergade 10,
finder sted den 1. onsdag i hver måned kl.14.30
Onsdag 7. september 2005
Maria Bækgaard Poulsen
”Voluntør i Nigeria”
Maria fortæller og viser billeder fra hendes 3 måneders
ophold i Nigeria i foråret.
Onsdag 5. oktober
Pastor Asger Hørving
”Træk fra historien på Limfjorden og Vor Frue kirke i
Thisted”.
Onsdag 2. november
Lektor Else Bisgaard
”J.P. Jacobsen – en berømt
thybo”
Faderen blev kaldt Kræn
Fjet og moderen hed Bente
Marie.
Dette er et foredrag om
deres knægt, som blev en af
litteraturhistoriens store berømtheder. Jens Peter Jacobsen blev født og voksede op
i Thisted. Han boede dog en
del af sit liv i København.
Foredraget vil belyse hans
liv, hans baggrund i Thy, og
hvad der gjorde hans litteratur så væsentlig.
J. P. Jacobsen blev født i
1847 og døde allerede i
1885, nedbrudt af sygdom.
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Onsdag 7. december
Adventsfest
Vi giver ordet til vores nye
præst og Thisted kirkes drenge-mandskor medvirker.
Onsdag 4. januar 2006
Nytårsfest med
amerikansk lotteri
Sognepræst Gitte Ishøy taler.
Onsdag 1. februar
Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig
»Før sang man roligt salmer,
men hvad nu?« - rundt
omkring den nye salmebog.
Afsyngning af nye og
gamle salmer vil indgå i
programmet.
Onsdag 1. marts
Thyra Frank, forstander
på Lottehjemmet,
Frederiksberg
”Hvordan bør vi behandle
de ældre?”

Onsdag 5. april
Eigil Boye Mortensen,
sektionschef for Beredsskabsstyrelsen Nordjylland
fortæller om
”Det danske mobilhospital
i Indonesien”
Hospitalet – et ortopæd-kirurgisk hospital - var opstillet i 3 måneder på nordspidsen af Sumatra og man foretog ca. 300 operationer.
Onsdag 3. maj
Henning Fogde, fhv. seminarierektor, Nr. Nissum
”Kunst og tro i 1000 år”
Henning Fogde tager os
med på en rejse gennem de
mere end 100 år, hvor kristendommen har sat sine
spor i danskernes billedverden.
Kunstnerne har altid i billederne givet udtryk for den
tvivl og tro, der var i deres
tid. Det gælder også den
allernyeste tid, hvor mange
yngre kunstnere har bragt en
helt ny kunst med ind i kirkerne.
Onsdag 7. juni
Udflugt

