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At være præst
Præsteartiklen plejer at have
et tema, der er aktuelt eller
til opbyggelse, vejledning
eller trøst. Denne gang har
kirkebladets redaktion stillet
en bunden opgave med titlen ’at være præst’ for dermed undtagelsesvist at sætte
fokus på personen.
Der er flere spørgsmål i
det: Hvad vil det helt konkret sige at være præst? hvad laver præsten egentlig
mellem gudstjenesterne? er præsten den samme i dag
som for 100 år siden – eller
om 25 år? - hvorfor bliver
man præst? - hvordan opleves det? – og flere endnu.
Hvis vi begynder med at
spørge Martin Luther, hvem
der kan blive præst i Den
evangelisk-lutherske danske
Folkekirke, ville han sikkert
svare: ’Thi hvad der er
krøbet ud af dåben, kan rose
sig af, at det allerede er blevet viet til præst, pave og
biskop – om det nu end ikke
skikker sig for enhver at øve
et sådant embede..’ Eller
som det udtrykkes: vi har et
almindeligt præstedømme,
som enhver døbt kan udfolde. Mere ligeud kan det
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siges, at alle kristne må forkynde den kristne tro, og at
intet – eller ingen - står
imellem den enkelte og
Gud. Men det siges så også,
at der for at sikre formidlingen af troen - for forkyndelsens skyld – findes et
særligt embede. Forkyndelsen af evangeliet og kirkens
sakramenter forvaltes af
dette embede – som en tjeneste i det almindelige
præstedømme. Den, der
således er ordets tjener, skal
være retteligt kaldet af sin
menighed og ordineres,
underskriver præsteløftet og
gives kollats af biskoppen,
som herefter fører tilsyn
med, at embedets opgaver
udføres i overensstemmelse
hermed i gudstjenester,
begravelser, vielser, dåb,
undervisning, foredrag, sjælesorg og ikke mindst livsførelse. Dermed siges der
mere endnu: At det er embedet, personen tjener. Det er
altså ikke noget job, selv om
personen selvfølgelig både
har ferier, fridage og i det
hele taget må kunne holde
fri som alle andre lønmodtagere.

Præsten forpligter sig til
at repræsentere, bevare,
styrke og stå til rådighed for
menighedens fællesskab i
embedets funktioner - fagligt og menneskeligt kompetent. Luther: ’..og det skal
man kun gøre, hvis man har
en god stemme, et godt
hoved og menighedens samtykke’. Og man kunne
tilføje: er musisk, troværdig,
energisk og med gode evner
for ledelse og samarbejde.
Hverdagen er sammensat
af arbejde for menigheden:
Samtaler om: dåb, bryllup
og begravelser. Eller når
nogen har brug for det af
andre grunde. Husbesøg.
Plejehjemsbesøg. Læsning
af søndagens tekster og forberedelsen af prædiken. Salmevalg. Gudstjenesterne.
Forberedelse til begravelser
og bryllupper. Forberedelse
og gennemførelse af undervisning af mini-konfirmander og konfirmander. Forældremøder/-aftener. Ungdomsarbejde. Studiekredse.
Foredrag. Studier. Efteruddannelse. Kontakt til myndigheder, skoler, institutioner, foreninger og organisa-

tioner. Møder i menighedsråd og udvalg. Administrative, tjenstlige og personalemæssige opgaver. Kirkebladet. Hjemmesiden. Møder
med og afløsning af kollegerne i nabosogne. Og
transporten.
I rigtigt gamle dage var
præsten på en måde samfundets fremskudte myndighed.
Især i yderområderne. Samfundets grundregistrering,
kirkebogen, har været sognepræstens ansvarsområde
siden 1646 – og er det stadig. Meddelelser i tilknytning til prædikenen kunne
have meget officiel karakter.
Præsten havde i høj grad sin
plads
blandt
egnens
embedsmænd og var dermed en officiel autoritet
både på det himmelske og
det verdslige område. Et
forbillede med en stor personlig frihed. På landet havde sognet jord til præstens
forsørgelse; på den måde
indgik præsten i livs- og
skæbnefællesskab med sine
sognebørn på godt og ondt.
Denne særlige status er
gradvist gennem de seneste
300 år ændret i takt med

hele samfundets udvikling.
Fra reformationen og frem
til enevælden tog man
Luther på ordet. Præsten
blev kaldet af menigheden.
De næste 250 år var demokratiet ophævet. Først 1912
fik menighedsrådene igen
ret til at indstille præsten.
Embedsmanden, forkynderen, sjælesørgeren, pædagogen og medarbejderen
osv. tager i dag mere
udgangspunkt i privatpersonen ’præsten som lønmodtager’. Præsten er som alle
andre en del af samfund og
kultur. Embedet hviler knap
så tungt, men er stadig uadskilleligt fra personen. Tiden
og dens behov har imidlertid
gjort præstens identitet mere
nuanceret. Med voksende
krav til kvalifikationer og
specialisering. En udfordring for den lokale sognepræst med tradition for personlig frihed, så om 25 år
arbejder præsterne nok sammen i større netværker.
Måske bor præsten i ét sogn,
men arbejder i et større
område. Lokalsamfundet vil
i løbet af få år være meget
forandret.

Hvem bliver præst? Og
hvordan opleves det? Ja,
præst i Folkekirken bliver
man vel kun, når man tilskyndes til – ikke kan lade
være med! – at svare på et
indre Guds kald til at være
netop én, der uddanner sig
til at arbejde for, styrke og
bevare det fællesskab, der er
den kristne menighed. For
Kristi skyld – uanset vilkårene. Det fællesskab, der
eksisterer, fordi evangeliet
om Jesus Kristus er blevet
hørt; at dåben og nadveren
er blevet modtaget; at der er
mennesker – enhver – der
skal undervises og prædikes
for om og ud fra det kristne
fællesskabs etik.
For mig personligt har
denne uddannelse og udvikling til præst nærmest kunnet sammenlignes med at
træde ind i et større rum. Jeg
føler mig som en fisk i vandet. Alle erfaringerne, fra
fritidsinteresser til ansvarsfulde stillinger, rettes mod
én opgave. Så enkelt kan det
siges.
Tekst: Asger Hørving
Foto: Flemming Andersen
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December
Fredag 2. december
17.45, IM, adventsfest v. fritidsbørnekonsulent Mogens Nørgaard Pedersen, Birkelse.
Søndag 4. december
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy
11.30, Sognets Dagligstue, kirkefrokost
Tirsdag 6. december
19.30, KFUM OG KFUK’s venner, ”så vidt
jeg husker – mit liv i KFUM OG KFUK” v.
tidl. familievejleder Jens Kristian Brander,
Hurup.
Onsdag 7. december
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst,
Adventsfest v. Marianne Christiansen. Thisted kirkes Drenge-mandskor medvirker.
Torsdag 8. december
19.30, IM, møde v. køkkenleder Marianne
Hjorth Henriksen, Bjerget.
Søndag 11. december
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy
19.30, Thisted Kirke, julemusikandagt v.
Marianne Christiansen, Thisted Folkekor,
Svend Ole Kombak, orgel.
Onsdag 14. december
14.30, IM, eftermiddags-adventsfest v. indremissionærparret Karen & Tage Grønkjær.
Lørdag 17. december
16.00, Thisted Kirke, koncert, Aalborg
Symfoniorkester, Thisted Kirkes drengemandskor, juleoratoriet af Johan Sebastian
Bach, del I-III.
Søndag 18. december
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Marianne Christiansen
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
Mandag 19. december
10.00, Thisted Kirke, gudstjeneste for dagplejen v. Marianne Christiansen.
16.30, Thisted Kirke, 1/2 times orgelandagt,
Preben Nørgaard Christensen, orgel.
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Tirsdag 20. december
09.30, Thisted Kirke, gudstjeneste for
Østermølleskolen v. Gitte Ishøy.
16.30, Thisted Kirke, 1/2 times orgelandagt,
Svend Ole Kombak, orgel.
19.30, Thisted Kirke, gudstjeneste for Thisted Friskole v/Marianne Christiansen.
19.30, KFUM SENIOR, advents- og julemøde.
Onsdag 21. december
08.30, Thisted Kirke, gudstjeneste for
Rolighedsskolen v. Gitte Ishøy.
10.00, Thisted Kirke, gudstjeneste for Tingstrup Skole v. Poul Henning Poulsen.
10.00, IM, formiddags-julecafé.
16.30, Thisted Kirke, 1/2 times orgelandagt,
Preben Nørgaard Christensen, orgel.
Torsdag 22. december
19.30, Thisted Kirke, koncert, engelsk
julemusik, medlemmer af Aalborg Symfoniorkester, Thisted Kirkes Drenge-mandskor,
Svend Ole Kombak, orgel, Preben Nørgaard
Christensen, dirigent.
Fredag 23. december
16.30, Thisted Kirke, 1/2 times orgelandagt,
Svend Ole Kombak, orgel.
Lørdag 24. december, juleaftensdag
10.00, Thisted Kirke, børne- familiegudstjeneste v. Poul Henning Poulsen
13.30, Thisted Kirke, gudstjeneste v. Gitte
Ishøy
15.00, Thisted Kirke, gudstjeneste v. Poul
Henning Poulsen
16.30, Thisted Kirke, gudstjeneste v. Marianne Christiansen (Hartmanns juleliturgi)
Søndag 25. december, juledag
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
Mandag 26. december, anden juledag
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte Ishøy
Onsdag 28. december
14.30, IM, eftermiddags-julefest v. sognepræst Poul Henning Poulsen.
19.00, IM, julefest v. børnekonsulent Randi
Taulborg, Aulum.
Torsdag 29. december
19.30, KFUM OG KFUK, julefest for hele
familien.

Januar 2006
Søndag 1. januar, nytårsdag
16.00, Thisted Kirke, gudstjeneste v. Marianne Christiansen

Tidemann, fhv. amtsborgmester og tidl.
formand for Etisk Råd.
Torsdag 19. januar
19.30, IM, fælles bibelkredsaften v. Eskil
Agger.

Onsdag 4. januar
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst,
nytårsfest med amerikansk lotteri. Sognepræst Gitte Ishøy taler.

Lørdag 21. januar
14.30, IM, kredsstævne v. fritidsforkynder
Villy Pedersen, Brønderslev.

Søndag 8. januar
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte
Ishøy

Søndag 22. januar
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Gitte Ishøy
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Marianne
Christiansen

Mandag 9. januar
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, "gadepræstens arbejde" og "skæbner jeg har
mødt" v. Peder Pontoppidan Thyssen

Mandag 23. januar
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, "hvorfor
- opera" v. Inger Johansson og "et kulturskifte set gennem to grønne øjne" v. Arne
Mumgaard.

Tirsdag 10. januar
19.30, IM, Alliance-bedeuge.
Onsdag 11. januar
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. fritidsbørnekonsulent Mogens Nørgaard Pedersen,
Birkelse.
19.30, IM, Alliance-bedeuge.
Torsdag 12. januar
19.30, IM, Alliance-bedeuge.
Fredag 13. januar
19.30, IM, Alliance-bedeuge.
Søndag 15. januar
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Marianne
Christiansen
19.30, Thisted Kirke, aftensgudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen (alliance-bedeuge).
20.30, efterfølgende samvær i Kirkecentret.
Tirsdag 17. januar
19.30, KFUK SENIOR, fællesmøde med
sømandskredsen, v. sekretær Poul Nielsen.
Alle er velkommen.
Onsdag 18. januar
10.00, IM, formiddags-café.
18.00, Thisted Kirkecenter, fællesspisning,
pris 35 kr. Tilmelding til Kirkekontoret
senest mandag kl. 12.00.
19.30, Thisted kirkecenter, sogneaften,
”hvad Vatikanets kældre gemte” v. Erling

Onsdag 25. januar
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. præsteparret Elisabeth & Claus Olsen, Fur.
19.30, Sognets Dagligstue, ”i Paulus’
fodspor”, Kirsten & Eskil Agger fortæller
og viser billeder fra en rejse i Tyrkiet.
Torsdag 26. januar
19.30, IM, møde v. fritidsforkynder Richard
Hove Nielsen, Nors.
Søndag 29. januar
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen
10.00, Thisted Kirk, højmesse v. Gitte Ishøy

Konfirmationer 2007
Østermølleskolen
Rolighedsskolen
Tingstrup Skole
Østre Skole
Thisted Friskole

lørdag 14. april
søndag 22. april
søndag 29. april
(St.Bededag) fredag 4. maj
søndag 6. maj

Se iøvrigt kommende konfirmationer på Thisted
Kirkes hjemmeside.

Oplysninger om kontaktperson til de
øvrige kirkeligeorganisationer kan fås
ved henvendelse til Kirkekontoret.
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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 (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16,
e-mail: mch@km.dk
Sognepræst Gitte Ishøy, Jasminvej 26,
tlf. 97 92 11 31, fax 97 92 11 07
e-mail: pastorens@post.gs
Sognepræst Poul Henning Poulsen, Møllevej
65, tlf. 97 92 03 15, fax 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk
Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag kl. 1112, 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 1. december og 12. januar,
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:
5/12
Poul Henning Poulsen
12/12
Marianne Christiansen
19/12
Marianne Christiansen
26/12
Gitte Ishøy
2/1
Marianne Christiansen
9/1
Gitte Ishøy
16/1
Poul Henning Poulsen
23/1
Marianne Christiansen
30/1
Gitte Ishøy
Kirkebil
Ring til TAXA, tlf. 97 92 04 22, helst lørdag,
dog senest søndag kl. 9.00.
Andagter og gudstjenester
Plejehjemmet Højtoftecentret, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00
8/12 Marianne Christiansen
24/12 Gitte Ishøy, Højtoftecentret kl. 10.00
Marianne Christiansen., Kristiansl. kl 10.
5/1
Maibrit Nygaard
19/1 Torill Kristensens afløser.
Thisted sygehus
Hver tirsdag kl. 16.00, 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.
Forside: Leif Damsgaard Jensen.

Thisted kirke og børnene
»Lad de små børn komme til
mig ...« - Dette citat kender
vi alle, men selv om det
lyder smukt og fromt, ved vi
jo godt, at det kan være
umådelig svært at favne alle
i en gudstjeneste.
De fleste børn synes, det
er mest interessant, når der
er barnedåb, og når der er
nadver. Og selv om salmesangen i skole og hjem ikke
er, hvad den var engang,
holder mange børn også af
den musikalske del af gudstjenesten. Nogle af dem ville nok gerne synge flere salmer af dem med lidt lettere
sprog og kunne sikkert også
godt tænke sig, at klaveret
blev brugt en gang imellem.
Men langt de fleste kirkegængere er voksne, og for at
være rimelig må det meste
af gudstjenesten rette sig
mod dette store flertal.
Imidlertid er børnene jo

de kommende voksne, og de
skal også gerne opleve, at de
er velkomne, og at der er
noget, der henvender sig
specielt til dem. Det arbejder både præster, organister,
det øvrige personale og diverse udvalg under menighedsrådet til stadighed for.
Gennem en lang årrække
har der været holdt specielle
gudstjenester for børn og
børnefamilier. Det holdes
der stadig. Og der holdes for
eksempel nu også en særlig
børnefamilie-gudstjeneste
juleaftensdag om formiddagen. Det er en nyhed fra i
fjor.
Som noget nyt i år er som
et forsøg indført noget, vi
kalder »børnenes 5 minutter«. Til en start er dette indslag i gudstjenesten typisk
lagt den første søndag i de
måneder, hvor der ikke er
børnefamilie-gudstjenester.

En oversigt over datoerne
findes på hjemmesiden
under »Kirkemusen«.
Ved alle øvrige højmesser
er der mulighed for at tage
de mindste børn med ud i
den nye tilbygning til
våbenhuset - de lidt større
børn har mulighed for at
benytte de tasker, som kordegnen tilbyder lige før
prædikenen. I disse tasker er
der bøger at læse i og papir
at tegne og male på.
Skal vi imidlertid have et
seriøst grundlag at vurdere
kirkens børnevenlige tiltag
på, skal der være en del børn
at gøre tingene for og med.
Og vi hører meget gerne fra
både forældre og børn, som
har en mening om de indslag, der henvender sig specielt til børnefamilierne.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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Thisted kirkes hjemmeside holdes opdateret mindst én gang
om ugen. Og der sker jævnligt
noget nyt på www.thisted-kirke.dk. I dette efterår er vi gået i
gang med at opbygge en særlig
børneafdeling, som vi har givet
navnet »Kirkemusen«.
Her prøver vi gennem aktivitetsforslag, opgaver og spil at
give sognets yngste nogle
anderledes indfaldsvinkler til
evangeliet.
I princippet er alle opgavetyper og spil kendt i forvejen fra
andre sammenhænge, men her
er det konsekvent det kirkelige
univers, der er i fokus. For
eksempel er det billeder fra
vores egen kirke, der er brugt
til »Find 5 fejl«, og det er billeder og ledeord samme sted fra,
der bruges, når vi laver en
kryds og tværs opgave.
En salme-rebus er en rebus
bygget over ord fra en salme,
og klikker man sig ind under
»Kirke-labyrint«, er det selvfølgelig også det kirkelige univers, kirkemusen skal finde vej
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i. Vi har lavet billedterninger
med lokale motiver, og så har
vi lavet en helt unik udgave af
tidens store dille: Sudokuopgaver. Her er tallene blot
erstattet af kirke-billeder!
Når dette læses, vil der være
en halv snes forskellige opgavetyper og spil - bl.a. også

puslespil og vendespil. Alle
med sognets liv som det bærende element. Og efterhånden
lægges der flere opgaver under
hver gruppe. Hvem ved måske kommer der også en
julekalender ...
De fleste af opgaverne og
spillene ligger som pdf-filer
beregnet på at blive downloadet og printet ud, men der er
også et par ting, der skal klares
on-line på skærmen.
Endelig er det også under
Kirkemusen, man finder oversigterne over »Børnenes 5
minutter« og de specielle børnefamilie-gudstjenester. Typisk
vil der være et eller flere aktivitetsforslag op til en af disse
gudstjenester.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

