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Korsets gåde
Træder man ind i Thisted kirke kan man ikke
undgå at få øje på korset.
Oppe i luften over kirkerummet hænger en
næsten nøgen mand naglet til et kors. Hvis man
ikke er en garvet kristen,
der straks ser manden
som Jesus og i lyset af
hele historien og opstandelsen – så er det et rædselsfuldt billede, både
for børn og voksne. Et
billede af et døende
menneske tortureret og
udstillet. Hvorfor skal
der hænge et så frygteligt billede i et smukt
rum, hvor alt drejer sig
om Gud? Burde det så
ikke være noget med
skønhed, lys og blomster? Hvem ville have
sådan et billede hængende i sit hjem? Vi har nok
af at se det i avisen og i
fjernsynet.
Det er et billede af taberen, straffen, nederlaget, den
nøgne sårbare og dødelige
menneskekrop – alt det, vi
frygter i lidelsen og døden.
Det er et billede af
påskens mysterium – korsets gåde.
Korsets tegn bliver tegnet
for ansigt og bryst på hvert
menneske, der bliver døbt.
Det betyder, at vi - ligesom i
Thisted kirke – aldrig kan se
uden om korset. Vi kan ikke
se bort fra Jesu lidelse og
død. Det må blive et fortegn
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for alt og alle, som vi ser
lide og dø – tæt på eller en
som fjern forfærdelig viden
fra alverdens fangelejre og
undertrykkelse
At dér er Jesus – og hvis
vi tror, at Jesus er Guds søn,
menneskesønnen, der viser
os hvem Gud er, så kan vi
heller aldrig se uden om det
lidende og døende menneske. Vi bliver nødt til at forholde os til det, for der er
Gud og det vil sige, at der
findes ikke noget højere mål
eller nogen hensyn, som går

forud for det menneske,
der lider. Vi må aldrig
glemme eller blive ligegyldige.
Korsets tegn er tegnet
på Guds kærlighed.
Jesus giver sig selv som
det yderste udtryk for en
kærlighed, der ikke
standser overhovedet,
og som ingen derfor kan
lukkes ude fra. Var han
ikke gået til den yderste
ydmygelse, så ville den
yderste ydmygelse stadig være for de forbandede og udstødte. Men
nu er alt blevet givet. Til
alle.
I Johannes-evangeliet
kap. 15 siger Jesus:
”Dette er mit bud, at I
skal elske hinanden,
ligesom jeg har elsket
jer. Større kærlighed har
ingen end den at sætte
sit liv til for sine venner.
I er mine venner, hvis I
gør, hvad jeg påbyder jer”.
Gud har i korsets gåde allerede givet os det, vi skal
give videre. Han byder os
den kærlighed, vi skal byde
videre – den eneste kraft,
der kan gøre op med den
stærkes ret, undertrykkelsen
og lidelsen og angsten.
(Salmebogen nr. 192 Hil
dig, Frelser og Forsoner og
nr. 260 Du satte dig selv i de
nederstes sted)
Marianne Christiansen
Foto: Flemming Andersen

Den ny salmebog i kapellet
Til pinse er det 3 år siden
den ny salmebog blev udgivet og indført ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Thisted Kirke. På det
tidspunkt var der ikke så
mange kirkegængere, der
selv havde anskaffet salmebogen, og derfor besluttede
menighedsrådet at supplere
ved gudstjenesterne med de
75 bøger, der var indkøbt til
Vestre Kapel. Det gjorde
heller ikke så meget, for det
er ikke de nye salmer, der
bruges ved begravelser.
Nu er tiden gået og der er
blevet råd til at købe supplerende salmebøger til kirken,
så de påtænkte salmebøger
kan bruges i kapellet. Derfor
vil kommende begravelser
og bisættelser fra Vestre
Kapel være med salmer fra
den ny salmebog.
Nogle var skeptiske over

for en ny salmebog, men
langt de fleste er glade for
det skift der er sket og
mulighed for at synge nyere

salmer med nyere sprog og
præget af en nyere samfundsudvikling.
Tekst og foto:Fl. Andersen

Automatisk ur og ringning
Der er blevet installeret
automatiske klokkeringning
og digital styring af de gamle urskiver i Thisted Kirkes
gamle tårn.
Det er foretaget af klokkefirmaet Thubalka fra Vejle,
som gennem mange år har
haft tilsynet med klokkerne,
og som også installerede
klokkespillet. Nu vil det

gamle urværk blive sat ud af
kraft, men som et gammelt
klenodie på godt 150 år, skal
det dog stadig vedligeholdes, så det ikke går til. Vi
har måttet erkende, at de
usikre forbindelser fra
urværk til visere, ikke kan
forenes med moderne
ønsker om et ur, der passer.
Tænk på, at det gennem

mange år styrede hele byens
liv. Man gik jo ikke rundt
med armbåndsure, men når
kirkeuret og klokken ringede den borgerlige ringning
ca. kl. 12, så gik alle hjem til
middag, og man kunne
måske nå en lille en på øjet,
inden dagens hårde arbejde
fortsatte til sent på dagen.
Flemming Andersen
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April
Søndag 2. april
08.30, gudstjeneste v. E.Agger
10.00, højmesse v. M.Christiansen
(DR radiotrasmission)
Tirsdag 4. april
19.30, M&Ks venner, ”Danmission – rige
oplevelser med/i mission ude i verden og
herhjemme” v. tidl. ungdomssekretær i
DMS A.M.Roesen.
Onsdag 5. april
14.30, KC, onsdagssammenkomst,
”det danske mobilhospital i Indonesien”
v. E.B.Mortensen, sektionschef for
Beredsskabsstyrelsen Nordjylland.
Torsdag 6. april
19.30, IM, indremissionær L. M. Nielsen,
Viborg
Søndag 9. april (palmesøndag)
10.00, højmesse v. P.H.Poulsen
19.30, musikgudstj. v. M.Christiansen
Thisted Folkekor medvirker.
Onsdag 12. april
14.30, IM, ”Vi synger påsken ind”
v. H.Sohn, Aalborg
Torsdag 13. april (skærtorsdag)
10.00, højmesse v. G.Ishøy
19.30, gudstjeneste v. M. Christiansen
Fredag 14. april (langfredag)
08.30, gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00, højmesse v. G.Ishøy
Søndag 16. april (påskedag)
08.30, gudstjeneste v. M.Christiansen
10.00, højmesse v. P.H.Poulsen
Mandag 17. april (2. påskedag)
10.00, højmesse v. G.Ishøy
(Børne-familiegudstjeneste)
Tirsdag 18. april
19.30, KFUK-senior, ”angst og mod” om
Martin Luthers liv v. K. Agger, Thisted.
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Onsdag 19. april
10.00, IM, formiddagscafé.
Lørdag 22. april
10.00, konfirmation v. G.Ishøy
(Østermølleskolen)
Søndag 23. april
08.30, gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00, højmesse v. M. Christiansen
Onsdag 26. april
14.30, IM, indremissionær A.Søndergaard, Thisted.
19.30, Sognets Dagligstue, "Kristentro belyst ved eksempler fra litteraturen" v.
J. Thastum, Hillerslev
Fredag 28.april
19.30, IM, ”Flekkerø-gutterne,” Norge.
Lørdag 29. april
19.30, IM, ”Flekkerø-gutterne,” Norge.
Søndag 30. april
09.00, konfirmation v. G.Ishøy
(Rolighedsskolen)
11.00, konfirmation v. G.Ishøy
(Rolighedsskolen)

Maj
Tirsdag 2. maj
19.30, M&Ks venner, ”er Bibelen så
kedelig som vi går og tror?” v. dr.teol.
K.K.Hansen, Lystrup.
Onsdag 3. maj
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst, ”kunst og tro i 1000 år” v. H. Fogde, fhv. seminarierektor, Nr. Nissum
Torsdag 4. maj
19.30, IM, missionær P. Hansen, Aalborg.
Søndag 7. maj
09.00, konfirmation v. P. H. Poulsen
(Tingstrup Skole)
11.00, konfirmation v. P. H. Poulsen
(Tingstrup Skole)

Onsdag 10. maj
14.00, svagføregudstj. v. Marianne Christiansen, med efterfølgende samvær i KC.
14.30, IM, sognepræst J. Hornstrup, Vammen.
Torsdag 11. maj
19.30, IM, møde v. ?
Fredag 12. maj (St. bededag)
10.00, konfirmation v. M. Christiansen
(Østre Skole)
Søndag 14. maj
08.30, gudstjeneste v. G.Ishøy
10.00, konfirmation v. M. Christiansen
(Thisted Friskole)
Tirsdag 16. maj
19.00, KFUK-senior, udflugt
Onsdag 17. maj
10.00, IM, formiddagscafé.
Torsdag 18. maj
19.00, Børne-familiegudstjeneste v. Gitte
Ishøy

Søndag 21. maj
10.00, højmesse v. P.H.Poulsen
16.00, evensong v. M.Christiansen
Onsdag 24. maj
14.30, IM, pastor emeritus N. E. Rosendahl, Fjerritslev.
19.30, Sognets Dagligstue, Jytte og Carsten
Lyngs fortæller fra en netop afsluttet rejste til
landet i brændpunktet - Israel.
Torsdag 25. maj (Kr. himmelfartsdag)
10.00, højmesse v. G.Ishøy
Søndag 28. maj
08.30, gudstjeneste v. P.H.Poulsen
10.00, højmesse v. M.Christiansen
Forsidefoto: Leif Damsgaard Jensen

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

Gudstjenester i radioen
Optagere fra Thy Folkekirkelige Radioudvalg har nu i 20 år
optaget gudstjenester fra kirkerne i Thy. I kirkerne lægger
menighederne nok ikke meget
mærke til optagelserne, men
det går jo også efter mottoet
”gerne høres, ikke ses”.
Thy Folkekirkelige Radioudvalg har 4 frivillige og ulønnede optagere, som på skift

kommer til de kirker, der er
medlemmer. Det gælder 33 ud
af 52 sogne.
Den færdige og redigerede
optagelse sendes via Thisted
Dagblad til ”Guld FM” i Holstebro.
Udsendelsen bringes dagen
efter, altså mandage kl. 18.05
på frekvensen 106,7 for Thisted bys vedkommende.

Prøv at lytte til ”Guld FM”
en mandag kl. 18.05. Det er
måske ikke fra dit eget sogn,
men du vil sikkert nyde udsendelsen alligevel.
Radioudsendelse med optagelse af søndagens gudstjeneste fra en af Thy’s kirker hver
mandag.
Erik Jespersen

Radioudsendelse
med optagelse af søndagens gudstjeneste
fra en af Thys kirker
hver mandag kl. 18.05 på ”Guld FM”.
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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.
Kirkegårdsleder: Sally Enevoldsen,
Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32.
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 6. april og 4. maj,
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:
3/4
M. Christiansen
10/4
M. Christiansen
17/4
G. Ishøy
24/4
P. H. Poulsen
1/5
G. Ishøy
8/5
P. H. Poulsen
15/5
M. Christiansen
22/5
P. H. Poulsen
29/5
M. Christiansen
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
12/4
P. H. Poulsen (onsdag kl.10)
12/4
B. Madsen (onsdag kl.15)
27/4
G. Ishøy
11/5
M. Christiansen
24/5
B. Madsen
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.

Det var fedt!

Gudstjenesten for sent udviklede og udviklingshæmmede
torsdag d. 9. februar kl. 17 forløb rigtig godt.
Preben og drenge-mandsko-

ret fik mange roser. Ligeledes
fik Dims mange roser for sin
flotte artikel i Thisted Dagblad. Alfred Larsen klarede
opgaven med at bede ind- og

udgangsbønnen samt uddeling
af nadverbrød rigtig flot.
Den hjemmelavede suppe
og de hjemmebagte flûtes,
som blev indtaget i kirkecentret efter gudstjenesten, indhentede også stor ros og Linie
8 vakte begejstring.
Så alt i alt var det en dejlig
oplevelse!
Af hensyn til det udearbejdende folk har vi fået forespørgsel om at flytte kommende arrangementer en halv
time.
Næste gudstjeneste bliver
derfor en høstgudstjeneste den
21. september, kl. 17.30.
Tekst:Troels Winther
Foto: Leif Damsgaard
Jensen
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Minikonfirmander - det er sjovt og livligt
- Børn i 3. klasse er fulde
af visdom og dybsindige
spørgsmål. De lever med og
skjuler ikke deres personlighed. De synger glad og gerne
- og skulle underviserne komme til at glemme Fadervor og
de faste salmevers, så skal han
eller hun nok få det at vide!
Sådan fortæller sognepræst
Marianne Chriatiansen om sin
oplevelse af arbejdet med
minikonfirmander. Lige nu
har hun sit første hold, siden
hun i september blev ansat
ved Thisted kirke.
Her har ordningen med
minikonfirmander været en
del af præsternes arbejde gennem flere år, og de har alle tre
tilknyttet en "støttepædagog".
Rækken af disse medhjælpere
kan man se på kirkens hjemmeside.
Ordningen med minikonfirmander har bl.a. sin baggrund
i, at folkeskolen siden 1973
ikke har dåbsoplæring som
opgave. Det er først og fremmest forældrenes opgave at
"oplære barnet i den kristne
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tro", som det siges ved dåben.
Tidligere kunne forældrene
regne med, at folkeskolen
varetog noget af den opgave.
Men der opstod altså et tomrum, som det måtte være folkekirkens opgave at udfylde.
Der er dog kun tale om et
kort forløb - som regel et halvt
års ugentlig undervisning.
Alligevel har det vist sig at
være meget givende for børns
bevidsthed om kirke og kristendom og for præsterne og
andre underviseres måde at
møde og formidle til børn på og i det hele taget for et nærmere forhold mellem kirke og
hjem.

Lokalt lægges tilbuddet til
rette i samarbejde med de tre
folkeskoler og foregår i Kirkecentret og i kirken.
- Vi leger og lærer, fortæller
historier, går på opdagelse i
kirken, synger, laver teater,
maler billeder og mange andre
ting, fortæller Marianne Christiansen.
Det er frivilligt at deltage.
Præsten, som har ansvaret for
denne dåbsoplæring, kan tillade, at børn deltager, selv om
de ikke er døbt og heller ikke
medlemmer af folkekirken.
Børnene kan dog kun deltage,
hvis forældrene giver deres
samtykke.
Det er på ingen måde en
betingelse for senere at blive
konfirmeret, at man har deltaget i minikonfirmand-undervisningen, men både præster
og konfirmander oplever det
positivt, at de kender hinanden i forvejen og har dette
fælles grundforløb med sig til
den "rigtige" konfirmationsforberedelse.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

