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»Kom og sæt dig!«
Min gemal og jeg er så heldig
at bo tæt ved strand og skov.
Dagligt søger vi ned til vandet,
og når tiden tillader det også ud
til Eshøj. På vores vej har vi
opdaget en bænk. Den er af
sten og efterhånden helt overgroet af græs. Men vi fandt den
altså, fik den gjort lidt ren, satte os ned på bænken og nød
udsigten ind over Thisted by og
Thisted bredning.
Hvis vi giver os til at tænke
over det, så findes der rigtig
mange bænke ude i naturen og
i Thisted by: I Eshøj findes der
mange bænke, lige til at tage i
brug og nyde naturen, luften og
vandet – og måske den medbragte eftermiddagskaffe.
Inde i vores by findes der et
væld af bænke: Nede ved havnen, ved rensningsanlægget,
ved campingpladsen, alle steder med storslået udsigt over
Thisted bredning; ved Søndre
kirkegård på kærlighedsstien,
ved Thisted kirke, inde i kirken, rundt om i gågaden, ved
parkanlæg, inde i varehuse.
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Der findes rigtig mange bænke
rundt omkring os. Har vi brug
for dem, er det bare om at sætte sig.
En bænk er nemlig god for
mange ting. Inde i byen kan vi
hvile vores trætte fødder,
måske drikke en kop kaffe eller
sodavand, spise en is, eller bare
sidde lidt for at samle kræfter
til at komme videre med indkøbene.
Måske sidder der et menneske på den bænk, vi har valgt at
sætte os på. Måske har det
menneske lige mistet en elsket
ægtefælle, nu trænger han bare
til at snakke lidt med andre.
Inde i vores kirke er der et
væld af bænke. De er lige til at
tage i brug: Til hverdag, hvor
kirken også er åben fra morgen
til aften. Man kan tænde et lys,
sætte sig på bænken, nyde stilheden og freden eller måske
være heldig at én af vores organister øver sig. Søndag er der
også plads på bænkene, plads
til enhver som måtte have brug
for det og lyst til at sidde i kir-

ken. Ude i naturen søger vi som
oftest ensomheden, freden og
roen. Efter en god travetur er
det godt at komme ned at sidde
på en bænk. Er udsigten så
smuk, ja, så kan man næsten
ikke forlange mere.
Man kan ligefrem blive
overvældet af glæde og
taknemmelighed over bare at
være til. Man kan ikke andet
end at takke Gud Skaberen.
Måske vil én eller anden
læser tænke ved sig selv: Det er
godt nok et underligt tidspunkt
at skrive om bænke på. Måske.
Men bænke kan bruges hele
året rundt: Man kan tørre dem
af for vand. Er det koldt, kan
man bare sætte sig på et par
vanter eller et halstørklæde.
Bænke er nemlig til for at blive
brugt hele året rundt.
Egentlig går jeg slet ikke
ind for nytårsforsætter – de bliver jo aldrig holdt, i hvert fald
ikke mine ! – men vi kunne jo
passende have nytårsforsæt for
både det kirkelige nytår (i år 3.
december) og det borgerlige
nytår (1. januar 2007), og det
kunne være, at vi virkelig satte
os, når bænkene rundt om i
vores by og ude i naturen kaldte : ”Kom og sæt dig! Fald til
ro, vær lidt stille!” Måske vil
dit indre dig noget, måske vil
din næste dig noget, måske vil
din Skaber dig noget. Det er i
hvert fald et forsøg værd.
Læserne af kirkebladet
ønskes hermed et velsignet
nytår.
Gitte Ishøy
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Velkommen til Jonna Kyvsgaard
Thisted kirke har fået besat
den ledige stilling som kordegn. Den nye person i stillingen er Jonna Kyvsgaard,
der kommer fra en stilling
som lærer i Aalborg. Hun
har også en god portion
kontorerfaring med i bagagen og er i det hele taget
bredt uddannet.
Det er ikke så lidt af en
blæksprutte, menighedsrådet har været på jagt efter.
Der var da også kun én af
samtlige ansøgere, der havde samtlige de uddannelser,
som kræves. Denne ansøger
blev imidlertid vraget af
andre grunde.
I stillingsopslaget, som
var et genopslag, havde
menighedsrådet lempet kravene, så man også ville tage
ansøgere i betragtning, som
kun havde en del af uddannelserne men var villige til
at supplere med resten.
Sådan en er Jonna Kyvsgaard. Hun er 49 år og har
et længere karriereforløb
bag sig, dels som chefsekretær og sekretariatsleder,
dels som lærer i Aalborg
siden 1998. Også den hidtidige kordegn, Flemming
Andersen, som fratrådte til
august, kom fra en stilling
som folkeskolelærer.
Gennem årene har Jonna
Kyvsgaard taget en lang

række kurser samt flere
uddannelser: engelsk/fransk
korrespondent, merkonomeksamen i organisation og
strategi, virksomhedsøkonomi, ledelse og samarbejde, lærereksamen og uddannelse som kordegnevikar.
Jonna Kyvsgaard har deltaget aktivt i sognelivet ved
Margrethekirken i Aalborg,
bl.a. som medlem af menighedsrådet. Hun var desuden
medlem af FDF's bestyrelse,
udpeget af menighedsrådet.
Og så har hun udført frivilligt kirkeligt arbejde som
alterdame og oplæser m.v.
Siden 1998 har hun været
lærer på Herningvej Skole,
som er en stor, flerkulturel
skole, hvor en tredjedel af
eleverne er af anden etnisk
oprindelse end dansk. Så
den nye kordegn er vant til
at omgås en broget mangfoldighed af mennesker.

Privat er Jonna Kyvsgaard
gift med Henrik Kyvsgaard,
og parret har to store drenge, hvoraf den ene er hjemmeboende. Jonna og Henrik
har i øvrigt tidligere talt om,
hvordan både bymiljø og
naturen i Thy tiltalte dem og
opfyldte deres drømme.
Jonna flyttede ind i en lejlighed i Thisted i forbindelse med sin tiltrædelse den 1.
november. Ved menighedsrådsmødet i november blev
hun budt velkommen af
arbejdskolleger og menighedsråd. Rådets formand
Anna Marie Rask har også
bedt redaktionen af kirkebladet bringe en velkomsthilsen på tryk, hvilket hermed er sket.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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December
Fredag 1. december
14.00: Sognets dagligstue, julestue.
17.45: IM, adventsfest v. ungdomskonsulent
Brian Thisgaard Olesen, Aalborg (+ spisning).
Lørdag 2. december
14.30: Koncert, G. F. Händels Messias med
medlemmer fra Aalborg Symfoniorkester
og Thisted Kirkes drenge- mandskor, dirigent Preben Nørgaard Christensen.
Søndag 3. december
08.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
10.00: Højmesse v. G. Ishøy.
Onsdag 6. december
14.30: Onsdags-sammenkomst, adventshygge
v. P. H. Poulsen. Nordvestjysk Pigekor
medvirker.
Torsdag 7. december
19.30: IM, møde v. missionær Simon Overgaard, Lemvig.
Søndag 10. december
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.
12.00: Sognets dagligstue, kirkefrokost efter
højmessen.
Onsdag 13. december
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. pens. missionær Alfred Søndergaard, Thisted.
15.45: Sognets dagligstue, besøg af pigekor.
Søndag 17. december
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
19.30: Julemusik-andagt v. G. Ishøy og Thisted Folkekor.
Tirsdag 19. december
14.30: KFUK SENIOR, »Lidt om salmedigteren Kingo«, advents- og julemøde v.
Elsa Højgaard, Thisted.
16.30: En halv times orgel-andagt som forberedelse til julen, organist Preben Nørgaard
Christensen.
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Onsdag den 20. december
10.00: IM, formiddagscafé.
16.30: En halv times orgel-andagt som forberedelse til julen, organist Svend Ole Kombak.
Torsdag 21. december
16.30: En halv times orgel-andagt som forberedelse til julen, organist Preben Nørgaard
Christensen.
Fredag 22. december
19.30: Engelsk julemusik med medlemmer
fra Aalborg Symfoniorkester, Thisted
drenge-mandskor, organist Svend Ole
Kombak og dirigent Preben Nørgaard
Christensen.
Lørdag 23. december
16.30: En halv times orgel-andagt som forberedelse til julen, organist Svend Ole Kombak.
Søndag 24. december (juleaften)
10.00: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
13.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
15.00: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
16.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
Mandag 25. december (juledag)
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
Tirsdag 26. december (2. juledag)
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.
Torsdag 28. december
14.30: IM, eftermiddags-julefest v. missionær
Grethe Friberg, Thisted.
19.00: IM, julefest for hele familien v. børnekonsulent, Erika Engstrøm, Aalborg.
Fredag 29. december
19.00: KFUK SENIOR, julefest for hele
familien.
Søndag 31. december (nytårsaften)
10.00: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
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Januar
Mandag 1. januar (nytårsdag)
16.00: Højmesse v. M. Christiansen.
Onsdag 3. januar
14.30: Onsdags-sammenkomst, nytårsfest
v. M. Christiansen. Amerikansk lotteri.
Søndag 7. januar
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
10.00: Højmesse v. P. H. Poulsen.
Mandag 8. januar
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Holy
airforce« v. billedkunstner Bodil Sohn,
Skanderborg.
Onsdag 10. januar
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. missionær
Svend Taulborg, Struer.
Torsdag 11. januar
19.30: IM, alliancebedemøde i Thisted
Missionshus.
Søndag 14. januar
10.00: Højmesse v. M. Christiansen.
19.30: Gudstjeneste v. P. H. Poulsen.
(Evangelisk Alliances bedeuge).
Tirsdag 16. januar
14.30: KFUK SENIOR fælles med
Sømandskredsen, Keld Østergaard taler.
Onsdag 17. januar
10.00: IM, formiddagscafé.
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19.30: Kirkecentret, sogneaften, »Den danske sang - en ung blond pige eller gammel vis kone« v. Henrik Svane, Thisted.
(fællesspisning kl. 18.00, pris 40 kr., tilmelding til Kirkekontoret, tlf. 97 92 24 71
senest mandag kl. 12.30).

Lørdag 20. januar
14.30: IM, kredsstævne i Thisted.
(program udkommer senere).
Søndag 21. januar
08.30: Gudstjeneste v. M. Christiansen.
10.00: Højmesse v. G. Ishøy.
Mandag 22. januar
10.30: Kirkecentrets Højskoledage, »Jerusalem - Judæa - Det døde Hav. Menneskene - dagliglivet og religionerne« v.
lektor Finn Mynster Christensen,
Viborg. .
Onsdag 24. januar
14.30: IM, eftermiddagsmøde v. tidl. vicepolitikommisær Orla Ervolder, Viborg.
19.30: Sognets dagligstue, frimenighedspræst, Benne Holwerda genfortæller
romanen »Veronika beslutter at dø«.
Torsdag 25. januar
17.30: Kyndelmissegudstjeneste v. G.
Ishøy. (specielt for sentudviklede og
udviklingshæmmede).
19.30: IM, møde v. missionær Bjarne Taulborg, Aabybro.
Søndag 28. januar
08.30: Gudstjeneste v. G. Ishøy.
10.00: Højmessse v. P. H. Poulsen.

Kirkekontorets åbningstider
Åbningstiderne er: Mandag-fredag: kl. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00
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Sognet

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. 9.30-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00.

Menighedsrådsmøde
Torsdagene 7. december og 11. januar.
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

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.

På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16, Fax 97 92 27 89,
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: Jonna Kyvsgaard, tlf. 97 22 11 00,
Grethe Pedersen (ass), tlf. 97 92 40 35
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.
Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.
Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.
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Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.

04/12
11/12
18/12
25/12
01/1
08/1
15/1
22/1
29/1

Gitte Ishøy
Poul Henning Poulsen
Gitte Ishøy
Marianne Christiansen
Marianne Christiansen
Poul Henning Poulsen
Marianne Christiansen
Gitte Ishøy
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, kl. 10.00
Plejehjemmet Kristianslyst, kl.15.00
14/12
24/12
24/12
11/1
25/1

Marianne Christiansen
Gitte Ishøy
(Højtoftecentret kl. 10.00)
Poul Henning Poulsen
(Kristianslyst kl. 10.00)
Maibrit Nygaard
Torill Kristensen

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:
Flemming Andersen.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
Forside: Leif Damsgaard Jensen.
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Blomsterløg i kirkens plæner

I det milde efterår satte kirkegårdsgartnerne 18.000 krokusløg af
sorten »Flower Record« med præcis afstand på 10 cm x 10 cm.
Her er det Hanne Sørensen og Martin Sørensen, der sætter løg.

Blå krokusflod
Krokussen blomstrer, når
vinteren slipper sig tag. Isen
smelter og vandløbene svulmer op til blå floder i det
grønne landskab. Som en
forårsbebuder vil en blå flod

om få måneder bugte sig fra
Thisted Kirkes tårn og ned
over den grønne, gamle kirkegård.
Formålet med krokusfloden er at give borgere og
turister en smuk oplevelse,

når de går over kirkegården.
Krokusfloden flyder som et
bevis på foråret og spår om
den gode sommertid.Den er
tænkt som et symbol på håb
og lyse tider.
Floder flyder konstant fra
et sted til et andet. Ligesom
menneskelivet er floder i
konstant bevægelse og i
konstant forandring. Flere
steder krydses kirkegårdsstierne af krokusfloden.
Hvis du stopper op lige der,
kan du se både op og ned ad
den bugtede krokusflod.
Mens du krydser krokusfloden og ser den fra forskellige vinkler, kan du på samme
måde stoppe op og reflektere, i forvisning om at foråret
lurer lige om hjørnet.
Sally Thorning Enevoldsen

Julegave-idé
udgivet. Der er genoptrykt
udgaver, som tidligere var
udgået. Der foreligger nu 4

forskellige, som kan købes
hos byens radioforhandlere,
eller på kirkekontoret.

Her i adventsperioden nyder
mange at lægge en CD på og
høre stemningsfyldt julemusik. Vi vil gøre lidt reklame
for de CD’er, som Thisted
Kirkes drenge- mandskor har
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Jul på kirkegården

Når dette læses, står der
advent på kalenderen. Men
på kirkegårdens arbejskalender har der faktisk stået
jul gennem længere tid. Fra
oktober og nogle måneder
frem har gartnerne nemlig
travlt med den årlige grandækning på gravene.
I år fik arbejdet en meget
ublid start, da startskuddet
næsten blev overdøvet af
regn og rusk, men gartnerne
har god erfaring med at klæde sig fornuftigt på til arbejdet, så de har knoklet flittigt
med den store opgave.
Vi var forbi en dag i tørvejr og fik nogle billeder af
arbejdet – på kirkens hjemmeside er der et mere omfattende dias-show.
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Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen

