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Jeg har påsken stående på
vores køkkenmur . . .
standelse, ændring, forvandling, fortsættelse, nyt liv, evigt
liv ….

TRÆET

TULIPANLØGET

Snart bliver vi belønnet for at
Træet får mange tanker frem
have sat forårsløg ned i jorden
i os: Fra vores nordiske mytoi efteråret. Snart vælder forlogi: Den vidunderlige legende
årsblomsterne op af den våde,
om træet Yggdrasil. Eller den
mørke muld. Deriblandt også
jødiske legende om livets træ
tulipanen. Som alle andre løg
fra Det gamle Testamente. På
må også dette løg ned i den kolen forunderlig måde væves de
de, mørke muld og ligge som
gamle jøders historie sammen
død et stykke tid, før det sætter
med vores og bringer godt nyt
rødder og giver sig til at vokse
Vores kordegn Kent Arne bad
fra hinsides:
og forvandle sig til den smukmig skrive en artikel
keste tulipan. Tulipatil dette kirkeblad. Jeg
”Nu er Guds bolig hos menneskene.
nen er ligesom sommåtte selv vælge emnet
De skal være Guds børn, og han deres Far.
merfuglen
symbol
– jeg skulle bare lige
Han vil tørre hver tåre af deres øjne.
på skønhed, kostbarhuske på at dette numDøden skal ikke være mere.
hed og forvandling.
mer også omhandler
Hverken sorg eller skrig eller pine skal være mere.
Også på ændring og
påsken!
For det, som var, er nu forsvundet.
forvandling.Her fra
Ja, så var det jo beOg han, som sidder på troen, siger:
vores køkken skal
stemt. Men hvad skulle
Se, jeg gør alting nyt!”
der lyde et: RIGTIG
jeg så skrive om? Mens
GLÆDELIG PÅSKE
jeg forberedte vores
TIL JER ALLE. MÅ
aftensmad faldt mit blik på
SOMMERFUGLEN
GUD STADIG FORUNDRE OG
vores smukke glasting lavet af
Hvem af os elsker ikke sommerFORBAVSE OS
kunstneren Gitte Røntved. Det
fuglen? Hos os er vi vilde med
Gitte Ishøy
slog mig pludselig: De glasting
dette sarte insekt. Vi er så vilde
forkynder hver især påske: Opmed det, at vi har plantet 8 nye
sommerfuglebuske ude i vores
have. Vi fryder os over det nye
liv, vi har fået i vores have. Vi
har fået sværme af små sommerfugleskyer. Sommerfuglen
er symbol på udsathed, skønhed, forvandling. Især tanken
om forvandling kan hjælpe
os lidt, når vi mister et elsket
menneske. Vi forvandles fra ét
til noget andet …. Javist, tanken er ligesom sommerfuglen
sart og skrøbelig.



Sogneaftener
Sogneaftener, der efter eget
ønske kan indledes med
fællesskab rundt aftensmåltidet, er en række
sammenkomster hvor
foredrag er den centrale del.
Måltidet begynder kl. 18.00
og koster kr. 40,-.
Midtvejs serveres der kaffe
og kage for kr. 20,-.
Aftenen afsluttes med
fællessang.
Foredragene begynder
kl. 19.30 hvortil der er gratis
adgang.

16. A PR I L

”Takt og tone med plads til
unoder”
Man tager lidt Emma Gad og
tilsætter lidt Lotte Heise, så får
man foredragsholderen Gitte
Hornshøj. Det er måske en lidt
tarvelig fremstilling, men det
er den første indskydelse, når
man hører kvinden, der gang
på gang får forsamlinger til at
le med historier om, hvordan
man omgås andre mennesker.

Tilmelding til Kirkekontoret
senest mandage kl. 12.30,
tlf. 97 92 24 71.
Arr. Thisted menighedsråd.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 12. maj kl. 11.00 afholdes der friluftsgudstjeneste
ved Nors Sø. Der kommer yderligere information i dagspressen, på hjemmesiden og i vort
elektroniske nyhedsbrev.



Seraphin Mututas
- fra en flygtningelejr i Uganda til en lejlighed på Refsvej
I en lejlighed på Refsvej bor
Seraphin Mututas. Det har han
gjort siden en dag i oktober,
hvor han på få døgn blev flyttet
fra varmen og menneskemylderet og uroen og frygten i en
flygtningelejr i Uganda til roen
og stilheden og køligheden i
Thisted – desværre fulgte frygten med. Selv her, hvor vi sidder
i Seraphins spartanske, velordnede værelse med nescafé og
danskbøger og en dansk bibel
på bordet, er frygten med.
”Jeg frygter for min kones liv
og for vores børn. Hun venter
barn og skal føde til maj. Livet i
flygtningelejren er barsk . Man
bliver syg af at leve under de
primitive forhold og der er ikke
råd til lægehjælp. Men det værste er frygten for, at dem, der
stræbte mig efter livet i Congo
og siden i Uganda, før eller siden vil få ram på min familie,”
fortæller Seraphin. Frygten er
flyttet med til Thisted, så der er
mange detaljer familien, som
Seraphin ikke ønsker offentliggjort, ikke engang i kirkebladet: ”Man ved aldrig, hvem der
læser med”, siger han.
Første gang jeg mødte Seraphin var det som en del af den
gruppe på 15 mennesker fra
Congo og Burundi, som nu er
bosat i Thisted og Hanstholm.
2. Søndag i advent bidrog mange af congoleserne til gudstjenesten i Thisted kirke med
både dansk julesang og congolesisk lovsang. Dengang sagde
Seraphin lidt undskyldende til
menigheden: ”Vi er fra Afrika,

så vi kan ikke lade være med at
bevæge os og danse og synge,
når vi er glade”. Og det var dejligt at opleve på en vintersøndag.
Men det afrikanske livsmod har mange ting at kæmpe
imod.
Seraphin og gruppen af congolesiske flygtninge har lært
frygten at kende i borgerkrigen
i Den Demokratiske Republik
Congo – den krig, som man regner med har kostet flest menneskeliv efter 2. Verdenskrig.
Seraphins hjemegn er den østlige del af landet, der grænser
op til Rwanda og Burundi og
Uganda. Udløbere af folkemordene i Rwanda og Burundi og
de kaotiske forhold med rebeller, der bekriger hinanden indbyrdes og tager civilbefolkningen som gidsler, har skabt frygtelige forhold for befolkningen
og værst af alle for børnene.
Rebellerne har gennem mange
år brugt børnesoldater – fanget og tvunget børn til at bære
våben og myrde. Voldtægt og
lemlæstelse af børn og voksne
har sat dybe sår i samfundet og
i menneskers liv. Fælles for de
nye congolesiske thyboere er,
at de har oplevet og set grusomheder, som vi andre helst ikke
vil tænke på. Men de kan ikke
blive fri for at tænke.
Lige da Seraphin var kommet til Thisted, var han mest
optaget af, hvordan han kunne
skaffe hjælp til det arbejde for
udsatte og handicappede børn,
som han måtte flygte fra.

Seraphin, der er uddannet
sygeplejerske, var i sin hjemegn leder at et lokalt sundhedscenter og et rehabiliteringscenter for børnesoldater og for de
børn, der er blevet ofre for volden – ikke mindst handicappede piger, som er en særlig udsat
gruppe. Desuden har han tidligere rejst ud som missionær
og sundhedsarbejder i landene
omkring Congo.
”Alt for mange steder er der
mangel på helt basal medicin,
så folk dør af simple sygdomme
og parasitter, som sagtens kunne behandles. Og mange steder
lider folk under uvidenhed og
frygt for onde ånder og guder.
Det, jeg brænder for, er at udbrede medicin og evangelium
– kristendom og sundhed,” siger han med et lille smil.
Det var arbejdet med børnene og den viden om rebellernes
grusomheder, som han fik via
sit arbejde, der betød, at han
måtte flygte – for rebellerne
er ikke interesseret i vidner og
i, at deres magt bliver modarbejdet. Efter flere stationer i
sin flugt havnede Seraphin og
hans familie i en flygtningelejr i Uganda. Her har de siddet i to år, indtil Seraphin af
FN-udsendinge fik tilbudt asyl
i Danmark – som en af de ”kvoteflygtninge”, Danmark efter
aftale med FN tager imod. Han
tog imod muligheden, fordi han
fik den besked, at hans kone og

- fortsættes side 7



Onsdagssammenkomster
landet og spændingsfeltet mellem to kulturer, og mødet med
den grundvigske højskoleform,
har ført ham ind i et bredere
kulturelt og mellemfolkeligt
engagement. For Henrik Svane
er mødet mellem forskelligheder ikke en trussel, men noget
frugtbart og inspirerende - som
stemmer, der krydser og modsvarer hinanden og bliver til
musik, hvis vi tør...!

Onsdagssammenkomst
henvender sig til alle,
der har lyst til en god
eftermiddag med ny viden
og inspiration, samtale og
sang og et godt kaffebord.
Det foregår i
Thisted kirkecenter,
Vestergade 10.
Alle sammenkomster
starter kl. 14.30.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Kaffe kan købes for kr. 20,-.

storisk baggrund og dramatiske
hændelser. De fleste vil kende
Kirsten og Eskil, som er tidligere sognepræst. Udover deres
arbejde i byen er de flittige
rejsefører til mange forskellige
rejsemål.

6. maj

2. april

Arr. Onsdagsgruppen
og Thisted menighedsråd.

5. marts

Fra et liv i Afrika
Hvor er hjem, er det Danmark
eller er det Zimbabwe? spørger
Birthe Kirk i en af sine novellesamlinger. Ud fra sine digte
og noveller vil Birthe Kirk vise
billedere af afrikansk kultur,
et samfund, der hærges af politisk vold, kriminalitet og AIDS,
og også af fortællinger og menneskeskæbner. Sammen med
sin mand Wolle Kirk og deres 5
børn har hun i mere end 30 år

Den danske sang - en ung
blond pige eller en gammel
vis kone?

Her begyndte reformationen
- på tur i Luthers hjemland

Musikken og sangen er Henriks Svanens faglige baggrund
og hjertesprog, men både den
sønderjyske opvækst i grænse-

Kirsten og Eskil Agger viser
billeder og fortæller fra deres
rejser i Luthers hjemland. Vi
kommer tæt på personer og hi-



- fortsat fra side 5
børn kunne følge efter i løbet af
et års tid.
Men nu sidder Seraphin skilt
fra sin gravide kone af mange
tusinde kilometer og har fået
besked om, at han først om 7
måneder kan forvente at få svar
på sin ansøgning om at få kone
og børn til landet. Og hvis svaret er positivt, er der ingen, der
kan sige, hvor lang tid, der vil
gå, før de kan komme. Hvis det
er negativt, ved han ikke, hvad
han skal gøre.
”Det er frygteligt kun at kunne vente og ikke kunne gøre noget for sin familie. Eg synes, jeg
har svigtet dem. Engang imellem får vi forbindelse med hinanden via telefonen. Min kone
har svært ved at holde modet
oppe. Jeg prøver at give dem
håb for fremtiden. Den store
af drengene elsker fodbold, og
det er der jo ikke mange mu-

ligheder for flygtningelejren.
Jeg prøver at fortælle ham om
fodboldholdene og banerne i
Thisted og han glæder sig helt
vildt. Men jeg er bange hele
tiden og desperat over ikke at
kunne få svar på ansøgningen
før længe efter, at min kone har
født. Måske er hun død inden
– forholdene i lejren er ikke
sikre. ”
Seraphin taler flydende
fransk, engelsk, lingala og swahili, og forsøger nu af al magt
at lære det danske sprog på
Sprogskolen. ”Jeg ved, at det
er nøglen til at blive integreret i det danske samfund – at
jeg kan tale sproget. Men mine
tanker kredser hele tiden om
familien, og jeg har svært ved
at lære – også fordi jeg kender
så få danskere, som jeg kan tale
med. Jeg har været vant til altid at kunne løse problemer og
hjælpe andre mennesker, men
nu sidder jeg her, og kan ikke

gøre andet end at vente. Vente
på, at min families skæbne bliver afgjort, og vente på, at jeg
lærer sproget, så jeg kan tage
del i det danske samfund og
bruge mine evner og erfaringer
her. ”
Jeg spørger Seraphin om
hans håb for fremtiden. Han
svarer umiddelbart: ”Mit eneste
håb er at få min familie hertil.”
Men han skynder sig at sige:
”Jeg ved, Gud vil hjælpe. Jeg
ved, at det nok skal gå. Så når
jeg tænker længere frem, så håber jeg af hele mit hjerte, at jeg
i fremtiden kan yde hjælp til de
børn og unge, som jeg forlod i
Congo. Der er så meget lidelse i
mit land, og jeg husker det kun
alt for klart. Jeg håber, at det,
at jeg har fået asyl i Danmark,
kan give mig mulighed for at
hjælpe både her og i Afrika.
af sognepræst Marianne
Christiansen



Koncerter
Passions - og påsketiden indledes i Thisted kirke med to kirkemusikalske aftner.
Palmesøndag den 16. marts kl. 19.30 er afholdes den traditionsrige musikandagt
med Thisted folkekor, dirigeret af Lars Lundgren, med Sognepræst Marianne Christiansen og Svend
Ole Kombak, orgel. I en vekslen mellem tekstlæsninger, kor- og orgelmusik sættes der fokus på passions- og påsketiden.
Onsdag den 19. marts kl. 19.30 opfører Thisted kirkes drenge-mandskor og medlemmer af Aalborg
Symfoniorkester Johann Sebastian Bachs storslåede Johannes Passion.
Det store monumentale værk, komponeret af Bach i 1724, i hans første år som Thomas kantor i Leipzig, er den dramatiske fortælling fra lidelseshistorien i Johannes evangeliet, sat mesterligt i musik og
dramatiseret af den største af alle barokkomponister.
Når Bach valgte Johannesevangeliet til sin første passionsopførelse i Leipzig, er det næppe nogen
tilfældighed. I den middelalderlige tradition læste man passionsberetningerne fra Matthæus, Markus
og Lukas i dagene fra palmesøndag og frem, svarende til den nytestamentlige kronologi. Som det sidste
og fineste evangelium læste man fra Johannes på selve langfredag. Altså burde Bach have begyndt med
at komponere en Matthæus passion, men valgte at begynde med det fornemste evangelium, som rummer store fundamentale modsætningspar: Lys/mørke, Gud/verden, sandhed/løgn, liv/død.
Disse modsætningspar danner hele fundamentet i Bachs Johannespassion, dette ses bl.a. i det storladne åbningskor ”Herr, unser Herrscher”, der storformalt er todelt,
Første del: ”Herre, vor hersker, du hvis ry i alle lande herligt er” og
Anden del: ”Vis os gennem din lidelse, at du, Guds egen sande Søn, selv i så stor fornedrelse er blevet
herliggjort!”.
Altså herliggørelse gennem lidelse.
I Johannespassionen finder vi bl.a. kontrasterne fremstillet på følgende måde:
Lys		
Mørke
Jesus		
Jøder, Yp. Præster, Farisæer, Pilatus, Den øvr. Verden.
I kampen mellem disse to parter står disciplene (og med dem den kristne kirke). Bach benytter disse
modsætningsforhold til at skabe en særlig dramatik. Jesus står alene overfor forræderen, ypperstepræsterne, tempeltjenerne, den ophidsede folkemængde og den arrogante statholder. Bortset fra Judas´
forræderi og Peters fornægtelse gør disciplene hverken til eller fra. Til gengæld er disciplene stærkt
flankeret af deres historiske efterfølgere, nutidens troende, der i arier og koraler giver udtryk for deres
erkendelse af hvad der er på spil, i stridighederne mellem Jesus og hans modstandere.
Vejen til forherligelse går gennem fornedrelse.
Ved Thomaskirken i Leipzig havde Bach et drenge-mandskor til sin disposition, der dannede fundamentet i Bachs kantate- og oratorie opførelser. Det er derfor opførelser tæt på den oprindelige besætning, man vil kunne opleve ved koncerten den 19. marts.
Ved opførelsen i Thisted kirke medvirker en stjernerække af danske sangere som solister. Det drejer
sig om Anne Mette Balling, Sopran, Karl Schou, Kontratenor, Jakob Næslund Madsen, Tenor, Niels
Jørgen Tranberg, bas og Jens Søndergaard, Bas. Opførelsen dirigeres af Preben Nørgaard Christensen.
Preben Nørgaard Christensen



Tre sider af forårets folkelige kirkefest:
- Konfirmationen
Flemming Andersen
har de store familiefester tæt inde på livet gennem sit firma, Thisted Serviceudlejning. Det er hans erfaring, at konfirmationen og
den tilhørende familiefest betyder meget for folk – ikke mindst
for mødrene og pigerne. Flemming peger på, at konfirmationen er
den eneste af de store kirkelige handlinger, man er ene om. Sideløbende med, at ”niveauet” for konfirmandens fest er steget meget,
er det også Flemmings erfaring, at mange flere vedkender sig den
kirkelige del og taler om den. Personligt glæder Flemming sig over
ordningen med minikonfirmander. Den har været medvirkende
til, at hans børn helt klart skal konfirmeres. Som ung var Flemming en periode aktiv i IMU, men i dag er han – som de fleste
– ganske almindelig folkekirke-kristen.

Tea Jarlkov
er oprindelig fra København og fra et hjem uden kirkelige traditioner. Men hun valgte selv at blive konfirmeret, og hun blev døbt
umiddelbart før konfirmationen. Hun udtrykker det på den måde,
at det var vigtigt for hende ikke at have valgt det fra. I dag finder
man Tea i Fair Trade butikken Giv1gave, men hun er også aktiv i
kirkeligt arbejde, idet hun i over et år har været kirkesanger i Jannerup og siden oktober også har været det i Hundborg. Desuden
har hun hjulpet med minikonfirmander i Stagstrup, og hendes
ældste søn er netop startet som minikonfirmand. Det er en ekstra
krølle på Teas fortælling, at både hendes tre børn og hendes samlever alle er blevet døbt for nylig.

Hans K. Sørensen
har i perioden op til konfirmandfesterne mange af de unge mennesker inde i sin forretning, Expert. Gaverne er jo en betydelig del
af den private del af denne folkelige kirkefest. Sådan var det også,
da Hans selv blev konfirmeret i 1972 og som det vildeste fik en
transistorradio med båndspiller – en slags forløber for ghetto-blasteren! I dag handler gaveønskerne typisk om en bærbar pc eller et
fladskærms-tv, og konfirmanderne er som regel selv med inde i butikken for at pege ud, hvad det præcis skal være … Hvor der er tale
om en stor gave fra forældrene, er den altså ofte kendt i forvejen.
Selv om det i dag er færre end tidligere, er der stadig unge, der ikke
konfirmeres, men de får fest og gaver alligevel, fortæller Hans.
Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen



Kirkecentrets Højskoledage
er samvær omkring kirkelig
og folkelig oplysning med
foredrag omhandlende
verden omkring os.
Tilmelding til foredragsrækken sker på højskoledagene.

Kirkecentrets Højskoledage
3. marts

17. marts

Sigøjnere - frihedens folk

Tiden - ven eller fjende

v. journalist og forfatter Malene
Fenger Grøndahl, Århus.

v. professor Peter Øhrstrøm,
Aalborg.

For samtlige højskoledage er
prisen kr. 250,-,
for enkeltstående højskoledage er prisen kr. 70,-.
Alle højskoledagene
afholdes mandag
og begynder kl. 10.30.

I år er kirken på valg …
Til november er der valg til
landets menighedsråd – og
dermed også lokalt i Thisted
sogn. Menighedsrådet består
her af 15 folkevalgte medlemmer, sognets tre præster samt
en repræsentant for kirkens øvrige ansatte. De folkevalgte er
valgt for en periode af fire år.
Kordegnen er også med til møderne, idet han som en af sine
arbejdsopgaver fungerer som
sekretær for menighedsrådet.
Menighedsrådet har gennem
en lang årrække holdt et månedligt møde den første torsdag i hver måned. På disse møder drøftes en kolossal masse
forskellige emner, der alle har
noget at gøre med kirkens drift
og kirkens liv. Det er i selve
menighedsrådet, der træffes
beslutning om alt det, der fal-
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der ind under rådets bemyndigelse, men typisk er punkterne
behandlet i mindre udvalg, før
de kommer på menighedsrådsmødet.
Det siddende menighedsråd
er nok det råd, der har stået for
flest ansættelser nogen sinde.
Det skyldes især, at mange medarbejdere i perioden har nået
en alder, hvor de kunne vælge
at gå på efterløn eller lade sig
pensionere. Både for det nuværende menighedsråd og for det
kommende betyder det, at der
nu er friske yngre kræfter at arbejde sammen med.
Ved valgperiodens udløb er
der tilsvarende nogle af menighedsrådets medlemmer, som
trækker sig tilbage efter mange
års tro tjeneste. De skal erstattes af nye, og derfor opfordrer

vi allerede nu til, at man rundt
i menigheden går i gang med at
finde egnede kandidater.
De foregående to gange har
der ikke været afstemningsvalg
i Thisted sogn, men aftalevalg.
Det er naturligvis godt at kunne
tale sig til rette, men det er også
en smule fattigt ikke at skulle
kæmpe om pladserne.
I næste nummer af bladet vil
der blive informeret om proceduren og om, hvornår der
holdes informationsmøde. Desuden vil nogle af rådets medlemmer fortælle om arbejdet.
Leif Damsgaard Jensen

Thisted Kirkes nyhedstjeneste
Kom med i Thisted kirkes direkte informationstjeneste. Du
vil da få direkte besked om de
faste ugentlige gudstjenester og
arrangementer samt særlige arrangementer i kirken eller kirkecenteret. Nyhedsbrevet har
p.t. form af en ugentlig e-mail,
der typisk udsendes hver torsdag. Ved at tegne dig som abonnent på nyhedsbrevet forpligter

du dig ikke til noget - og du kan
når som helst framelde dig.

Tilmelding:
Send en mail til Thisted kirkes nyhedstjeneste med emnet "tilmelding mailliste" - til
thisted.sogn@km.dk så modtager du vort ugentlige nyhedsbrev.

Framelding:
Send en e-mail til samme
adresse med emnet "framelding mailliste" - så modtager
du ikke mere vort ugentlige nyhedsbrev.

Foreningslisten
Blå Kors Kontakt- &
Genbrugscenter

KFUM-spejderne

Kirkecentrets Højskoledage
Kontaktperson: Bjarne Søndberg,
tlf. 97 92 09 19

Danmission

Niels Juels Gruppe.
www.spejdersiden.dk
Kontaktperson: Gitte Schjøtler,
tlf. 97 92 15 63

Kontaktperson:
Louise Krøyer, tlf. 97 92 04 60

KFUM OG KFUK

Nørre Allé 15, tlf. 97 92 62 52

Kontaktperson: Bente Lund
Larsen, tlf. 97 92 31 26

Rosenkrantzgade 6,
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson: Hanne Andersen,
tlf. 96 18 12 09

FDF 1.kreds

KFUK Senior

www.FDF.dk/Thisted1
Kontaktperson: Jens Kristian
Eriksen, tlf. 97 92 08 23

Kontaktperson: Else Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

FDF 2.kreds

Kontaktperson: Tage Andersen,
tlf. 97 92 23 87

De grønne pigespejdere

Kontaktperson: Troels Bundgaard,
tlf. 97 92 55 29

Indre Mission
Asylgade 11
Kontaktperson: Missionær
Grethe Friberg, tlf. 98 35 19 67

KFUM & KFUK’s venner

KFUM’s soldatermission

KLF Kirke & Medier
Kontaktperson: Finn Gade,
tlf. 97 92 25 50

Sognets Dagligstue
Storegade 1, 1. sal, tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten Agger,
tlf. 33 11 29 49

Sudanmissionen
Kontaktperson: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

Sømandskredsen
Kontaktperson: Martha Slot,
tlf. 97 92 23 54

Kontaktperson: Else Højgaard,
tlf. 97 92 13 93
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Gudstjenester
M A RT S

27. marts
17.30 Gudstjeneste tilrettelagt for
sentudviklede
30. marts - 1. s. efter påske
08.30 Gudstjeneste v. MC
10.00 Højmesse v. PHP

2. marts - midtfaste
08.30 Gudstjeneste v. MC
10.00 Højmesse v. GI
9. marts - Mariæ bebudelse
08.30 Gudstjeneste v. PHP Pædikant: Pastor Torben Jensen,
KFUMs Soldatermission
10.00 Højmesse v. MC - hilsen
v. Erling Højgaard, KFUMs
Soldatermission.

A PR I L
3. april (torsdag)
17.00 Fyraftensgudstjeneste v. MC
6. april - 2. s. efter påske
08.30 Gudstjeneste v. Eskil Agger
10.00 Højmesse v. GI

16. marts - Palmesøndag
10.00 Højmesse v. GI
19.30 Musikgudstjeneste v. MC

12. april
10.00 Konformation
Østermølleskolen v. GI

20. marts - Skærtorsdag
10.00 Højmesse v. GI
19.30 udstjeneste v. MC

13. april - 3. s. efter påske
08.30 Gudstjeneste v. GI
10.00 Højmesse v. MC

21. marts - Langfredag
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.00 Højmesse v. MC

18. april - Store bededag
10.00 Højmesse v. MC
20. april - 4. s. efter påske
09.00 & 11.00
Konfirmation/Rolighedsskolen v. GI

23. marts - Påskedag
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.00 Højmesse v. GI
24. marts - 2. påskedag
10.00 Børne- familiegudstjeneste
v. GI

27. april - 5. s. efter påske
09.00 & 11.00
Konfirmation/Thingstrup skole
v. PHP

M AJ

Arrangementer
Sogneaftener
16. april - side 4

1 maj - Kristi himmelfartsdag
10.00 Konfirmation/Østre skole v. MC
4. maj - 6. s. efter påske
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.00 Konfirmation/Friskolerne v. MC

Onsdagssammenkomster
5. marts, 2. april, 6. maj - side 6
Koncerter
16. og 19. marts - side 8

7. maj
19.30 Meditationsgudstjeneste i
Hillerslev kirke v. Benne Taekele
Holwerda & Pia Søgaard Hansen

Kirkecentrets Højskoledage
3. og 17. marts - side 10

8. maj
10.00 Pinsetræf v. MC & PHP
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m ø deplan
Menighedsrådsmøderne,
som er offentlige, afholdes
kl. 19.15 i Kirkecentrets sal,
Vestergade 10.
Dagsorden fremlægges
i kirkekontorets venteværelse.
Mødeplan er følgende:
6/3; 3/4; 8/5
11. maj - Pinsedag
08.30 Gudstjeneste v. GI
10.00 Højmesse v. MC
12. maj - 2. pinsedag
11.00 Friluftsgudstjeneste
18. maj - Trinitatis
08.30 Gudstjeneste v. MC
10.00 Højmesse v. PHP
25. maj - 1. efter Trinitatis
08.30 Gudstjeneste v. PHP
10.00 Højmesse v. GI

v ibedal
K ristianslyst
Vibedal kl. 10.00
/Kristianslyst kl. 15.00
6. marts v. MC
27. marts v. MN
3. april v. PHP
24. april v. MC
8. maj v. GI
29. maj v. MN
5. juni. v. PHP
26. juni v. MC
GI = Gitte Ishøy
MC = Marianne Christiansen
MN = Maibritt Nygaard
PHP = Poul Henning Poulsen

Ved behov for kirkebil
til gudstjenester
i Thisted kirke, ring
venligst Taxa på tlf. 97 92 04 22
senest søndage kl. 09.00.

