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Livets muligheder
Man kan nemt få perioder
i sit liv, hvor det er som om
alle mulighederne og de store
drømme rinder ud. Eller måske
blev drømmene slukket tidligt.
Måske fik man aldrig mulighederne, vingerne blev stækkede,
for ”du skal ikke tro…, der er jo
mange der er bedre end dig, du
kan jo ikke noget særligt”. Dette og meget andet kan mange
mennesker fortælle om.
Jo, på utallige måder kan vi
tidligt og sent miste troen på
livets muligheder. Vi kan måske endda – på trods af at det
er sommer og alting gror og
blomstrer omkring os – føle det
som om en evig vinter er sat
ind. For at overleve prøver vi
så måske at gøre som de andre,
at være ligesom dem, eller også
netop gøre eller være det modsatte. Men langt inde græder vi
samtidig over de spildte muligheder, over det stykke liv som
aldrig blev levet, set eller anerkendt af nogen, ikke engang af
os selv, før frosten satte ind.
I et af sine digte skriver Inger
Christensen så smukt om livets
muligheder:
”Det vigtigste er ikke
det vi er men det vi godt
kunne være
kan være
ikke kan være endnu
men kan blive engang”
I Inger Christensens digt er der
en uudslukkelig vilje til at se
mennesket som mere end det,
som det er her og nu. For hende
er det vigtigste det, som vi kan
blive engang. Ethvert menne-

ske skal ses også med dets muligheder, og altså ikke holdes
nede, indskrænkes eller leve
efter ” du skal ikke tro, at du
kan noget…”
Vi mennesker skal leve her
og nu, men samtidig side om
side med vores måske endnu
ikke udfoldede eller kendte muligheder. Måske bliver det ikke
til noget stort, men det vigtige
er at leve i mulighedernes åbne
forårslandskab.
Tænk på årstidernes og på
kirkeårets cyclus. Tænk på,
hvad vi har været igennem: en
vinter, om end ikke så streng,
det har været jul og forårets
påskeblomster viste sig, og
snart kommer hele sommerens
blomsterflor. I påsken nåede
Jesus Kristus det dybe mørke,
hvor der ikke så ud til at være
en eneste mulighed for liv. Alt
syntes dødt og goldt. Men det
umulige skete. Opstandelsen
blev til virkelighed, og livet
sejrede. Og i pinsen får og fik
vi frugterne af det genrejste
livstræ, Jesus Kristus. Sommeren er kommet. Vi får nu lov at
spise uhæmmet af åndens nærende frugter, hans kærlighed
og tilgivelse.
Vi blev skabt som unikke, i
Guds billede. Vi blev skabt til
at leve og bruge alle skabelsens
muligheder til gavn og glæde
for den verden, som vi lever i.
Vi blev ikke skabt til at holde os
selv nede, og med Jesus Kristus
fik vi styrken til at rejse os og
for alvor bruge vores talenter til
Guds ære.
I praksis ved vi dog godt,
at det kan være ganske svært

at leve vores liv til glæde for
os selv og andre. Alt for nemt
kan vi havne i destruktion,
eller det kan blive ved med at
være isvinter i sjælen uanset
årstiden. En sådan tilstand står
Gud imod, og så er det værd at
huske på, at vi med påskens og
pinsens frugter altid har syndernes forladelse og en aldrig
svigtende kærlighed i ryggen.
Når vi lytter til Guds ånds
hvisken, kan vi måske høre
den sige: ” hvor meget du end
har gjort fortræd, hvor meget
dine muligheder end er blevet
stækket af andre og blevet nedgjort, så skal du vide, at du er
elsket og set som noget særligt.
Du er skabt af mig, og du har
altid min tilgivelse, også for
dine selvforskyldte isvintre. Gå
nu derfor ud og lev i de åbne
muligheders land til glæde for
verden. Og hvis alle muligheder så alligevel synes lukkede,
så skal du vide, at den du skal
blive engang, den skal du først
endeligt blive engang i mit rige.
Her bliver alle dine muligheder
ét i mig, her skal de først endeligt komme til udfoldelse – i
min kærlighed – i mit rige”.
Med ønsket om en god og
velsignet sommer!
Poul Henning Poulsen



Konfirmanderne sprang ud

”Der er meget symbolik i det
hele, for der er en mening med
det alt sammen”.
Sådan sagde en af dette års
konfirmander, da Kirke+Sogn
havde en lille snak med tre af
dem kort før deres konfirmation. De blev konfirmeret Kristi
Himmelfartsdag, 1. maj.
De tre var Josephine Blain
(13), Anne Kirstine Hejgendorf
(14) og Anne Hauge Thostrup
(14). De har en del til fælles
– blandt andet, at de går i 7. A
på Østre Skole, at de var minikonfirmander i 3. klasse med
Kirsten og Eskil Agger som undervisere, og at de har gået til
præst hos Marianne Christiansen.
Piger som Josephine, Anne
Kirstine og Anne sprudler
af glæde, energi og lidt fjant,
da vi møder dem på en solbeskinnet bænk uden for Thisted kirke. Men der bliver ikke
umiddelbart sagt så meget, da
de får spørgsmålet om, hvad
de så egentlig har lært af at gå
til præst. Sådan et spørgsmål
skulle vi andre såmænd også



nok tænke en del over, inden vi
vovede os ud i et forsøg på at
svare.
Josephine: ”Du skal elske
din næste, og du må ikke være
ond”.
Anne: ”Det har handlet meget om Gud og om Helligånden,

men det med Helligånden er
svært at forstå”.
Anne Kirstine: ”Vi har også
lært meget om, hvad Jesus siger”.
Allerede med disse tre indledende replikker kommer de
tre piger egentlig rundt om alle
de centrale begreber: Gud, Jesus, Helligånden, kærligheden,
dig selv og din næste …
Det er ikke dybsindig teologi, men det er der jo heller ingen, der forlanger.
Til gengæld forlanges
det, at konfirmanderne
er ”fortrolige” med gudstjenesten. Det er vort unge

trekløver og deres kammerater
blandt andet blevet ved at deltage i en række gudstjenester
hen over året. Derudover mindes de tre især, at de har haft
en prædikenaften, hvor de har
arbejdet to og to og bagefter læst
tekster og fortolkninger op.
Da de var til præst første
gang i august i fjor, var de på
rundtur i Thisted kirke. Der
var en god oplevelse, fordi der
knytter sig en masse spændende historier til de ting, der er at

se. Pigerne mindes også, at
deres præst kunne få en fantastisk masse ud af at fortælle
om tre sten …
Senere i forløbet var holdet
i Aalborg for at se på billeder
med kristne motiver, og de
skulle gå på opdagelse og løse
opgaver under et besøg i domkirken, Budolfi kirke.
Konfirmanderne er altså
kommet vidt omkring i forløbet, både geografisk og med
hensyn til de emner, der er
blevet arbejdet med. Den sidste
finish bestod i at smugkigge,
da årets første konfirmander
gennemgik ritualet i kirken …
Efter deres egne konfirmationer gjaldt det så
de private fester. Ingen af de
tre, vi talte med, skulle holde
festen hjemme. De to gange
Anne skulle være henholdsvis
på Cafe Conrad i Klitmøller og
i Hillerslev Forsamlingshus,
mens Josephine skulle holde
fest i nogle lokaler i en onkels

firma, Akea i Thisted.
Og så glædede pigerne sig
ellers til at holde blå mandag i
Aalborg og komme i Tivoli. Jo,
traditionerne lever i bedste velgående.

Fredag den 28. marts havde sognepræst Marianne Christiansen arrangeret en tur til Aalborg for sine
to hold af konfirmander. Børnene fra Østre Skole samt Thisted Friskole og Hundborg Friskole besøgte
Budolfi Kirke, Kirkens Korshærs varmestue og Nordjyllands Kunstmuseum. Foto: Lone Lærke Krog



Brød rimer på nød – og på mød!
En sort plakat i kirkens våbenhus med en hvid tegning
af en jordklode halvt dækket
at et brød, der er brudt i stykker – og så ordene ”Brød til
verden” – det er det første jeg
kan huske om Folkekirkens
Nødhjælp, fra jeg var barn i de
brølende tressere og oliekrisebevidste 70’ere. Den plakat fortalte mig, at verden var større
end min barndomsby, og at der
var folk andre steder med helt
andre levevilkår og problemer.
Lidt skræmmende – men også
øjenåbnende, selv for et barn.
Brød rimer på nød. Nøden skal
afhjælpes ved at brødet skal deles.
Nu har jeg som voksen fået
en enestående mulighed for at
lære Folkekirkens Nødhjælp
nærmere at kende, fordi jeg er
blevet valgt ind i styrelsen for
nødhjælpen. Og havde jeg tidligere en lidt barnlig forestilling
om, at nødhjælp var noget med
at kaste nogle sække med korn



og ris ned til folk, der sultede i
fjerne egne, så har jeg nu fået
øjne op for, at nød og brød også
rimer på mød! Nødhjælpen er
helt bogstaveligt møde mellem
mennesker – hvor samtalen og
det fælles arbejde på at løse de
problemer, der skaber nøden,
er den langsigtede, ind i mellem langsommelige, men også
langtidsholdbare måde at dele
brødet på.
Det daglige brød skal ikke
komme dalende ned fra himlen. Det skal gro op af jorden.
Til det kræves først og fremmest jord og ret til at dyrke jorden. Og det kræver viden om
dyrkningsmetoder og adgang
til såsæd. Og det daglige brød
er også uddannelse af børn
og unge til at kunne læse og
skrive, frihed fra vold og misbrug og epidemier og uvidenhed – heller ikke det kan flyves
ind. Det skal - ligesom det har
gjort og gør i Danmark – vokse
op nedefra. Alt langtidshold-

bart nødhjælpsarbejde er bogstavelig talt græsrodsarbejde.
Derfor er det også vigtigt, at
engagementet i nødhjælpen er
græsrodsarbejde – ligesom vi
oplever det ved det folkelige
arbejde i Danmark med genbrugsbutikker, sogneindsamling m.m hvor frivillige engagerer sig. Derved sker det møde
mellem mennesker på tværs af
grænser og afstande og kulturer, der er en gave for alle parter. Mødet mellem mennesker
er også dagligt brød.
I februar fik jeg mulighed for
at selv at opleve Folkekirkens
Nødhjælps arbejde i Cambodia – en tur, jeg gerne vil dele
oplevelserne fra i form af billedforedrag o. lign. På www.
thisted-kirke.dk kan du læse
mere om arbejdet i Cambodia.
Klik også ind på:
www.noedhjaelp.dk/sider_
paa_hjemmesiden/her_arbejder_vi/asien/cambodja
Marianne Christiansen

Sommerkoncerter i Thisted Kirke 2008
Traditionen tro afholdes der i 2008 en international sommerkoncertrække i Thisted kirke. Koncertrækken består i år af 8 koncerter
i juni, juli og august måneder. I år drejer det sig om perioden fra
den 25. juni til den 27. august, og i planlægningen af disse er der
lagt vægt på at skabe en så alsidig og afvekslende programflade
som muligt. Koncertrækken byder på koncerter med internationale
instrumentale solister. Endvidere er der lagt vægt på at præsentere
Thisted kirkes 46-stemmige orgel, der i 1997 gennemgik en omfattende ombygning, renovering og udvidelse, forestået af Marcussen
& Søn i Åbenrå.

Onsdag den 25. juni kl. 19.30
NORWEGIAN CORNETTS AND
SACKBUTS.
Årets
sommerkoncertrække
indledes af Norwegian Cornett
& Sackbuts. NCS er et professionelt tidlig musikkensemble
bestående af musikere, der
spiller på historiske messinginstrumentalister. Ensemblet
er et af få af sin art i Norge, og
musikerne er meget kompetente på disse instrumenter. Alle
medlemmerne af ensemblet
har mastergrader fra ledende
musikkonservatorier i Europa,
arbejder som udøvende musikere, og har hver især vundet
en række priser og konkurrencer.
I april 2006 var Norwegian

Cornett & Sackbuts finalister
i ensembleklassen i en stor internastonal konkurrence for
historisk brass, ”Premier Concours International de Cuivres
Anciens de Toulouse” i Frankrig, arrangeret av Les Sacqueboutiers de Toulouse.
Ensemblet blev startet i London i 2002, og har nu base i
Oslo. Ved at fremføre renæssance- og barok-musikk på
messinginstrumenter som blev
brugt på denne tid, opnår ensemblet en unik klang og det
skaber en helt egen stemning.
Ensemblet har høstet anerkendelse både i ind- og udland.
Hver sommer siden 2003 har
NCS gennemført omfattende
turnéer i Syd- Norge, og er blevet mødt med stor entusiasme
fra publikum og positiv omtale
i tv, radio og aviser.
Norwegian Cornett & Sackbuts har også givet koncerter
i Skandinavien og det øvrige
Europa
Ligeledes samarbejder ensemblet med andre professionelle grupper som Stavanger
domkirkekor, ”Barokkanerne”

og Norsk Barokkorkester i
Oslo.
Norwegian Cornett & Sackbuts består af Kristin Hetland,
baroktrompet og zink, Michelle Lindboe, alt- og tenorsackbuts, Wenche Tjentland, alt- og
tenorsackbuts, Helene Øverlie,
bass-sackbut og Eli Molaug
Odland, slagtøj. Ved koncerten spiller ensemblet musik fra
Christian IV’s hof.

Onsdag den 2. juli kl. 19.30:
DR UNGDOMSENSEMBLET
”DRUEN”, Dirigent Morten
Ryelund.
DR UngdomsEnsemblet er
det nyeste skud på stammen
blandt DRs ensembler. I efteråret 2004 fik DR Radiosymfoniorkestret en lillebror i form
af DR UngdomsEnsemblet,
til dagligt kaldet DRUEN.
De seneste år har DR fokuseret
mere og mere på det uddannelsesmæssige aspekt i arbejdet
med børn og unge. Samtidig er
der meldinger om, at Danmark
risikerer at komme til at mangle
klassiske musikere i fremtiden.
Som public service-station ser
DR det som én af sine opgaver
at få unge til at interessere sig



for klassisk musik.
Ensemblets musikere er mellem 15 og 25 år, gymnasie- eller
MGK-elever samt konservatoriestuderende, som har kvalificeret sig ved at deltage i et
prøvespil.
Siden sin dannelse i 2004 
har ensemblet, under ledelse
af dirigent Morten Ryelund,
haft en del gæsteoptrædener
i hele landet samt i Sverige. I
København optræder DRUEN
med jævnlige mellemrum
bl.a. i Den Sorte Diamants
fine Dronningesal og i Tivoli.
DRUEN har siden 2006 været
fast gæst på bl.a. Bornholms og
Frederiksværk Musikfestival,
hvor ensemblet optrådte sammen med cellisten Andreas
Brantelid og accordeonisten
Bjarke Mogensen som solister.
På invitation af Det Danske
Kulturinstitut var DRUEN i efteråret 2007 for første gang på
en længere turne til udlandet,
som førte ensemblet til forskellige steder i Ungarn.
Programmet for koncerten
er: Barber: Adagio fra strygekvartet opus 11, Bernstein: Sonate for klarinet, strygere, klaver og slagtøj, Mozart: Klaverkoncert nr. 12 i A-dur, Elgar:
Strygerserenade i e-mol, opus
20 og Suk: Strygerserenade i
Es-dur, opus 6.

Søndag den 6. juli kl. 19.30:
KETIL CHRISTENSEN,
trompet, LARS OLE SCHMIDT,
trompet, PREBEN NØRGAARD
CHRISTENSEN, orgel.
Denne trio havde sin debut
i Thisted kirke i 1989 og har
siden da medvirket hvert år i
sommerkoncertrækken i Thisted kirke. Endvidere har trio-



en lavet et stort antal koncerter
i ind- og udland, samt foretaget
adskillige CD-indspilninger.
Ketil Christensen har siden sit
19. år været solotrompetist i
Det Kgl. Kapel.
Lars Ole Schmidt har siden
maj 1995 været ansat som solotrompetist i Prinsens Livregiments musikkorps i Viborg.
Preben Nørgaard Christensen har siden 1986 været organist og kantor ved Thisted
kirke.

lance orgelsolist, med en særdeles travl koncerter kalender,
der bringer ham rundt i alle
hjørner af jordkloden.
Hans diskografi omfatter
mere end 500 CD indspilninger, bl.a. samlede indspilninger af J.S. Bach’s orgelværker,
ligesom hans utroligt populære
serie ”Organ Fireworks” på 9
CD er, og hans 3 CDér ”Organ
Dreams”, er utroligt populære
indspilninger.
Herricks programmer er altid en perfekt sammensætning
af seriøse og iørefaldende populære værker.
Der er her altså tale om en
solist i den absolutte elite.

Onsdag den 16. juli kl. 19.30:
CHRISTOPHER HERRICK, London,
orgel.
Den 16. juli får Thisted kirke
besøg af den verdensberømte
organist Christopher Herrick
fra England.
Christopher Herrick var i
10 år organist ved Westminster
Abbey i London hvor han spillede til en lang række royale og
statsbegivenheder, men har siden 1984 ernæret sig som free-

Onsdag den 23. juli kl. 19.30:
METTE ØSTERGAARD,
mezzosopran, PREBEN
NØRGAARD CHRISTENSEN, orgel
I sangens år 2008 er der selvfølgelig også sang på programmet
i årets sommerkoncertserie.
Ved denne koncert præsenteres
mezzosopranen Mette Østergaard der sammen med Thisted
kirkes organist Preben Nørgaard Christensen vil fremføre
musik af bl.a. Langlais, Beethoven og Bach. Mette Østergaard
er uddannet fra solistklassen
på det Jyske Musikkonservatorium og har sunget en lang

række roller som fast tilknyttet
solistensemblet ved Den Jyske
Opera. Internationalt har hun
også gjort sig gældende i Tyskland som Octavian Strauss’s
”Rosenkavaleren” og Romeo
und Julie til R. Strauss Festivalen i Garmisch-Partenkirchen
samt en ved Brahms Koncert i
”Bad Urach” Festivalen.
Mette Østergaard har været
solist med Radiounderholdningsorkestret, Århus Symfoniorkester, Ålborg Symfoniorkester, Esbjerg Ensemble,
Århus Sinfonietta og Randers
Byorkester.
Hun har lavet talrige Liedkoncerter på bl.a. Charlottenborg, Diamanten i Kbh., Krengerup Slot, Clausholm Slot,
Vemmetofte Kloster, Ulstrup
Slot, Musikhuset i Århus og
Værket i Randers, samt utroligt
mange kirkekoncerter.
Af Cd indspilninger kan
nævnes den roste cd ”Heises
Havfrue Sange”, en cd med
München Symfonikerne, og
endvidere medvirker hun på
cd’en med danske salmer udgivet af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer. Herudover har hun medvirket på
en Jule CD fra Den Gamle By
i Århus og ikke mindst cd’en
Julesne, som er pladeselskabet
Classico’s 5. mest solgte cd.
Mette Østergaard er nu bosiddende i Thisted og har siden
2007 været souschef ved Thisted Musikskole.

Onsdag den 30. juli kl. 19.30:
SVEND OLE KOMBAK, orgel.
Thisted kirkes organistassistent Svend Ole Kombak sidder
ved orglet denne fredag middag. Han er uddannet på Nord-

jysk Musikkonservatorium hos
Martin Nielsen og Freddy Samsing. Han har været organist
ved Løgstør kirke og organistassistent ved Herning kirke, og
tiltrådte i 2005 den nyoprettede
organistassistent stilling ved
Thisted kirke.

Onsdag den 6 august kl. 19.30:
MO YI, barokviolin, GERT VON
BÜLOW, barokcello.
Denne aftens koncert præsenterer to store navne på den internationale strygerscene, den
kinesiske violinist Mo Yi og
den danske cello professor Gert
von Bülow.
Mo Yi har siden 2004 været
gæstedocent ved „Universität
der Künste“ i Berlin, hvor hun
underviser i violin, barokviolin og kammermusik. Hun er

født i Wuhan og begyndte at
spille violin som femårig. Hun
har i sin studietid i Peking og
Tyskland vundet mange betydelige priser og modtaget store
stipendier, heriblandt „Deutsche Akademische Austausch
Dienst“ (DAAD), den største
anerkendelse i forbindelse med
bilateralt, akademisk/kunstnerisk samarbejde i Tyskland. Mo
Yi har udbredt koncertvirksomhed på verdensplan som
solist og kammermusiker også
med ensemblerne Trio Quintilian, der stiftedes i 2003, og
Trio Bertali. Som lærer er hun
en meget efterspurgt docent
ved mesterklasser.
Gert von Bülow har siden 1995 været professor ved
„Hochschule für Musik und
Theater Rostock“, hvor han underviser i fagene Violoncello,
Barokcello og Kammermusik
og forelæser om Historisk Opførelsespraksis.
I år 2000 gav Gert von Bülow som den første en samlet
opførelse af J. S. Bachs suiter
for cello solo på originalinstrumenter i Kina ved Central
Conservatory of Music, Beijing,
Conservatory of Music i Tianjing og Shanghai.
I 2002 spillede Gert von Bülow den 1. opførelse af Johs.
Brahms Koncert for violin,
violoncello og orkester Op. 102
i Kunming, hovedstad i provinsen Yunan, med violinisten
Mo Yi.
Han er medlem af barokensemblet Trio Bertali og Klavertrioen Trio Quintilian og har
en meget udbredt international
koncertvirksomhed.
Aftenens program strækker
sig fra den tidligste barok med
musik af Antonio Bertali, til



denne periodes kulmination,
Johann Sebastian Bach og hans
berømte Partita nr. II i d-mol.
Endvidere spilles musik af
Domenico Gabrielli, Jean-Ferry Rebel og Arcangelo Corelli.
De to musikere spiller på
originalinstrumenter, som giver musik fra baroktiden sin
særlige klang.

Onsdag den 27. august kl.
19.30:
KAMMERORKESTERET CAMERATA
MUSICA.
Årets
sommerkoncertrække
afrundes af Nordjyllands nye
kammerorkester Camerata Musica, der blev stiftet på initiativ
af Aalborg Symfoniorkesters
mangeårige solooboist Jørgen
Skyttegaard i april måned i år.
Orkesteret består af nuværende
og tidligere musikere fra Aalborg Symfoniorkester, der alle
har et ønske om at dyrke musikken fra barokken og klassikken i endnu højere grad end i
det store symfoniorkester. Orkesteret består af 15 musikere
primært strygere, Jørgen Skyttegaard, obo og Preben Nør-

10

gaard Christensen, cembalo
med Aalborg Symfoniorkesters
koncertmester Yana Deshkova
i spidsen.
Yana Deshkova, begyndte
at spille violin allerede som 4årig, og to år senere vandt hun
sin første konkurrence hjemme
i Bulgarien. Hun var blot syv
år, da hun fik tildelt karrierens
første internationale pris, og
siden har den unge bulgarer
vundet en lang række konkurrencer rundt om i Europa.
Bl.a. har Yana Deshkova som
den eneste bulgarer vundet
1. pris ved den internationale
Rodolfo Lipizer-konkurrence i
Italien. Yana Deshkova er uddannet ved The Pipkov Music

Scool i Sofia med videre studier ved The Guildhall School
of Music and Drama i London.
Samme sted fortsatte Yana Deshkova i solistklassen under
ledelse af professor Mintcho
Mintchev. Yana Deshkova har
spillet på scener som St. John
Smiths Square og Leyton Hall
i London, Stefanin Saal i Graz,
Bulgaria Hall i Sofia samt på
en række italienske musikscener. Hun har været solist med
flere bulgarske orkestre og har
endvidere været medlem af
bl.a. The Pierrot String Quartet. Yana Deshkova var blandt
de udvalgte, unge talenter, der
i 2005 spillede sammen med
Classic FM Radio Orchestra i
Bulgarien.
Aftenes program er Georg
Friedrich Händel: Concerto
grosso i d-mol op. 6 nr. 10, Georg Philipp Telemann: Koncert
i A- dur for obo d’amore, strygere & continuo, Johann Sebastian Bach: Koncert i d-mol
for 2 violiner og orkester BWV
1043 og Wolfgang Amadeus
Mozart: Salzburgsymfoni nr. 1
i D-dur K.V. 136.

Kirken og ferien

- Hvordan bruger du kirken i din sommerferie?
Marian og Thomas Boelskifte
Er et ungt ægtepar med tre børn, og for denne familie er sommerferie
ensbetydende med bibelcamping. Marian kom første gang med sine
forældre på bibelcamping som barn. Da blev det lokalt arrangeret ved
Iruplund. Hun har været på bibelcamping stort set hver sommer siden. Da hun dannede par med Thomas, vedblev bibelcamping at være
fast indslag i sommerferien, oftest i Hurup. ”Man kommer tættere på
hinanden end på et almindeligt aftenmøde i missionshuset”, siger de
og føjer til, at man har mulighed for at vende emnerne dybere på en
lejr. Samtidig er der glæden ved at have trofaste venner år efter år på
bibelcamping, både for de voksne og for børnene. I dag er familien
Boelskifte en del af en gruppe af lokale familier, der tager af sted sammen for at blive en del af et stort, åndeligt fællesskab. ”Vi får virkelig
fyldt op”, siger Marian.

Peter Melgaard
Har sit daglige arbejde på Thy-Mors Energi, men hans personlige
energi har meget med FDF at gøre. Og det gælder hele familien, som
ud over ham selv tæller fru Inge Marie og tre børn: Simon (14), Markus (12) og Jonas (5). Sommerlejr er et årligt must for Peter og hans familie – for Peters vedkommende endda så meget, at han måtte hentes
hjem fra en sommerlejr, da Inge Marie skulle føde sidste gang. Og så
fik han endda skæld-ud, fordi han blev meget optaget af at snakke foreningsliv med jordmoderen, der også var spejderleder! Peter fortæller,
at han har haft mange gode oplevelser med fine kirker og gudstjenester rundt i Danmark og i udlandet, men der er intet, der står mål med
en lejrgudstjeneste og en fortrolig samtale efter et lejrbål. Det er i de
situationer, han har haft de største oplevelse af Guds nærvær, og det
har bekræftet ham i, at FDFs arbejde både ”nytter og flytter”. ”Som
leder ’går’ man ikke til noget – det er en livsstil”, siger han.

Finn Jorsal
er rektor på Thisted Gymnasium og HF. Han siger: "Jeg må straks gå
til bekendelse og indrømme, at når jeg er på ferie - eller ude at rejse i
det hele taget - fylder kirkegang ikke meget i min bevidsthed. Det forhindrer dog ikke, at oplevelser i eller med kirker ikke kan komme til
at gøre indtryk, ofte dybe endda. Jeg rejser meget på Balkan - i Bulgarien og Grækenland - hvor det jo er ganske almindeligt, at man under
søndagsmessen kan gå lidt til og fra. Og den orthodokse kirkemusik
er noget, jeg gerne opsøger - og som har givet mig mange uforglemmelige oplevelser."
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Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen

Menighedsrådsvalg
Holder efter næsten 40 års arbejde i Thisted Menighedsråd
Jørgen Raaby er et af de kendte
ansigter fra menighedsrådet
ved Thisted kirke. Den 18. december i år fylder han 80, så nu
synes han, tiden er inde til at
træde ud af menighedsrådet – efter næsten 40 års virke.
Han kom til Thisted i 1955 og var
fra første færd med
i FDF – det har han
været, siden han var
10. I slutningen af
1965 deltog han i Indre Missions opstillingsmøde og blev opstillet nederst på IMs liste. Det
gav ikke valg, men anderledes
gik det fire år senere. Da blev
Jørgen Raaby valgt som nummer 1, og det førte til, at han
blev formand for menighedsrådet.
Han var også formand i den
følgende periode, men derefter var der kræfter i gang for at
gøre det kirkelige miljø bedre
egnet til også at favne børnene
og de unge. Det resulterede i, at
Ungdomslisten så dagens lys.
Jørgen Raaby forlod IM og har
siden stillet op for Ungdomslisten – og er blevet valgt hver
gang.
I ”gamle dage” havde man
ikke alle de udvalg, menighedsrådet har i dag. Når man
fik ordet, skulle man give sit
indlæg stående! Jørgen Raaby
har mange andre minder, som
det vil føre for vidt at komme
ind på her. Til gengæld fortæller han gerne om nogle af de
mange opgaver, han har været
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med til at løse gennem årene.
Ikke mindst har hans hjerte
banket varmt for byggerierne,
herunder transformeringen af
en gammel bankbygning til et
kirkecenter.
Er man valgt ind i et menighedsråd,
mener
Jørgen Raaby, at
man må være villig
til at afse den fornødne tid og bidrage med de evner,
man nu har. Men
det er også vigtigt
at have lyst til at
gøre en indsats for det kirkelige
fællesskab. Gennem mange år
har Jørgen Raaby også passet
hvervet som kirkeværge.
Når Jørgen Raaby nu ser tilbage, føler han, at hans engagement i FDF plus menighedsråd
måske har vejet lidt for tungt i
hans liv i forhold til familien.
Ofte blev der ikke spurgt, om
han skulle noget om aftenen
– men om, hvad han skulle …
Ikke mindst hans kone Maren har været en stor støtte undervejs, men nu vil hun gerne
have ham lidt mere for sig selv
og argumenterer positivt: ”Du
kan da bare holde op. Der kommer helt sikkert nogle andre!”.

Nu vil formanden gerne
holde pause
Anna Marie Rask
har siddet i Thisted
Menighedsråd siden 2000. Reglerne
foreskriver, at formanden skal vælges
hvert år – og i 2003
blev det hende. I det

siddende menighedsråds valgperiode har hun opnået genvalg
til denne post hvert år.
Men nu trænger hun til en
pause. Det har på mange måder været en hård periode, der
”har trukket tænder ud”. Ikke
mindst udskiftningen af personale på mange poster har
krævet formandens deltagelse
i mange møder. Anna Marie
har været centralt involveret i
ansættelsen af i alt 13 personer
i denne periode, lige fra et par
vikarer til en ny præst.
Langt de fleste af dem, der
har sagt farvel til deres kirkelige arbejdsplads, har gjort det
for at gå på efterløn eller pension, så det nye menighedsråd vil
kunne glæde sig over at have
fået yngre kræfter at arbejde
med.
Anna Marie Rask er selv mest
glad for at arbejde med de bløde
værdier, men hun indrømmer,
at ”mursten og tal” har fyldt
mere, end hun havde forventet.
Internet og PC var også en solid
udfordring.
Der er kommet ny provst i
perioden. Arbejdstilsynet har
absolut været en udfordring. Og
så har der været meget at se til
på Vestre Kirkegård, hvor Anna
Marie Rask dog har været glad
for at kunne samarbejde med
og støtte sig til den nye kirkegårdsleder.
Trods den seneste periodes særligt mange tid- og
energ i k rævende
opgaver, har Anna
Marie også mange
positive oplevelser

og erfaringer med sig, når hun
nu ønsker at holde pause fra
menighedsrådet. Især fremhæver hun sin glæde over, at arbejdet har givet hende mange
gode, nye sociale kontakter, og
hun oplever at have fået nogle
dybere venskaber.

Det er spændende at være med
i menighedsrådet
Kirsten Clausen har så at sige
gjort ”lynkarriere” til sin plads
i Thisted Menighedsråd. Hun kom til
Thisted i maj 2003,
og ved valget senere
på året fik hun en af
de 15 pladser i rådet.
Men hun kom absolut ikke uden erfaring. Tidligere har
hun nemlig siddet i menighedsråd én periode i Hanstholm og
to perioder i Esbjerg.
Erfaringerne fra henholdsvis
et lille råd på 8 medlemmer og
et mellemstort på 12 medlemmer kunne hun fint overføre til
Thisteds 15 personer store menighedsråd (plus tre præster og
en medarbejderrepræsentant).
Og hun er sig helt bevidst, at
man må gøre en aktiv personlig
indsats, ikke alene for at leve
op til ansvaret og få opgaverne løst, men også for selv at få
størst mulig glæde af at sidde i
menighedsrådet.
Kirsten Clausen er med i tre
udvalg: ungdomsgudstjenesteudvalget, valgbestyrelsen og
aktivitetsudvalget, hvoraf de
to første dog langtfra har været
overbebyrdet med arbejde. Det
har aktivitetsudvalget heller
ikke, men her har der dog hvert
år været en række helt konkrete
opgaver at løse, nemlig planlægning, forberedelse og afvik-

ling af sæsonens sogneaftener.
Det er spændende at finde
foredragsholdere og samle folk,
mener Kirsten Clausen. Programmet skal gerne sammensættes bredt for at få flest muligt i tale. Der er et budget, som
skal holdes, men udvalget kan
fint beslutte at bruge et større
beløb på et trækplaster og så
spare lidt på udgifterne til de
øvrige sogneaftener.
Nogle gange inviteres menighedsrådet til at
sende en eller flere
repræsentanter
til
større møder – f.eks.
i distriktsforeningen
og nu til sommer:
landsmødet for men i g h e d s r å d s m e dlemmer. I de situationer tilbyder Kirsten Clausen
gerne at være en af dem, der
tager af sted, for hun har erfaring for, at det ikke alene tjener
menighedsrådet, men at det
også beriger hende selv med en
dybere indsigt i hele det folkekirkelige apparat.
Kirsten Clausen er en af
dem, der gerne stiller op igen,
når der til november holdes menighedsrådsvalg.

Er du klar til menighedsrådsvalget?
Den 11. november i år er der
menighedsrådsvalg, og i den
anledning har Kirke+Sogn
denne gang haft en lille snak
med tre af dem, der sidder i menighedsrådet ved Thisted kirke
for tiden.
En valgperiode gælder fire
år, og der holdes valg i november, så de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer kan være klar
til at indtage pladserne fra det
nye kirkeårs begyndelse 1. søn-

dag i advent.
Gennem en længere årrække har der været 15 valgte
medlemmer i Thisted. Hertil
kommer sognets tre præster og
en medarbejderrepræsentant.
Kordegnen fungerer som menighedsrådets sekretær og fører
beslutningsprotokollen.
Nye regler gør, at der denne
gang skal vælges 14 medlemmer
til menighedsrådet i Thisted.
Der orienteres nærmere om reglerne for opstilling af lister med
mere ved det offentlige møde,
som menighedsrådet er pligtig
at afholde. Dette møde holdes i
Thisted Kirkecenter torsdag den
11. september klokken 19.30.
På mødet vil der blive orienteret i hovedtræk om, hvad der
er sket i menighedsrådet i den
seneste periode, og der vil blive
orienteret om, hvilke opgaver
det nye råd skal overtage fra det
gamle.
De sidste to gange har der
været aftalevalg i Thisted. Det
betyder, at der i forbindelse
med orienteringsmødet er taget initiativ til at lave en fælles
liste. Dette kan ske igen – og
indkommer der ikke rettidigt
andre lister til valgbestyrelsen,
er kandidaterne på den fælles
liste valgt.
Det siddende menighedsråd
har følgende sammensætning:
Indre Mission (3), Kirkeligt
Centrum (2), Socialdemokraterne (2), Grundtvigsk Liste (1)
og Ungdomslisten (7).
Skal nogle få bestemme sammensætningen af menighedsrådet, eller skal menigheden
spørges? Det afgøres til efteråret, men skal der være afstemningsvalg, kræves der aktiv
deltagelse af mange. Er du klar
til menighedsrådsvalget?
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I sidste nummer af kirkebladet bragte vi en artikel om Seraphin Mututa fra Congo, der ventede på at
blive genforenet med sin familie. Nu er hans håb gået i opfyldelse. Hans kone Linda, der venter barn
til juni, og parrets to børn Miriam (6 år) og Ariel (13 år) er kommet til Thisted fra en flygtningelejr i
Uganda, og alle har det godt.

Konfirmationer 2009
Rolighedsskolen v/ sognepræst Gitte Ishøy:
A- og B-klassen konfirmeres søndag den 19. april
kl. 9.00 (A) og 11.00 (B)
C klassen konfirmeres lørdag 18. april kl. 10.00.
Undervisningsstart oplyses senere.
Undervisningen foregår i kirkecenteret.
Tingstrup skole v/ sognepræst Poul Henning Poulsen
Konfirmation søndag d. 26. april af
7.A kl. 9.00 og 7.B kl. 11.00
Undervisningen begynder i uge 35 i Asylgade 22.
Østre skole v/ sognepræst Marianne Christiansen
Holdet konfirmeres søndag d. 3. maj kl. 10.00
Undervisningen begynder i uge 34 og foregår i
kirkecenteret.

Besøg på
syge h us.
Sygehus Thy-Mors har to
sygehuspræster tilknyttet,
nemlig
sognepræsterne
Maibrit Nygaard (Øs. og V.
Vandet-Skinnerup) og Leif
Hvass (Sennels). De kan altid kontaktes på sygehuset.
Hvis du selv eller en pårørende ønsker besøg af en
af Thisted-sognepræsterne,
bedes du kontakte den pågældende sognepræst direkte, da præsterne ikke
har adgang til sygehusets
patientlister, og derfor ikke
ved, hvem der er indlagt.
Sognepræsterne
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EFTERLYSNING:
FDF Thisted 1.kreds efterlyser
tidligere medlemmer af FDF
i Thisted. Anledningen er, at
det snart er 100 år siden, FDF
startede i byen. Fødselsdagen/
jubilæet er torsdag d. 11.september 2008. Dette skal selvfølgelig fejres. Dette vil ske bl.a.
med reception, festgudstjeneste samt festmiddag lørdag d.
13.september. Derfor denne

efterlysning. Det vil glæde os
alle i kredsen at samle nuværende og tidligere medlemmer
til festlighederne. Du kan se
mere på www.FDF.dk/Thisted1
og allerede nu signalere din
interesse ved at klikke ind på
hjemmesiden og sende os din
adresse. Læsere af disse linjer
med bekendte/familiemedlemmer langt fra Thisted Sogn

kan være os behjælpelig med
ovenstående ved at gøre disse
opmærksomme på jubilæet og
hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Jens Kristian Eriksen
Kredsleder
FDF Thisted 1.kreds.

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: Tommy Horn
Kragh, Tlf.: 97 91 27 72

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
Dato Betegnelse		

m ø de pl a n

08.30

10.00

JUNI
01/06 2. s. efter Trinitatis		
01/06 Kl. 16.00 Evensong
08/06 3. s. efter Trinitatis		
15/06 4. s. efter Trinitatis		
22/06 5. s. efter Trinitatis		
29/06 6. s. efter Trinitatis		
			

GI
MC			
GI, PNC og koret			
MC
PHP			
GI
MC			
PHP
PHP			
GI
MC			

06/07 7. s. efter Trinitatis		
13/07 8. s. efter Trinitatis		
20/07 9. s. efter Trinitatis		
27/07 10. s. efter Trinitatis		
		

PHP
MC
PHP
GI

JULI

MC			
PHP			
PHP			
PHP			

Menighedsrådsmøderne,
som er offentlige, afholdes
kl. 19.15 i Kirkecentrets sal,
Vestergade 10.
Dagsorden fremlægges
i kirkekontorets venteværelse.
Mødeplan er følgende:
Mødeplan er følgende:
12. juni 19.15
Menighedsrådsmøde
7. august 19.15
Menighedsrådsmøde

v ibeda l
K risti a nslyst

AUGUST

Vibedal kl. 10.00
/Kristianslyst kl. 15.00

03/08
10/08
17/08
24/08
26/08
31/08

5/6 MC
19/6 PHP
3/7 MN
17/7 PHP
31/7 GI
14/8 PHP
28/8 MC

11. s. efter Trinitatis			
GI			
12. s. efter Trinitatis		
GI
GI			
13. s. efter Trinitatis		
MC
PHP			
14. s. efter Trinitatis		
GI
MC			
kl. 17.00 Børnetime
PHP+GI				
15. s. efter Trinitatis		
PHP
GI			

Onsdag 4. juni: To arrangementer:
9.30-17.30: Denne dag ingen onsdagssammenkomst, men sommerudflugt til
Batikværkstedet i Sindbjerg på Mors. Afgang fra stationen.
Tilmelding på kirkekontoret 97 92 24 71 senest fredag 30. maj.
Læs mere på kirkens hjemmeside.
17.00-23.00: "Danmission by night" i Kirkecentret.

Thisted Kirkes sommerkoncerter:

GI
MC
MN
PHP

= Gitte Ishøy
= Marianne Christiansen
= Maibritt Nygaard
= 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.

Onsdag den 25. juni kl. 19.30
NORWEGIAN CORNETTS AND
SACKBUTS

Onsdag den 16. juli kl. 19.30:
CHRISTOPHER HERRICK, London,
orgel.

Onsdag den 6 august kl. 19.30:
MO YI, barokviolin,
GERT VON BÜLOW, barokcello.

Onsdag den 2. juli kl. 19.30:
DR UNGDOMSENSEMBLET ”DRUEN”,
Dirigent Morten Ryelund.

Onsdag den 23. juli kl. 19.30:
METTE ØSTERGAARD, mezzosopran,
PREBEN NØRGAARD CHRISTENSEN,
orgel

Onsdag den 27. august kl. 19.30:
KAMMERORKESTERET CAMERATA
MUSICA.

Søndag den 6. juli kl. 19.30:
KETIL CHRISTENSEN, trompet, LARS
OLE SCHMIDT, trompet, PREBEN
NØRGAARD CHRISTENSEN, orgel.
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Læs nærmere på midtersiderne
Onsdag den 30. juli kl. 19.30:
SVEND OLE KOMBAK, orgel.

