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Høstgudstjeneste på Jens og Dinnas mark
For et års tid siden løb Frank
og jeg – som så ofte – på Jens og
Dinna. Der var to ting, de gerne
ville snakke med os om: Det første var, at sådan et par byboer
ville have godt af at prøve at
komme med ud at høste. Hvad
vidste vi egentlig om moderne
høstarbejde? Vi prøvede at forsvare os med, at vi da godt vidste
om både rundballer og bigballer,
og vi havde da også set de store
høstmaskiner – og hidset os op
over dem, når vi ikke kunne
komme uden om dem! – Jens og
Dinna mente, at vi burde prøve

at komme med ud at høste. Det
kom vi en smuk sensommer aften med stille vejr og med en gul
høstmåne på aftenhimlen. Det
var en oplevelse at komme til at
sidde en sådan en stor luksuriøs
høstmaskine.
Det andet, Jens og Dinna
ville snakke med os om, var
en høstgudstjeneste på deres
mark. Havde vi lyst til det? Det
havde jeg da i allerhøjeste grad!
Vi kunne holde høstgudstjeneste i deres grusgrav lige i nærheden af Eshøj. De skulle nok
fjerne kokasserne, og sørge for
at bosserne ikke kommer med til
gudstjenesten.
Vi kunne ikke nå at lave en
høstgudstjeneste sidste år, men
det kan vi i år. Så i år inviterer
vi jer til høstgudstjeneste på Jens
og Dinnas mark den 12. september kl. 14.00. Det er en gudstjeneste for alle aldre: Børn, deres
forældre, midaldrende og deres
store børn og bedsteforældre.
Tag gerne en stol med og kaffe og
sodavand. Der kan købes kager,
overskuddet fra dette salg vil gå
til børnearbejde i U-landene. I

tilfælde af dårligt vejr har Dinna
og Jens lovet, at vi må bruge deres store lade, som ligger lige i
nærheden af grusgraven.
Hvordan lige komme frem
til bestemmelsesstedet? Det er
nemt nok, – vi vil sørge for at
stille levende vejvisere, som vil
være behjælpelige med at finde
vej – man følger bare vejen til Eshøj. Parkerer på parkeringspladsen, går ned til vandet, drejer
højre om, fortsætter lidt ind mod
Thisted by, så vil man se en lille
vej op til grusgraven, den følger
man så, og kommer op til kirken
i det fri.
Vi glæder os til at være sammen med jer!
Gitte Ishøy

Hvad står der egentlig i Biblen?
Flere mennesker har ytret ønske om, at Thisted sogn skulle
have en ”bibelstudiekreds”
– altså et forum, hvor der er
tid til at læse og diskutere de
bibelske skrifter. Så nu tager
vi fat fra en ende af: Markusevangeliet står først for tur ved
tre tirsdags aftner i september. De tre sognepræster står
på skift for aftnerne. Den nye
oversættelse af Det nye Testamente, ”Den nye Aftale” vil bli-

ve brugt, og som en inspiration
til læsningen inddrages bogen
”Og også Thomas var med” af
Bruno Rasmussen.
Alle interesserede er velkomne – der behøves ingen
særlig forberedelse ud over lyst
til at komme nærmere på teksterne. Det foregår tirsdag d. 7.,
d. 14. og d. 21. september kl.
19.30-21.00 i Kirkecentret, Vestergade.
Marianne Christiansen

3

Intet tilbud om spisning i
forbindelse med sogneaftenerne

Sogneaftener
15. sept. kl . 19.0 0

Kirkelig
byvandring
med
Svend Sørensen
Tag sydpå midt i september!
Sådan lyder opfordringen
fra museumspædagog Svend
Sørensen, der tager folk med
på en historisk vandretur i den
sydlige del af Thisted.
Vi mødes ved kirken kl.
19.00. Fra den gamle kirkegård
går turen over Frederikstorv
og ad Asylgade til Søndre Kirkegård. Herfra fortsættes langs
kystvejen tilbage til byens centrum.
Derefter drikker vi kaffe i
Kirkecenteret og måske får vi
Svend Sørensen til at fortælle
lidt mere om det gamle Thisted.

13. okt. kl . 19.30
Kræver en ny tid en ny etik?
Sogneaften med Klavs Birkholm.
Klavs Birkholm er medlem af Det Etiske Råd og skribent i Kristeligt Dagblad. Han
var fra 1997-2007 vært på
p.1.programmerne Mennesker
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& Tro, Millennium og Agenda,
har været højskoleforstander
for Ry højskole og har i årenes
løb holdt talrige foredrag over
hele landet.
Klavs Birkholm vil fortælle
fra arbejdet i Det Etiske Råd: Vi
drømmer om det perfekte menneske, men hvad sker der med
vores menneskelighed, når vi
kan lave både kloning og genterapi, kunstig befrugtning, kunstige lemmer og kunstig intelligens? Gør vi os til herre over liv
og død? Hvad stiller vi op med
det etiske rod?
Kom og vær med til en virkelig spændende aften.

17. nov. kl .19.30
Fra den gode gamle Bibel til Sigurd Barrett
Børne-TVstjernen
Sigurd
Barrett turnerer landet rundt
med sine bibelhistoriske sange
og fortællinger, som har ramt
i plet både blandt børn og forældre, i skole og hjem og kirke.
Barrett bygger videre på traditionen for ”bibelshistorie” – fri
fortælling af de bibelske historier – som selvfølgelig altid
samtidig bliver en fortolkning

Der har ikke været mange,
der har valgt at spise sammen før foredragene ved
sogneaftenerne, efter at prisen blev sat til 60 kr. Vi ville
gerne have udgifterne dækket nogenlunde og så lade
pengene gå til gode foredragsholdere, men måske
er det prisen, der har fået
mange til at vælge fællesspisningen fra. Derfor har
vi i menighedsrådet besluttet IKKE at tilbyde spisning
i resten af 2010. Hvis der
kommer mange tilkendegivelser af, at det er noget,
man savner, vil vi tage det
op igen efter nytår.
Prisen for kaffe bliver 25 kr.
af dem. I virkeligheden kender de fleste os biblen først og
fremmest gennem fortælling og
ikke gennem det skrevne ord.
Og der indgår altid en fortællerstemme.
Ved sogneaftenen i november vil Marianne Christiansen
forfølge sporet af bibelhistoriefortællinger og –sange før og nu
og se på, hvordan de har præget
vores opfattelse af biblen. Vi vil
høre eksempler på de forskellige genrer – i ord og toner.

Onsdagssammenkomster
En ny sæson af festlige
og inspirerende
onsdagseftermiddage står for
døren. Hver den første onsdag
i måneden fra september til
maj er der kaffe, fællessang og
foredrag o.lign. i Kirkecentrets
sal fra kl. 14.30-16.00. I den
kommende sæson er den
røde tråd i foredragene:
Livsfortællinger – fra ind- og
udland, fra fortid og nutid.

kr. om måneden - i et land med
iskolde vintre og smeltende
varme somre. De danner selvhjælpsgrupper, men har brug
for støtte.
Edith Aller fortæller om
og viser billeder fra rejsen og
medbringer desuden smukke
kirgisiske filtvarer, som man
kan købe.

6. oktober

1. september
Vi lægger ud med fortællinger
fra den store verden: fhv. seminarielektor, forfatter Edith
Aller var som medlem af Folkekirkens Nødhjælps Råd med på
en studietur til Kirgistan i februar 2008. Siden har hun været stærkt optaget af at hjælpe
de ældre i dette smukke, men
på mange måde dårligt stillede
land. De ældre der selv havde
optjent en pension, mistede
denne da Sovjetunionen blev
opløst og Kirgistan selvstændigt. Nu må de leve af ca. 300

TAK FOR HJÆLPEN!
Tak til Louise Krøyer og
Ingrid Fleng!

Tak er kun et fattigt ord. Ja,
men det korte ord er og bliver
alligevel et betydningsfuldt og
uundværligt ord, som vi må
gribe til igen og igen.
Som situationen er omkring
undervisning af minikonfirmanderne, så er der - når vi
vender blikket bagud - grund
til at gribe til ordet TAK. Her

I 1997 var Benne blomsterbinder med egen blomsterbutik
og dekorationsvirksomhed i
den hollandske by Groningen.
Ti år senere i 2007 fik han embede som sognepræst i Hillerslev - Kåstrup pastorat. Hvordan gik det til, at blomsterdekoratøren blev sognepræst og
at Holland blev skiftet ud med
Danmark? Hør nogle fortællinger fra undervejs - eller måske
om noget helt andet, som han
er optaget af.

3. nov ember

Oktobers fortælling står sognepræst Benne Holwerda, Hillerslev, for - under den foreløbige
titel: Fra blomsterdekoratør i
Holland til sognepræst i Danmark”

gælder det en TAK til to meget
erfarne og dygtige medhjælpere, som her i forsommeren begge har afsluttet arbejdet og som
vi i Thisted sogn har haft overmåde stor glæde og gavn af. Det
drejer sig om Louise Krøyer og
Ingrid Fleng, der i en årrække
begge har fungeret som medhjælpere ved minikonfirmandforberedelsen - Louise Krøyer
hos Gitte Ishøy og Ingrid Fleng
hos Poul Henning Poulsen.
Begge har de med mange års
lærergerning i ryggen været

Sognepræst Lone Olsen, Vesløs, beskriver sit fortælle-foredrag sådan: "En eftermiddag
om hvor tæt forbundne vi er
med vores historie, -såvel den
personlige i familie og slægt
som i den større - kulturen, historien og troen. Vi er led i en
kæde der rækker langt tilbage
- og ingen kan frimodigt bygge
med på fremtiden uden at kende sin historie. Til belysning af
emnet vil jeg bruge små fortællinger".

rigtigt gode fortællere og formidlere og har i det hele taget
ydet en uvurderlig indsats i undervisning af minikonfirmander. Som præster har vi på alle
måder oplevet dem som særdeles gode og inspirerende samarbejdspartnere. Vi vil gerne
sige jer tak for mange gode og
givende år sammen med minikonfirmanderne.
Gitte Ishøy og
Poul Henning Poulsen

5

Nyt fra menighedsrådet

Det bliver så nok det korteste
af slagsen, idet nærværende
indlæg ’kun’ omhandler MR’s
arbejde fra juni måned. Men
hvilken måned?
Som vi omtalte sidst, er forårets og forsommerens arbejde
præget af tal – regnskab og budget. I år er arbejdet med budget
2011 specielt, fordi Folkekirken overgår til en ny regnskabspraksis.
Kirkens regnskab skal fremover være sammenlignelig med
øvrige offentlige institutioners,
ligesom det skal være muligt
at sammenligne sognene i Den
danske Folkekirke internt.
Hvad koster en begravelse i
Thisted i forhold til en begravelse i Tvis kirke. Hvad koster
en gudstjeneste, hvad bruges
på menighedspleje eller konfirmandundervisning i Klitmøller i forhold til i Nivå? Vi kan

Løst samarbejde
med Thisted frie
Oplysningsforbund
TFO har i en årrække tilbudt
foredrag og folkeoplysning om
emner, der lige så godt kunne
være taget op af Thisted Menighedsråd. Eksempler herpå
er: Sangaftener om og med
Den nye Salmebog - Kirker i
Thy - Kristendom, natursyn og
klima – Klostre og klosterture
- o.m.fl.
Det har bevirket, at vi i menighedsrådet og TFO er blevet
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kun hilse tydelighed og gennemsigtighed velkommen på
det finansielle område, som på
andre områder i kirken. På nuværende tidspunkt kan vi dog
ikke helt øjne den nye praksis’
åbenbaringer. Vi er imidlertid
kommet i hus med Thisted Kirkes budget for 2011 og venter på
provstiets godkendelse.
Og så er Thisted Kirkes første
sognemedhjælper ansat! Vi nye
kan forstå og læse os til, at det
er kulminationen på mange års
målrettet arbejde. Andetsteds i
bladet kan du læse en præsentation af hende. Vi glæder os til
at følge arbejdet på sidelinjen.
Velkommen og held og lykke
med arbejdet til sognemedhjælperen! Tillykke til os alle!
Andre sager kan nu efter
juni måned vinkles af: salg af
Asylgade og køb af ny præstegård til vores kirkebogsførende
sognepræst. Vinduerne i kirkecentrets facade mod Vestergade skal ikke udskiftes, men
bibeholdes og restaureres med

respekt for den originale stil.
Da det ikke just er den fremtrædende praksis i Vestergade
for tiden, er vi rigtig glade for et
enigt Menighedsråds afgørelse
i denne sag. Det bliver smukt!
Det bliver ikke bare smukt,
men også tiltrængt at få afsluttet projektet med Thisted Kirkes mur i skellet til Det gamle
Rådhus. Det tager Realea og
landskabsarkitekt Hanne Egebjerg sig af.
Her i sommervarmen og
sommerkoncerternes
sæson
kan vi se frem til efterår og
vinter med andre kirkelige tiltag, spændende foredrag, aktiviteter og fælles stunder i Kirkecentret. Se en oversigt over
alle arrangementer på Thisted
Kirkes hjemmeside eller her i
bladet – og deltag, hvis du har
tid og lyst!
Husk, at også menighedsrådsmøderne som altid er åbne.
Alle er velkomne også dér – den
første torsdag i hver måned.
Kirsten Ringgaard

enige om, at vi kan samarbejde
om emner, der har med kristendom at gøre.
Sogneaftenerne er stadig i
menighedsrådsregi, da der er
gratis adgang.
TFO vil tilbyde en aften
med pastor Kaj Mogensen, kirketure i omegnen af Thisted og
lignende arrangementer, som
menighedsrådet vil bakke op
om. TFO vil så gerne være medunderskriver på sangaftener
med Marianne Christiansen
og hvad vi ellers laver - udover
sogneaftener – som går ind under deres formålsparagraf.

Herunder er trykt TFO´s formål:
TFO er en aftenskole i Thisted Kommune. Med vort tilbud vil vi gerne give deltagerne
viden og oplevelser og dermed
inspirere til nye aktiviteter. Det
er vort ønske, at deltagerne kan
få styrket evne og lyst til at tage
ansvar for eget liv og deltage
aktivt og engageret i samfundslivet.
Formålet med samarbejdet
er, at endnu flere mennesker
får glæde af de arrangementer,
der bliver tilbudt.
Alma Madsen

Thisted Sogn har fået en sognemedhjælper
cialt arbejde. At jeg
har let ved at kontakte alle mennesker.

Hvad
brænder du for?

At gøre - ”dørtrinnet”
til kirken lavere, således at børn og unge,
unge familier, ja alle
kan deltage i højmesser og gudstjenester
af forskellig art. Gøre
kirken endnu mere
åben.
Præsentation af den nye
sognemedhjælper i Thisted
Sogn - Ester Jørgensen, Thisted. Først hjertelig velkommen til Ester, som startede
den 15. august 2010.
Ester Jørgensen er 57 år
og bor i Thisted. Hun er uddannet diakon og socialpædagog.
Ester har tidligere arbejdet i Limfjordsbørnehaven
og sidst været ansat som opsøgende støtte/kontaktperson for isolerede misbrugere
og hjemløse rundt om i Thisted kommune, en ansættelse gennem KFUMs Sociale
Arbejde.

Hvad glæder du dig mest til?

At være med i kirkens arbejde
med børn og unge, både med
undervisning og forskellige
gudstjenester og andre tiltag.

Hvad er dine stærke sider?

At jeg kender kirken og de kirkelige organisationer som frivillig igennem mange år. At jeg
er uddannet diakon og socialpædagog. At jeg har arbejdet i
børnehaver og i forskelligt so-

Hvordan skal undervisning af
konfirmander og minikonfirmander foregå

Det er jo præsterne der tilrettelægger og står for undervisningen af både minikonfirmander
og konfirmander, og jeg skal
være medhjælper. Så i et samarbejde finder vi ud af det.

Nye ideer?

Det er vigtigt i et nyt arbejde
at se muligheder. Hverken Thisted Sogn eller jeg har prøvet
sognemedhjælper arbejdet tidligere, så det bliver spændende
nyt land at betræde. Sognemedhjælperudvalget har lavet
en ønskeliste: børneaktiviteter
i forbindelse med højmessen,
babysalmesang og familiearbejde, udvikling af gudstjenester for børn og unge og andre
specielle gudstjenester. Og så
ser vi hen ad vejen …

Netværk ved kirken?

Mange mennesker yder en frivillig indsats, og det er vigtigt
og af utrolig stor værdi. En af
mine opgaver bliver også at
være en slags kontakt mellem

kirken og de kirkelige børneog ungdomsorganisationer, og
alle de frivillige i udvalg og andre tiltag ved og ud fra kirken.
Ester er et meget positivt og
venligt menneske, og vi glæder
os rigtig meget til samarbejdet
i menighedsrådet. Ansættelsesudvalget har gjort et stort
stykke arbejde for at finde den
rigtige medarbejder, og udvalget har været særdeles heldigt
med valget af Ester.
Kirsten Kanstrup

Sognemedhjælper
velkomst

I Thisted Menighedsråd har
man efterhånden gennem
mange år forsøgt at finde
midler til ansættelse af en
sognemedhjælper. Af forskellige årsager er ansættelsestidspunktet hele tiden
blevet rykket ud i fremtiden.
Nu er det lykkedes at finde
midler delvis med hjælp fra
Thisted Provsti til foreløbig
et års sognemedhjælperprojekt.
Det er derfor med stor
glæde, at vi nu kan byde
velkommen til en særdeles
kompetent person til denne
sog nemed hjælperst i l li ng
nemlig Ester Jørgensen. Ester
Jørgensen er et kendt ansigt i
kirken og har gennem årene
opbygget et godt netværk til
foreninger og organisationer
samt har særdeles relevante
kompetencer til at udfylde
denne stilling. Velkommen
Ester og held og lykke med
opgaven.
Jens Kristian Eriksen
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Engledag 2010
Et frø til en tradition blev sået i
november 2009, da unge og ældre samt børn i følge med voksne havde takket ja til at deltage
ved "Engledagen" i Thisted
Kirkecenter, hvor kompetente
"englemagere" ved fire værksteder hjalp deltagerne med
at fremstille forskellige typer
engle af bl.a. metaltråd, fund
fra stranden og fra kludeposen, samt gamle lampeskærme.

Mandskabsbygningen
i sidste fase
Det omfattende byggeri på Vestre Kirkegård afsluttes i dette
efterår. Billedet er taget lige
før deadline på bladet og viser
byggeriet, som det dengang tog
sig ud fra Vestre Kirkegårdsvej.
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Igen i år kan vi tilbyde fire
værksteder, med kompetente "englemagere". Som noget
nyt bliver det i år også muligt at fremstille patchworkengle og engle foldet af sider fra
kasserede salmebøger.
Sæt kryds i kalender
til "Engledagen" i Thisted Kirkecenter lørdag den 13. november 2010 kl. 10.00-14.00.
Husk! Nødvendig tilmelding
til Kirkekontoret - tlf. 97 92 24
71 - senest mandag den 8.
november kl. 12.00.
Pris for deltagelse til
dækning af materialer
kr. 20,- pr. prs. og der
vil igen i år blive serveret kaffe/te/saftevand,
ligesom der kan medbringes
madpakker
eller
forudbestilles
frokosttilbud i form
af sandwich eller
lign. til dagspris.
Anette Hove
Laustsen

Thisted Præstegård kostede en formue
Nu da sognepræst Marianne
Christiansen med familie flytter i ny præstebolig, er det måske på sin plads at fortælle lidt
om den gamle præstegård, da
den var den ny præstegård. I
gamle papirer på Landsarkivet
i Viborg findes en Liber Daticus
(dagbog) for præsteembedet i
Thisted, i hvilken der findes
en interessant omtale af netop
Thisted præstegård nedskrevet af provst Hans Christian
Sonne, som var sognepræst i
Thisted i perioden 1864 – 1875.
Der bringes her uddrag af denne omtale.

Hans Christian Sonne
At Sonne var begejstret for
den smukke og nye præstegård
han flyttede ind i heri Thisted,
lægger han ikke skjul på i sine
optegnelser, han nævner det er
en ”storartet” præstegård, men
da han siden hen fandt ud af,
hvad det kostede at bo i den,
og hvor dyr den havde været
at bygge, kølnedes han begej-

string betydeligt. Provst Sonne
fortæller, at den forrige præstegård, der var beliggende på
Store Torv, i 1856 ”meget fordelagtigt” blev solgt af den daværende sognepræst provst Paludan-Müller i forskellige parceller. Af den sum, der indkom
ved salget, alt 18.050 rigsdaler,
bevilgedes der provsten 15.050
rigsdaler til opførelsen af en ny
præstegård, de 3.000 rigsdaler
der var tilbage, skulle bevares
som embedskapital. Imidlertid
medgik samtlige 18.050 rigsdaler til opførelsen af denne
storartede præstegård, som
byggedes i 1857, hvorfor det pålagdes embedet årligt at udrede
150 rigsdaler hvert års juni
termin, indtil en embedskapital på 3.000 rigsdaler efter den
oprindelige plan forelå. Selvom
provst Sonne faktisk var meget
tilfreds med de gode boligforhold, han havde i sit nye embede, og selvom han medgav,
at den nye præstegård opførtes
på en tid, da materialerne vistnok var meget kostbare, kunne
han dog ikke tilbageholde kritikken af sin forgænger provst
Paludan-Müllers dyre byggeri.
Når alt er betalt bor præsten i
Thisted meget dyrt for omtrent
1.200 rigsdaler om året nævner
Sonne.
Han oplyser videre, at der
til præstegården foruden en
gårdsplads hører en pæn stor
have med frugtbuske og espaliertræer, men at alt ”endnu er
i sin første ungdom”. Om bygningerne fortæller provsten, at
stuehuset indeholder 7 kældre,
forbundet med en korridor, i
stueetagen er der 11 værelser
samt køkken, spisekammer

Jens Paludan-Mueller
og fadebur, og ovenpå er der 4
loftsværelser. I udhuset er der
vaskehus, lo, heste- og kostald
samt karle- og hakkelseskammer.
Provst Sonne nævner også,
at præstegården ikke blot var
en præstebolig men virkelig en
gård med et jordtilliggende på
1 tønde 4 skæpper 1,5 album.
Den bestod yderligere af en lod
beliggende øst for byen, kaldet
Barrøgel på 14 tønder land, der
var udlejet til købmand Nordentoft, som årligt betalte 37,5
tønde byg efter foregående års
kapitaltakst samt skatter på ca.
8 rigsdaler. Yderligere hørte
der til præstegården en lod vest
for plantagen på Halden, der
var på 2 tønder 2 skæpper og
var udlejet til gæstgiver Møllers enke for 35 rigsdaler årligt.
At provst Sonne var noget utilfreds med det dyre byggeri er
vel forståeligt, da han jo selv
måtte betale en del af de ekstra
omkostninger i alle de år han
boede her.
Michael Vandet
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Hvem kommer og hjælper?

Altid et godt og centralt spørgsmål, når det handler om at
tjene sit medmenneske – om
at øve diakoni. Det sættes der
særlig fokus på med Diakoniens dag, der nu årligt tilbagevendende markeres i Thisted
kirke og kirkecenter første søndag i september.
Dagen skal være med til at
informere om, give indblik i
og forståelse for den frivillige
og lønnede indsats, der ydes
til mennesker, der på mange
forskellige måder har brug for
hjælp. Men dagen er også ment

som en inspiration
og opmuntring til,
at du og jeg tænker
med, viser støtte
og selv får lyst til
at deltage aktivt i
diakonalt arbejde
– alt efter hvor interessefelterne nu
måtte ligge.
I sidste nummer af kirkebladet kunne man
læse lidt om den landsbaserede organisation Home-Start
Familiekontakten, der hjælper
trængte børnefamilier - et arbejde, der er iværksat i Thy og
som ledes af lokalkoordinator
Rikke Riis Kirk.
Sammen med erfaringer fra
arbejdet vil Rikke Riis Kirk på
diakonidagen give et nærmere
indblik i, hvad Home-Start står
for og kan tilbyde og hvordan
man som frivillig kan indgå i
arbejdet.
Efterfølgende vil det handle

Efterårets koncerter
Årets koncertrække i Thisted
kirke byder i efteråret på følgende musikalske oplevelser:

September

I september måned bliver der
sat fokus på orgelmusik af tysk
og fransk oprindelse, når organistassistent Svend Ole Kombak, onsdag den 1. september
kl. 19.30, og organist Preben
Nørgaard Christensen, onsdag den 8. september kl. 19.30,
fremfører værker af tyske og
franske komponister.
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Oktober

Søndag den 24. oktober kl.
16.00 inviterer Thisted kirke til
Evensong efter engelsk tradition med Thisted kirkes drengemandskor, den tjenestegørende
præst, Svend Ole Kombak, orgel, og Preben Nørgaard Christensen, dirigent.
Preben Nørgaard Christensen

om Natteravnene i Thisted,
hvis ”formål er at skabe lokal
tryghed og livsglæde – især
blandt børn og unge i det offentlige rum”.
Natteravnene er et landsdækkende arbejde med en lang
række af lokale foreninger.
Hvem Natteravnene i Thisted er og hvad dette arbejde
nærmere går ud på, vil Henning Møller fra Sjørring fortælle og orientere om. Henning
Møller er formand for Natteravnene i Thisted.
Diakoniens dag er søndag d.
5 september, hvor der begyndes med gudstjeneste i Thisted
kirke kl.10. Kl.11.30 er der en
let kirkefrokost (30 kr.), og derefter er der sang, oplæg og diskussion. Arrangementet slutter
kl.14.00. Tilmelding til frokosten senest fredag d. 3. september til kordegnekontoret 97 92
24 71 / thisted.sogn@km.dk.
Poul Henning Poulsen

Naturvandring
på kirkegården
Torsdag den 9. september kl. 19 arrangerer
Thisted Museum naturvandring på Vestre Kirkegård v. Michael Vandet og Svend Sørensen.
Her kan man høre om
kirkegården, bevaringsværdige gravminder og
nogle af de gravlagte.
Mødested: ved indgangen til kirkegården på
Møllevej.

Skinnerup Kirke - Personale
Sognepræst:
Poul Henning Poulsen,
Møllevej 65, tlf. 97 92 03 15,
e-mail : php@km.dk

Graver:
Ejner Ringgård, Fjordbakken 8,
Thisted. tlf. 97 92 58 31lf. 97 92 33
93 (ugentlig fridag: Mandag)

Kirkesanger:
Julie Nørgaard Christensen,
Dr. Holstvej 34, 2sal.lejl.140, 8230
Åbyhøj, tlf. 29 66 29 65

Menighedsråds formand:
Thomas Kristoffersen,
Tranhøjvej 5, Skinnerup,
tlf. 97 92 21 28.

Organist:
Ingrid Johannessen.
Møllevang 13, Thisted.
Tlf: 97 92 25 79 e-mail: I.Johannessen@privat.dk.

Kirkeværge:
Mads Agerholm. Klitmøllervej 10,
Skinnerup, tlf. 97 92 33 93

Kirkens åbningstider:
Hverdage og lørdag: Kirken er
åben imellem morgen- og aftenringningen. 8.00 - 17.00
Søndag: Kirken er ikke åben
Ønskes adgang til kirken udenfor førnævnte åbningstid, kan
nøglen lånes hos kirkeværgen:
Klitmøllervej 10.

Foreningslisten
Foreningslisten bringes hvert år
i det kirkeblad, der udkommer 1.
september.
Rettelser modtages på
kirkekontoret.

Blå Kors Kontakt- &
Genbrugscenter

Nørre Allé 15, tlf. 97 92 62 52

Danmission

Kontaktperson: Louise Krøyer,
tlf. 97 92 04 60

De grønne pigespejdere

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

FDF 1.kreds

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

FDF 2.kreds

Indre Mission

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

KFUM-spejderne Niels Juels
Gruppe.

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

KFUM OG KFUK

KFUM’s soldatermission

Kontaktperson: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

Kirkecentrets Højskoledage

Kontaktperson: Bjarne Søndberg,
tlf. 97 92 09 19

KLF Kirke & Medier

Kontaktperson: Finn Gade,
tlf. 97 92 25 50

Rosenkrantzgade 6,
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson: Tommy Horn
Kragh, Tlf.: 97 91 27 72

Sognets Dagligstue

KFUK Senior

Sudanmissionen

KFUM & KFUK’s venner

Sømandskredsen

Kontaktperson: Elsa Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

Kontaktperson: Tage Andersen,
tlf. 97 92 23 87

Storegade 1, 1. sal, tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten Agger,
tlf. 35 11 29 49

Kontaktperson: Erling Højgaard,
tlf. 97 92 13 93

Kontaktperson: Karen Grønkjær,
tlf. 96 17 31 87

Kontaktperson: Peter Krogh
Melgaard tlf. 41 61 20 21
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Gudstjenester
8.30

10.00

September
14. s. efter Trinitatis
15. s. efter Trinitatis
16. s. efter Trinitatis

05/09
12/09
19/09
23/09

GI
PHP

PHP
MC
GI

14.00 GI
10.30 PHP
17.30 MC

Diakoniens dag
Høstgudstj.hos Jens og Dina
Skinnerup kirke
Høstgudstjeneste for sent udviklede
og udviklingshæmmede

17. s. efter Trinitatis

26/09

GI

MC

03/10
05/10
10/10
14/10
17/10
24/10
31/10

MC

PHP
GI

17.00 PHP
14.00 MC
19.00

Børnetime
Børne- og familiegudstjeneste
Ungdomsgudstjeneste

PHP
MC
GI

16.00 MC

Evensong

17.00 MC
14.00 MC

Børnetime

16.00 -18.00 GI

Julestue for sent udviklede
og udviklingshæmmede
Skinnerup kirke
Børne- og familiegudstjeneste i Thisted kirke

Oktober
18. s. efter Trinitatis
19. s. efter Trinitatis
20. s. efter Trinitatis
21. s. efter Trinitatis
22. s. efter Trinitatis

GI
PHP

Nov ember
Allehelgensdag
24. s. efter Trinitatis
Sidste s. i kirkeåret

1. søndag i advent

02/11
07/11
14/11
21/11
25/11

PHP
GI
GI

28/11

MC

MC
PHP

PHP

10.30 MC

Møder og koncerter:
Ons. 1. sept. kl. 14.30:
Ons. 1. sept. kl. 19.30:
Søn. 5. sept.:
Tirs. 7.-14.-21. sept. 19.30-21:
Ons. 8. sept. kl. 19.30:
Ons. 15. sept. kl. 19:

Onsdagssammenkomst v. Edith Aller
Orgelkoncert v. Svend Ole Kombak
Diakoniens Dag
Bibelstudiekreds.
Orgelkoncert v. Preben Nørgaard Christensen
Kirkelig byvandring med Svend Sørensen

Ons. 6. okt. kl. 14.30:
Ons. 13. okt. kl. 19.30:
Søn. 24. okt. kl. 16:

Onsdagssammenkomst v. Benne Holwerda
Sogneaften v. Klavs Birkholm
Evensong med bl.a. Thisted kirkes
drenge-mandskor

Ons. 3. nov. kl. 14.30:
Tirs. 10. november:

Onsdagssammenkomst v. Lone Olsen
Trosbekendelsen med Marianne Christiansen.
Arr. TFO i samarbejde med menighedsrådet.
Engledag
Sogneaften v. Marianne Christiansen

Lør. 13. nov. kl. 10-14:
Ons. 17. nov. kl. 19.30:

GI
MC
AH
PHP
SK

= Gitte Ishøy
= Marianne Christiansen
= Asger Hørving
= Poul Henning Poulsen
= Skinnerup Kirke

Gudstjenester Efterår 2010
på Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst onsdag kl.14.00 /
torsdag kl.15.00
9/9
22/9+23/9
7/10
27/10+28/10
4/11
24/11+25/11

AH
AH
PHP
MC
MC
GI

