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Livets veje
Livet er ofte blevet sammenlignet med en vej. Vi
begynder ét sted og ender et
andet. Vejen kan gå op ad
bakke eller ned ad bakke.
Den kan være jævn og god
eller stenet og fyldt med
huller. Den kan være glat og
farlig, eller den kan være
lige og sikker. Veje kan
være højst forskellige.
Lad os prøve at tænke på
tre slags veje, billeder på
livsveje.
Den første er motorvejen.
Mange er glade for den. Her
kan man køre stærkt, og der
er godt udsyn og ingen overraskende sideveje. Ingen
modkørende trafik. Man kan
bare køre derudaf. Og før
man ved af det, er man
fremme ved målet, for
motorvejen er præget af fart
og effektivitet.
Men en motorvej kan
også være kedelig og monoton. Man når knap at opleve
landskabet, eller hvad der
sker omkring én. Det gælder
om at komme frem. Sker der
et uheld, bryder det hele
sammen i kaos.
Motorvejen som billede
på livets vej – hvad ser vi?
Er det livets mening blot at
komme derudaf med færrest
mulige hindringer? Drejer
det sig om at komme fra et
sted til et andet – fra fødsel
til død – så hurtigt som
muligt? Bliver der tid til at
standse op for at nyde udsig2

ten og finde ud af, hvor man
egentlig er henne?
Der er andre veje, hvor alle
ikke kører i samme retning,
og nogle krydser ens vej.
Her kan det være hårdt og
farligt at færdes. Det går lidt
mere trægt, for man må være
opmærksom på dem, der
kommer imod én eller krydser ens vej. Der skal vises
hensyn og gives agt. De svage trafikanter skal også være
der. Måske er vores livsvej
ofte en sådan vej. Det kan
være anstrengende, for det
kræver opmærksomhed. Vi
kan blive nødt til at sætte farten ned, standse op – af hensyn til andre.
Så er der den tredje vej: stien. Den stille vej, hvor vi
kan vandre langsomt og
eftertænksomt. Måske tænke på det næste skridt. Have
tid til at standse op og se sig
omkring. Være opmærksom
på lydene, betragte lyset –
føle varmen i kroppen.
At vandre på en sti kræver
tid. At jeg giver mig tid –
eller tager mig tid. Det er
ikke altid, jeg ved, hvor stien fører hen – men jeg ved,
at der er nogen, der har gået
på stien før mig. Jeg kan
måske endda se deres
fodspor. Livet som en sti,
jeg vandrer på – den rolige
rytme, den opmærksomme
gang. Pausen – hvor jeg
puster ud og ånder ind.

I vort liv færdes vi på mange veje. Somme tider drøner
vi derudaf, til andre tider er
vi mere opmærksomme på
de andre. Men vi har også
brug for at færdes på stien –
den langsomme vej. Vi kan
gå der alene eller sammen
med andre. Den giver tid til
fordybelse, til stilfærdig
samtale, til nærvær.
Også Jesus var på vandring. Ikke med en brølende
fart. Men langsomt og
opmærksomt. Han gav sig
tid til at stoppe op. Være
nærværende, hvor der var
brug for ham. Vi kan bruge
– også den kommende
fastetid til at være nærværende. Billedligt talt gå
en tur på stien og sætte farten ned – standse, reflektere
over, hvad det betyder, at
Jesus er vejen – både som
den vej, jeg går på og som
den, der følger mig på min
livsvej. For Kristus kender
vore veje og har betrådt dem
før os.
Poul Henning Poulsen

Kirkegårdsleder
Efter 23 år væk fra Thisted, vender jeg tilbage for
at tiltræde stillingen som
kirkegårdsleder. Det er for
mig en drømmestilling, og
jeg glæder mig meget til at
komme i gang med arbejdet.
I mellem jul og nytår kunne
jeg ikke lade være med at
kigge forbi og få en snak
med Else Jensen og kirkegårdsgartnerne, og jeg fik et
rigtig godt indtryk.
Det er et privilegium, at
jeg kommer til at udføre mit
arbejde sammen med en stab
af kompetente medarbejdere. Det er min overbevisning, at glade medarbejdere
er den bedste arbejdskraft.
Efter 13 år i uddannelsesverdenen inden for skov
og anlægsgartneri, er det
naturligt for mig at fokusere
på relevant efteruddannelse

af hver enkelt medarbejder,
efter behov og ønske.
Thisteds tre kirkegårde
har hvert sit særpræg. Vestre
kirkegård med sit stramme
og traditionelle kirkegårdsanlæg. Kirkegården omkring kirken, der med sit
parkpræg giver byen et
grønt centrum. Endelig Søndre kirkegård, der ligger lidt
bag ved det hele, med gamle træer, gamle gravsteder
og udsigt over fjorden. Det
bliver en spændende udfordring at vedligeholde og
forny de tre kirkegårde i
samspil mellem gartnerisk
faglighed, tradition og historie.
Den første tid får jeg
travlt med at sætte mig ind i
tingene og arbejdsgangene,
såvel på kontoret som på
kirkegårdene. Desuden får

jeg travlt med selv at finde
en bolig i Thisted og ligeledes sørge for, at min søn falder godt til i sin nye børnehave.
Sally Thorning Enevoldsen
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Februar
Onsdag 1. februar
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst,
”Før sang man roligt salmer, men hvad nu? rundt omkring den nye salmebog.” v. sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig.
Torsdag 2. februar
19.30, IM, møde v. fritidsforkynder Harry
Harregaard, Durup.
Søndag 5. februar
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
16.00, Thisted Kirke, evensong v. Marianne
Christiansen.
Mandag 6. februar
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, ”kirkeligt
nødhjælpsarbejde i en global tid” v. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Henrik
Stubkjær.
Tirsdag 7. februar
19.30, KFUM OG KFUK’s VENNER, ”død
og dog levende” v. socialpædagog Mogens
Skarby, Bedsted.
Onsdag 8. februar
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. indremissionær Lars Møller Nielsen, Viborg.
Torsdag 9. februar
17.00, Thisted Kirke, gudstjeneste for udviklingshæmmede v. Gitte Ishøy og Marianne
Christiansen.
19.30, IM, sangaften v. indremissionær Elna
Thisgaard Olesen, Brønderslev.
Søndag 12. februar
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Gitte Ishøy
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen

van Gogh”, v. jourmalist, kunstkritiker, pressechef ved Aros Bjarne Bækgaard.
19.30, IM, møde v. indremissionær Søren
Grysbæk, Horsens.
Tirsdag 21. februar
19.30, KFUK SENIOR, ”livet er det dejligste
eventyr” fortælling og digte af H.C.Andersen
m.fl. v. Inge Aarestrup, Heltborg.
19.30, IM, møde v. indremissionær Søren
Grysbæk, Horsens.
Onsdag 22. februar
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. Jens Chr.
Brander, Hurup.
19.30, Sognets Dagligstue, "babylonisk forvirring - religion i sproget" v. Bjarne Søndberg, Thisted.
Torsdag 23. februar 2006
18.00, Thisted Kirkecenter, fællesspisning,
pris 35 kr. Tilmelding til Kirkekontoret
senest mandag kl. 12.00.
19.30, Thisted kirkecenter, sogneaften,
”Vestens unge østens mystik” i samarbejde
med Danmission
19.30, IM, møde v. pens. indremissionær
Henning Kristensen, Hobro. Sang v. Sinaikoret, Struer.
Fredag 24. februar
17.45, IM, fredagstræf (+spisning).
Lørdag 25. februar
19.30, IM, møde v. missionærmedhjælper
Brian Steen Kobbersmed, Aalborg.
Søndag 26. februar
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
14.00, Thisted Kirke, fastelavnsgudstjeneste
v. Marianne Christiansen
Mandag 27. februar
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, generalforsamling.

Onsdag 15. februar
10.00, IM, formiddagscafé.
Søndag 19. februar
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Eskil Agger
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte Ishøy
Mandag 20. februar
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, ”maleren
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Oplysninger om kontaktperson
til de øvrige kirkeligeorganisationer
kan fås ved henvendelse til
Kirkekontoret.

Marts
Onsdag 1. marts
14.30, Kirkecentret, onsdagssammenkomst,
”Hvordan bør vi behandle de ældre?”
v. Thyra Frank, forstander på Lottehjemmet,
Frederiksberg
Søndag 5. marts
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Gitte Ishøy
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
Mandag 6. marts
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, ”Karen
Blixens liv og forfatterskab” og ”skæbnefortælling” v. sognepræst Lone Olsen, Vesløs.
Tirsdag 7. marts
19.30, KFUM OG KFUK’s VENNER,
”påske” v. sognepræst Christine Bech, Koldby.
19.30, IM, kredsmøde i Thisted v. forstander
Georg Kjeldsen, Søndbjerg Efterskole.
Onsdag 8. marts
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. sognepræst
Flemming Burgdorf, Vang.
19.30, Sognets Dagligstue, "i Paulus'
fodspor" - introduktion af tur til Tyrkiet og
fortælling om evangeliske kristne tyrkeres
forhold i Tyrkiet i dag v. Gurkan Adali, kristen tyrker.
Søndag 12. marts
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Marianne Christiansen
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Gitte Ishøy
Onsdag 15. marts
10.00, IM, formiddagscafé.
18.00, Thisted Kirkecenter, fællesspisning,
pris 35 kr. Tilmelding til Kirkekontoret
senest mandag kl. 12.00.
19.30, Thisted kirkecenter, sogneaften,
”Islam, Kristendom, Jødedom” v. Else Bisgaard, lektor, VUC Thy-Mors.
Torsdag 16. marts
19.30, Thisted Kirke, ungdomsgudstjeneste
v. T.Kristensen og L.Olsen.
19.30, IM, årsfest m. generalforsamling.
Søndag 19. marts
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Poul Henning Poulsen (KFUM's soldatermission)
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Marianne
Christiansen (KFUM's soldatermission)

19.30, IM, soldatervennerfest, tale v. pastor
Bent Østergaaard, Herning.
Mandag 20. marts
10.30, Kirkecentrets Højskoledage, ”præstens
overvejelser forud for påsken” v. sognepræst
Marianne Christiansen og ”organistens overvejelser forud for påsken” v. organist Preben
Nørgaard Christensen.
Tirsdag 21. marts
14.30, KFUK SENIOR, forårsfest ved KFUK’s Sociale Arbejde v. landssekretær Birthe
Willumsen, København.
Onsdag 22. marts
14.30, IM, eftermiddagsmøde v. sognepræst
Niels Jørgen Langdahl, Fjerritslev.
17.00, Thisted Kirke, gudstjeneste v. Marianne Christiansen (Danske Sømands- og
Udlandskirker)
Søndag 26. marts
08.30, Thisted Kirke, morgengudstjeneste v.
Gitte Ishøy
10.00, Thisted Kirke, højmesse v. Poul Henning Poulsen
Onsdag 29. marts
19.30, Sognets Dagligstue, Sara Poulsen,
Thisted fortæller fra 3 måneders volontørtjeneste i Afrika.
Torsdag 30. marts
19.30, IM, møde v. sognepræst Henning
Smidt, Kettrup.
Fredag 31. marts
15.00, IM, , inspirationseftermiddag.
19.30, IM, forårsfest.

V E L K O M M E N
1. februar er datoen hvor Sally Enevoldsen tiltræder stillingen som kirkegårdsleder. Menighedsrådet mener at
have ansat en kompetent leder båd på
det faglige og menneskelige område, og
vi ser med glæde frem til samarbejdet. I
et 1/2 år har kirkegårdens personale klaret opgaverne på egen hånd, og vi skylder især Else Jensen og Harald Larsen
stor tak for indsatsen.
Hjertelig velkommen til Sally.
Anna Marie Rask
formand for menighedsrådet
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Adresser

Menighedsrådets formand: Anna Marie Rask,
Hyldevej 10, tlf. 97 92 48 27.

Kirkekontoret:
Thisted Kirkecenter, Vestergade 10,
tlf. 97 92 24 71, fax 97 92 32 33
e-mail: thisted.sogn@km.dk
internet: www.thisted-kirke.dk
Kontortid: Mandag-fredag: kl. 9.00-12.30,
Torsdag tillige kl. 15.00-18.00.

Kirkeværge: Jørgen Raaby, Idylvej 5,
tlf. 97 92 16 48.

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.

Menighedsrådsmøde
Torsdagene 2. februar og 2. marts,
kl. 19.15 i Thisted Kirkecenter.

Sognepræst (kbf) Marianne Christiansen,
Asylgade 22, tlf. 97 92 03 16,
e-mail: mch@km.dk
Sognepræst Gitte Ishøy, Jasminvej 26,
tlf. 97 92 11 31, fax 97 92 11 07
e-mail: pastorens@post.gs
Sognepræst Poul Henning Poulsen, Møllevej
65, tlf. 97 92 03 15, fax 97 92 03 77
e-mail: php@km.dk
Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag kl. 1112, samt efter aftale.
Kordegn: Flemming Andersen,
Enebærvænget 6, tlf. 97 91 19 13.
Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen,
Enebærvænget 3, tlf. 97 92 60 76
(Thisted kirke 97 92 42 64).
Organister: Preben Nørgaard Christensen,
Hyldevej 20, tlf. 97 92 63 67
e-mail: preben-n-c@mail.tele.dk
Svend Ole Kombak (organistassistent)
Kastanievej 52, tlf. 98 67 19 68.
e-mail: kombak@mail.dk
Kirkecentrets bestyrer: Else Østergaard,
Tranhøjvej 8, tlf. 97 92 33 80.
Kirkegårdsinspektør: Sally Enevoldsen
Pr. 1/3: Åbrinken 14, tlf. 48 39 09 32.
Kasserer: Else Jensen, Hundborgvej 22 A,
tlf. 97 91 18 30.
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Sognet

Møderne er offentlige. Dagsorden fremlægges i
kirkekontorets venteværelse.
På præsternes fridag om mandagen vil én af
præsterne alligevel være til rådighed efter følgende fordeling:
6/2
Poul Henning Poulsen
13/2
Gitte Ishøy
20/2
Gitte Ishøy
27/2
Marianne Christiansen
6/3
Poul Henning Poulsen
13/3
Gitte Ishøy
20/3
Marianne Christiansen
27/3
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
2/2
Poul Henning Poulsen
16/2 Gitte Ishøy
2/3
Marianne Christiansen
16/3 Torill Kristensens afløser
30/3 Maibrit Nygaard
Thisted sygehus
Hver tirsdag kl. 16.00, gudstjeneste i kirkesalen
i østfløjen v. sygehuspræst Maibrit Nygaard.
Kirkebladet KIRKE+SOGN er udgivet af Thisted menighedsråd. Ansvarshavende redaktør:
Kordegn Flemming Andersen.
Trykkeri: Wadmann Grafisk A/S.
Forside: Leif Damsgaard Jensen.

Grønne fingre - også om vinteren
I forbindelse med, at Thisted
Kirkegårde får ny leder pr. 1.
februar, har vi besøgt Vestre
Kirkegård for at høre lidt om
den arbejdsplads, Sally Enevoldsen kommer til.
Året igennem er der
omkring 150 begravelser, og
de medfører forskellige typer
af arbejdsopgaver for kirkegårdens folk. De efterladte
skal have valgt et gravsted, og
det sker i samråd med Else
Jensen, der er kasserer for
menighedsrådet og samtidig
varetager en del opgaver på
kirkegårdskontoret på Møllevej. I den forbindelse træffes
der også aftale om, hvad der
skal foretages af beplantning
og eventuelt stenarbejde.
- Når gravstedet er valgt, og
begravelsen har fundet sted,
skal vi i gang med at anlægge
gravstedet, og da stiller vi
selvfølgelig vores erfaring til
rådighed og vejleder folk med
hensyn til, hvilke planter der
nu vil trives bedst det pågældende sted, fortæller Harald
Larsen.
Det er kun ganske naturligt,
at det er ham, der fører ordet.
Han har nemlig været ansat på
kirkegården siden 1968. Om et
par år kan han altså fejre 40
års ansættelsesjubilæum.
En af de årligt tilbagevendende større opgaver ligger i
de kolde måneder – så en kirkegårdsgartner må også have
grønne fingre hele året. Det
drejer sig om vinterpyntningen af gravstederne med

grandække. Tidligere købtes
om efteråret gran til vinterdække fra en leverandør på
Herning-kanten, men det blev
for dyrt i fragt. I dag skaffes
der vinterdække fra statssko-

ven i Tved. Det drejer sig hvert
år om ikke mindre end 50
tons.
Grandækningen
starter
hvert år i ugen efter efterårsferien og strækker sig over 6-7
uger. Det hele skal gerne være
færdigt til første søndag i
advent. Alt afhængigt af vejret
bliver grandækningen liggende til engang i marts. Den 1.
april er en slags skæringsdato,
hvor Harald og de andre gerne
skulle have fjernet al gran, så
de kan komme i gang med
forårsarbejdet.
I løbet af vinteren fældes
eventuelle syge træer, og desuden gennemgås hele maskinparken, så alt kan være køreklart fra april.
- Vi har en gammel maskinpark, fortsætter Harald. Nogle
af maskinerne er 35 år gamle!
Så godt vi kan, reparerer vi
dem selv, og vi har da også
selv konstrueret en maskine

eller to, men der er faktisk en
hel del, der godt kunne trænge
til at blive skiftet ud.
Tæt ved maskinhuset har
kirkegårdens folk etableret en
plads med sand, grus og sten i
forskellige størrelser, for på så
stor en kirkegård skal der bruges meget, og lagerpladsen
giver et godt overblik over, om
der er noget, som skal suppleres op.
Gennem hele året foretages
der beskæringer, og når gartnerne bevæger sig rundt på
kirkegården, er der talrige
småting at tage sig af: et stykke ukrudt, en knækket gren, et
stykke affald, en udgået plante
- eller hvad det nu måtte være.
Udover de faste opgaver og
de ting, en given dag nu byder
på, er der også hvert år en
større opgave. I 2004 fik man
således anlagt en ny urnegård,
og i fjor er der kommet nye fliser på den gamle urnegård.
Den store opgave i 2006 bliver
at få plantet et nyt læbælte
mod vest ud mod Vestre Kirkegårdsvej.
Harald og hans kolleger er i
øvrigt ikke så lidt stolte af
urnekirkegårdene, som passer
fint ind mellem de traditionelle gravpladser. At der blev
behov for en ekstra urnegård,
skyldes det stadigt stigende
antal kremeringer. Da Harald
startede, blev 3 procent af de
døde brændt - i dag er det 52
procent.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen
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Stop den stille sult
”Vi havde tit hovedpine og
ondt i maven. Vi følte os
altid trætte og svage, ind
imellem besvimede vi, og vi
sov meget. Hvis man er rigtig sulten, er det godt, hvis
man kan sove. Det hjælper
at drikke en masse vand og
spise blade, for det fylder i
maven.
De fleste af os spiste kun
en gang om dagen. Børnene
fik først – lidt ris med vand
krydret med salt og chili. Så
fik mændene. Mødrene spiste til sidst, og der var ikke
altid mad nok,” fortæller en
lille kvinde. Hun sidder
sammen med andre kvinder
udenfor et hus, der lige har
fået nyt tag.
Indtil 2002 levede 28
kasteløse familier i landsbyen Istra Akulla Palli i det
sydlige Indien med en daglig, udmarvende sult. De
tjente kun småpenge som
daglejere hos den lokale
herremand, og de kæmpede
en håbløs kamp mod underernæring. Tidligere ejede
familierne jorden omkring
deres landsby, men på et
tidspunkt satte den lokale
herremand sig på al jorden,
hvor han bl.a. plantede en
mango-plantage.

I 1999 fik landsbyen kontakt med den indiske menn e s k e r e t s o rg a n i s a t i o n ,
Sahanivasa, som støtter
kasteløse, jordløse og kvinder i deres kamp for retfærdighed. Efter tre års tovtrækkeri, retssager m.m.
lykkedes det Sahanivasa’s
jurister at skaffe landsbyboerne 16 hektarer af jorden
tilbage – blandt andet en del
af mango-plantagen.
Siden er det gået fremad
for landsbyens beboere.
”Nu dyrker vi jordnødder,
linser og bønner på en del af
jorden. Og vi har både spist
af de gode mangoer og tjent
penge på at sælge dem. Pengene har vi brugt til mad og
til at sende vores børn i skole. Børnene er gladere, de
leger mere og de er blevet
bedre i skolen,” fortæller en
stolt mor, som i dag er
næsten det modsatte af
mager.
Sulten har mange ansigter
– og mange årsager. Ud over
katastrofer er også ligegyldighed, grådighed, uvidenhed og diskrimination årsager til sult. Somme tider
kræver det forbavsende lidt
at hjælpe mennesker ud af
den stille sult. Et lille iværk-

sætterlån, en god jurist, skolegang og undervisning i,
hvad der er menneskers ret og pligt.
Søndag d. 5. marts 2006
sender omkring 1.200 danske sogne tusinder af frivillige indsamlere på gaden for
at give folk mulighed for at
hjælpe verdens fattigste. De
indsamlede penge går til
projekter, der bekæmper
den stille sult i Indien, Afrika og Mellemamerika.
Også Thisted sogn er med
i kampen mod den stille
sult.
”Sogneindsamlingen er en
meningsfuld indsats én dag
om året. Hos os er Sogneindsamlingen blevet tradition, hvor vi mødes den første
søndag i marts for at gøre en
forskel,” siger indsamlingsleder Eskil Agger.
Du kan melde dig som
indsamler ved at kontakte
kirkekontoret på telefon

97 92 24 71

Meld dig som indsamler til Sogneindsamling 2006
i Thisted sogn og bekæmp den stille, udmarvende sult,
der er dagligdag for mere end 800 millioner mennesker.
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