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Kære alle!
Det er nok en lidt bred hilsen,
men i dette tilfælde passende.
For jeg vil gerne sige tak til
alle i Thisted sogn og omegn alle de mennesker, som jeg har
mødt som sognepræst i Thisted
og som har givet mig noget
med.
I de gamle folkeeventyr er
det tit sådan, at hovedpersonen kommer ud på en rejse og
møder forskellige mennesker,
som giver ham (for det er næsten altid en han) et eller andet med - et garnnøgle, en lille
flaske klart vand, en nøgle, en
nød - , et eller andet, som han
først ikke forstår, men som senere hen viser sig at være lige
præcis det, han skal bruge i sin
opgave.
Sådan er det at være sognepræst. Engang imellem bliver
man spurgt: ”Hvad laver en
præst egentlig?” - altså udover
det synlige, gudstjenester, begravelser, bryllupper, undervisning af børn og unge og
voksne og det mindre synlige:

sjælesorg - et gammelt smukt
ord, der egentlig betyder at have
omsorg for sjælen. Nu er det jo
sådan, at de opgaver sådan set
er nok til at fylde et menneskes
liv, men alligevel kan man måske sige, at udover det og i det
altsammen er præstens opgave:
At møde mennesker.
Vi mødes omkring noget evangeliet, mødet med Gud i
Jesus, det enkelte menneskes
liv og død og tanker om eksistensen, glæde og taknemmelighed for livet, bøn, søgen efter mening. Der er altid noget,
vi mødes om, om vi mødes som
mennesker, der nok er forskellige, men som alligevel har fælles vilkår i fødsel og død, frygt
og håb. Og som altid har noget
at sige hinanden og give hinanden med på den videre rejse.
Nu skal jeg videre fra Thisted for at være sognepræst i
Løgumkloster i Sønderjylland.
Og det gør altid ondt at skilles
fra noget godt. Men idet man
skilles opdager man også, hvad

man fik med som gaver. Sådan
har jeg det også: Tak for alle
gode samtaler og møder, fællesskab i gudstjenesterne og de
kirkelige handlinger, for sang
og musik, for åbenhed og nærvær og tillid. Jeg har lært kolossalt meget af mine år i Thisted
og tager mange gode gaver med
mig.
Min familie og jeg bliver ved
med at have vores hus i Søndre
Vorupør og bliver ved med at
have Thy som et ”hjemsted”.
Så helt farvel bliver det aldrig.
Men et ”Lykke på rejsen” og ønske om fred og alt godt vil jeg
gerne sige til jer alle. Jeg ved, at
Thisted sogn og menighed også
i fremtiden vil rumme de gode
møder mellem mennesker i lyset af evangeliet.
Tak og venlige hilsner
Marianne
PS: Og I er altid velkomne i
Løgumkloster, hvis I nu kommer forbi på vej ud i den store
verden.
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Alt er liv

Om Edward Munch og hans
kunst v. Troels Lauersen

Edvard Munch (1863-1944),
den internationalt kendte norske maler, var en fremragende
maler. Men hvilke marer har
redet den mand, der malede et
så uhyggelig billede som ”Skriget” og som skar det lige så
uhyggelige træsnit ”Vampyr”?
”Døende kom jeg til verden”
har Munch udtalt, og hans liv
var da også præget af sygdom,
angst, en hel del druk, fysisk
og psykisk elendighed, ydmy-

Verdens Bedste Nyheder

Som indsamlingsleder får jeg
af og til mails fra Folkekirkens
nødhjælp.
I den sidste stod der:
Det hjælper at hjælpe verdens
fattigste
– også takket være Thisted
sogns indsats i 2010.
Den store indsats, der allerede
er gjort for verdens fattigste af
bl.a. Folkekirkens Nødhjælp,
har bragt udviklingen på rette
spor.
Ifølge FN er antallet af eks-
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tremt fattige faldet fra 1,8 mia.
til 1,4 mia. siden 1990. Det betyder, at 400 millioner flere nu
har mere end 1,25 dollar om
dagen at klare sig for. Og FN’s
Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98
millioner mennesker i år.
Det er da Verdens Bedste Nyheder!
MEN 925 millioner mennesker sulter stadig hver eneste dag, og hvert sjette sekund
dør et barn af underernæring,
så der er stadig hårdt brug for
hjælp.
Meld dig som indsamler
ved den årlige sogneindsamling søndag den 13. marts på
tlf. 97926371 (Mette Bower),
97911197 (Kirsten Ringgaard)
eller 97924747 (Alma Madsen).
Og tag rigtig godt imod de
indsamlere, der kommer til din
dør.
Alma Madsen
Foto: Mikkel Østergaard

gelser og fordømmelse af hans
værker. Hvad var denne mands
forhold til kristendom og tro?
Og hvordan viser det sig i hans
kunst? Foredraget vil forsøge
at give et bud på, hvordan man
kan ”læse” billeder, og om,
hvordan kunsten kan være en
tilgang til en tale om tro og liv.
Hvordan kunsten kan bruges
til at være tolkningsnøglen til
den menneskelige eksistens.

Kirkebrochure
i ny udgave

Det hæfte, som på kort
form forklarer lidt om,
hvad man kan se i Thisted Kirke, og fortæller
en smule om epitafier,
kapel, altertavle, prædikestol med videre, er
ved at synge på sidste
vers.Det overvejes for tiden, om der skal laves et
genoptryk til den kommende turistsæson, eller man skal nøjes med
en reserveudgave og så
lave en lidt mere omfattende tryksag om et
par år.Sagen er nemlig
den, at kirken skal sættes i stand, ligesom der
er overvejelser om nyt
inventar. Og så er der
en del ting, som ikke er
med i den gamle brochure, men som helt klart
bør beskrives i en ny.
Leif Damsgaard Jensen

Nyt fra MR - vinter - forår
Vinteren bruges iblandt som et
billede på håbløshed. Et billede
som vinder genklang hos de
fleste. For selv om mange af os
holder af sne, kælk og ski – ikke
mindst, hvis solen skinner – så
kender vi også til at få nok af
kulde og mørke og til at begge
dele kan sætte sig i os som træthed og depressive tanker.
Men vi kender også til, at
det kan blive vinter, kulde og
mørke indeni os, selvom det er
både forår og højsommer omkring os. At vinter kan være
løsrevet fra årstid og kalender.
Hvor vi fryser fast - i sorg over
at have mistet nogen vi elskede, fryser fast i forvirring over,
hvad vi skal stille op med vores
liv eller i frustrationer over alle
de store planer, vi havde for os
selv og for andre, som måske
må lægges om eller opgives.
Anger over det vi gjorde eller
ikke fik gjort, som ville have
gjort livet lysere og bedre for
andre mennesker og ensomhed
i forhold til for alvor at turde
dele vores inderste tanker og
drømme med nogen som helst.
Og jo varmere og lysere det
er omkring én, jo mere glade
og tilfredse alle andre er – jo
mere håbløst er det, hvis man
er prisgivet indre kulde og en
mørk sindsstemning.
Det kender vi til, hos os selv
eller vores nærmeste. Julesorgen, kalder Grundtvig det. Søren Ulrik Thomsen siger det
sådan her (i ’Hjemfalden’ 1991):
Én gang om dagen er ensomheden så stor, at man ikke kan
stille noget om med den.
Én gang er lykken.
Indimellem må man så se og få
ordnet sine ting.

Det kunne være en fin beskrivelse af arbejdet i menighedsrådet de forløbne måneder.
Store følelser i skøn forening
med de efterhånden kendte udfordringer i udvalg og til møderne. Administrative opgaver,
planlægning, gennemførelse af
spændende aktiviteter og tilbagevendende samlinger. Men
ovenover eller nedenunder det
hele ligger den kendsgerning,
at Marianne Christiansen flytter fra Thisted Kirke til en stilling som sognepræst i Løgumkloster fra februar måned.
Kirkefolk siger meget varmt
og godt om Løgumkloster, nu
kan der siges endnu mere godt.
Hvor er de heldige i Løgumkloster! Og vi ønsker det allerbedste for Marianne Christiansen
og hendes familie.
Samtidig kan man jo godt
føle sig lidt vinterked og forladt. Men tænk, hvis vi ikke

var berørte, når en værdsat
medarbejder forlader vores ’organisation’? Følelser og sørgmodigheden er i høj grad et udtryk for taknemmelighed over
godt samarbejde, fine stunder,
nærvær og samvær i de forløbne 5 år. Tak!
Samtidig har vi fået ordnet
vores ting: Alt vedrørende Thisted Kirkes nye præstegård på
Islandsvej er på plads – ude
som inde. Arbejdet omkring
Mandskabsbygningen på Kirkegården ligeså. Budgetter er
vedtaget og godkendt, regnskab
undervejs. Vi har ansat ny kordegn. Og inden vi får set os om,
er vi langt i processen med at
ansætte ny kirkebogsførende
sognepræst.
Til den tid blomstrer ’floden’
bag Kirken og det er forår. Det
glæder vi os til!
Kirsten Ringgaard
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Farvel – og tak – til Marianne
Tirsdag d. 14. december kom
der brev fra kirkeministeren, at
vores kirkebogsførende sognepræst Marianne Christiansen
var blevet ansat som sognepræst i Løgumkloster Pastorat
i Ribe Stift pr. 1. februar 2011.
Det var en melding, som jeg
blev overordentlig ked af at
modtage, da vi altid har været
glade for at have Marianne som
sognepræst ved Thisted Kirke,
hvor hun blev indsat søndag d.
4. september 2005. Med sine
store evner både på prædikestol og i andre sammenhænge
har hun formået at tilføre kirken liv og vækst og givet menigheden særdeles berigende
stunder og en levende forkyndelse af evangeliet.
Hun har haft et fint samar-

bejde med kirkens øvrige præster om fyraftensgudstjenester,
babysalmesang og børnetimer
og var bl.a. en varm fortaler for
at forny Kirke+Sogn til det nuværende format.
Da vi ansatte Marianne
Christiansen, mente nogle, at
vi nok kun ville kunne have
hende i stillingen i en begrænset årrække bl.a. med et kommende bispevalg i sigte. Mit
argument for at pege på Marianne Christiansen til stillingen var, at det ikke ville være
en ulempe at have en tidligere
Thisted præst i denne stilling.
Nu gik det ikke sådan, men
i stedet for at være skuffet over
ikke at kunne fastholde hende
her i en længere årrække, vil
jeg se med glæde tilbage på

de godt 5 år, som det blev med
Marianne Christiansen som
sognepræst her. Glæde mig
over de mange fodspor, hun
har sat i sognet, de mange frø,
hun har sået i hjerte og sind
hos kirkegængerne gennem
sine prædikener og sin levende
forkyndelse i de mange festlige
gudstjenester. Hendes evner for
at messe har knyttet bånd mellem musik, salmer og det glædelige budskab.
En stor tak til Marianne for
samarbejdet gennem årene
og for hendes virke i Thisted
Sogn. Jeg ønsker samtidig for
Marianne og hendes familie
held og lykke i det nye job i Løgumkloster.
Jens Kristian Eriksen.

Bind en bøn! - Noget for konfirmander!
Alle konfirmander i 7a og 7b
fra Tingstrup skole vil en dag
under konfirmandforberedelsen få som opgave at skulle
flette et Fadervorbånd.
Idéen med Fadervorbåndet
er udviklet af præsten Hanne
Bohr og beskrevet i et lille
hæfte med titlen ”BIND EN
BØN” og med undertitlen ”Om
symboler, farver, perler, tal og
hemmeligheder – og om at bede
Fadervor”.
”Fadervors symbol er et
bånd, for bønnen Fadervor er
menneskets bånd til Gud”, hedder det indledningsvis i heftet.
Det er den grundlæggende tanke bag Fadervorbåndet.
Allerede her vil jeg gerne
afsløre lidt af, hvad det hand-
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ler om, når den enkelte konfirmand skal flette sit eget Fadervorbånd:
• Et Fadervorbånd skal være
flettet af tre snore
• Der skal være én kvast i hver
ende af båndet
• Der skal være syv knuder eller perler på båndet mellem
kvasterne
• Der skal være ni tråde i hver
kvast
• Båndet flettes med en ganske almindelig fletning
• Bed Fadervor i dit hjerte,
mens du binder båndet
Og her kan da også godt
antydes et par forslag, når det
gælder at bruge Fadervorbåndet. Det kunne f.eks. bruges

som vedhæng til mobiltelefon
eller nøgler, til et smykke eller
bare til at have i lommen. Eller
tænk på at binde et Fadervorbånd og give det som gave til
en, man holder af eller …
Jeg ser frem til en bindende
opgave sammen med konfirmanderne!
Poul Henning Poulsen

Kirkepiloterne
Hvad er en kirkepilot?
En kirkepilot er en ung frivillig,
som med mod og begejstring
fortæller, at kirken også er for
unge. Vi har været på et inspirerende kursus i Brorsonskirken i København og har nu til
opgave at skabe en anderledes
gudstjeneste for andre unge.

Hvem er kirkepiloterne?
Dianna Lynggaard er født og
opvokset i Thisted, er 24 år
gammel og studerer til pædagog. Hun er desuden frivillig
leder hos De Grønne Pigespejdere.
Johanna Bækgaard Poulsen
er opvokset i Thisted, er 19 år
gammel og går i 3. g på Thisted
Gymnasium. Derudover er hun
med i Tensing Rejoice i KFUMKFUK.

Fortæl lidt om, hvorfor
I valgte at sige ja til
denne frivillige opgave?
Det gjorde vi, fordi
vi godt kunne tænke
os at være med til at
styrke et fællesskab
blandt unge i kirken
og samtidig vise, at
der er mange måder, hvorpå
man kan være sammen i kirken. Derudover vil vi gerne
være med til at aktualisere
kirkens budskab, så det får mening i unges hverdag.

Fortæl lidt om jeres kursus i
Ungdomskirken/Brorsonskirken!
På kurset fik vi en masse inspiration til at lave et arrangement
for unge i kirken ved at opleve forskellige måder at bruge
kirken på. Vi deltog bl.a. i en
rockgudstjeneste, parkour, bollywood-dans og taizéandagt.
Derudover fik vi mange infor-

mationer om bl.a. projektudvikling og PR.

Fortæl lidt om jeres gudstjeneste/arrangement
Til vores gudstjeneste d. 13.
april tager vi udgangspunkt i
at give den enkelte mulighed
for at deltage i de elementer af
gudstjenesten, som der er lyst
og energi til.
Man kan skabe sin egen
gudstjeneste ud fra: Taizéandagt, nadver, teater, speeddebating, bøn, sang og musik, geo-catching samt café og
lounge.

Kirkespil:

Et pust til dagen og vejen
Ideen til at arbejde med kirkespil opstod i forbindelse med en inspirationsdag, som menighedsrådet har holdt. Jeg blev opfordret til at arbejde videre med ideen – og nu skal ideen gøres til virkelighed.
Stykket er endnu ikke skrevet færdigt, men er godt på vej, bl.a. med nogle sange. Arbejdstitlen
er ”Et pust til dagen og vejen”. Vi skal gennemspille et døgn i Jødeland på Jesu tid. Undervejs skal
vi opleve, hvordan fortællingerne om Jesus bredte sig og samlede folk i tro.
Stykket udformes, så der ikke kræves store solist-roller. For eksempel er Jesus ikke med som
rolle, men som genstand for de rygter, der bredte sig blandt folk og tændte troens flamme.
Har du lyst til at være med til at indstudere og opføre kirkespil, kan du allerede nu melde dig
til mig på telefon 40844994 eller sende en mail til thybografen@gmail.com. I næste udgave af
Kirke+Sogn bringes en tidsplan for kirkespillet. Planen er at starte i august og opføre spillet i
første halvdel af november.
Leif Damsgaard Jensen
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Sognemedhjælperen fortæller
Her i januar måned er det 5 måneder siden jeg blev ansat som
sognemedhjælper i Thisted
Sogn, og det har bare været
nogle meget spændende måneder.
For at det ikke bare skal blive en opremsning, vælger jeg at
fortælle om enkelte ting.

Daginstitutioner
og dagplejere
I december måned blev alle
de 0-6 årige, der bliver passet
i dagpleje og daginstitutioner
her i sognet, inviteret til salmesang, fadervor og krybbespil i
kirken. De blev inviteret i grupper, så der ikke var så mange
børn i kirken ad gangen. Jeg
havde (bistået af min mand)
fremstillet nogle store dukker til bordteater, og så blev
juleevangeliet fortalt og vist.
Børnene måtte hjælpe med at
banke på døren til de forskellige kroer, og bræge som fårene
ude på marken, blive forskrækkede sammen med hyrderne.
De duftede til røgelsen og var
bare helt til stede. Ved ankom-
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sten til kirken fik alle børn tilbudt et lille englestempel på
hånden, ja enkelte ville endda
også have et stempel i panden!
Det var nogle rigtig dejlige formiddage.

Mini-konfirmander
Jeg får lov til sammen med
præsterne at undervise alle de
børn, der går i 3. klasse - altså
dem der vælger at gå til ”minikonfirmand”. Og det er spændende og udfordrende. At lave
bibelhistorie-fortælling med 20
børn og lige så mange gamle
sko, som børnene med kreativitet fik tryllet om til Jesus, disciple og folk på gader og stræder, der alle blev inviteret til
den store fest hjemme hos Gud.
At opleve lydhørhed, åbenhed,
spørge- og fortællelyst - det er
bare pragtfuldt.

Babysalmesang
og børnetimer
To ting, som allerede var i fuld
gang, da jeg blev ansat, men
som jeg får lov til at være en
del af og være med til at føre

videre.
Rigtig mange forældre vil
gerne være med til babysalmesang, som foregår tirsdag formiddag kl. 10-11. Vi regner med
at tilbyde 4 hold om året med 8
gange til hvert hold på 10 deltagere. Til babysalmesang synger
vi, laver bevægelser og danser
sammen med babyerne. De bliver vugget i små tæpper, og der
bliver blæst sæbebobler, mens
vi synger salmer. Alt foregår
helt stille og roligt. Det er helt
specielt dejligt at være med til.
Børnetimer holdes en tirsdag aften kl 17 i kirken, med en
lille kort og meget småbørnsvenlig gudstjeneste, og efter
ca. ½ time i kirken går vi over i
kirkecentret og spiser dejlig aftensmad for 30 kr. pr voksen og
for børnene er det gratis. Efter
maden leger børnene, mens de
voksne får sig en kop kaffe og
lidt snak.

Kirkepiloter og
ungdomsgudstjenester
Læs andetsteds i kirkebladet
om kirkepiloterne og deres
spændende projekt - og så har
vi fået etableret et ”Ungdom
og kirke” udvalg i det område,
der udgør Thisted Provsti. Vi
vil gerne prøve at få lavet nogle
gudstjenester for og med unge
- skabe en forbindelse til de
unge, der er konfirmeret for
kort eller længere tid siden.
Prøve at gøre både kirkerummet og kristentroen aktuelt for
dem.
Jeg glæder mig til stadige udfordringer i dette meget dejlige
arbejde som sognemedhjælper.
Ester Jørgensen

Minikonfirmander – et hit!
Som gammel folkeskolelærer
var det spændende for mig at
få lov til at komme og overvære
Gitte Ishøy og Ester Jørgensens
minikonfirmandundervisning. Det blev en rigtig dejlig
oplevelse!
Kl. 11.45 blev stilheden
brudt af ivrige stemmer og
hurtige trin på trappen i Thisted Kirkecenter. Ind kommer
13 glade børn. Det er 3. A fra
Rolighedsskolen. De bliver
bænket om et stort bord. ”Mad,
halleluja, amen”, siger børnene
i kor, inden de går om bord i
rugbrøds-chokolade-madder og
saftevand.
Imens bliver der informeret
om dagens program.
”Nu skal vi over i mit hus”,
siger en af drengene. ”Mit hus”
er kirken.
Der er ingen larm eller højlydt snak. Børnene sætter sig
roligt på de øverste bænke i
kirken.
To af børnene
kommer op til døbefonten. Sofie ringer
de 9 bedeslag med
en klokke, Andreas
tænder et lys.
Vi synger ”I østen
stiger solen op”. Der
bliver sunget godt
med.
Ester sætter sig på trappen
op til koret. I hænderne har
hun 3 bibler. Den første, der
bliver vist frem, er en meget
stor, meget gammel og meget
smuk bibel med guldsnit. Ester
viser, hvor meget Det gamle Testamente fylder, og hvor meget
Det nye Testamente fylder. Så
viser hun sin egen konfirmationsbibel. Den er godt brugt, og

der bliver snakket om, at der
med mellemrum kommer nye
oversættelser, men at selve indholdet er det samme.
Til sidst ser vi en ny bibel og
Ester læser skabelsesberetningen – bibelens første historie.
Der bliver lyttet, og bagefter
kommer børnene med kom-

mentarer: ”det er derfor, at der
er 7 dage i en uge”, ”man holder
den syvende dag hellig ved at
være glad, ved at hvile og måske går man i kirke”.
Ester siger, at vi alle sammen
er Guds elskede børn. ”Det er
fantastisk”, lyder en stemme.
Minikonfirmanderne skal
lære salmen ”Op al den ting”,
og da der skal synges ”Han

har den hele vide verden i sin
hånd”, bliver der klappet taktfast.
Fadervor og trosbekendelsen
siges i kor.
Ovre i kirkecenteret venter
en praktisk opgave. Først er
der en mandarin til hver, og så
får børnene til opgave at tænke
på, hvordan man kan afbillede Gud. De har nemlig hver
fået en 3-fløjet mini-altertavle
i træ. I det midterste felt skal
der males noget, der får os til
at tænke på Gud. Alle går ivrigt
i gang med maling og pensler.
Efter ½ times tid står mange
fine ”kunstværker” til tørre.
Opfindsomheden var stor: en
sol, jorden, fisk, et træ, en sommerfugl og forskellige dyr.
Farvelsangen ”Gå da frit”
synges, mens børnene står bag
deres stol, og så går turen hen
til bussen, der kører dem tilbage til skolen.
Det er meget positivt, at Kirken på denne gode måde påtager sig et medansvar for børnenes dåbsoplæring.
Alma Madsen
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Koncerter marts-april-maj 2011
Søndag den 27. februar kl. 16.00:
JEHAN ALAIN 100 ÅR. I februar måned ville den franske
komponist Jehan Alain være
fyldt 100 år. Dette markeres
ved en koncert med solofløjtenisten i Aalborg Symfoniorkester Claus Etrrup Lartsen og
Thisted Kirkes organist Preben Nørgaard Christensen, der
spiller værker af Alain for fløjte
og orgel. Jehan Alain begyndte
at komponere som 11-årig og
studerede orgel og komposition hos Paul Dukas og Marcel
Dupré på Conservatoire Nationale Superieur i Paris. Han var
meget optaget af gregoriansk
sang, og dette samt de kirketonale modi påvirkede hans harmonik. Jehan Alain blev kun
29 år, den 20. juni 1940 blev
han dræbt under krigstjeneste i
Sorbonne. Alligevel nåede han
at komponere en lang række
fremragende værker, som har
inspireret eftertidens komponister.

Torsdag den 24. marts kl. 19.30
PRINSENS MUSIKKORPS fra
Skive, dirigeret af den svenske dirigent og messingblæser
Alexander Hanson. Prinsens
musikkorps er et af Forsvarets
3 professionelle musikkorps og
har rigtigt mange opgaver – de
skal populært sagt betjene Kongehuset, Forsvaret og Det Danske Folk. Det gøres med musik
ved royale begivenheder, royale besøg, parader, marchture
og andet ceremoniel. Bl.a. leverede musikkorpset musikken
ved Prinsesse Marie og Prins
Joachims bryllup i 2008. Musikkorpset bruges også som
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Forsvarets repræsentant ved
forskellige begivenheder i udlandet. De civile koncerter er
mange og særdeles forskellige.
Hvert år begynder Prinsens
Musikkorps med en stor nytårskoncert-serie, hvor der spilles med kendte og populære solister. I begyndelsen af august
er der blevet tradition for, at orkestret spiller til en stor udendørskoncert i Nykøbing: En
søndag på Mors, og december
står i julekoncerternes tegn. De
seneste år har Prinsens Musikkorps indgået et samarbejde
med Den Jyske Operas Kor om
en række julekoncerter i Aalborg og Aarhus. Ved koncerten
spiller orkesteret musik fra 4
århundreder.

Palmesøndag den 17. april
kl. 19.30
Den traditionsrige passionsmusikandagt med Thisted Folkekor, dirigeret af Lars Lundgren, sognepræst Poul Henning
Poulsen og Preben Nørgaard
Christensen, orgel. I en vekslen
mellem tekstlæsninger, kor- og
orgelmusik sættes der fokus på
passions- og påsketiden.

Langfredag den 22. april
kl. 16.00
Johann Sebastian Bachs MATTHÄUS-PASSION (BWV 244)
med Thisted Kirkes Drengemandskor og medlemmer af
Aalborg Symfoniorkester samt
Preben Nørgaard Christensen, dirigent. Det store monumentale værk, den største af
Bachs Passioner, er komponeret i 1727, til opførelse i Thomaskirken i Leipzig. Værket
er den dramatiske fortælling

fra lidelseshistorien i Matthäus evangeliet, sat mesterligt
i musik og dramatiseret af den
største af alle barokkomponister. Blandt Johann Sebastian
Bachs forpligtigelser som kantor ved Thomaskirken var, at
der hver søn- og helligdag i året
skulle fremføres en kantate
ved gudstjenesten, bortset fra
seks fastesøndage og de sidste
tre adventssøndage. Denne forpligtigelse indebar endvidere,
at Bach selv skulle komponere
kantater til de pågældende søndage, dvs. et nyt værk på 15-50
minutter til hver søndag! Endvidere skulle der opføres ekstra musik ved højtiderne. Bach
havde et drengemandskor til
sin disposition. Det dannede
fundamentet i Bachs kantateog oratorie opførelser. Det er
derfor opførelser tæt på den oprindelige besætning, man vil
kunne opleve ved opførelsen af
Matthäus Passionen i Thisted
kirke. Her medvirker desuden
en stjernerække af danske sangere som solister, der alle på
fremragende vis før har medvirket ved koncerter i Thisted
kirke: Anne Mette Balling, sopran, Karl Schou, kontratenor,
Jakob Næslund Madsen, tenor,
Lars Todberg Bertelsen, bariton
og Trygve Bjerkø, bas.

Søndag den 15. maj kl. 16.00
EVENSONG (aftensang efter
engelsk tradition) med Thisted Kirkes Drenge-mandskor,
Svend Ole Kombak, orgel, Preben Nørgaard Christensen, dirigent, og den tjenestegørende
præst.
Preben Nørgaard Christensen

Efter at den ene kordegnestilling blev ledig, har menighedsrådet blandt 29 ansøgere
fundet frem til, at vores nye
kordegn fra 1. marts er Jesper
Hoffmann. Han er opvokset i
Lemvig og Struer og er i dag 50
år. Han kommer fra en stilling
som lærer i Fjerritslev, hvor

Da Thisted Kirke i forbindelse
med pastor Eskil Aggers
afsked i 2005
fik en lysglobe, blev der
ke
eftertan
også udarbejBøn og
det en folder
med bønner,
inspiration og
i n fo r m a t i o n .
Den er blevet
flittigt brugt, så
et nyt oplag er
nu på vej.
Men ikke nok med dét. Folderen faldt i god smag hos Monica Helene Inghelm - en norsk
sommergæst, som på sit herlige
modersmål siger, at ”den sitter ret i blinket!”. Hun sidder
i Søndre Slagen Menighetsråd
- Tønsberg, Norge – og her har
man netop lavet en norsk udgave af folderen.
Leif Damsgaard Jensen
der
dig er
Gud, i
rke
mig,
intet mø
falde på

en
d fyraft
Bøn veer kommet

lys
Lad dit
mod til
så jeg får , jeg er.
den
at være
håb om,
gå med
Lad mig lighed
at din kær mine fejl.
alle
ler
ra
skju
d mig herf
Og sen
n på,
med troe ig går alene.
at jeg aldr
Amen

Gud, jeg
kirke
ind i din og ører
med øjne ryk,
indt
fulde af
tanker
virvar af
med et
der gik.
fra dagen,

beder dig:
Og jeg
fred
,
Lys din
og i mig
over mig være stille
så jeg kanmine tanker.
le
og sam
mørke,
lys i mit
du
r
Væ
glæde
lys i min min vej.
og lys på
bringe
Lad mig
dig
lyset fra
rdag.
hve
ud i min
Amen

mistet
ke, du har
mennes
lys for et syg eller døende
Tænd et
om
lys for en du holder af
bryder dig
Tænd et
ke, du ikke
lys for en,
mennes
Tænd et
et
for
lys
s ære
Tænd et
lys til Gud
Tænd et
lys ...
Tænd et

e
kan bed
Om jeg
ikke.
kan
ved jeg
om jeg
Heller ikke ang.
synge lovs tro ...
kan
Om jeg

de et lys.
kan tæn
Men jeg min bøn.
er
Det bliv bøn.
berg)
e
Åke Lund
Min tavs

:
skriver
Paulusg var I mørke,

(Lars

i en
af symbolik såmasser
står det
Der er
boli: i midten
lysglobe tus-lys. Det sym sig
om
kaldte Kris s Kristus, der lys«.
serer Jesue »Jeg er verdensen er
er til
selv sagd s rundt om glob ere,
bliv
t
hold
»Før orde e,
I en kran 24 små lys
eller
re,
tung
ragt
Her
juleanb
et
min
ud,
t
me
på
der
,
r kan rum symboliserer
du det fuld
der hve
kender
os alle
s. Antallet
forfra
fyrfadsly s lys« kan nå ke. At
bagfra og du mig.
ter
at »verden r, også de mør t, kan
indeslut underfuldt til,
time
vejen rund
døgnets
når hele for, at Kristus
Det er for tår det.
kransen
bol
fors
sym
med sin
,
at jeg
tages som hele verden
ophøjet
pænder
Det er så fatter det.«
4-6
oms
v.
e 139,
d.
Fra Salm ernes Bog
at jeg ikke
kærlighe

hjælp
være en
en kan
e.
Lysglob
vi vil bed
for os, når der os om, at hele
er
os det,
Den min
Måske
rer Herren.
n har lært begyndt.
en er
få
jorden tilhøe lys midt i glob
bede. Inge
r:
svært at
finde
der sige
Det stor
tus,
og det er det er svært at
Kris
på
, der
et symbol
Vi synes,
lys. Den
verdens ig vandre i
være vor
ord.
»Jeg er
et lys kan
skal aldr ts lys«
At tænde
er mig,
live
t
e
følg
hav
.
anmen Johannesevangelie
tavse bøn å låne ord fra
mørket,
vers 12
kapitel 8
Vi kan ogs len, Salmebogen
alt
Bibe
kers bøn
vi lægge frem
dre: fra
er, kan
re mennes
te,
eller and
Når vi bed er os på hjer
ke
ligg
mås
der
vi
ner.
det,
den kan
il det
.
Efterhån .
for Gud te er uroligt, indt
selv
»Mit hjer hos dig«
e i stilhed,
forsøge
stin
kan sidd bøn og vor
e
ren Augu
Eller vi
finder hvil
Kirkefade
vor
kender
for Gud den får ord.
tanke, før nær.
os
Han er

bede
Om at vi uvante med at

Tro?

»Engan
i Herren;
er I lys
n«
men nu
vet 5,8
lysets bør
Efeserbre
lev som

udgave

han bor sammen med sin
kone Randi. Parret har tre
børn på 21, 18 og 12 år.
Jesper Hoffmann har en
del år været tillidsmand for
sine kolleger – og beskrives
af mange ikke blot som kompetent og trofast, men også
som en glad mand. I mange
år har han været aktiv i FDFs
ungdomsarbejde og har desuden været med til bl.a. at
lave børnefilmklub.
- Jeg søgte stillingen som
kordegn ved Thisted Kirke,
fordi arbejdet lyder meget
spændende og udfordrende.
Og skulle jeg prøve noget
nyt i mit arbejdsliv, var tiden
ved at være inde, siger Jesper
Hoffmann.
Leif Damsgaard Jensen

Globefolder
– nu også på norsk

2011-2.

Ny kordegn fra marts

i Salm
nte
le Testame

i Det Gam

Nyt fra kirkegården
Alt på rette plads
Den ”officielle” indvielse af de nye værksteds- og mandskabsfaciliteter på Vestre Kirkegård er blevet
udskudt til hen på foråret. Det blev besluttet, da landet var dækket af en snedyne. Sneen og den
bidende frost har bevirket, at bl.a. udendørs flisearbejde har måttet udskydes.
Til gengæld betyder vintervejret, at der er blevet
tid til en del indendørs opgaver. Maskiner, redskaber, værktøj og så videre skal have deres faste pladser, så de er nemme at finde i hverdagen, når de skal
bruges.
Da Kirke+Sogn for nylig kiggede indenfor, var Per
Larsen og Thomas Nielsen i færd med at indrette
båse til hvert arbejdshold, der består af to gartnere.
Hver eneste hakke, rive, spade og trillebør skal have
sin egen plads, ligesom alle håndredskaberne skal
have det.
Leif Damsgaard Jensen
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Gudstjenester
Dato

Søndag i k.år

tid

prædikant

10.00
14.00
08.30
10.00
08.30
10.00
08.30
10.00

JE
GI
EA
PHP
PHP*
GI*
JE
GI

08.30
10.00
08.30
10.00
10.00
19.30
10.00
19.30
08.30
10.00
08.30
10.00
10.00

JE
PHP
PHP
GI
PHP
PHP
PHP
GI
GI
JE
PHP
GI
PHP

bemærkninger

M A RT S
06/03
06/03
13/03
13/03
20/03
20/03
27/03
27/03

Fastelavn
Fastelavn
1. s. i f.
1. s. i f.
2. s. i f.
2. s. i f.
3. s. i f.
3. s. i f.

Børne- familiegudst.j

Skinnerup Kirke 10.30

A PR I L
03/04
03/04
10/04
10/04
17/04
17/04
21/04
21/04
22/04
22/04
24/04
24/04
25/04

midfaste
midfaste
M. bebud.dag
M. bebud.dag
Palmesøndag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Skærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskedag
Påskedag
2. Påskedag

Børne- familiegudstj.
Folkekorets Påskekonc.

Skinnerup Kirke 10.30

GI = Gitte Ishøy
PHP = Poul Henning Poulsen
JE = Jørgen Erbs
AH = Asger Hørving
EA = Eskil Agger

Træffetider:
07/03
14/03
21/03
28/03
04/04
11/04
18/04
25/04
02/05
09/05
16/05
23/05
30/05

GI
PHP
PHP
GI
GI
GI
PHP
PHP
GI
PHP
GI
PHP
GI

Skinnerup Kirke 10.30

* Søndag d.20 marts : Landssekretær Bjarke Friis, KFUMs Soldatermission, medvirker ved begge gudstjenester.
Bjarke Friis er gæsteprædikant ved morgengudstjenesten kl.8.30.

Gudstjenester i maj måned: se dagspressen og Thisted kirkes hjemmeside.

Vibedal og Kristianslyst

Møder og koncerter:

9/3 kl. 14.00 på Kristianslyst ved PHP.
10/3 kl. 10.00 på Vibedal ved PHP
23/3 kl. 14.00 på Kristianslyst ved PHP.
24/3 kl. 10.00 på Vibedal ved PHP.
13/4 kl. 14.00 på Kristianslyst ved GI.
14/4 kl. 10.00 på Vibedal ved GI.
27/4 kl. 14.00 på Kristianslyst ved GI.
28/4 kl. 10.00 på Vibedal ved GI.
11/5 kl. 14.00 på Kristianslyst ved PHP.
12/5 kl. 10.00 på Vibedal ved PHP.
25/5 kl. 14.00 på Kristianslyst ved GI.
26/5 kl. 10.00 på Vibedal ved GI

Ons. 16. mar.
Søn. 27. feb.
Tors. 24. mar.
Søn. 17. apr.
Fre. 22. apr.
Søn. 15. maj

19.30 Sogneaften
16.00 Konc.: Jehan Alain 100 år
19.30 Konc.:Prinsens Musikkorps
19.30 Konc.: Thisted Folkekor m.fl.
16.00 Konc.: Bachs Matthäus-Passion
16.00 Konc.: Evensong

