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Velkommen her!
Når man ringer op eller ringer
på en dør for at tale med et andet menneske, så er det altid
godt at blive mødt med denne
hilsen: Velkommen her! Blot
de to ord - velkommen her! –
kan virkelig få én til at føle sig
velkommen. På denne måde
mærkes det, at man bliver taget
vel imod – at man ikke kommer
til ulejlighed eller er til besvær,
men virkelig er velkommen.

det, dengang der var noget, der
hed Jerusalems tempel. Men
sådan er det jo også i dag. For
hver gang vi går Gud i møde
for at sige ham tak, for at høre
hans ord, for at bede til ham –
hver gang vi på den ene eller
den anden måde holder gudstjeneste, så har vi hans ord på,
at han kommer til os.

Første søndag i advent er en
af de store festdage, fordi den er
den første søndag i et nyt kirkeår. På denne dag synger vi ”Vær
velkommen, Herrens år! Vi byder Herrens år velkommen. Og
godt at tænke på, at det netop er
HERRENS år. Det betyder, at vi
lægger vores liv og vores fremtid i hans hænder. For fremtiden tilhører ham, som gav os
livet. Det er Hans år. Et velsignet år, som skal være fyldt med
glæde og taknemmelighed.

Det er det forunderlige gode
budskab til os, som vi bare kan
tage imod og glæde os over.
Han siger: ”Velkommen her!
Kom du bare. Jeg vil ikke vise
dig bort, for jeg er trofast og
god”.

Vær velkommen, Herrens år!

Vi er velkomne hos ham.

Hos ham bliver vi mødt med
og af det største og bedste. For
han kommer fra kærlighedens
rige for at bringe os mennesker
den største kærlighed, som findes, - den kærlighed, som tænder håb og giver liv og trøst,
så vi mennesker får mod til at
rejse os og tage livet på os med

frit mod og stor taknemmelighed – både når vi har medgang
og synes, at vi har succes, og
når modgang og det svære rammer os.
Han kommer til os – alle vi
som er fortvivlede, forundrede,
bange, forvildede og fortabte –
han kommer til os for at frelse
og befri os fra det, som tynger
os, og som til tider gør livet
svært.
Han kommer til os og siger:
”Velkommen her! Velkommen
hos mig i min kærlighed!”
Kom, bange sjæl, at skrive
dig det i hjertet ind,
lad denne glæde drive
igennem sjæl og sind:
at hjælpen er til stede,
at Jesus selv er her,
han vil dig trøste, glæde
og altid have kær. (DDS 86 v.5)
Poul Henning Poulsen

Advent er latin og betyder
”komme”. Der er én som kommer til os. Ham går vi ind for
at møde:
Gå ind ad hans porte med takkesang,
ind i hans forgårde med lovsang,
tak ham, pris hans navn!
For Herren er god,
hans trofasthed varer til evig tid,
hans troskab i slægt efter slægt.
(Sl 100 v.4-5)
Vi byder ham velkommen
– og han fortæller os, at vi er
velkomne. Vi er velkomne hos
ham, ligesom vi nu engang er.
Vi går gennem hans porte og
ind i hans forgårde. Sådan var
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Sogneaftener i Thisted Kirkecenter
Det er gratis at være med
– kaffe med hjemmebag og frugt
koster 25 kr.
Foredraget begynder kl. 19.00.
Der er mulighed for spisning kl.
18 inden foredraget. Det er en ret
daglig mad, der koster 60 kr. Der er
vand på bordene. Øl/vand kan købes
(10 kr.) Det er rigtig hyggeligt. Man
kan komme alene, to sammen eller
man kan samle familie og venner.
Vi har oplevet en fødselsdag, hvor
værtinden gerne ville give gæsterne
en middag og en kulturel oplevelse.
De blev placeret ved et fælles bord.
Tilmelding er kun nødvendig, hvis
man vil være med til spisningen.
Sidste frist for tilmelding er
om mandagen kl. 12.00 inden
sogneaftenen. Det kan være på mail:
thisted.sogn@km.dk eller på telefon
97922471.

16. januar 19.00

brede, lindre, trøste.
Ole Helmig vil give en række eksempler og fortælle om,
hvordan humor også kan hjælpe mod stress og udbrændthed.
Dernæst vil han berette lidt
om en række muntre hændelser i sit lange lægeliv.

20. februar 19.00
Jette Dahl. Længslen efter det
enkle liv.
Jette Dahl er
stiftspræst
og
præst ved psykiatrisk hospital
i Esbjerg.
Jette Dahl har
været
sognepræst i folkekirken i 25 år. I 2004
opsagde hun sin faste stilling
for at arbejde mere intenst med
det, hun brænder for: omsorg
for det indre menneske i lyset
af den kristne tro. Hun er fast
skribent for Kristeligt Dagblad

på nettet.
Jette Dahl siger:
Hvornår bliver livet og hverdagen for meget? Hvad er det,
der gør, at der opstår en længsel
efter enkelhed og et ønske om
at leve mere indefra? Jeg møder
mange mennesker, som er på
overarbejde, også rent mentalt.
Krav, præstation og manglende
tilfredshed med hverdagen fylder rigtig meget, og vi vil mere,
end vi ofte magter. Vi er vores
egen værste dommer. Sådan behøver det ikke at være.
Med udgangspunkt i
egne erfaringer og fra
mange samtaleforløb
vil jeg komme med
en anden tilgang til
hverdagen og til det
at være menneske
blandt mennesker.
Jeg vil bl.a. inddrage de 7
pilgrimsord/værdiord: ”langsomhed,
bekymringsløshed,
enkelhed, stilhed, frihed, spiritualitet og fællesskab”.

Onsdagssammenkomst
5. december 14.30
Ole Helmig: Helbrede, lindre
og trøste.
- Lidt om humor samt muntre
hændelser i et langt lægeliv.
Ole Helmig er pensioneret
overlæge.
Han vil i dette foredrag kante sig lidt ind på, hvad humor
er, og påvise den rolle den spiller både i vores hverdag og patientbehandling.
Han har skrevet bogen: Hel-
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Adventssammenkomst
Sognepræst Poul Henning
Poulsen fortæller.
Thisted Drenge- og Mandskor
under ledelse af Preben Nørgaard Christensen medvirker.

9. januar 14.30
Nytårsfest med amerikansk
lotteri.
Sognepræst Line Kjær Nielsen
fortæller om at være øbo.

6. februar 14.30
Sognepræst Finn Feilan fortæller om pilgrimsvandring.
I middelalderen tog folk ofte på
pilgrimsvandring for at få tilgivelse for deres synder; det gør
vi ikke i dag. I de senere år er
pilgrimsvandringerne genoplivet under en ny form. I dag
vandrer pilgrimme ofte for at
finde ro, for at koble helt fra i
en stresset tilværelse.

Nyt fra menighedsrådet
Det siges, at den, der
lever skjult, lever godt.
Men kirken lever ikke
særlig skjult for tiden.
Tværtimod er der meget
blæst om kirken: Hvem
kan blive gift i kirken
og hvem kan ikke? Skal
kirken til at bestemme
over sig selv, have sin
egen forfatning? Skal
der nedlægges kirker,
fordi ingen gider komme? Og oven i al debatten har der været menighedsrådsvalg – hvor
det kunne lade sig gøre.
Og det kunne det i Thisted.
Det er godt, både
blæsten, debatten og
valget.

ter, men vi opgraderer i det
små og har valgt nyt AV
udstyr til salen. Det giver
mulighed for endnu større
udbytte af møder, foredrag
og undervisning i huset.

Indimellem
Arbejdet med helhedsplanen for den gamle kirkegård fortsætter med forespørgsler,
godkendelser
og fondsansøgninger. Årsregnskabet 2011 er blevet
godkendt med et mindre
driftsoverskud og uden
forbehold. Og i september
tog vi festligt og værdigt
afsked med vores provst,
Henning Bjørndal Sørensen.

Menighedsrådet takker af

Kirke og klokker
I menighedsrådet er der
også debat og gode diskussioner. De seneste
tre måneder er ingen
undtagelse. Det meste
har kredset om restaureringen af Thisted Kirke. Der
er en mængde beslutninger undervejs: stofvalg, farvevalg, belysning, korstole, nummertavler, informationstavler, blomsterholdere, alterdugsborter og
møbelarrangement i våbenhuset. Spændende at følge og give
sit besyv med, men udfordrende for dem, der har overblikket
og sikrer, at både budgettet og
tidsplanen overholdes.
Arbejdet med klokkespillet
har sine egne slidere og helte,
hvis indsats kulminerer til indvielsen, lørdag den 15. december kl. 16. Det bliver en festdag,
der kan høres.

Et halvt års puslespil
Et halvt år med gudstjenester
i Kirkecenteret har sat alle ansatte og Kirkecentrets trange
rammer på prøve. Det har været et puslespil at få hverdagen
til at hænge sammen med alle
arrangementer, møder, foredrag, kirkelige aktiviteter og
undervisning. Med lejede lokaler, megen flytten rundt og
umådelig fleksible medarbejdere er det lykkedes. Perioden
har også tydeligt vist Kirkecentrets mangler og begrænsninger. Der er ikke ressourcer til at
iværksætte omfattende projek-

Nu er det november og det
er menighedsrådet, der
takker af.
Det har været en periode
med spændende opgaver
og store udfordringer. Vi
har brugt meget tid på at
diskutere organisation, struktur og økonomi. Men også haft
fokus på nye aktiviteter for
dem, der sjældent bruger kirken om søndagen og på store
byggeprojekter.
God arbejdslyst til det nye
råd, hvor mindst ni ud af menighedsrådets fjorten medlemmer er nye og kommer med friske øjne og kræfter til at tage en
tørn. Kirken er et spændende
sted at virke - glæd Jer.
Glædelig advent
Kirsten Ringgaard
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Indvendig restaurering - Thisted Kirke
I skrivende stund er vi ca. 6
uger før kirken igen indvies
og 4 uger før, at De sidder med
bladet i hånden og læser, hvad
der sker i Thisted Sogn. Derfor
har vi nu travlt med at få afsluttet de enkelte arbejder, få ophængt armaturer og inventar,
rengøre og få færdiggjort hele
istandsættelsen. Vi er rimelig
optimistiske desangående, selv
om vi jo alle ved, at de mindste
og sidste detaljer ofte kan være
svære at vurdere tidsmæssigt
og derfor også svære at planlægge, men vi mener at være
i god tid, og således også vil
kunne blive færdige rettidigt.
Kirken er blevet restaureret
med stor respekt for den historiske bygning og dens inventar.
Vægge og hvælv er nykalkede,
i vinduerne er isat nyt energibesparende glas og de er omfugede. Der er lavet gulvvarme i
den nederste del at kirken samt
i sideskibet, og i Berrregaards
kapel er der opsat radiatorer, og
til styring af hele varmeanlæg-
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get er der installeret ny automatik.
Bænkene har fået en ny farve, ikke så langt fra den gamle,
men alligevel markant anderledes og hynderne samt knæfald
er ombetrukket med nyt stof
også i nye farver.

Det historiske inventar bl.a.
alter, prædikestolen, epitafier
samt de øverste dele af orglet
har været afdækket under restaureringen, og har ikke været
en del af projektet.
Farvesætningen er udført
under kyndig vejledning af
konservator Jens Johansen.
Gørtleren har frisket lysekroner og lamper mv. op, og
der er kommet ny indirekte belysning i koret og nederste bue.
Til Drenge-Mandskoret er
der opsat et podium nederst
i kirken ved syddøren til kormedlemmerne med nodestativer, således at korets medlemmer langt om længe får den
plads i kirken, som de fortjener.
Som noget nyt er der kommet digitale nummertavler. De
gamle tavler var begrænsende
og omstændige at arbejde med.
De nye AV-skærme betjenes via
en bærbar pult, og kan selvfølgelig også anvendes på mange

andre måder i forbindelse med
kirkelige handlinger.
Byggeudvalget søgte om
fondsmidler mange steder i forbindelse med restaureringen,
og vi fik positive svar tilbage
fra AUGUSTINUS FONDEN
på 300.000 kr til formål, som
vi selv har kunnet beslutte. Fra
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal fik vi 205.000
kr til restaurering af antependiet. Disse fondsmidler har været en stor hjælp, og vi er fondene meget taknemmelige.
Det endelig regnskab for projektet er endnu ikke gjort op,
men det bliver i størrelsesordenen 6 mio. kr., som Thisted Menighedsråd skal betale tilbage
de næste ti år, idet Aalborg
Stift har bevilget os et lån til
projektet.
Processen inden vi fik tilladelse til at gå i gang med projektet har været lang. Både det
afgående menighedsråd samt
det råd, der var der forinden,
har lagt stor interesse i projektet. Projektet har været til
godkendelse hos Stiftet og dets
rådgivere bl.a. Nationalmuseets Kirkeafdeling, den kongelige bygningsinspektør samt
varme-, energi- og klimakonsulenten. Der har været en betydelig korrespondance og mange gange af en temmelig omstændig karakter. Vi kan håbe,
at sådanne processer i fremtiden forenkles, da det virkelig
har krævet en ihærdig indsats
fra menighedsrådets side.
En stor tak til alle medvirkende i restaureringen. Samtlige rådgivere herunder især
arkitekt Asger Thomsen, P+P

arkitekter Thisted, og håndværkerne har gjort deres yderste for at resultatet fuldt ud skal
leve op til forventninger med
hensyn til kvalitet. Tak fordi vi
har nået det omfattende projekt
indenfor den afsatte tidsramme, således vi atter kan tage
kirken i brug d. 02-12-2012.
Ligeledes en stor tak for medvirken til de ansatte i kirken,
kontorpersonale og præsterne,
som har haft usædvanlige og
ekstraordinære arbejdsvilkår
under restaureringen. Uden
deres medvirken på forskellig

måde, var vi aldrig nået frem
til målet.
Byggeudvalget, som består
af Ingrid Horslund, Kirsten
Lynbech, Henning Vestergaard
Andersen, Poul Henning Poulsen, Preben Nørgaard Christensen samt undertegnede håber, at resultatet af istandsættelsen lever op til sognets forventninger, og at vi alle vil få
glæde af restaureringen mange
år i fremtiden!
På byggeudvalgets vegne
Niels Christensen
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Thisted Kirkes klokkespil udbygges til
et koncertklokkespil på 48 klokker
Lørdag 15. december bliver en
stor festdag for Thisted Kirke
og for Thisted by. Her indvies
kirkens udvidede klokkespil, et
koncertklokkespil på 48 klokker, doneret af Grethe og Jørgen
P. Bornerups fond.
Grethe og Jørgen Bornerup
var begge meget glade for musik, og kom ofte i kirken, og
bl.a. på denne baggrund fostrede de ideen om at Thisted
Kirke skulle have et klokkespil.
Da Thisted Kirke i 1996
fik to nye ringeklokker, blev
disse støbt hos Pierre Paccard
i Frankrig således de kunne
danne fundamentet i et klokkespil.
I 1998 dør Grethe Bornerup
pludseligt, og Jørgen Bornerup
ønskede at sætte et minde over
Grethe Bornerup. Derfor tog
han kontakt til Firmaet Thubalka, og bad om et tilbud på
etablering af et klokkespil til
Thisted Kirke. I maj 1999 modtog menighedsrådet et færdigt
projekt på 24 klokker, fuldt finansieret af Grethe og Jørgen P.
Bornerups fond.
Den 22. december 2002 forestod Biskop Søren Lodberg
Hvas indvielsen af klokkespillet ved en festgudstjeneste i
Thisted Kirke.
Desværre nåede Jørgen Bornerup ikke at opleve færdiggørelsen af klokkespillet inden
han døde i 2001.
I starten gik vores planer ud
på at lade klokkespillet spille
4-5 gange dagligt, men på baggrund af positive reaktioner,
spiller klokkespillet nu minimum 12 gange dagligt.
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I godkendelseserklæringen
udfærdiget af Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller står der bl.a. at
”Det parklignende anlæg syd
for kirken giver misundelsesværdige lytteforhold. Der er
derfor al mulig grund til at
søge instrumentet udbygget
til 48 klokker med betjening
fra stokklaviatur, som det er
forberedt til. Thisted Kirke vil
da få et koncertinstrument,
der tåler sammenligning med
de bedste i Europa”.
Disse bemærkninger affødte
et ønske om, at man kunne få
udbygget klokkespillet til et
koncertspil.
Derfor var det en utroligt
stor glæde, da jeg i december
2009 blev indkaldt til møde
med bestyrelsen for Grethe &
Jørgen P. Bornerups fond, som
meddelte mig at man nu ønskede at finansiere en færdiggørelse af Thisted Kirkes klokkespil, således at klokkespillet
udbygges til et koncertspil på

48 klokker.
Klokkerne er nu færdigstøbt,
og hvilket smukt resultat. Alle
klokker klinger utroligt dejligt,
er velafstemte og vil på fornemste vis komplettere kirkens
klokkespil.
Om de nye klokker skriver
Per Rasmus Møller bl.a.:
”Støberiet har leveret en
serie klokker i en kvalitet, der
fuldt ud lever op til det høje
niveau, der har gjort Danmark til et land med nogle af
verdens smukkest klingende
klokkespil. Der er således al
mulig grund til at glæde sig
til, at de nye klokker kommer på plads i Thisted Kirkes
tårn, hvor de, i forening med
de eksisterende klokker og de
fornemme lyttemuligheder,
vil forsyne købstaden Thisted
med et unikt koncertklokkespil”.
Ud over de ekstra 24 klokker
vil klokkespillet blive forsynet
med et stokklaviatur. Herfra vil
klokkespillet kunne betjenes
manuelt, og vores visioner til
det nye koncertspil er mange.
De gode lytteforhold omkring
kirken vil give optimale betingelser for klangudbredelsen og
nærheden til Vestervig Kirkemusikskole, vil muligvis også
give grobund for anvendelsen
af instrumentet i uddannelses
øjemed.
Klokkespillet indvies lørdag den 15. december 2012
kl. 16.00, på Jørgen Bornerups
fødselsdag, hvor Per Rasmus
Møller og undertegnede giver
koncert på klokkespillet.
Preben Nørgaard Christensen

Missionssøndag den 27. januar 2013
Mission Afrika (tidligere
Sudanmissionen) forbinder
mange med missionsarbejde i Nigeria, men arbejdet
for Afrikas lutherske kirker
foregår i mange stater. Foruden Nigeria er der arbejde i
Mali, Sierra Leone, Den centralafrikanske Republik og
i Cameroun. Engagementet
i disse lande drejer sig først
og fremmest om forkyndelse
af Evangeliet og omsorg for
mennesker, som for eksempel arbejde blandt børn som
lever på gaden. Også uddannelse vægtes højt i Missions
Afrikas arbejde.
Derfor er det herligt, at der
kan udsendes danske voluntører, som vil afse nogle måneder til at rejse ud og hjælpe

hvor de hjælper til ved undervisning af præster i engelsk (Cameroun er et fransktalende land) og forskelligt
arbejde for børn. De vil gerne
fortælle om deres oplevelser,
så vi andre kan få et lille indtryk af, hvordan livet er i Cameroun.
Elsa Højgaard
Højmesse i Thisted kirke kl. 10
Kl. 11.30 frokost i Kirkecentret
Kl. 12.30 fortælling fra Cameroun
ved Helene Michaelsen
og Malene Holm
Kl. 14.00 afslutning

til.
To friske piger fra Thyholm,
Helene Michaelsen og Malene
Holm, lige færdige med gymnasium og HF, FDF-ledere, er
i efteråret 2012 i Cameroun,

Alle er meget velkomne
(tilmelding til kirkekontoret
97922471 /thisted.sogn@km.dk
senest 24. januar)

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i Thisted Sogn
Kirke og Sogn udkommer jo
kun 4 gange om året, så selv
om der er lang tid til Sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp i marts måned, kommer der her en lille
omtale.
Der er mange indsamlinger i årets løb - for mange siger nogle – men der er megen
brug for hjælp. Folkekirkens
Nødhjælp er en af de organisationer, som jeg personligt
er meget glad for at støtte. Jeg
synes, at det er en måde, hvor
man kan vise omverdenen,
hvad kristendommen står for,
nemlig: Du skal elske din næste som dig selv.
Hvad betyder det at elske
sin næste. Elske er et stort
ord, man kan da ikke elske

alle mennesker! Det talte jeg
en gang med Marianne Christiansen (vores tidligere sognepræst) om, og hun sagde:
Du skal prøve at sætte dig i
det andet menneskes sted.
Hvordan ville du så ønske, at
dine medmennesker ville reagere. Det er da til at forstå.
Folkekirkens
nødhjælp
hjælper naturligvis ved katastrofer. Ca. halvdelen af
de indsamlede penge går til
det. Den anden halvdel går
til hjælp til selvhjælp. Det er
en rigtig god måde. Da der
sidst var møde for indsamlingsledere, hørte vi om alle
de projekter, der er sat i gang
og om, at det virkelig nytter.
De er også med til det vigtige
arbejde at rydde landminer

– en absolut nødvendighed,
når der skal hentes vand og
dyrkes jord i de krigshærgede
områder.
Vi har mange trofaste indsamlere, der møder op år efter
år.
Sidste år havde vi også en
del unge indsamlere fra skoler og højere læreanstalter.
Mange unge rejser fra
byen, så der er altid brug for
nye indsamlere. Måske kender du nogen. Man må meget
gerne allerede nu melde sig på
kirkekontoret: 97922471 eller
på mail thisted.sogn@km.dk
Indsamlingen finder sted
søndag den 10. marts 2013.
Alma Madsen.
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KONCERTER I THISTED KIRKE
Julen er traditionernes tid, og
vi glæder os over at vi i vores
nyrestaurerede kirke, traditionen tro kan invitere til en række flotte julekoncerter i ugerne
op til jul.

Søndag den 9. december
kl. 19.30.
Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted
folkekor med sognepræst Poul
Henning Poulsen, liturg. Denne kirkemusikandagt er arrangeret i samarbejde med Odd
Fellowlogen ”Petrus Beyer”.
Ved orglet: Organist Heinrich
Hildebrandt-Nielsen,
Skive.
Aftenen byder på en vekselvirkning mellem tekstlæsninger, korsang, orgelmusik og
fællessalmer.
Som omtalt andetsteds i bladet så indvies Thisted Kirkes
udvidede klokkespil

lørdag den 15. december
kl. 16.00.

I den forbindelse præsenteres
klokkerne for første gang i koncertsammenhæng, hvor Kirkeministeriets klokkekonsulent,
organist og klokkenist Per
Rasmus Møller og organist
Preben Nørgaard Christensen
giver koncert på klokkespillet.

Søndag den 16. december
kl. 19.30.
er der Engelsk Julemusik på
programmet, når Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og
medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert
i Thisted kirke med et program,
hvor de kendte og højt skattede
engelske christmas carols er i
centrum. Ved koncerten præ-
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senteres solister fra Aalborg
Symfoniorkester og solister fra
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, ved orglet sidder Svend
Ole Kombak og dirigent er
Preben Nørgaard Christensen.
Ved denne koncert vil der blive
præsenteret musik der følger
den traditionelle programsammensætning i Thisted Kirkes
Drenge-Mandskors populære
engelske julemusikkoncerter.
På programmet står bl.a. værker af David Willcocks, John
Rutter, William Mathias, John
Gardiner, Gordon Langford og
Gustav Holst. Billetter kan købes på Thisted Kirkes kontor
fra den 3/12.

Lørdag den 22. december
kl. 15.00.
opfører AALBORG SYMFONIORKESTER og THISTED KIRKES DRENGE-MANDSKOR
dirigeret af Peter Dijkstra:
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
“MESSIAS” i Thisted Kirke.
”Messias” har siden sin førsteopførelse været det mest populære værk fra Händels enorme produktion, og op igennem
værkets mere end 250-årige
historie har det været et af de
oftest opførte oratorier blandt
alle. Både i Händels levetid, og
efter hans død har værket holdt
sig på repertoiret, som det, det
var: et religiøst stykke koncertmusik, som man kunne opføre
i en koncertsal eller i et teater.
Først ved minde festlighederne
omkring komponistens 100-års
fødselsdag i 1785, rykkede det
ind i kirken ved en mammutopførelse i Westminster Abbey
i London. Dette blev begyndelsen til en meget hårdnakket

tradition med så stort et kor
som overhovedet muligt. Man
har beretninger om opførelser
med flere tusind glade amatører i koret.
Men det var ikke for en sådan besætning Händel havde
tænkt oratoriet. Ved førsteopførelsen i Music Hall i Fishamble
Street i Dublin den 13. april
1742 havde Händel til sin rådighed et af de dygtige collegedrenge-mandskor og et ca. 40
mands orkester. Og det er en
besætning meget tæt på den oprindelige man kan opleve ved
opførelsen af Messias i Thisted
Kirke den 22. december.
Opførelsen dirigeres af den
fremragende hollandske dirigent Peter Dijkstra der er chefdirigent for det Nederlandske
Kammerkor, Sveriges Radiokor
og Den Bayerske Radios Kor.
Han er endvidere lærer i direktion på Det Kongelige Svenske
Musikkonservatorium i Stockholm. Solisterne er: Nina Bols
Lundgren, sopran; Maija Skille, alt; Mathias Hedegaard, tenor og Jens Søndergaard, bas.
Billetter kan købes på Thisted Kirkes kontor fra den 3/12.

Søndag den 6. januar 2013
kl. 16.00.
NYTÅRSKONCERT, FESTLIGE SANGE OG POPULÆRE
ORGELVÆRKER. Medvirkende: Julie Nørgaard Christensen, sopran, Nicolai Nørgaard
Christensen, tenor og Preben
Nørgaard Christensen, orgel.
Efter koncerten serveres der
et glas champagne i Thisted
kirkecenter.
Preben Nørgaard Christensen

Konfirmanderne kommer ……
Når sommeren går på hæld
myldrer de frem, alle de unge
mennesker, der går i 7. klasse og
gerne vil konfirmeres til foråret.
Her i Thisted Sogn undervises hver onsdag kl. 8 til 9.30 4
hold konfirmander i henholdsvis Kirkecentret og
KFUM
og KFUKs bygning på Rosenkrantzgade 6. Det er 7. klasserne
fra Østre Skole der deltager her.
Foruden vore egne 3 præster
underviser også Anne-Marie
Sloth (der er præst i Tømmerby-Lild) hver sit hold med i alt
79 konfirmander.
Hver torsdag morgen underviser vores 3 præster hver

En gruppe af konfirmanderne ”fanget” onsdag morgen foran kirken
sit hold i Kirkecentret. Her er
det elever fra Tingstrup skole
og fra Rolighedsskolens Østermølle afdeling – i alt 50 unge
mennesker - der deltager i konfirmationsforberedende undervisning.

Hjælp til plejehjemsgudstjeneste!

På plejecentret Kristianslyst bor der 60 ældre mennesker fordelt
på 3 afdelinger. Den 2. og 4. onsdag i hver måned er der gudstjeneste på Kristianslyst kl. 14. Præsterne Gitte Ishøy, Poul Henning Poulsen, Line Kjær Nielsen og Asger Hørving deltager på
skift, og Svend Ole Kombak står for musikken.
Gudstjenesterne foregår i en del af kantinen og varer en god ½
times tid – og efter gudstjenesten er der kaffebord.
Vi søger 3 frivillige der vil møde ind på hver sin afdeling ca. ½
time før gudstjenesten og snakke med beboerne og følges med/
følge dem til gudstjenesten (personalet har ikke tiden til det),
være med til gudstjenesten og hjælpe med at rydde op efterfølgende.
En vigtig opgave som vil tage ca. 2 timer 2 gange om måneden!
Kontakt gerne sognemedhjælper Ester Jørgensen, 40 33 43 66,
ej@thisted-kirke.dk, hvis det kunne være en opgave for dig.
Ester Jørgensen.

Frivilligbørs

I Thisted Kirke arbejder rigtig mange frivilligt – men der er
plads til flere!
Kontakt gerne sognemedhjælper Ester Jørgensen, 40 33 43 66,
ej@thisted-kirke.dk eller kig i mappen der står i forkontoret til
kirkekontoret, eller klik ind på Thisted Kirkes hjemmeside og se
alle de frivillige job beskrevet www.thisted-kirke.dk
Ester Jørgensen.

Alle disse unge mennesker
skal også gå i kirke, som en del
af deres forberedelse til konfirmationen – så tag rigtig godt
imod dem, når I møder dem i
kirke og kirkecenter.
Ester Jørgensen.

Ungdomsgudstjenester:

I denne sæson har vi ikke
så mange ungdomsgudstjenester at byde på. Men en
gruppe præster i provstiet
har sammen forberedt to
ungdomsgudstjenester. Den
første har allerede været,
når dette læses – nemlig
”HALLOO – er der nogen” i
Hillerslev Kirke den 14. november kl. 19.30. Den næste
ungdomsgudstjeneste foregår i Thisted Kirke onsdag
aften den 6. februar.
I år lykkedes det at få 2 kirkepiloter afsted på kursus i
Brorsonskirken i København,
de to piger er fra Vesløs og laver en ungdomsgudstjeneste
i den østlige del af provstiet
i foråret. Desværre fandt vi
ikke nogen herfra Thisted
Sogn i år, men det gør vi garanteret til næste år.
Ester Jørgensen.
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Gudstjenester
Dato
25/11
25/11
25/11

Søndag i kirkeåret Tid
Sidste s.i.kirkeåret 08.30
Sidste s.i.kirkeåret 10.00
Sidste s.i.kirkeåret 10.30

Træffetider:

Prædikant
GI
LKN
GI

Bemærkninger

10.00
10.00
19.30
08.30
10.00
10.30
10.00
10.30
13.30
15.00
15.00
16.30
10.00
10.00
10.00

GI,LKN,PHP
GI
PHP
LKN
GI
LKN
PHP
LKN
LKN
PHP
LKN
GI
LKN
GI
EA

Genindvielse af Thisted Kirke.

16.00
10.00
19.30
08.30
10.00
17.00
08.30
10.00
10.30
08.30
10.00
17.30

LKN
GI
PHP
GI
EA
LKN
LKN
GI
LKN
LKN
PHP
GI

08.30
10.00
10.00
14.00
08.30
10.00
08.30
10.00
10.30

GI
LKN
EA
PHP
LKN
LKN
GI
PHP
GI

Børne-familiegudstjeneste.
Skinnerup Kirke

DECEMBER
02/12
09/12
09/12
16/12
16/12
16/12
23/12
24/12

1.s.i.advent
2.s.i.advent
2.s.i.advent
3.s.i.advent
3.s.i.advent
3.s.i. advent
4.s.i.advent
Juleaften

25/12 Juledag
26/12 Sankt Stefan
30/12 Julesøndag

Julemusikandagt.

Skinnerup Kirke

Nytårsdag
Hellig 3. kong. s.
Hellig 3. kong. s.
1.s.e.h.3.k.
1.s.e.h.3.k.
Børnetime
Sidste s.e.h.3.k.
Sidste s.e.h.3.k.
Sidste s.e.h.3.k.
Septuagesima
Septuagesima
Lysgudstjeneste

Plejehjem:
Skinnerup Kirke

Evangelisk Alliancebedeuge.

Skinnerup Kirke

Gudstjeneste for sentudviklede
og udviklingshæmmede.

FEBRUAR
03/02
03/02
10/02
10/02
17/02
17/02
24/02
24/02
24/02

Seksagesima
Seksagesima
Fastelavn
Fastelavn
1.s.i.fasten
1.s.i.fasten
2.s.i.fasten
2.s.i.fasten
2.s.i.fasten

Kirkebil

PHP
GI
LKN
PHP
GI
GI
GI
LKN
LKN
PHP
LKN
PHP

Børne-familiegudstjeneste.

JANUAR
01/01
06/01
06/01
13/01
13/01
15/01
20/01
20/01
20/01
27/01
27/01
31/01

03/12
10/12
17/12
31/12
07/01
14/01
21/01
28/01
04/02
11/02
18/02
25/02

Vibedal kl. 10.00 og
Kristianslyst kl. 14.00
05/12
Kristianslyst AH
06/12
Vibedal AH
24/12
Kristianslyst 10.30 PHP
24/12
Vibedal 10.00 GI
09/01
Kristisanslyst LKN
10/01
Vibedal LKN
23/01
Kristianslyst GI
24/01
Vibedal GI
06/02
Kritianslyst PHP
07/02
Vibedal PHP
20/02
Kristianslyst AH
21/02
Vibedal AH
GI- Gitte Ishøy
LKN- Line Kjær Nielsen
PHP – Poul Henning Poulsen
EA-Eskil Agger
AH- Asger Hørving

Kollektliste:
Børne-familiegudstjeneste.

2. dec.
9. dec.
16. dec.

Skinnerup Kirke

Sognets beboere kan bestille kirkebil til gudstjenester i Thisted Kirkecenter.
Henvendelse til Thisted Taxa tlf. 97920422 senest dagen før. Brugeren betaler 10 kr.

Thisted Sogns Menighedspleje
Thisted Sogns Menighedspleje
Thisted Sogns Menighedspleje

Se hele kollektlisten på kirkens
hjemmeside.

