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Sognepræst Gitte Ishøj løfter sløret for lillebyens kirke. På banneret 
stod nævnt den lange række af sponsorer til projektet.

Af Carsten Tolbøll 
og Diana Holm (foto)
ctb@mf.dk

THISTED: Egentlig tilkommer 
det biskopper at indvie nye 
kirker, men mindre kan gøre 
det, når kirken kun er en ti-
endedel af normal størrelse. 

Thisted Lilleby fik i går of-
ficielt tilføjet Thisted Kirke, 
og sløret blev løftet i fælles-
skab af Thisteds borgmester, 
Lene Kjelgaard Jensen (V), 
og sognepræsten ved den 
store udgave af kirken, Gitte 
Ishøj.

Det nye bygningsværk ra-

ger op blandt lillebyens øvri-
ge huse, som kirken jo også 
gør i det store bybillede. 
80.000 mini-munkesten er 
blevet lagt med mørtel imel-
lem, hvorefter murene er 
blevet vandskuret. 2500 
små zinkplader er gået til ta-
get, og det smukke spir og 
scepter på den gotiske kirke-
bygning er belagt med ægte 
bladguld.

Det er pensionisterne og 
efterlønsmodtagerne i fore-
ningen Thisted Lilleby, der 
på tre år har opført kirken. 
Opmuringen er udført af for-
henværende murer Eigil Bis-

gaard med hjælp fra to tidli-
gere landmænd, Carl Henrik 
Overgaard og Niels Christi-
an Hansen. 

Lene Kjelgaard Jensen un-
derstregede i sin tale mini-
byens betydning for Thisteds 

kulturliv, og at den uden at 
flytte sig vil få en mere frem-
trædende plads i bybilledet:

- Når dørene bliver slået op 
til vores nye byggeri, Kultur-
Rummet, i 2017, håber jeg 
også, at I vil opleve, at der 

Lillebyen 
fik sin fine 
kirke
MODEL: Tre års minutiøst arbejde 
indviet af borgmester og sognepræst

Af Carsten Tolbøll
ctb@mf.dk

THISTED: Det er en lille opga-
ve, målt i dimensioner, men 
stor i indhold og udførelse, 
som kunstneren Erland 
Knudssøn Madsen i går beri-
gede Thisted Kirke med. På 
et lille stykke bar væg ved si-
den af orgelpiberne hænger 
nu hans relief ”Forårssan-
gens Oratorium”. Det er ikke 
selv kirken, men kirkens kor, 
som har bestilt kunstværket, 
der er en hyldest til den af-

døde organist Preben Nør-
gaard Christensen.

Erland Knudssøn Madsen 
fortalte ved afsløringen i 
går, at han havde ladet sig 
inspirere, dels af naturen i 
Tved Plantage i nærheden af 
hans bopæl gennem 49 år, 
og dels af en opførelse af 
Carl Nielsens ”Fynsk forår”, 
som han engang overvære-
de i Odense Domkirke.

- Musikken har muligvis 
den mest direkte adgang til 
vores oplevelsescentre. Den-
ne musikkens særegenhed 

har jeg forsøgt at arbejde 
frem i et lydmæssigt tomt 
værk, som jeg har givet titlen 
”Forårssangens oratorium”, 
sagde Erland Knudssøn 
Madsen.

Det har ikke været tilfæl-
digt, at relieffet skulle hæn-
ge i musikdelen af kirken og 
der, hvor Thisted Kirkes 
Drenge- og Mandskor oftest 
står opstillet. 

Kunstneren har selv irret 
de grønlige kobberdele til 
relieffet, en teknik, han har 
arbejdet med i større dimen-

Oratorium på væg
KUNST: Lille relief af lokal kunstner afsløret i Thisted Kirke
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DET SKER

 » Med det nye projekt kommer 
lillebyen til at blive en tydeligere 
del af Christiansgaven.
LENE KJELGAARD JENSEN (V), borgmester

Af Jens Fogh-Andersen
jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

THISTED: Fra 1. august bli-
ver en SFO-plads 100 kro-
ner dyrere.

Et flertal i Thisted Kom-
munalbestyrelse har be-
sluttet at hæve den måned-
lige betaling for en SFO-
plads med 100 kroner og 
har samtidig besluttet, at 
SFO’erne fra 2017 skal hol-
des lukkede i de to midter-
ste uger af skolernes som-
merferie.

Derimod er et ønske fra 
kommunens børne- og fa-
milieudvalg om en tillægs-
bevilling til SFO på fire 
millioner kroner i 2016 og 
fremover ikke imødekom-
met. Kommunens strategi- 
og økonomiudvalg havde 
nemlig indstillet, at spørgs-
målet om en tillægsbevil-
ling i stedet drøftes i for-
bindelse med kommunal-
bestyrelsens budgetsemi-
nar.

Poul Hvass Hansen (K), 
formand for børne- og fa-
milieudvalget fortæller, at 
beslutningen om at hæve 
betalingen for en SFO-
plads samt at lukke SFO’er-
ne to uger i sommerferien 
med virkning fra 2017 er et 
udtryk for at vise ansvar-
lighed, hvis tingene er ved 
at skride ud.

- Vi har lige nu et under-
skud på fire millioner kro-

ner, så den højere foræl-
drebetaling er et skridt i 
den rigtige retning, sagde 
Poul Hvass Hansen, som 
på kommunalbestyrelsens 
møde betegnede SFO som 
en større succes end plan-
lagt. 

Han understregede sam-
tidig, at børne- og familie-
udvalget ikke havde ønsket 
at følge en anbefaling fra 
forvaltningen om yderlige-
re nedskæringer på ord-
ningen.

Jens Otto Madsen (EL) 
og Ib Poulsen (DF) kunne 
ikke støtte næste års som-
merlukning og forhøjelsen 
af forældrebetalingen.

- Jeg kan ikke støtte for-
slaget på grund af den hø-
jere pris og de forringelser, 
der sker, sagde Jens Otto 
Madsen, men Ib Poulsen 
tog afstand fra beslutnin-
gen om at have forældre-
betalingen midtvejs i en 
budgetperiode.

- Hvis vi ikke hæver for-
ældrebetalingen, vælter 
økonomien, sagde Per 
Skovmose (V) og spurgte 
Ib Poulsen, om han havde 
andre forslag. Det spørgs-
mål blev ikke besvaret.

- Det er ikke usædvanligt 
at justere på tingene midt i 
en budgetperiode. Det er 
også set hos andre udvalg, 
bemærkede Ole Christen-
sen (S)

SFO-pladser
bliver dyrere
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HUSK AT BRUGE FAGMANDEN

GRØN ENERGI

Vi rådgiver selvfølgelig med fokus på
den rigtige løsning til dit behov

Vi har stor viden indenfor:
- Vindmøller
- Varmepumper
- Solceller
- Energioptimering

kommer mere synlighed 
omkring jeres perle her på 
Plantagevej. Med det nye 
projekt kommer lillebyen til 
at blive en tydeligere del af 

Christiansgaven. Der bliver 
etableret en lille plads mel-
lem Plantagehuset og lille-
byen, og det gamle hegn ind 
mod p-pladsen bliver fjer-

net, sagde borgmesteren.
Præst Gitte Ishøj fortalte 

Thisted Kirkes historie. Den 
store altså.

Kirkens detaljer blev ivrigt studeret og kommenteret af de mange fremmødte i lillebyen.

Erland Knudssøn Madsen ved 
det relief, han har leveret til Thi-
sted kirkes Drenge- og Mands-
kor.  Foto: Diana Holm

 » Denne musikkens særegenhed 
har jeg forsøgt at arbejde frem i et 
lydmæssigt tomt værk.
ERLAND KNUDSSØN MADSEN, kunstner

sioner.
- Jag har leveret en alter-

tavle til Videbæk Kirke i de 
samme materialer, og den 
måler 4 gange 4,5 meter. I 
øjeblikket udstiller jeg på 
kunstcentret Silkeborg Bad 
balndta ndet med et relief i 
tilsvarende størrelse og af de 
samme materialer, siger Er-
land Knudssøn Madsen.

Koret kvitterede for mod-
tagelsen med en koncert 
umiddelbart efter afslørin-
gen.   


