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Kære Konfirmander!

Jeg kendte engang en præst, der altid begyndte sine prædikener
med at sige:
”Der er tre ting, som skal siges i prædikenen i dag...” Og så kom
første del, anden del og tredie del.
I ved godt, at jeg normalt ikke gør det på den måde, men i dag vil
jeg også gerne sige: Der er tre ting, jeg gerne vil sige til jer.
SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

Første del:
I konfirmander blev alle døbt engang – for lang tid siden. Dengang
var I helt små og kunne ikke tage stilling til, om I ville døbes eller
ej. Denne beslutning tog jeres forældre for jer. Dengang ved dåben
har Gud lovet jer noget. Vi kalder det dåbspagten. Gud har lovet
jer, at han aldrig vil svigte jer, at han vil holde fællesskab med jer,
så I aldrig i livet skal være helt alene og ene. Han har tilbudt jer
sit venskab med Helligånden som gave, med syndernes forladelse
og evigt liv. Og Gud holder denne pagt, han holder sit løfte til jer.
I dag er det nu jeres tur til at sige ja eller nej dertil. I er ikke længere så små som dengang ved dåben. I er på vej til at blive voksne.
Og på denne vej skal man tage nogle beslutninger. Én af dem er
beslutningen om jeres tro. Lige om lidt vil jeg spørge jer, om I vil
konfirmeres i den kristne tro, og så er det op til jer at sige ’ja’ dertil,
ligesom jeres forældre sagde ’ja’ dengang, da I blev døbt.

Anden del:

SKJOLDBORG KIRKE

KALLERUP KIRKE

Det er en stor dag i dag, og derfor får I sandsynligvis også store
gaver. Jeg ved godt, at en del af motivation til konfirmationen skyldes disse gaver, og jeg blev helt svimmel, da jeg fornyligt læste,
hvor mange penge, der kommer til hver konfirmand i gennemsnit.
Men gaver tilhører jo en fest som denne her. Derfor har jeg også
en gave til jer. En – måske – meget lille gave: En frøpose. Sådan en
lille pose med forskellige frø i. Den har jeg valgt, ikke fordi det nu
tilfældigvis lige er forår, nej, den har jeg valgt, fordi den kan sige
noget om jer og jeres konfirmation: Da I blev døbt, lovede jeres
forældre og faddere, at de ville oplære jer i den kristne tro. Det
har de prøvet hver efter sine muligheder. Også vi præster: Asger,
Mariann og jeg har prøvet at hjælpe med til denne dåbsoplæring.
Det er det vi kalder konfirmandundervisning. Vi har alle lagt frø.
Troens frø. Vi ville gerne give videre, hvad vi ved om Gud, fortælle
om det, vi selv tror på, og hvad vi sætter vores tillid til. Efter konfirmandundervisning og konfirmationen er I ikke pludselig færdige

Juni

-

Juli

-

August

-

2012

kristne, uddannet og fra nu af uden tvivl. Vi har
kun lagt frø, troens frø. Og så håber og beder vi
om, at disse frø må spire, så I vokser i troen og
tiltroen til Gud. Med troen er man nemlig aldrig
færdig. Vi er altid på vej med vores tro. Og tvivl
og spørgsmål hører dertil. Vi udvikler os hele
tiden på vej gennem vores liv. Og ligeså meget
udvikler troen sig også, hvis vi lader den udvikle
sig og vokse sig frem.

Tredie og sidste del:

Når I nu siger ja til den kristne tro og til Guds
tilbud om venskab og fællesskab, så har vores bibeltekst, som vi lige hørte (Matt. 7, 7-14), tre gode
råd til jer. Tre gode råd om, hvordan man kan
gå sin livsvej, leve som kristen og vokse i den
kristne tro.
Det første råd er: Vær sådan mod andre, som
du selv ønsker, at de skal være mod dig. Forhold
dig sådan, som du vil, at de skal forholde sig
overfor dig. Snak med dem på den samme måde,
som du gerne vil, at folk skal snakke med dig. Vil
du gerne, at andre snakker pænt med dig og siger gode ting om dig, så lad være med at snakke
grimt om andre, bagtale andre og sige dårlige
ting om dem.Det er et meget vigtigt råd, biblen
giver os alle her.
Det andet råd: Bliv på den trange vej. Løb ikke
efter andres mening, gør ikke noget, bare fordi
alle gør det sådan, eller fordi det gør man bare...
Jeg ved godt, at det ikke er moderne eller sejt i
dag at sige: ”Ja, jeg tror på Gud”, eller: ”Nej, jeg
er ikke med til at gøre ondt mod nogen.” Sandheden og oprigtigheden er sjældent populær. Og
mod til at være anderledes end den store skare
koster nogen gange rigtig meget i livet. Men find
din egen mening i dit liv og hold fast ved den.
Hold fast ved dine drømme, dine evner, der er
gaver, som kun var tænkt til dig - og de skal leves.
Og det tredie råd er: Søg, bed og bank på! Lad
ikke være med at spørge, hvis der er noget du
ikke har forstået. Spørg og søg! Bed og bank på!
Kom aldrig til at tænke: ’Det her i mit liv har
ikke noget med Gud at gøre.’ Alt har med Gud at
gøre! Og hvis du ikke ved hvorfor, eller hvordan,
så spørg ham, bed til ham og spørg ham. For hvis
du søger, så vil du finde. Hvis du beder, så vil
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du få. Og hvis du banker på, så vil der lukkes op
for dig. Hold altid fast ved Gud, fordi han holder
altid fast ved dig. Det har han lovet, da du blev
døbt. Og dette løfte vil han bekræfte i dag, når
du bliver konfirmeret. Amen
Lisa Bremer

Siden sidst
Døbt i Sjørring kirke:
11/02-2012 Merle Raahauge
Thomsen
12/02-2012 Amanda Høj
Pedersen
08/04-2012 Rasmus Møller
Kristensen
Døbt i Thorsted kirke:
18/03-2012 Oliver Sadolin Saugberg
Døbt i Skjoldborg kirke:
26/02-2012 Rikke Rosenberg
29/04-2012 Benjamin Bach Larsen
Begravet fra Sjørring kirke:
24/02-2012 Charles Møller
Tobiasen
25/02-2012 Svend Peder
Buchhave
Bisat fra Sjørring kirke:
17/04-2012 Kjeld Nesgaard
Viet i Sjørring kirke:
12/02-2012 Maibritt Høj
Pedersen og Michael Møller
Pedersen

NYT fra Menighedsrådene
Præstesituationen:
Stillingen som sognepræst for vore 4 sogne er nu
igen opslået, ansøgningsfristen er fra 1. til 21.
maj 2012.
Vi håber meget på, at vi denne gang finder
den præst, som vi føler, er den rigtige for os.
Når dette blad udkommer, kender vi forhåbentlig datoer for eventuel ordination og indsættelse, men her i skrivende stund kan vi kun
opfordre til, at man lægger mærke til opslag
om dette bl.a. ved kirkerne samt annoncering i
Thisted Posten. Bliver det aktuelt, at vi vælger
en præst, der først skal ordineres, vil der naturligvis blive arrangeret bustur til Aalborg, for at
så mange som muligt kan få lejlighed til at være
sammen om denne festlige handling.
Vikarperioden.
Da vi i slutningen af 2011 fik lovning på en vikarpræst fra 1. januar 2012, og indtil vi fik ansat en
fast præst, blev vi naturligvis glade, men var dog
samtidig lidt beklemte, idet vi ikke vidste andet
om Lisa Bremer, end hendes navn. Vi måtte altså
på det nærmeste købe ”katten i sækken”.
Men hvor følte vi os dog heldige, da vi lærte
Lisa at kende. Med stor åbenhed, imødekommenhed og altid med en smittende latter kom
hun os i møde, og hendes måde at være præst
på, har skabt stor respekt og glæde såvel for store
som små i pastoratet.
Vi fik en advarsel, inden hun kom: ”Pas på,
at I ikke bliver for glade for hende, for hun vil
ikke blive hos jer”. Nu forstår vi denne advarsel,
men respekterer naturligvis hendes ønske om at
blive boende på det sted, hvor hun og familien
har deres ”danske hjem”, og hvor familien trives.
Kravet til menighedsrådene om at finde ”den
rigtige præst” føler vi ikke er mindre nu, men vi
gør vort bedste, og håber, at menighederne vil
tage godt imod præsten, hvilket er en betingelse
for, at han/hun kan trives og blive en god præst.
På vegne af menighedsrådsformændene
Kirsten Fonseca

Nyt fra Sjørring - Thorsted
Menighedsråd:
Der er ved et menighedsmøde søndag, den 29.
april orienteret om Sjørring- Thorsted Menighedsråds planer om at indgå i et pastoratsråd
sammen med Skjoldborg og Kallerup Menighedsråd i forbindelse med næste valg.
Der blev foretaget afstemning om, hvorvidt
menighederne gav opbakning til at Sjørring Thorsted Menighedsråd kunne indgå i et sådant
Pastoratsråd.
Der blev ved afstemningen givet flertal for
indgåelse i ét fælles pastoratsråd.
Ejner Heskjær
Formand for Sjørring - Thorsted Menighedsråd

Orientering fra Kallerup Kirke
og Kallerup Sogn
Sognet er et af de mindste med ca. 170 beboere.
dog er det et aktivt sogn med mange børnefamilier, som er travle. Der er markant få pensionister i sognet – ca. en håndfuld. Det er altså ikke
det grå guld, der fylder sognet.
Flertallet af årets konfirmander er fra Kallerup Kirkesogn og på demokratisk vis besluttede
konfirmander og deres forældre fra Skjoldborg
og Kallerup, at konfirmationen skulle foregå i
Kallerup kirke.
Der er en bog om Kallerup Sogn under udarbejdelse og udgivelsesdatoen er sat til den 23.
november 2012. Tid og sted oplyses senere.
Bogen fortæller lige fra oldtiden, og til hvordan sognet ser ud i dag. Det er de sidste 200 år,
der fylder mest i bogen. Der har været rigtig
mange af sognet beboere, tidlige beboere og efterkommere af nu afdøde beboere involveret i
bogens indhold. Derfor er der rigtig mange, der
glæder sig til at se bogen.
Vi ser frem til, at stenkonservatoren finder
en løsning for den uhensigtsmæssige brug af
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NYT fra Menighedsrådene
redskaber på Kallerup Kirkes sydmur. Og så
efterfølgende få rettet sokkelsten op og få fuget
mellem granitkvadrene.
Medlemmerne i menighedsrådet er blevet
enige om at forsøge at omdanne kirkerummet til
en form for eksperimentarium, hvor de kirkelige
handlinger stadig har førsteprioritet, men hvor
der også kan afholdes andre arrangementer med
kirkelig relation. Her tænkes på teater, musik,
udstillinger, foredrag, fællesspisning, debat – og
dialog møder – og sikkert meget andet. Men for
at kunne give kirkerummet andre funktioner
end rent kirkelige handlinger, må en renovering
finde sted. Med en renovering menes, at kirkens
skib må ryddes for det eksisterende inventar –
og andet mere nutidigt og fleksibel inventar må
anskaffes.
Varmeanlægget, som i dag er placeret under
bænkene, skal ændres i forhold til den ændrede
anvendelse af kirken.

Når rapport fra nationalmuseet foreligger,
skal der holdes et møde med Stiftsøvrighedens
konsulenter og kongelig bygningsinspektør
og nationalmuseet. Der skal vist en vis portion
tålmodighed til at afvente et resultat at komme
videre efter.
Der er Menighedsrådsvalg i november, og
til den tid bliver Kallerup Menighedsråd en del
af Sjørring-Skjoldborg storpastoratsråd med ca.
2300 indbyggere. Så vi er nu under afvikling
som selvstændigt menighedsråd. Vi må se det
positive i de muligheder, det giver at være med
i et større fællesskab. Men det forpligter stadig
og hvis vi vil have en aktiv kirke også i de små
sogne, så skal vi alle bakke op om vor kirke og
den nye præst, som vi forhåbentlig snart får.
Kallerup Menighedsråd
Børge Hornstrup, formand

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
for alle sogne i Thisted provsti.
Gudstjenesten afholdes i

Christiansgave den 28. maj kl. 11.00.
Medvirkende er FDF-orkesteret
og Nordvestjysk pigekor.
Provst Henning Sørensen prædiker og øvrige medvirkende præster er
Line Kjær Nielsen, Thisted og Anna Marie Sloth, Tømmerby.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Thisted Kirkecenter.
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Menighedsrådsarbejde - et arbejde, der giver mening!

I november 2012 skal der vælges nye menighedsråd i alle fire sogne i pastoratet. Nogle af de
”gamle” og erfarne menighedsrådsmedlemmer
stiller op til valg igen, hvilket er godt og nyttigt
til fortsat godt arbejde, men nogle vil også gerne
holde med menighedsrådsarbejde og give plads
til nye medlemmer.
Én af dem, der holder er Betty Johnsen fra
Sjørring. Vi spurgte Betty om hendes erfaringer
efter lang tid som menighedsrådsmedlem.
- Betty, du er godt kendt i Sjørring, for du har
nu boet her i mere end et halv århundrede. Du er
kendt som bademester i Sjørringhallen, har været i gymnastikforeningens bestyrelse i mange
år, spiller stadig petanque og underviser i svømning og vandgymnastik. Desuden har du været
medlem af menighedsrådet i Sjørring i hele 28 år.
Kan du huske, hvad der bevægede dig til at stille
op for første gang?
- Jeg stillede op første gang, fordi jeg blev spurgt,
og så blev jeg bare valgt.

- Hvilke opgaver har du haft som menighedsrådsmedlem siden da?
- Jeg har været kirkeværge i ca. 20 år med forskellige opgaver, jeg tegnede gravstedsaftaler, hentede
tilbud hjem, førte opsyn på kirkegåden, sørgede for
pyntning ved højtider i kirken og har været med i aktivitetsudvalg.
- Har det været en god og spændende tid for
dig?
- Ja, det har det været. Jeg kan godt lide at arbejde
for et fællesskab og være sammen med mennesker.
Mest spændende var dog altid, om der kommer mange
til de aktiviteter, vi laver.
- Du vil efter 28 år gerne holde med dit arbejde i menighedsrådet. Tror du ikke, du kommer
til at savne noget?
- Ok jo – især fællesskabet med hinanden har betydet meget for mig, og det vil jeg helt sikkert komme
til at savne.
- Når du tænker på menighedsrådets fremtid,
hvad tænker du så?
- Hm, jeg tænker, at det er godt med et fælles pastoratsråd nu, altså med at alle fire sogne skal arbejde
sammen i et råd, nu hvor vi er fælles om en præst. Det
giver forhåbentligt også mindre administrationsarbejde og mere tid til aktiviteter og det kirkelige arbejde.
- Hvad for mennesker ønsker du dig i menighedsrådet i fremtiden?
- Det skal være nogle, der vil gøre en aktiv indsats
for kirkelivet. Ja, det vil være rigtig godt!
- Har du et godt råd til det nye menighedsråd?
- Jeg syntes altid at det er vigtigt at have et godt
forhold til kirkens ansatte. Det må gerne fortsættes.
- Tak for samtalen, Betty – og tak for de 28 år, i
hvilke du arbejdede med engagement og indsats
i menighedsrådet.
Har du interesse for menighedsrådet og de
mange muligheder for at arbejde med i det, eller
er du bare nysgerrig og har nogle spørgsmål til
det, er du meget velkommen til at kontakte en
af de nuværende medlemmer eller præsten for
at få yderlige informationer. Vi glæder os til nye
ansigter, som vil være med til at give vores kirke
en fantastisk fremtid.
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ARR ANGEMENTER / MØDER
”Vildsundmødet” 2012
Onsdag den 6. juni kl. 19.30
Sognepræst, Lisbeth Michelsen, Vodskov
Emne:
”De magiske øer - mit land Færøerne”
Torsdag d. 7. juni kl. 19.30
Tidligere gadepræst, Anni Albæk, Aarhus
Emne:
”En gadepræsts erindringer - hvad man
lærer på gaden om livet i kirken”
Mødested : Hotel Vildsund Strand
Medbring salmebog
Alle er velkomne

Arkivfoto fra friluftsgudstjeneste i Grøn Oase
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Særlige gudstjenester:
Friluftsgudstjeneste for hele Pastoratet
søndag den 29. juli kl. 14.00 i Grøn Oase
ved Skjoldborg Præstegård.
Efter gudstjenesten drikker vi vor medbragte kaffe i det skønne grønne. Vi håber på ligeså gode rammer og godt vejr
som sidste år. Vi vil igen i år lave fælles kagebord. Så tag gerne et par ekstra
stykker kage med - de skal nok få ben at
gå på.
Medbring også stol/tæppe og beklædning i forhold til vejret.
Vi glæder os til at se jer, voksne og børn,
enlige og familier, yngre og ældre til en
hyggelig sommereftermiddag i Grøn
Oase.

ARR ANGEMENTER / MØDER
Sogneudflugt

Danmission og Sudankreds

Torsdag den 28/6 er der sogneudflugt.

Onsdag den 6. juni kl. 14.30 hos Tilda
Tousgaard, Bakkevej 20

Afgang fra Sjørring Kirke kl. 9 og fra
Skjoldborg Kirke kl. 9.15

I juli og august er der ferie.

I år går turen til Jeppe Aakjærs fødehjem Jenle, hvor vi bliver vist rundt og
drikker eftermiddagskaffe.
Undervejs besøger vi Grinderslev kirke,
hvor graver Peder Pedersen viser rundt.
Vi drikker formiddagskaffe undervejs
og spiser til middag på Breum Kro.
Vi er hjemme igen i Sjørring mellem kl.17 og kl.17.30 og lidt tidligere i
Skjoldborg.
Pris for udflugten er 150 kr. pr. deltager.
Tilmelding senest 21/6 til
Betty Johnsen tlf. 97 97 14 73 eller
Elly Nielsen tlf. 97 97 10 81 eller
Kirsten Thinggaard tlf. 60 70 79 05

Babysalmesang:
Ding - ding - ding - klokkespillet klinger, - og vi
er i gang med babysalmesang.
Babyerne kikker, lytter, griner og bruger arme
og ben, og pludrer løs; imens vi synger, danser,
leger remser og kikker sæblebobler.
Vi har en stille stund på knæfaldet, hvor vi synger fra den fine salmebog hvert barn på holdet
får af menighedsrådet.
Babyerne har til babysalmesang deres mors/
eller fars fulde opmærksomhed i ca. 40 min.
Derfor sover de kære små også rigtig godt bagefter!

KFUM og KFUK´s
Familiearbejde
I juni henvises der til Vildsundmøderne (se anden omtale i bladet)
Tirsdag den 7. aug. kl. 18.30. Tur ud i det blå.
Der medbringes aftensmad og kaffe.
Mødested: parkeringspladsen ved Skjoldborg
Kirke
Tirsdag den 4. sept. kl. 19.30 hos Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6

Minikonfirmander
Det var en dejlig flok minikonfirmander,
der mødte op i
præstegården i
Sjørring hver
torsdag for at
være sammen
om Biblens
historier, kreative opgaver, fælles spisning, en
gå-tur med fadervor og mange gode sange.
Forløbet sluttede med en velbesøgt familiegudstjeneste den 1. april.

For yderligere oplysninger; kontakt Annette
Boch Pedersen telf. 21 96 44 48.
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Fredag den 4. maj i Sjørring Kirke, tillykke og velsignelse

Søndag den 6. maj i Kallerup Kirke, tillykke og velsignelse
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Bebudelsen i Sjørring, Skjoldborg og Kallerup
Bebudelsen er et yndet motiv i den kristne billedverden. I pastoratets fire sogne er der gengivelser af Bebudelsen på altertavlen i Kallerup og
dåbsfadene i Skjoldborg og Sjørring.
Oprindeligt blev børnene døbt ved at blive
helt neddykket i døbefontens kumme, men omkring 1575 gik man over til at overhælde dåbsbarnets hoved med dåbsvand. Der var ikke længere brug for så meget vand; i stedet for at fylde
hele kummen gik man over til at bruge dåbsfade.
Der blev altså brug for dåbsfade, og omkring
tyve af dem, vi har i de lokale kirker i Thy, er
fremstillet af messing i Nürnberg (Sydtyskland)
omkring 1575.
Det gælder bl. a. dåbsfadene i Skjoldborg og
Sjørring. Fadet i Skjoldborg har også en kant med
hjorte og hunde, men begge har Bebudelsen som
det centrale motiv.
Til venstre i det cirkelrunde felt ses ærkeenglen Gabriel hilse Jomfru Maria med løftet højre
hånd, mens venstre holder en stav, der er forsynet med et kors; staven markerer, at Gabriel er
Guds sendebud. Jomfru Maria, der knæler ved
en bedepult, vender sig om for at byde Gabriel
velkommen. Over dem begge svæver Helligånden i skikkelse af en due; på gulvet står en vase
med liljer som tegn på Guds fred og nåde.
Motivet viser Gabriels ankomst og tiltale af
Jomfru Maria, sådan som vi læser derom hos
evangelisten Lukas, kap. 1. ”Herren er med dig,
du benådede! ... Frygt ikke, Maria! For du har

”Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.”
Dåbsfad fra omkring 1575 i Skjoldborg Kirke.
fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn
og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.”
Altertavlen i Kallerup har en ganske anderledes gengivelse af Bebudelsen. Gengivelsen er
enkel; overflødige ting som bedepult og blomstervase er udeladt. Nu er det ikke længere den
overraskede Jomfru Maria, der er i fokus, men
den ydmyge tjenerinde, der har bøjet sig for
Guds plan med ordene: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”
Tekst og foto: Henrik Bolt-Jørgensen

”Se, jeg er Herrens
tjenerinde. Lad det
ske mig efter dit ord!”
Udsnit af altertavlen i
Kallerup Kirke, udført
af Axel Poulsen i
1938.
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Praktiske oplysninger
Fødselsanmeldelse
Et barns fødsel skal anmeldes senest 14 dage efter fødslen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker
fælles forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb eller navngivelse.
Man henvender sig til præsten inden 6 måneder efter barnets fødsel.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv.
Dernæst henvender man sig til kommunens vielseskontor for at få udfærdiget en prøvelsesattest.
Her medbringes personlige attester/papirer.
Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten.

Begravelse/bisættelse

Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter.

Udpegning af gravsteder
Henvendelse til graveren.
På hjemmesiden www.personregistrering.dk kan man få nyttige oplysninger om hvilke papirer der skal sendes til præsten ved ovennævnte hændelser og man kan udskrive de fleste
blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man
også, hvis man har digital signatur, sende en del blanketter elektronisk. Grundig orientering
på hjemmesiden.

Samtale/sjælesorg
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker
eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

Hjemmebesøg/ hjemmealtergang
Man kan til enhver tid få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning. Ønsker man besøg så kontakt præsten.
Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i
søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.
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Adresseliste
Al henvendelse vedr. kirkelige handlinger, attester o.lign. skal ske til sognepræst Lisa Bremer via
e-mail lib@km.dk eller tlf. 23 88 19 25.

Sjørring-Thorsted
Kirkebetjent og graver: Morten Gregersen, tlf. 97 97 11 75
(træffes bedst 9.30 – 10.00 og 12.00 – 12.30 – el. på mobil: 20 14 11 75.)
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på Sjørring kirkegård kl. 08.00 – 16.00
og på Thorsted kirkegård onsdag mellem 10-12. Aftal gerne tidspunkt.
Kirkesangere: Frede Skoust, tlf. 97 97 14 08 og Niels Krogsgaard Thomsen, tlf. 97 92 23 82.
Organist: Lilian Linde, tlf. 97 97 11 95.
Menighedsrådsformand: Ejner Heskjær, tlf. 97 97 12 31.
Kasserer: Børge Munk Larsen, tlf. 97 97 13 93.
Kirkeværge Sjørring: Betty Johnsen, tlf. 97 97 14 73.
Kirkeværge Thorsted: Carsten Nielsen, tlf. 97 97 10 78.
Mandag er fridag for kirkens personale.

Skjoldborg- Kallerup
Graver
Svend Nielsen, Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf. 97 93 51 22 / 21 76 32 27
Mandag er fridag.
Organist:
Annette Boch Pedersen. Tlf. 97 93 39 40
Kirkesangere:
Jørgen Røhrmann. Tlf. 97 93 64 29
Louise Boch Pedersen. Tlf. 97 93 39 40
Skjoldborg Menighedsråd:
Formand Kirsten D. Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg. Tlf. 97 93 16 82
Kirkeværge Lisbeth Hornstrup, Stakkedal 6, Skjoldborg. Tlf. 97 93 14 67
Kallerup Menighedsråd:
Formand Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2, Todbøl. Tlf. 97 93 73 90
Kirkeværge Kirsten Christensen, Kæruldvej 3, Todbøl. Tlf. 97 93 70 03
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Gudstjenester
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

MAJ
27.

Pinsedag

9.30

11.00

28.

2. Pinsedag

Fælles gudstjeneste for hele provstiet i Christiansgave, Thisted kl. 11.00

JUNI
3.

Trinitatis

11.00 Gitte Ishøj

10.

1. s.e.trin.

9.30

17.

2. s.e.trin.

11.00 Maibrit
Nygaard

24.

3. s.e.trin.

9.30 MDA
11.00 kirkekaffe
9.30 MDA
11.00 MDA

JULI
1.

4. s.e.trin.

11.00

14.00

8.

5. s.e.trin.

9.30

11.00

15.

6. s.e.trin.

22.

7. s.e.trin.

11.00

29.

8. s.e.trin.

Fælles for hele pastoratet på Grøn Oase, Skjoldborg kl. 14.00

9.30 MDA

9.30
19.00

AUGUST
5.

9. s.e.trin.

9.30

11.00

12.

10. s.e.trin.

9.30 MDA

9.30

19.

11. s.e.trin.

11.00

26.

12. s.e.trin.

14.00 kirkekaffe
19.00 kirkekaffe

9.30 MDA

SEPTEMBER
2.

13. s.e.trin.

9.30

11.00

Gudstjenester på Søskrænten: Tirsdage i lige uger kl. 14.30.
MDA – Mariann Dahl Amby
Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (september-oktober-november 2012) er 16. 07.2012
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