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Krist stod op af døde
i påskemorgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!
SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

Den er en af de rigtig gamle påskesalmer, der findes i vor salmebog.
Salmen er oprindelig tysk og blev allerede sunget i 1200-tallet. Og
det er faktisk lidt sjovt og mærkeligt, fordi dengang var kirkesproget udelukkende latin. Men alligevel fandtes i hele Europa en række
kristelige vers på modersmål. Man kaldte dem ”lejser” fordi de oftest
sluttede med den gamle græske bøn: ”Kyrie eleison”, som betyder:
”Herre, forbarme dig over os!”
Disse modersmålsvers blev sandsynligvis ikke sunget under den
almindelige højmesse i kirken, men menigheden fik dog lov at istemme dem i kirken på store festdage ved påskespil, helgenprocessioner
og valfarter. Da Luther reformerede kirken optog han med glæde
dette vers og andre modersmålsvers i sin første salmebog. Samtidig
fik salmen et andet og tredje vers.
Da den i 1528 for første gang dukkede op i en dansk salmebog, blev
den allerede betegnet som ’en af de gamle salmer fra pavetiden’. Siden
blev den flere gange bearbejdet og både tekst og melodi blev tilpasset
århundredets behov og smag. Senere bearbejdede Grundtvig salmen
flere gange og gav den så den form, som vi kender i dag. Da den i 1953
blev optaget i Den Danske Salmebog tilføjede man et Halleluja-vers,
som svarede til den gamle, reformatoriske melodi fra Luthers tid. Sådan findes den i vores Salmebog i dag som nr. 218.
Salmen er nærmest tidløs og omspænder hele kirkeåret, ja, den
har en sådan universal karakter, at den kan synges hele året rundt og
alle steder. Med dens jubelråb til påskemorgen i begyndelsen : ”Krist
stod op af døde i påskemorgenrøde!” og dens slutning, som gentager
englenes jubelsang, som de sang foran hyrderne på marken julenat:
”Ære være Gud i det høje!” rækker salmen ud til begge vore store
kristne højtider. Linjerne i midten: ”Thi synger lydt og sjæleglad hans
menighed i allen stad” henviser til at enhver by, hele den beboede jord
vil juble til Guds ære.
For mig er salme 218 en af de allerstørste og imponerende lovprisningssange i vor salmebog, en, der udtrykker påskeglæden, Guds sejr
over dødens magt med en fantastisk livsbekræftende fanfare.
Lisa Bremer

KALLERUP KIRKE

(Oplysningerne om salmens historik findes i Jørgen Kjærgaards
Salmehåndbog fra 2003)
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ARR ANGEMENTER / MØDER
KFUM & KFUK´s Familiearbejde

Konfirmandfest

Tirsdag d. 2. april kl. 19.30
hos Kirsten og Vilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5
Tirsdag d. 7 maj kl. 19.30
hos Hanne og Anton Mikkelsen ,Møgelvej 118

Torsdag, den 2. maj kl. 19.30. Traditionen tro
holdes der fest for de konfirmander, der går til
undervisning i Skjoldborg.

Danmission – Mission Afrika
Onsdag d. 6. marts kl. 14.30
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47
Onsdag d. 3. april kl. 14.30
hos Edith Svingel, Digevænget 1
Onsdag d. 1. maj kl. 14.30
hos Henny Kloster, Frejasvej 1

Ældreeftermiddage
sådan plejer vi at kalde disse arrangementer.
Fremover vil arrangementerne annonceres som

EFTERMIDDAGSCAFÈ
Alle, der har lyst til at mødes til hygge og eftermiddagskaffe er velkommen kl. 14.30:

Konfirmanderne indbydes sammen med forældre, søskende og bedsteforældre til fest i konfirmandstuen i Skjoldborg.

Sogneaften
30. maj 2013 kl. 19.00 i præstegården i Skjoldborg
I gennemsnit er der en til to børn i hver skoleklasse, der vokser op med forældre, der har et
alkoholproblem. Disse børn føler sig ofte svigtet,
ensomme og må ofte påtage sig en voksenrolle
for at få familien til at fungere i hverdagen. I de
værste tilfælde udsættes de for vold eller misbrug. Opvækst under disse forhold øger risikoen
for, at børnene selv får et misbrug, når de bliver
voksne.

Onsdag d. 6. marts i Sjørring Graverhus. Vi
klipper påskepynt.
Mandag d. 15. april i konfirmandstuen i Skjoldborg Præstegård med underholdning og sang.
Denne gang skal vi høre Louise Bisgaards dejlige
musik. Elly, Betty og Jytte fra Sjørring arrangerer.
Tirsdag d. 7. maj i konfirmandstuen i Skjoldborg
Præstegård. Provst emeritus Henning Bjørndal
Sørensen har lovet at være med denne eftermiddag.
Onsdag d. 6. juni kl. 14.30 i konfirmandstuen i
Skjoldborg Præstegård
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Diakonikonsulent i Blå Kors Danmark Vivi
Ravnskjær Terp vil ved sogneaftenen fortælle
mere om de 122.000 børn der vokser op i misbrugsfamilier. Derved fortæller Vivi bl.a. om
sine egne erfaringer fra et hjem med misbrug af
alkohol. Blå Kors Danmark har gennemført kampagnen ”Næstehjælperne”, der skal få almindelige velfugerne voksne til at hjælpe de udsatte
børn og unge. Vivi vil også give gode råd om,
hvad man kan gøre, hvis man kender et barn,
hvis forældre drikker.

Familiegudstjeneste pinsedag
kl. 14 i Sjørring Kirke
Pinsedag gælder som kirkens fødselsdag - og det
skal fejres!
Derfor er alle børn og voksne meget velkomne
til at være med til fødselsdagsfesten den 19. maj
i Sjørring kirke.
Vi skal holde en festlig og børnevenlig gudstjeneste, og bagefter vil vi spise kagemand.
Alle er meget velkomne!!!

Påskemorgen
har noget særligt i sig selv.
Der er en speciel stemning lige den dag, når dæmringen begynder at lyse, når solen kommer op, når
lyset sejrer over mørket, når livet fejrer sin sejr over
døden.
Denne stemning vil vi være med på påskemorgen. Derfor holder vi gudstjeneste allerede kl. 5.30
i Skjoldborg kirke. Vi begynder, mens det er helt
mørk udenfor, og inde i kirken er der heller intet lys.
Vi synger nogle sange, som er nemme at lære udenad og hører om Jesu opstandelse fra de døde. Så
kommer levende lys ind i kirken og breder sig fra
alteret ud til alle, der er mødt op denne tidlige morgen. Gudstjenesten er også med nadver og varer
lidt mere end 1 times tid, så vi kan opleve solopgangen udenfor – på vej til præstegården.
For efter gudstjenesten ca. kl. 7.00 vil menighedsrådet nemlig gerne byde velkommen i konfirmandstuen til fælles morgenmad. Vi sørger for rundstykker, men vil bede om, at alle, der vil være med
til denne påskemad også har lidt med til spisning
(kaffe, te, marmelade, honning, smør, ost....), som
skal stilles på fælles bord.
Alle – også fra andre sogne – er meget velkommen
til denne påskemorgen!
Obs.: Husk, at sommertiden begynder lige denne
søndag!!!

”Syng Med”
torsdag den 28. februar kl. 19.30
i Skjoldborg kirke
Der inviteres til fælles sang sammen med
Hundborg Folkekor og Teutonerkoret.
Der er fri entré, og der er kaffe bagefter.
Alle er velkommen – om man nu selv vil synge
med eller bare vil lytte.

Siden sidst
Døbt i Skjoldborg kirke
27. 01. Chastine Houkjær Birket Bech
27. 01. Marcus Møller Jeppesen
Døbt i Sjørring kirke
03. 11. Astrid Kappel Jensen
25. 11. Clara Hauerberg
25. 11. Emil Schultz Jacobsen
20. 01. Andrea Brogaard Arneraq
Jensen
Døbt i Thorsted kirke
09. 12. Asta Bust Facius
Begravet/ bisat fra Sjørring kirke
23. 11. Svend Aage Nielsen
22. 12. Kristian Theodor
Andersen
28. 12. Esther Fabricius Jensen
02. 02. Ella Irene Møller
Pedersen
Begravet/ bisat fra Skjoldborg kirke
19. 12. Holger Bangsgaard Jensen
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NYT fra Menighedsrådene

Det ny fælles menighedsråd for Sjørring
- Thorsted - Skjoldborg og Kallerup har
konstitueret sig således:
Formand : Kirsten Fonseca,
Troldhøjvej 6, Skjoldborg
Næstformand : Kirsten Humlum,
Næstrupvej 42, Sjørring.
Kirkeværge for Sjørring - Thorsted Kirke:
Ejner Heskjær,
Næstrupvej 47, Sjørring
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:
Lisbeth Hornstrup,
Stakkedal 6, Skjoldborg
Kirkeværge for Kallerup Kirke:
Jytte Nielsen,
Kallerupvadested 3, Kallerup.
Kasserer Niels Henning Nielsen,
Gadesvej 6, Skjoldborg
Regnskabsfører udenfor rådet:
Hanne Gade, Skinnerup
Kontaktperson: Børge Hornstrup,
Brendhøjvej 2, Kallerup
Sekretær: Maj-Britt Christiansen,
Hulgårde 8, Sjørring
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Følgende udvalg er nedsat:
Kirke og kirkegårdsudvalg: Kirsten
Humlum, Kirsten Thinggaard og
Børge Hornstrup.
Præstegårdsudvalg: Ejner Heskjær, Kirsten
Thinggaard og Børge Hornstrup.
Valgbestyrelse: Niels Henning Nielsen
(formand), Linda Overgaard og
Kirsten Humlum.
Aktivitetsudvalg: Lisa Bremer, Kirsten
Thinggaard, Marian Kristensen,
Lisbeth Hornstrup
Bladudvalg: Lisa Bremer, Jytte Nielsen,
Kirsten Humlum, Kirsten Fonseca
Sognehusudvalg: Linda Overgaard,
Kirsten Humlum, Ejner Heskjær, Morten
Gregersen, Kirsten Fonseca
Forretningsudvalg: Kirsten Humlum, Børge
Hornstrup, Kirsten Fonseca
Menighedsrådsvalg i Thorsted
Fristen for indlevering af kandidatliste til
nyvalget i Thorsted Sogn udløb d. 29.januar
2013. Der blev ikke indleveret en liste. Vi afventer nu en afgørelse fra biskoppen.

SOGNEUDFLUGT TIL DANSKE KIRKEDAGES
ÅBNINGSGUDSTJENESTE
I GIGANTIUM I AALBORG

Kristi Himmelfartsdag, den 9. maj går turen til Aalborg med bus sammen med vore nabosogne. Vi har fulgt biskoppens opfordring til at henlægge dagens gudstjeneste til Gigantium,
hvor der forventes at komme 5.000 kirkegængere. Hertil kommer et 300 personers stort ungdomskor, en indisk dansetrup og vi skal synge en salme skrevet specielt til lejligheden af
Holger Lissner– sikke en oplevelse. Den indiske dansetrup vil iført farverige dragter og til traditionel indisk dans fortolke bibelens fortællinger på en helt ny måde. Der vil være smukke,
tankevækkende billeder på storskærme. Biskop Christian Alsted prædiker, og liturger fra
forskellige kirkesamfund deltager. Temaet er: ”Gør som Gud , bliv menneske”. - Danske Kirkedage er Danmarks største tværkirkelige festival, der afholdes hvert 3. år. Kirkedagene varer
fra torsdag til søndag og prøv at se nærmere på: www.kirkedage.dk. - Åbningsgudstjenesten
begynder kl. 15.30 den 9. maj i Gigantium.
Menighedsrådet betaler bussen og giver kage og en kop kaffe på vejen til Aalborg. Efter
gudstjenesten i Gigantium, som forventes at slutte kl. 17.00, kører bussen hjemad, men på
vejen vil vi stoppe et sted, så de, der har taget noget at spise og drikke med hjemmefra, kan
nyde dette, inden vi kører det sidste stykke vej hjem.
Program for sogneudflugt den 9. maj:
• Afgang kl. 13.00 fra Skjoldborg Kirke; kl. 13.15 fra Sjørring Kirke
og kl. 13.30 fra Tilsted Kirke
• Ankomst lidt før kl. 15.30 til Gigantium i Aalborg
• Afgang bus kl. 17.15 fra Gigantium
• Ca. 18.00. spisning af medbragt mad. Vi er hjemme ca. kl. 19.30.
Tilmelding senest den 25. april til: Kirsten Fonseca, tlf. 97 92 16 82 mail: waki@post9.tele.dk
eller Lisa Bremer tlf. 23 88 19 25 mail: lib@km.dk
Kirsten Fonseca
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Kom og vær med til fire dages
kirke- og kulturfestival i
Aalborg!

Sognene i Syd-Øst

Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene
(9.-12. maj) er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn
af aktiviteter med foredrag, debatter, musik,
Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes
Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som
står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:
- Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på
baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på
Utøya taler om ’At rejse sig efter en rystelse’
- Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle
om kvindeskikkelser i Bibelen
- Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger
sange fra Højskolesangbogen og causerer
over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed
- Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil
være til stede under kirkedagene og – ud over
at bringe indslag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR´s programmer om tro og
eksistens
- Korshærschef Helle Christiansen, der taler
om kirkens troværdighed – eller mangel på
samme
- Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten
- Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan,
Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og
Japan

Sogneaften i Tilsted Præstegård
den 3. april
kl. 19.30
v. Sognepræst
Finn Feilan,
Hanstholm

Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’
fra torsdag til søndag eller vælge at være med
én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1.
april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også
kan finde det samlede program og alle praktiske
oplysninger om arrangementet. Henvendelse
kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen
Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.
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PILGRIMSVANDRING I THY

For mange er en pilgrimsvandring en berigelse. Det er det også for
Finn Feilan, som er med til
at forberede pilgrimsvandringer i Thy. Han vil fortælle om arbejdet, vandringerne og selve det
at være pilgrim.
Han fortæller:
Kirkegang kan være at gå i kirke, og det kan
være at gå fra sin kirkebænk op i koret og deltage i nadveren; men det kan også være at gå en
vandretur imellem kirker. Så kalder man det pilgrimsvandring. I de sidste fem år har vi holdt to
pilgrimsvandringer om året i Thy. Vi begynder
med en andagt i en kirke, hvor et bestemt tema
slås an; det kan være i form af et bibelcitat. Under
vandringen tygger vi drøv på skriftstedet – afvekslende med, at vi nyder naturen. På den måde
optager vi budskabet i kroppen, og vi får det ind
under huden på en anden måde, end vi gør ved
blot at høre det læst i kirken. Midtvejs har vi
igen andagt – i en kirke eller ude i det fri – og
vi arbejder videre med temaet. Vi har mad og
drikke med i rygsækken, så vi tager os også tid
til både at spise og hvile benene. Når vi kommer
frem til den sidste kirke, er vi både kropsligt og
åndeligt sporet ind på den bibelske problemstilling, vi har arbejdet med. Derfor opleves den
sidste gudstjeneste, hvor vi også har altergang,
særligt intenst. Under pilgrimsvandringerne
arbejder vi ikke med intellektuel analyse og fortolkning; men med sansning, intuition og åndelig inspiration.

Ny provst i Thisted Provsti
fremover skal tage del i den pastorale betjening
af Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Pastorat. Men i ny og næ vil vi fortsat ses til gudstjeneste i jeres fire kirker.
Mariann Amby,
Provst i Thisted provst,
sognepræst i Tilsted pastorat.

Fra den 1. februar er jeg jeres provst i Thisted
Provsti. Og hvem er jeg?
Kirkegængere i Sjørring og Thorsted kirker vil
kende mig som deres faste præstevikar gennem
de seneste næsten 19 år. Der udover har jeg været
vikar i Skjoldborg og Kallerup kirker de seneste
par år.
Men ellers kan jeg berette, at jeg ikke er nogen
”fremmed fugl” i forhold til den egn, jeg nu skal
være både præst og provst på. Jeg er født i Sønderhå og opvokset i Vestervig. Med en studentereksamen fra Thisted Gymnasium rejste jeg i
1978 til Aarhus for at studere teologi. Mit første
præsteembede fik jeg i 1989 i Hammel-Voldby
pastorat. Efter 5 år som præst i det østjyske længtes min ægtefælle Leif (som også er thybo!) og jeg
hjem til Thy. Jeg søgte embedet som sognepræst i
Tilsted pastorat, hvor jeg nu har været siden juni
1994.
Udover mine 24 års erfaring som præst, så har
jeg det med i bagagen, at jeg kender egnen og befolkningen og det lokale sprog. Jeg ved en hel del
om, hvad thyboer mener og tænker om at være
kirke og menighed, også om, hvad de har af bekymringer, drømme og visioner for folkekirken
på vores egn. Alt dette glæder jeg mig til at blive
en del af i en lidt større sammenhæng end i mit
lokale sogn i Tilsted.
I skrivende stund er det uvist, hvor meget jeg

Konfirmation i Sjørring Kirke
26/4-2013 kl. 9.30 ved Lisa Bremer
Emil Kær Jensen
Elisa Jensen Didriksen
Emil Rokkjær
Mikkel Rokkjær
Laust Vestergaard Agesen
Mads Christiansen
Mads Rytter Bekhøj Jonasen
Hans Jarl Madsen
Jacob Kjær Jensen
Konfirmation i Sjørring Kirke
26/4-2013 kl. 11.00 ved Lisa Bremer
Sisse Gram Rysgaard
Mathilde Amalie Møller
Mette Møller Jensen
Julie Kjeldsen Thorhauge
Laura Bach Salmonsen
Emma Terkelsen Vangsgaard
Maria Louise Dalgaard Hedegaard
Ida Leed
Sofie Rask Ballisager Bøtker
Nana Bloch Christensen
Jakob Vie Christensen
Nichlas Midholm Eriksen
Jonas Jepsen
Konfirmation i Skjoldborg Kirke
28/4-2013 kl. 10.00 ved Lisa Bremer
Stine Holst Thomsen
Anders Blaabjerg Jensen
Mikkel Meldgaard Immersen
Rasmus Dølrath Isaksen
Jonas Præstegaard Munkholm
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Til kamp mod sult og fattigdom
Søndag, den 10. marts 2013 sender Sjørring Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Sogne frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult
ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Mad er en menneskeret – og der er mad nok på
Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det
truer deres liv og helbred.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem
akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder. De
mest sårbare er kvinder og børn, ikke mindst under krige og katastrofer. Annett Nyirabazairwa
og hendes 2-årige datter Leya, der kendes fra
årets Sogneindsamlingsplakat, er blandt dem,
der har fået hjælp.

Min datter må ikke dø
Annett Nyirabazairwa fra DR Congo måtte flygte over hals og hoved med sine syv børn, da regeringsstyrker og oprørssoldater stødte sammen
i hendes landsby. Hun og tusinder af andre søgte
tilflugt i en lejr i det sydvestlige Uganda, hvor
de måtte hente vand fra et vandhul, hvor køerne
også drikker.
Da Folkekirkens Nødhjælp og andre nødhjælpsorganisationer kom til stedet for at hjælpe, blev
første prioritet at bore brønde og bygge latriner.
Flygtningene fik udleveret nødhjælpsrationer,

I flygtningelejren måtte Annet Nyirabazairwa
se afmægtig til, mens Leya på to år blev svagere
og svagere. Leya blev reddet, og med hjælp fra
Folkekirkens Nødhjælp arbejder Annett nu på at
blive selvforsynende og uafhængig af fødevarehjælp.
Foto: Edward Echwalu
men Annett fik ikke nok til at brødføde familien.
Især den yngste datter, Leya på to år, blev stadig
svagere. Til sidst var hun lige ved at dø og måtte
indlægges på lejrens klinik for underernærede
børn for at overleve. Leya kom sig og har det efter omstændighederne godt.
For at bekæmpe sult og underernæring har Folkekirkens Nødhjælp nu fokus på at hjælpe flygtningene til at dyrke egne afgrøder. Og Annett
er i gang. Hun har fået såsæd og undervisning i
gode dyrkningsmetoder og har til en start plantet majs på det lille stykke jord, der ligger omkring hendes hytte.

Fælles friluftsgudstjeneste i Thisted Provsti holdes 2. pinsedag den
20. maj kl. 11.00 ved Nors Sø.
Prædikant i år er sognepræst Annie Krog Foldager, Nors-Tved Pastorat.
Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor medvirker under ledelse af
organist og kantor Preben Nørgaard Christensen.
Alle menighederne fra hele Thisted Provsti er meget velkomne
til denne pinsegudstjeneste i det fri.
Medbring tæppe/stol og gerne evt. kaffe/frokostkurv.
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Bø rnesid en
Hvor mange æg lagde hønen til påske?
Tip: Det er nemmere at tælle
æggene, hvis du først farver
dem.

Så var der hønen som havde fået feber
- og kun kunne lægge hårdkogte æg.
Læreren spørger Karin: ”Ved du hvad der skete
med Jesus i påsken?”
Karin svarer straks: ”Nej,vi var på ferie i påsken.”
Hvorfor lægger høns æg?
Jamen hvis de kastede dem, ville de blive knust!

Her på billedet kan du se, hvad der skete påskemorgen.
Hvis du ikke kender til historien, bed dine forældre,
at fortælle den for dig. I kan også læse den i børnebiblen
eller den store bibel.
Historien står i Matthæusevangeliet 28
9

Praktiske oplysninger
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelse sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles
forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb og navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden 6 måneder efter barnets fødsel.
Før dåb kontaktes præsten.

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, dette sker ofte gennem bedemanden.

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, 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 gerne 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.

Pastoratsrådet for Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup:
Formand: Kirsten Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg, tlf. 97 92 16 82
Kirkeværge for Sjørring og Thorsted Kirker: Ejner Heskjær, Næstrupvej 47, Sjørring. tlf. 97 97 12 31
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup, Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 97 93 14 67
Kirkeværge for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen, Kallerupvadested 3, Kallerup, tlf. 97 93 43 44
Kasserer: Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf. 97 93 06 10

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.
Kirkesanger: Frede Skoust, tlf. 97 97 14 08

Skjoldborg- Kallerup
Graver:
Svend Nielsen, Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf. 97 93 51 22 / 21 76 32 27
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
Pastoratets præst og personale har fridag om mandagen.
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Gudstjenester
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

24/2 2. søndag i faste

11.00 HBS

28/2 torsdag

19.30
”Syng med!”

3/3

3. sø. i faste

10/3

Midtfaste

17/3

Mariæ bebudelse

11.00

Kallerup

9.30
9.30 sogneindsamling

11.00

9.30 + KK

24/3 Palmesøndag

9.30

11.00

28/3 Skærtorsdag

17.00

29/3 Langfredag

19.00
11.00

9.30
5.30
+ morgenmad

31/3 Påskedag

10.00 +KK

1/4

2. Påskedag

Fællesgudstjeneste for alle 5 sogne i Tilsted kirke kl. 14.00

7/4

1. sø. efter påske

16.00 AKF

14/4

2. sø. efter påske

13.00

21/4

3. sø. efter påske

26/4

Stor Bededag

11.00 MDA
9.30
9.30

11.00

Konf. 9.30 og
11.00

28/4 4. sø. efter påske

Konf. 10.00

5/5

5. sø. efter påske

9.30

11.00 +KK

9/5

Kristi himmelfart

Sogneudflugt til Gigantium i Ålborg, se omtale side 5.

12/5 6. sø. efter påske
19/5

Pinsedag

20/5 2. pinsedag

9.30 HBS
14.00 Fam. +KK

Fælles for hele provsti ved Nors sø kl. 11.00

26/5 Trinitatis
2/6

1. sø. efter trinitatis

11.00+ KK
11.00

9.30

9.30
11.00

MDA = Mariann Amby (Tilsted)
HBS = Henning Bjørndal Sørensen
AKF = Annie Krog Foldager (Nors)
KK

= Kirkekaffe

Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (juni-juli-august 2013) er 19/4 2013
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