
SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

KALLERUP KIRKE

Velkommen til alle læsere af dette første fælles kirkeblad, 
PASTORATS-KIRKEBLAD, som vi har givet navnet 
KIRKE OG SOGNE NYT.

Vi havde tænkt os et fint mange siders blad, men det bliver en kort 
version, der dog åbner gode muligheder for deltagelse i fællesskab 
og samvær .    

Sognepræsten i det nye fælles pastorat Pia Søgaard Hansen har 
fået nyt embede i et 4-sogns pastorat i Fåborg- Diernæs-Avernakø-
Lyø . Søndag den 19. juni 2011 holdt Pia Søgaard Hansen afskeds-
prædiken i Skjoldborg Kirke og efterfølgende deltog ca. 75 i sam-
menkomst i Sognesalen, hvor der blev takket og taget afsked med 
Pia og Knud.

Vort nye pastorat står derfor p.t. uden sognepræst og kirkeblads-
redaktør.

Menighedsrådene arbejder i øjeblikket på at lave en ansættelsesan-
nonce til Præsteforeningens Blad, der udkommer 23.8.2011. Heref-
ter er der en ansøgningsfrist på 3 uger.

Samtidig vil vi gerne bidrage til, at ansøgerne får så mange oplys-
ninger som muligt om vore sogne, vore kirker, vore omgivelser og 
skønne natur m.v.  Vi har derfor planlagt at oprette en hjemmeside 
for det nye pastorat. Hjemmesiden vil senere blive udbygget , men i 
første omgang kun blive oprettet og brugt i forbindelse med ansæt-
telsesproceduren. Navnet er www.stsk-kirker.dk.

Som det kan ses af gudstjenestelisten  er der mange forskellige 
præster, der velvilligt har sagt ja til at hjælpe os i denne vakante 
periode. Vi siger mange tak såvel til disse præster, som til vor egen 
kirkebetjening for jeres ekstra ulejlighed i perioden.

Der vil ikke altid være gudstjeneste i netop den kirke, man hører 
til, men vi håber, at menigheden vil benytte sig af at deltage i guds-
tjenesterne også på tværs af sognegrænser. 

På vegne af  menighedsrådsformændene   
Kirsten Fonseca

KirKe og Sogne nyt
S j ø r r i n g   -  t h o r s t e d   -   S k j o l d b o r g   -   K a l l e r u p   S o g n e
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Høstgudstjenester
I Skjoldborg Kirke den 25. september kl. 09.30 
med efterfølgende Menighedsmøde i Konfir-
mandstuen.  Se særskilt omtale

I Kallerup Kirke den 2. oktober kl. 11.00.
Gudstjenesten vil have form som en familie-
gudstjeneste. Efter gudstjenesten inviterer me-
nighedsrådet på kirkekaffe. Alle børn og voksne 
er velkommen til at medbringe en høstgave i 
form af f.eks. frugt og blomster. Gaverne bliver 
givet videre til Vestergården Plejehjems beboere, 
en gave som de hvert år glæder sig meget over.  
Alle børn mødes i Våbenhuset inden gudstjene-
sten begynder og går i procession ind i kirken 
under præludiet med frugt og grønt i hænderne.
I begge kirker er der offergang. Vedlagt i kir-
kebladet er en lille brun kuvert med påskriften 
„Høstoffer“. Denne kan man medbringe til en af 
gudstjenesterne, hvis man ønsker at støtte et af 
følgende formål:

I Skjoldborg sendes høstofferet til : KFUMs So-
ciale Arbejde i Thisted Kommune- SKP- projekt 
samt til et projekt ud af landet.
Ønsker man at gaven skal øremærkes til et af 
disse formål, kan man notere det på kuverten.

I Kallerup sendes høstofferet til : KFUMs Sociale 
arbejde i Thisted Kommune -SKP-projektet.

Menighedsmøde Skjoldborg og 
Kallerup Sogne søndag 25. september 
i forbindelse med Kirkebrunch.

Der afholdes Menighedsmøde, hvortil alle sog-
nets folkekirkemedlemmer indbydes.
På mødet redegør rådet for sidste års regnskab 
og det kommende års budget. Samtidig aflægges 
der beretning om rådets virksomhed i det for-
løbne år og om den planlagte virksomhed i det 
kommende år.
Menighedsrådene arbejder med planer om, at 
der i forbindelse med næste menighedsrådsvalg  
i november 2012 dannes ét pastoratsråd, bestå-
ende af et aftalt antal medlemmer fra hvert af de 
4 sogne (Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kal-
lerup.) Altså at de selvstændige menighedsråd i 
Skjoldborg og Kallerup  nedlægges. Planer om 
dannelse af  pastoratsråd kræver fremlæggelse 
og vedtagelse på et menighedsmøde i hvert sogn.  
På mødet redegøres for disse planer og der fore-
tages afstemning for såvel Skjoldborg som Kal-
lerup sogn.

Efter højmessen i Skjoldborg Kirke søndag 
den 25. september kl. 9.30 indbydes til Kirke-
brunch i „Konfirmandstuen“, herefter vil Me-
nighedsmødet blive afholdt.

Velkommen til Skjoldborg og Kallerup Sogne.
Kirsten Fonseca

Tusind tak til alle, der var med til 
at gøre vores afskedsdag til en fin 
dag. Tak for arrangementet i sog-
nesalen, hjertebladstræet og alle 
de gode taler samt gaver til os.

Men mest af alt - tak for de fire år, 
vi har delt med hinanden.

Det har været uforglemmeligt.

Guds fred og alt godt.

Kærlig hilsen
Knud og Pia
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Årets konfirmander

Søndag den 22. maj i Skjoldborg Kirke, tillykke og velsignelse

Fredag den 20. maj i Sjørring Kirke, tillykke og velsignelse
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KFUM-spejderne i Sjørring
Mødested: Toftholmvej 7, V. Vandet 
 
Mødetider: Bæver og ulve 0-4 klasse mandage  

kl. 18.30-20.00 
Spejder mandage kl. 18.30-20.30

 
Bæver og ulveleder: Kim Rysgaard Kjær  

22 82 42 38
 
Spejderleder: Bjarne Forbech 97 46 55 06
 
Gruppeleder: Kim Rysgaard Kjær 22 82 42 38
 
Grupperådsformand: Hans Poulsen 97 97 19 34
 
Info om det fremtidige spejderarbejde 
i Sjørring gruppe. 
KFUM-spejderne i Sjørring har i de sidste par år 
haft svært ved at finde ledere nok til at lave af-
vekslende og udfordrende spejderarbejde.
Grupperådet har derfor kontaktet nabogruppen 
fra Vandet med henblik på at indlede et samar-
bejde.
Resultatet af forhandlingerne med Vandet blev 
at hele gruppen og de nuværende ledere flytter 
til Vandet. Her vil de blive en del af den fælles 
Vandet-Sjørring gruppe. 
Fremtiden for Sjørring gruppe: Sjørring gruppe 
er stadig eksisterende så hvis der er nogen som 
synes at der igen skal være KFUM-spejder i Sjør-
ring hører vi gerne fra vedkommende så kan vi 
drøfte mulighederne for at starte op på ny, evt. 
som en satellit fra Vandet.

KFUM og KFUK ś 
Familiearbejde 

Møderne starter kl. 19.30

Tirsdag, d. 6. september hos Hanne og Gunner 
Poulsen, Kvædevej 12

Tirsdag, d. 4. oktober hos Nora og Børge Horn-
strup, Brendhøjvej 2

Tirsdag, d. 1. november hos Kirsten og Holger 
Poulsen, Korshøjvej 4

Fredag. d. 25. november kl. 18.00 Adventshygge 
hos Anders Jensen, Oddesundvej 146

Alle er velkommen

Konfirmandundervisning i 
Sjørring- Thorsted- Skjoldborg- 
Kallerup
Der bliver i alt 3 konfirmandhold i det nye pasto-
rat, der skal begynde efter sommerferien - 1 hold 
i Skjoldborg og 2 i Sjørring for børn fra Sjørring, 
Thorsted, Vester Vandet og Øster Vandet sogne.
Den kommende nye præst skal have det ene hold 
i Skjoldborg og 1 hold i Sjørring.
Indtil stillingen bliver besat, underviser Flem-
ming Burgdorf holdet i Skjoldborg, Mariann 
Amby det ene hold i Sjørring, og Asger Hørving 
underviser permanent det 2. hold i Sjørring.

Fælles-arrangementer 
Den 8/9 kl. 19.30: Sogneaften med Bente Buchhave i Konferencesalen 
 i Sjørring Idræts og Kulturcenter 

Den 28/9 kl. 19.30:   Høstfest på Sjørring Skole med Solvej Thøgersen tidl. Sjørring

Alle er velkomne.
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Pilgrimsvandring 
den 10. september

”Hertil må du komme, ikke længere, 
her standser dine stolte bølger”

Johs Bog 38, 11

Vandringens tema hen-
tes fra Jobs Bog: Er der en 
mening med lidelsen – og 
hvordan lever vi med den ?

Det tidlige efterårs pil-
grimsvandring i Thy ligger 
lørdag den 10. september. 
Vi begynder i Hansted Kir-
ke kl. 15.00 med en andagt 
og slutter med en gudstje-
neste i Klitmøller Kirke om-

kring 21.15. Vi forsøger at være på landingsplad-
sen i Klitmøller omkring kl. 20, hvor solen går 
ned – det er et smukt syn i klart vejr – så vi håber.

Det kan godt være hårdt at gå i sandet på stran-
den, så vi går i et adstadigt tempo og spiser vo-
res medbragte mad midtvejs, hvor vi tager et lille 
hvil.

Der er også mulighed for at gå eller cykle på cy-
kelstien og holde spisning og hvil sammen med 
dem, der går på stranden.

Alle er velkomne

Program for Indre Mission 
i Skjoldborg
September
Tirs.d. 6. Kvindestævne i Thisted  

Missionshus.
Lør. d. 10. Kunstudstilling i Thisted  

Missionshus.
Søn. d. 11. Jubilæumsgudstjeneste i Thisted 

Kirke, og fest i missionshuset 
ved I.M. vicegeneralsekretær 
Peter Nord Hanen.

Man. d. 19.-23. Kredsens møderække,  
se dagspressen.

Oktober
Ons. d. 5. Oktobermøde
Tors. d. 6. Oktobermøde
Tirs. d. 11. Orienteringsmøde i Thisted, 

emner: Valgmenighed – Frikirke.
Tors. d. 13. Samtalemøde hos Ejner Sloth 

apg. 15. kap.

November
Tors. d. 3. Kredsgeneralforsamling i  

Hundborg Missionshus.
Ons. d. 16. Bibelkursus i Thisted.
Tors. d. 17. Bibelkursus i Thisted.
d. 24.og 25. Allehjemsaften hos Jenny og
 Arne Thomsen, taler Hans Jør-

gen Hedegaard
 

Tilsted Sogn indbyder til:
Mortens aften 10. november 2011 i Tilsted Præstegård kl. 18.00 - 21.30 ca.

Vi spiser Mortens - and med tilbehør, hvorefter der er foredrag ved Morten Vartdal, som i fire 
år har opholdt sig i Israel for Ordet og Israel. Fra august starter han som lærer her i Danmark på 
en friskole i Voel.
Morten Vartdal vil fortælle om forholdet mellem jøder og kristne de seneste 2000 år. De 2000 års 
historie kan kaste lys over forholdet mellem jøder og kristne, samt forståelse for, hvorfor der i 
dag blandt kristne er så forskellige holdninger til Israel i den nuværende konflikt i Mellemøsten.

Tilmelding til aftenens spisning til Jørgen Sejersbøl tlf. 97 92 34 53 eller Mariann Amby tlf.  
97 92 17 50. Pris for andesteg + kaffe med småkager: Kr. 100,-. Der kan købes øl, vand og vin til 
maden. 



Vi var 38 personer der startede kl. 10.00 fra Sjør-
ring Kirke i dejligt solskinsvejr.
Turen over Mors kender vi jo,for vi manglede jo 
Peter til at fortælle om seværdighederne.Derfor 
havde vi også kontaktet Turistkontoret,og fået 
anvist en guide til at fortælle om turen.
 
Vi startede med en to-retters menu på Fur Cam-
ping.Rigtig dejlig mad.
Derefter sluttede guiden Knud Peder sig til 
os,og fortalte om seværdighederne og knyttede 
små historier til, på en gemytlig måde.Fortalt 
bl.a. om molerklinterne og forsteninger,“Bette 
Jenses Hyv“, det højeste punkt på Fur,med 

vid udsigt over øen, samt til Mors og Thy.
Bispehuen,Langstedhuller,hvor vi gik en tur 
rundt.Derefter Gl. Havn med tilhørende Mu-
sem.Havnen lukkede  i 1956, grundet tilsanding, 
og flytte til nuværende havn, på  Stenøre Odde.
Vi så mange ting.Men der var selvfølgelig også 
mange ting vi ikke nåede.Vi sluttede af med bol-
ler og lagkage på Pinenhus.Jeg tror der var bred 
enighed om at det havde været en god dag,Så vi 
prøver igen til næste år.Tak til alle der bakkede 
turen op.
Hilsen , og ønsket om stadig flere gode sommmer-
dage.

Elly

Sogneudflugt til Fur d. 28/6
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Adresseliste
Al henvendelse  vedr. kirkelige handlinger, attester o. lign. skal, - indtil der ansættes en ny præst, 
- ske til: sognepræst Mariann Amby, Silstrupvej 34, Tilsted, 7700 Thisted– mda@km.dk – 9792 1750. 

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: Børge Munk Larsen, tlf. 97 97 13 93.

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



Gudstjenester
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

September
04. 11.s.e.trin. 09.30 MA
11. 12.s.e.trin 11.00 MA 11.00 JE
18. 13.s.e.trin 11.00 JE 09.30 MA
25. 14.s.e.trin 09.30 JK Høst 11.00 JK Høst 09.30 MA Høst
Oktober
02. 15.s.e.trin. 11.00 MA 11.00 JE Høst
09. 16.s.e.trin. 11.00 MA
16. 17.s.e.trin. 11.00 JE 09.30 JE
23. 18.s.e.trin. 09.30 MA 19.00
30. 19.s.e.trin. 09.30 Fam.gudstj. 11.00 Buskgudstj.
November
06. Alle Helgen 11.00 MA 16.00
13. 20.s.e.trin. 09.30 11.00 MA
16. 19.00 MA m.fl. 

Ungdomsgudstj.
20. Sidste s. i 

kirkeåret
11.00

27. 1.s.i advent 11.00 11.00 MA 09.30

MA =  Mariann Dahl Amby
JE =  Jørgen Erbs
JK =  Jørgen Kjærgaard

Al henvendelse  vedr. kirkelige handlinger, attester 
o. lign. skal, - indtil der ansættes en ny præst, 
- ske til: sognepræst Mariann Amby, Silstrupvej 34, 
Tilsted, 7700 Thisted– mda@km.dk – 9792 1750.

Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors. 
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (december 2011-januar-februar 2012) er 5.11.2011

Gudstjenester på Søskrænten. 
tirsdage i lige uger kl. l4.30. 
Disse gudstjenester varetages i den 
vakante periode af Maibrit Nygaard


