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Advent – de fire lys
”Så bliver da tro, håb og kærlighed …” – (1. Kor. 13,13)

Lad advents fire lys bære eget bud.
1. - Lad det første være troens lys – hvidt som dåbskjolen, hvidt 

som den renhed, der er ren foræring.
Der var nogle, hvis tro lyste op – tit var det børn med børns tro. 

Da Paul Gerhardt og hans familie stod for at skulle fordrives, hørte 
den fireårige søn sin mor tale om ensomheden og elendigheden, de 
skulle ud i. Det er berettet, at drengen da sagde: - Jamen, Gud bor 
da også dér, ikke?

2. - Lad det andet lys være håbets lys. Det kan være så tungt at 
sidde over for den, hvis sind er belejret af mørke. Et øjeblik kan der 
lyses op, men straks er mørket tykt igen. Dog – ”bedre at rase mod 
mørket er det at tænde et lille lys!” – i så mange sammenhænge 
gælder det ord. - Lad håbets lys være spinkelt – lys er dog lys!

3. - Lad det tredje lys være kærlighedens lys. Det er rigtigt, da én 
engang sagde, at kærligheden er det eneste, hvor igennem man kan 
fatte et andet menneskes inderste personlighedskerne. Ingen kan 
helt blive klar over et andet menneskes væsen uden at elske dette 
menneske. Og endnu mer: - Kun den, der elsker et menneske, kan 
elske dette menneskes muligheder frem til virkeliggørelse.

Men vi må føje til, at når der tales om den kærlighed, som tror 
alt, som håber alt og udholder alt – da tales der til syvende og sidst 
om kærlighed, som kun én har praktiseret kompromisløst; af ham 
kan vi lære noget om dette uendelige store. – Jesus Kristus, hedder 
han.

4. - Kan de tre lys blafre rigeligt, så lad dem hente næring fra 
det fjerde lys. Kald dette fjerde lys taknemlighedens lys. De, der 
hverken kan tro, håbe eller elske sig ét skridt frem ad vejen, kan 
meget vel stå sig ved at lade taknemlighedens lys lyse klart. Trods 
alt det, der gør ondt, har du så ikke uendelig meget at takke for? 
Og jo tættere mørket bliver, des skarpere skærer taknemlighedens 
lys gennem mørket.

- ”Julebudet til dem, der bygge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave,
trøster mildelig mellem grave.” - Jørgen Erbs

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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Der er afholdt Menighedsmøde 
d. 9.10.2011 i Skjoldborg og 
Kallerup  

Der blev fra Kallerup Menighedsråd 
bl.a. orienteret om følgende:

De gamle mure er udsat for fugtgennemtræng-
ning. Det er der taget hånd om ved at lave omfug-
ning af hele sydmuren. I den forbindelse er der 
opstået nogle faglige problemer, og Menighedsrå-
det er utilfreds med det udførte arbejde. Den Kgl. 
Bygningsinspektør har besigtiget, og på den bag-
grund har arkitekt Asger Thomsen, murermester 
Poul Nørgaard Larsen og Menighedsrådet udar-
bejdet en redegørelse.  Arbejdet er udsat indtil 
foråret, hvor der så forventes et godt resultat.

Der er isat ny yderdør i kirken idet den gamle 
var rådden.

For at imødekomme ønsker om små gravste-
der, er der nu anlagt en række med urnegravplad-
ser syd for kirken.

Kirkerummets indretning har flere nok hørt 
om. Visionen for det er at alle bænke tages ud og 
erstattes med løse stole med bedre siddekomfort. 
Der skal fortsat være gudstjenester, barnedåb, 
bryllup og begravelser.

Med løse stole er kirkerummets indretning 
mere fleksibel til glæde og gavn for især køre-
stolsbrugere og unge familier med barnevogn.

Der kan så også nu bedre arrangeres kor og 
koncertaftener, krybbespil, spejderarrangemen-
ter, babysalmesang og lign. Projektet glæder vi 
os til at igangsætte, men vi vil afvente at en ny 
sognepræst tiltræder.

Børge Hornstrup,  

Fra Skjoldborg Menighedsråd blev 
der bl.a. orienteret om følgende:  
Alle  kirkens blyvinduer  er udskiftet , da regn-
vand uhindret kunne løbe ind gennem de gamle 
sprosser.

Våbenhuset er istandsat og har fået en an-
sigtsløftning med nyt inventar . 

Arealet bag kirkediget ned mod Midholm er 
ryddet for det vildnis, der efterhånden var op-
stået . Der er plantet nyt læbælte og sået græs, så 
arealet tager sig meget bedre ud nu.

Vi har sidste år sagt tak og  farvel til organist 
Marianne Røhrmann og til kirkesanger Tilde 
Andersen.

Til gengæld har vi ansat og budt velkommen 
til en del af familien Borch Pedersen, nemlig 
moderen Annette som organist i en delestilling 
mellem Tilsted, provstiet og vore to kirker, og 
datteren Louise, som kirkesanger. 

Kirkesanger Jørgen Røhrmann , graver Svend 
Nielsen og gravermedhjælper Bent Olesen er 
fortsat trofaste medarbejdere hos os.  Alle  vore 
medarbejdere er fælles  for Skjoldborg og Kalle-
rup og vi skylder dem stor tak for et godt arbejde 
og et godt stykke  samarbejde. Det er dejligt, når 
tingene går gnidningsfrit.

Desuden blev der orienteret om den rigdom 
af aktiviteter og arrangementer, som sognene 
har kunnet indbyde til i 2010 takket være vor 
initiativrige præst Pia Søgaard Hansen, som des-
værre valgte at forlade os den 1. juli 2011.

Kirsten Fonseca

I forbindelse med mødet blev der orienteret om 
menighedsrådenes planer om at indgå i et pa-
storatståd sammen med Sjørring- Thorsted ved 
næste valg. Der blev foretaget 2 afstemninger. 
Dels afstemning om, hvorvidt menighederne 
gav opbakning til indgåelse i et fælles menig-
hedsråd, bestående af Skjoldborg og Kallerup, 
og dels indgåelse i et Pastoratsråd, bestående af  
Sjørring-Thorsted- Skjoldborg og Kallerup. Der 
blev ved begge afstemninger  givet klart flertal 
for  indgåelse i disse nye rådsformer. 

NYT fra Menighedsrådene
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Præstesituationen:
Vi er i gang med at søge efter en ny præst til 
hele pastoratet.

Første ansøgningsrunde er afsluttet. Vi 
fandt ikke en præst blandt ansøgerne, der pas-
sede til os.

Fra 1. januar 2012 har vi fået lovning på en 
præstevikar, indtil en ny præst er ansat.

Navnet på vor nye præstevikar har vi netop 
fået afsløret, nemlig sognepræst Lisa Bremer. 
Vi byder velkommen til et godt samarbejde 
med Lisa. Vi er glade for, at der nu kan komme 
lidt mere stabilitet på præstefronten.

Vi er samtidig glade for, at sognene nu ikke 
længere skal være en ekstra belastning for na-
bopræster i Thisted Provsti samt præster, der 
havde troet, at de kunne nyde et velfortjent 
otium samt præster ansat ved Aalborg Stift.

Vi siger mange tak til alle disse præster for 
jeres hjælp samt til vor egen kirkebetjening for 
ekstra ulejlighed i den lange vakantperiode.

Vi håber, at menigheden vil tage godt imod 
Lisa Bremer, som vil blive indsat i Sjørring 
Kirke Nytårsdag d. 1. januar kl. 14.00 af Provst 
Henning Bjørndal Sørensen.

På vegne af menighedsrådsformændene
Kirsten Fonseca

Det er en stor glæde for mig, at komme som 
vikar til jeres sogne for et stykke tid. Mit navn 
er Lisa Bremer.

Jeg er oprindelig 
tysk præst, men flyt-
tede for 3½ år siden 
sammen med min 
mand og vores 4 
børn til Gøttrup (ved 
Fjerritslev), hvor vi 
fandt et dejligt sted 
at bo. Siden har jeg 
arbejdet som frisko-
lelærer på en kristen friskole med liniefag i 
kristendom, billedkunst og musik. Sådan hav-
de jeg mulighed for at lære det danske sprog 
og kultur at kende. Men længslen efter at ar-
bejde som præst igen voksede sig frem. Derfor 
ækvivalerede jeg min tyske uddannelse efter 
danske forhold og arbejder nu som præstevi-
kar.

Selv om jeg bliver boende i Gøttrup kan I 
altid kontakte mig fra 1. januar 2012 via e-mail 
LIB@km.dk eller telefon: 23 88 19 25.

Jeg glæder mig meget til, at møde mange af 
jer til gudstjenester og andre lejligheder.

Lisa Bremer

Der er afholdt Menighedsmøde 
d. 13.11.2011 i 
Sjørring -Thorsted.

Der blev bl.a. orienteret om 
følgende:
Det  er forandringernes tid. Vi arbejder hen imod 
et pastoratsråd for de 4 sogne efter næste menig-
hedsrådsvalg.

Den nye præst skal bo i præstegården i Skjold-
borg, fordi den er i bedre stand end præstegår-
den i Sjørring. Der arbejdes nu med at finde ud 
af, hvad der skal ske med præstegården, men alt 
imens står præstegården opvarmet af hensyn til 
fugtproblemer. Præstegården bruges p.t. til det 

ene hold konfirmander og til ældreeftermiddage.
Graverhuset i Sjørring lever ikke op til tidens 

krav. Vi håber at kunne bygge et nyt sognehus 
med graverhus, præstekontor og mødelokaler.  

Skolen og kulturcentret er blevet brugt til 
større arrangementer.

Der orienteredes endvidere om gravearbejdet 
ved Thorsted Kirke på grund af fugtproblemer 
ved vestgavlen.

Kasserer Børge Munk Larsen gennemgik ho-
vedpunkter i regnskab 2010 og budget 2012.

Regnskabet for 2010 er præget af store anlægs-
arbejder og byggeprojektet på Næstrupvej 6. Vi 
forventer et mindre overskud i 2011 og håber på 
at kunne få alle stubbe fjernet på kirkegårdene 
og få repareret væggen inde i Sjørring Kirke.

Ejner Heskjær
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A R R A N G E M E N T E R   /   M Ø D E R

Fremover er aktiviteter og arran-
gementer fælles for alle i vore fire 
sogne. 
Vi ønsker, at vi snarest føler os som 
medlemmer af et pastorat

Sogneaften 
Fra Emil fra Lønneberg til Ronja Røverdatter 
onsdag den 18. januar 2012 kl. 19.30 i konfir-
mandstuen i Skjoldborg. Kaj Mogensen holder 
foredrag om Astrid Lindgrens forfatterskab

Alle er velkomne.

Ældreeftermiddage.
I konfirmandstuen i Sjørring Præstegård, Præ-
stegårdsvej 40, afholder vi ældreeftermiddage, 
hvor vi synger, drikker kaffe og hygger os. Der 
er forskellige former for underholdning. Der 
kommer opslag i kirkerne om tidspunkter og 
indhold.
Den næste ældreeftermiddag er den 1/12 kl. 
14.30. Da er der julehygge med sang, kaffebord 
og julebankospil og en julehistorie.
Alle ældre i de fire sogne er velkomne.
Kirkebilen kan benyttes. Ring på tlf. 97 92 04 22 
dagen før.
Herefter er der ældreeftermiddag den 2/2 kl. 
14.30.
Programmet er endnu ikke på plads. Der kom-
mer opslag i kirkerne.

Høstgudstjenester
Også i år holdt vi høstgudstjenester i vore 4 kir-
ker.  Tak for ethvert bidrag til indsamlingsformå-
lene: I Sjørring - Thorsted til Kirkens Korshær, i 
Skjoldborg til deling mellem Folkekirkens Nød-
hjælp ”Afrikas Horn” og KFUM ś Sociale Arbej-
de i Thisted Kommune og i Kallerup til KFUM ś 
Sociale Arbejde i Thisted Kommune. 

Særlige gudstjenester :
Advent.
Søndag d. 11. december kl. 19.00 er der 
en særlig adventsgudstjeneste i Skjoldborg 
Kirke. Vore spejdere medvirker til Luciaop-
tog og Krybbespil  og vi vil høre forskellige 
af juletidens læsninger og synge med på 
julens salmer.
Arrangementet slutter med kirkekaffe.

Advent
Torsdag d. 15. december afholdes der ad-
ventsgudstjeneste i Sjørring Kirke. Vi syn-
ger julen ind. Efter gudstjenesten indbyder 
Søskrænten til kaffebord.

Nytårsdag 
Søndag d. 1. januar 2012 kl. 14.00 i Sjør-
ring Kirke. Indsættelse af præstevikar Lisa 
Bremer
v/Provst Henning Bjørndal Sørensen. 
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe.    

Hellig tre Kongers aften.
Torsdag d. 5. januar 2012 kl. 19.00 holdes 
der Hellig tre Kongersaften i Kallerup Kir-
ke.
Efter gudstjenesten byder menighedsråde-
ne på kirkekaffe.

Fastelavn
Søndag d. 19. februar kl. 13.00 er der faste-
lavnsgudstjeneste i Sjørring Kirke.

Fastelavn
Søndag d. 19. februar kl. 14.00 er der faste-
lavnsgudstjeneste i Skjoldborg Kirke. Alle 
er velkommen til at komme udklædt i kirke.
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A R R A N G E M E N T E R   /   M Ø D E R

KFUM og KFUK ś 
Familiearbejde

Møderne starter kl. 19.30

Tirsdag d. 3. januar hos Hanne og Anton Mik-
kelsen, Møgelvej 118

Tirsdag d. 7. februar hos Kirsten og Vilhelm 
Thinggaard, Kallerupvej 5

Tirsdag d. 6. marts  hos Kirsten og Wagner Fon-
seca, Troldhøjvej 6

Danmission og Sudankreds

Onsdag den 7. dec. Kl. 14.30 hos Lillian Linde, 
Frejasvej 20

Onsdag den 11. jan. Kl. 14.30 hos Hilda Tousgård, 
Bakkevej 20

Onsdag den 1. feb. Kl. 14.30 hos Bodil Heskjær, 
Næstrupvej 47

KFUM-spejderne i Sjørring.

Samarbejdet med Vandet er kommet godt i gang. 

Vi indledte med en fælles sommerlejr i Vandet 
spejderhus. Storspejderne startede med en ka-
notur fra Sjørring sø til Krik, med overnatning 
ved Ove sø og Mollerup Mølle. Da spejderne var 
tilbage i Vandet ankom ulvene og bæverne og 
resten af sommerlejren var fælles for alle spej-
derne, med mange forskellige aktiviteter f.eks.  
badning,  bygning af vandkatapult og forskel-
lige træarbejder.

Efter sommerferien er vi startet med de ugent-
lige møder, hvor der kommer mellem 25-30  
medlemmer. Troppen har været på efterårsløb 
i Skjoldborg. Ulvene og bæverne har været på 
grøn fejde i Østerild.

Indre Mission i Skjoldborg

Januar
Aliancebedeugen: 

Mandag den 9. hos Karl Josefsen.

Onsdag den 11. hos Jacob H. Thomsen.

Lørdag den 21. Kredsfamiliedag i Thisted Mis-
sionshus.

Mandag den 30. og tirsdag den 31. Allehjems-
aften hos Jenny og Arne Thomsen, tale ved 
missionær Arne Nørgård, Gram.
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Siden sidst

Døbte Sjørring Kirke: 
Alberte Bang Andersen, 12. dec. 2010
Mathilde Lynge Rødbro, 5. februar 
Bertil Overgaard Rasztar,  
13. februar 
Ida Kappel Jensen, 13. marts
Alfred Max Hyldgaard,  
22. maj
Signe Søndergaard Rask,  
12. juni
Mathilde Hyldahl Vorup,  
11. september
Liam Vilsgaard Votborg, 2. oktober

Døbte i Kallerup Kirke:
Hjalte Georg Hedeholm Sørensen, den 24. juli

Døbte i Thorsted Kirke: 
Ebbe Ribens Larsen, den 5. december 2010
Vibe Nissen Kristensen, den 25. september

Tillykke og velsignelse!

Viede i Sjørring Kirke: 
Mette Haagaard og 
Torben Haagaard, 11. juni
Marie Jensby og Jesper 
Stampe Jensby, 6. august

Begravet/bisat fra 
Sjørring Kirke
Grethe Elisabeth Larsen, 
bisat 20. november 2010
Anna Edel Fogh Hansen,  
5. februar urnenedsættelse
Lilian Sørensen,  
bisat 24. februar 
Jens Vollesen Larsen, begravet, 26. marts
Per Thorkild Sørensen, begravet, 27. maj
Karna Kanstrup Hangaard, begravet, 19. juli
Anna Kathrine Tobiasen, begravet, 30. juli
Anna Marie Nielsen, begravet, 20. september
Ane Cathrine Christiansen, begravet,  
24. september

Begravet/bisat fra 
Skjoldborg Kirke
Niels Madsen Gramstrup, bisat 1. juni 
Hartvig Poulsen, begravet 13. august 
Karen Marie Christensen, urnenedsættelse  
23. august
Egon Harkjær Andersen, bisat 26.  august 
Klara Thomsen, begravet 11.  oktober 
Laurits Marinus Andersen, begravet 28. oktober 
Vagn Kristiansen, begravet 29. oktober  

Begravede/ bisat  på 
Thorsted Kirkegård
Karen Jeppesen, begravet 19. januar, fra 
Thorsted frimenighedskirke
Martin Vinther Kappel, begravet 13. april, fra 
Thorsted frimenighedskirke
Gudrun Kjærgaard Hummeluhr, bisat 6. maj fra 
Thorsted frimenighedskirke 

Æret være deres minde!
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Kampen mod sult 
fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender Sjørring-Thorsted og 
Skjoldborg og Kallerup Sogne frivillige indsamlere på 
gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps 
årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattig-
dom og et overgreb mod menneskers grundlæg-
gende ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, 
fordi de rammes af naturkatastrofer eller lever 
på steder, der er følsomme for den mindste va-
riation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker 
deres rettigheder og bevidst fratager dem deres 
ejendom eller muligheder for at klare sig selv. 
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til 
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklings-
hjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at 
leve i værdighed og uden sult på både lokalt og 
internationalt plan.

Det arbejde vil vore sogne og flere end 1300 
andre sogne sammen med omkring 20.000 frivil-
lige indsamlere støtte, når de søndag d. 4. marts 
går på gaden for at samle ind til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.

Uganda
16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord til-
bage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælpind-
samlerne.
Foto: Rune Hansen

Uden jord – ingen mad
I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda 
lige ved at miste en del af sin jord. Som 15-
årig blev Samuel, efter at hans forældre og 
ældre brødre var døde, forsørger for sine 
tre yngre søstre. De fire børn lever af det, 
de kan dyrke på familiens jord. Men en 
dag gjorde et hold naboer krav på en del 
af børnenes jord ved at true dem på livet. 
”Hvad skal I med al den jord? I er bare no-
gen unger og kan ikke passe den. Nu tager 
vi den – og hvis I sladrer til nogen, forgif-
ter vi jer eller kaster en forbandelse på jer!” 

Børnene var rædselsslagne for truslerne 
om trolddom, men uden jorden kunne de 
ikke dyrke mad nok til at overleve. Derfor 
valgte Samuel at fortælle om jordtyveriet til 
medarbejderne i Ugandas Kirkes rettigheds-
organisation, TEDDO. Med støtte fra Folke-
kirkens Nødhjælp har TEDDO siden 2008 
undervist folk i området om deres rettighe-
der i forhold til hinanden, i forhold til lokale 
myndigheder og i forhold til regeringen. 

TEDDO tog initiativ til et møde med 
klanrådet. Klanrådet har i århundreder ta-
get sig af stridigheder om jord og træffer af-
gørelser på baggrund af klanens og lands-
byens fælles erindring. I Samuels tilfælde 
indkaldte klanrådet de involverede familier 
og naboerne for i fællesskab at afgøre, hvor 
skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var 
i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at bør-
nene skulle have deres jord tilbage. I dag 
fungerer en agave-plante som skelpæl – og 
Samuel har et dokument med stempler, der 
bekræfter, at jorden tilhører hans familie.
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Detalje af tårnets oprindelige nordvesthjørne.

I Thorsted Kirke har der i vestgavlen over læn-
gere tid været problemer med fugt, der nu er 
begyndt at brede sig til orglet i skibets vestlige 
del. Boreprøver i kirkens nærhed har afkræftet, 
at særligt fugtige jordbundsforhold skulle være 
årsag til problemerne. Med henblik på udarbej-
delsen af projekt til forbedring af forholdene, 
samt for at danne sig et overblik over de eksi-
sterende forhold, foretog Nationalmuseets kir-
kearkæologer en indledende udgravning vest 
for kirken. Her er det kendt, som de eksisterende 
skråkantsokler nordvest for kirken vidner om, 
at kirken oprindeligt var længere end det nu 
er tilfældet, ligesom der engang stod et tårn i 
umiddelbar forlængelse af kirken. Tårnet blev 
revet ned engang i 1800-tallet, hvor man også 
indskrænkede kirkebygningen. Den præcise ud-
strækning af disse nu forsvundne bygningsdele 
er dog aldrig blevet undersøgt. Resultaterne af 
den arkæologiske forundersøgelse viste, at kir-
ken førhen var 1,8 m længere end i dag, samt at 
tårnet, hvis kraftige fundamenter blev observe-
ret på alle sider, havde en udstrækning på ca. 5 x 
6 m. Endvidere blev der registreret spor efter bly-

støbningsaktivitet, som var foregået efter tårnets 
nedbrydning. Det er nu planen, at arkitekterne 
fra Jørgen Raaby’s Tegnestue i den kommende 
tid udarbejder plan for retablering af området 
vest for kirken, som formentlig kommer til ud-
tryk i sænkning af niveauet med en form for 
markering af tårnfundamenterne. I forbindelse 
med anlæggelsen af denne markering bliver om-
rådet genstand for mere omfattende udgravnin-
ger fra Nationalmuseets side. 

Arkæologiske undersøgelser ved Thorsted Kirke
v/ Anders C. Christensen, Nationalmuseet

Nationalmuseet fik kyndig hjælp af maskinfører Jimmi Primdahl. 
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På side 386 i Danmarks Kirker (Bind XII, Tisted 
Amt, 1940) får man det indtryk, at alterbordet i 
Sjørring til dels består af en romansk bordplade, 
men at den er skjult af en fyrretræskasse. 

Det tænkte jeg lidt over, da jeg var igang med 
et skrive det hæfte om kirken, som udkom i år 
med titlen ”Sjørring Kirke, Historie, arkitektur 
og billedkunst gennem 800 år.” Gemte der sig 
virkelig resterne af et middealderligt alterbord 
under den nuværende bordplade? Var det muligt 
at løfte pladen for at konstatere det ved selvsyn?

Heldigvis blev jeg gjort opmærksom på, at 
sagen i dag forholder sig anderledes end beskre-
vet i Danmarks Kirker. En rest af det oprindelige 
alterbord er i dag lagt ned i gulvet, og det kan ses 
ved at åbne en lille låge bag alteret. 

Hvordan kan man vide, at det er resterne af 
en romansk bordplade fra dengang, kirken blev 
opført i 1100-tallet? Beviset er den aftrappede 
fordybning, som kaldes en helgengrav. Her var 
der i middelalderen en blyæske med relikvier, 
f.eks. en splint af Kristi kors eller en knogle-
stump efter en helgen. Over blyæsken var der 
en fastmuret dæksten; det var ikke meningen, at 
man skulle se relikvierne.

Alteret skulle ikke alene fungere som nad-
verbord, men også som helgengrav. Skikken 
har rødder tilbage i oldkirken, hvor man holdt 
gudstjeneste ved martyrernes grave. Skikken 
var så fastgroet, at et middelalderligt alterbord 
altid består af en monolit (en enkelt sten) med en 
helgengrav i midten.

Ved reformationen fjernedes relikvierne, som 
blev anset for et udslag af katolsk overtro. Mange 
bordplader fik anden anvendelse. Men her i Sjør-
ring har vi altså under kasser med alterlys mm 
et brudstykke af den oprindelige bordplade, dog 
uden relikvier. 

Flere kirker i Thy har bevaret den oprinde-
lige bordplade intakt. Det gælder bl.a. Hansted 
Kirke. 

Henrik Bolt-Jørgensen

Det velbevarede romanske alterbord i Hansted Kirke. 
Foto: H Bolt-J

Brudstykke af det romanske alterbord i Sjørring Kirke. 
Foto: H Bolt-J

Det gamle alterbord i Sjørring
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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 pa-
pirer 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 menneske-
lige 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. Øn-
sker 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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Al henvendelse vedr. kirkelige handlinger, attester o.lign. skal i december 2011 ske til: 
sognepræst Mariann Amby, Silstrupvej 34, Tilsted, 7700 Thisted -mda@km.dk - 9792 1750. 
Fra 1. januar 2012 skal henvendelse ske til , sognepræst Lisa Bremer via e-mail lib@km.dk eller 
tlf. 2388 1925

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

Adresseliste



Januar
1. Nytårsdag 14.00 HS *

*Præsteindsættelse STSK Ved provsten.
5. Hellig 3 Konger 19.00
8. 1. s. e. H3K 11.00 09.30 
15. 2. s. e. H3K 14.00 11.00 MA 09.30
22. 3. s. e. H3K 09.30 11.00
29. Si. s. e. H3K 09.30 19.00
Februar
1. Fælles konf. gudstjeneste

i Thisted kirke
5. Septuagesima 11.00 MA 09.30 MA
12. 14.00 09.30
19. Fastelavn 13.00 Fam.gt. 14.00 Fam.gt. 
26. 1. s. i fasten 11.00 MA 11.00 19.00
Marts
4. 2. s.i fasten 09.30**

**OBS! sogneindsamling efter gudstjenesten

Gudstjenester
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

December
4. 2. s. i advent 09.30 MA dåb 09.30 LRB
11. 3. s. i advent 11.00 LRB 19.00 *

Krybbespil
15. Adventsgudstjeneste

Syng julen ind
19.00 MA 

18. 4. s. i advent 11.00 MA 11.00 LKN
20. Sjørring dagpleje

+ børnehave
09.30 MA

Skjoldborg dagpleje
+ børnehave

10.30 MA

21. Sjørring Skole 0. - 6. kl. 08.00 JKJ
21. Sjørring Skole 7. - 9. kl. 09.00 JKJ
24. Juleaften 14.30 JT 13.00 JT 13.30 MA 16.00 GI
25. Juledag 11.00 MA 16.00  HS
26. 2. juledag Der henvises til fælles familiegudst. Tilsted kl. 11.00

Gudstjenester på Søskrænten: Tirsdage i lige uger kl. 14.30

MA Mariann Amby  -  JT Johan Thastum  -  LKN Line Kjær Nielsen  -  LRB Lars Brinth
JKJ Jørgen Kjærgaard  -  HS Henning Sørensen  -  GI Gitte Ishøy

Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (marts-april-maj 2012) er 23.01.2012.


