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Kirke på vej...
Alle mennesker er på vej på deres individuelle livsvej fra fødslen 
hen til døden. Nogen gange ved vi, hvor vi skal hen, hvilken vej vi 
skal gå. Nogen gange går vi bare på stier, som andre også gik må-
ske i generationer. Nogen gange tænker vi ikke over, hvilken vej vi 
går. Og nogen gange står vi der,og har det svært med at vælge den 
rigtige vej. Der beder vi måske: ”Herre, vis mig den vej, jeg skal gå, 
og gør mig villig til at gå den.”

Som kristne er vi ikke alene på vej. Der er et stort fællesskab, der 
bevæger sig gennem århundreder. Dette fællesskab kaldes kirke. 
Og kirken er også på vej. Kirken går tit - ligesom ethvert menne-
ske - på stier, der er nedtrådte. Men nogen gange står kirken også i 
den situation, at skulle forholde sig til forandringer. Og der er sket 
mange forandringer i de sidste årtier.

I Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup pastorat er vi i lige så-
dan en forandringsproces: Sognene blev sammenlagt, tre menig-
hedsråd vil komme til at danne et fælles pastoratråd. Præsterne 
rejste, og der skal findes en ny fælles præst, præstegården i Sjør-
ring er ved at blive solgt, et nyt sognehus skal bygges  og i Kallerup 
skal kirken komme til at være helt anderledes, end kirken plejer at 
være. Og det er kun nogle af de ydre, strukturelle forandringer.

Derudover har menneskenes indstilling til kirken ændret sig 
meget. Forandringerne er store, men budskabet er det samme i 
flere tusind år. En spændende udfordring!

Tirsdag den 13. november er der valg til landets knap 2000 me-
nighedsråd, hvor personerne bliver valgt af folkekirkens medlem-
mer i landets sogne. I alt skal der vælges omkring 13.000 menig-
hedsrådsmedlemmer til de nye råd, der skal skabe rammerne for 
landets folkekirker i de næste fire år og således også for os her i 
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup pastorat.

Som menighedsrådsmedlem står man overfor de nævnte ud-
fordringer, men man får også stor indflydelse på, hvad der skal 
ske i sognene. Kan det ikke være spændende, at være med til at 
bestemme, hvordan det nye sognehus i Sjørring skal blive til, el-
ler hvordan kirken i Kallerup forandrer sig til et eksperimenta-
rium? Kan det ikke være rart, at bestemme med, hvem der skal 
være præst i pastoratet fremover? Kan det ikke være en berigelse 
til eget liv, at gøre brug af egne evner i  sognet? Der er lige så meget 
brug for mennesker, der har talent til at arbejde med regnskab og 
penge som for mennesker med pædagogiske, kreative eller musi-
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kalske evner, eller for mennesker med interesse 
for håndværk og byggeri eller for mennesker 
som dig!

Snak bare lige med en af de nuværende me-
nighedsrådsmedlemmer og få flere oplysninger!

Kirken er på vej som et troende fællesskab, 
et fællesskab med Gud. Som kristne går vi vo-
res livsvej med Gud ved vores side. Vi går vejen 
med den Gud, der vil være vores vejkammerat, 
og der har sagt, ”han vil give sine engle befaling 
om at beskytte dig på alle dine veje” (Salmernes 
Bog 91,11).

Lisa Bremer, sognepræst

Døbt i Sjørring kirke:
 6.5.  Frederik Jeppesen
 8.7.  Magnus Hede Overgaard

Døbt i Skjoldborg kirke:
 27.5.  Jens Brogaard Pedersen

Viet/ velsignet i Sjørring kirke:
 12.5.  Pernille Nielsen og 
  Tony Dahl
 26.5.  Joan Overgaard Riis og 
  Martin Leegaard Riis

Viet/ velsignet i Kallerup kirke:
 23.6.  Lise Madsen Kristensen 
  og Claus Madsen Kristensen

Begravet/ bisat fra Sjørring kirke:
 5.5.  Anders Østergaard
 29.5. Børge Arnold Pedersen
 8.6. Esther Hede
 13.7. Lissi Laursen 
  Søndergaard 
 14.7. Anny Marie Sørensen 
  Jensen
 26.7. Niels Thingstrup 
  Kristensen

Begravet/ bisat fra Thorsted kirke
 15.6. Karl Jørgen Nielsen

Ved alle 4 gudstjenester er der offergang.

I Thorsted Kirke den 23. september 
kl. 09.30  

Gudstjenesten afholdes fælles med Thor-
sted Frimenighed.
Efter gudstjenesten inviteres til kirkekaffe 
i Thorsted Friskole. 

I Skjoldborg Kirke den 23. september 
kl. 11.00

Gudstjenesten vil have form som en fa-
miliegudstjeneste. Efter gudstjenesten 
inviterer menighedsrådet på kirkekaffe. 
Alle børn og voksne er velkommen til at 
medbringe en høstgave i form af f.eks. 
frugt og blomster. Gaverne bliver givet vi-
dere til Vestergården Plejehjems beboere, 
en gave som de hvert år glæder sig meget 
over.  Alle børn mødes i Våbenhuset inden 
gudstjenesten begynder og går i processi-
on ind i kirken under præludiet med frugt 
og grønt i hænderne.

Høstofferet vil blive fordelt mellem:
KFUMs Sociale Arbejde i Thisted Kom-
mune- SKP- projektet samt et missions-
projekt ud af landet.

I Kallerup Kirke den 30. september 
kl. 09.30

Efter gudstjenesten inviterer menigheds-
rådet på kirkekaffe. 
Høstofferet sendes til: KFUM ś Sociale ar-
bejde i Thisted Kommune -SKP-projektet. 

I Sjørring Kirke den 30. september 
kl. 11.00

Siden sidst

Høstgudstjenester
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Præstesituationen
Vi havde forventet, at der i dette blad kunne 
indrykkes en artikel med præsentation af pa-
storatets nye præst, men heller ikke 2. opslag 
af præstestillingen gav resultat. Vi modtog 10 
ansøgninger, udvalgte 4 til prøveprædiken. Én 
trak allerede på dette tidspunkt sin ansøgning 
tilbage. Vi indstillede enstemmigt én kandidat, 
men modtog få dage derefter besked om, at 
denne også havde valgt at trække sin ansøgning 
tilbage. 

Efter et møde med Biskop Henning Toft Bro 
og Provst Henning B. Sørensen har menigheds-
rådene besluttet, at vente med et nyt opslag indtil 
foråret 2013 med  følgende begrundelser:  1)Det 
giver sandsynligvis ikke et større ansøgerfelt, 
hvis vi opslår stillingen nu. 2)Vi kan knap nå en 
ansøgerrunde mere i denne menighedsrådspe-
riode, idet valgperioden udløber 1. søndag i ad-
vent. 3) Det vil være en spændende opgave for et 
nyt pastoratråd. 

Det har været en positiv oplevelse for de tre 
menighedsråd at arbejde sammen også om den-
ne opgave, og vi har erfaret, at der har været stor 
samarbejdsvilje og enighed, så vi håber, at det 
bliver muligt at finde den rette præst. 

Men heldigvis er vi ikke ”præsteløse” eller  
ladt i stikken, idet vores vikarpræst Lisa Bremer 
har lovet at blive hos os, indtil vi finder en præst .    

På vegne af menighedsrådsformændene
Kirsten Fonseca

Sognehus-drømme
Tænk at kunne bygge et sognehus som erstat-
ning for vores præstegård, at det kunne ligge 
tæt ved kirken, så der kunne være gå-afstand for 
de fleste. Drømmen kan måske realiseres for de 
penge, vi kan få ved salget af præstegården med 
jord og skov.

Næste del af drømmen, kan vi få lov til at 
bygge mellem de to dele af kirkegården ? Min 
drøm er at placere sognehuset på det grønne 
stykke bag ved graverhuset (Gartnerens hus), at 

få tegnet et hus der vil falde naturligt ind i områ-
det, hvor der vil blive adgangs forhold for gang-
besværede og parkering tæt ved. 

”Nu må vi se om drømmen kan gå i opfyl-
delse”. 

Kirsten Humlum
Medlem af Byggeudvalget.

Menighedsrådsvalget 2012
Den 13. november er der valg til menighedsrå-
dene.

I Sjørring -Thorsteds nuværende menigheds-
råd er der 9, i Skjoldborg menighedsråd 5 og i 
Kallerup menighedsråd 5 medlemmer. Som det 
ser ud nu, bliver der afholdt møder i hvert me-
nighedsråd samt fællesmøder, men vi kan ikke 
lide at sidde i flere møder end nødvendigt og vor 
fælles præst skal ikke bruge sin energi på at gå 
til menighedsrådsmøder i hvert sogn. Desuden 
er der i mange tilfælde 3-dobbelt administration. 
Ved at spare på møderne og administrationen 
skulle der  gerne blive mere tid til det væsentlige, 
nemlig  de kirkelige aktiviteter.

De tre menighedsråd har derfor besluttet at 
danne et pastoratråd fra og med menighedsråds-
valget i 2012.

I det ny pastoratsråd skal der sidde mindst 7 
medlemmer og højst 21. Vi har vedtaget, at pa-
storatsrådet skal bestå af 13 medlemmer. Der 
skal vælges 5 i Sjørring Sogn, 2 i Thorsted Sogn, 
4 i Skjoldborg Sogn og 2 i Kallerup Sogn.

Der skal derfor afholdes valg/eller aftalevalg 

NYT fra Menighedsrådene
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i alle 4 sogne.
Det nye pastoratsråd får som opgave at sikre 

den kirkelige trivsel i sognene og sørge for alt det 
praktiske omkring driften af folkekirken lokalt.

Menighedsrådet har afgørende indflydelse 
på: valg af præst og biskop, ansættelse og ar-
bejdsgiveransvar for kirkens personale, kirkens 
vedligeholdelse og udsmykning , kirkegården 
og præstegården og kirkens økonomi, samt ar-
rangementer i og omkring kirken.

Det er nu, du har mulighed for at få indfly-
delse på valget og dermed din folkekirke.

Der er masser af spændende opgaver, og du 
kan være med til at sætte dit præg på arbejdet og 
beslutte, hvilke opgaver menighedsrådet kan og 
vil påtage sig. Se desuden Lisa Bremers forside-
indlæg.

Orienteringsmøder
Sjørring / Thorsted Sogne: Orienteringsmøde 
den 5. september kl. 19.30 i Graverhuset i Sjør-
ring.  

Skjoldborg / Kallerup Sogne: Orienteringsmø-
de den 17. september kl. 19.30 i Konfirmand-
stuen i Skjoldborg Præstegård.

Der redegøres for menighedsrådenes arbejde 
i den forløbne periode og for kommende opga-
ver. Desuden gennemgås reglerne for opstilling 

af kandidater til menighedsrådsvalget. 
Når det officielle orienteringsmøde er afholdt, 

er der mulighed for, at de tilstedeværende per-
soner bliver enige om at lave et opstillingsmøde, 
således at der bliver lavet en liste med navne på 
personer, der kunne ønske at deltage i det kirke-
lige arbejde.

Der opfordres til at deltage i møderne for at 
sikre din kirkes fremtid for den næste 4- års pe-
riode.

Ved møderne er menighedsrådene vært ved 
kaffe og brød.

Valgbestyrelsen:
I Sjørring er følgende valgt: Kirsten Humlum  
tlf. 97 97 15 08, Ejner Heskjær tlf. 97 97 12 31

I Thorsted er følgende valgt: Connie Skaarup  
tlf. 20 95 96 64, Carsten Nielsen tlf. 97 97 10 78

I Skjoldborg er følgende valgt: Niels Henning 
Nielsen (formand), 97 93 06 10, Pia Jensen 97 93 
19 86, Kirsten Fonseca 97 93 16 82 

I Kallerup er følgende valgt: Vera Justesen (for-
mand) 97 93 72 92, Kirsten Christensen 97 93 70 03

Reglerne for opstilling og indgivelse af kan-
didatlister bekendtgøres ved gudstjenesterne d. 
2. og 9. september samt i dagspressen.

Kirsten Fonseca

NYT fra Menighedsrådene

Tilsted sogn indbyder til:
Arrangement i anledning af Mortensaften onsdag den 7. november 2012 

i Tilsted Præstegård kl. 18.00.
Efter spisning af Mortens-and med tilbehør, vil sognepræst Lisa Bremer 

holde foredrag og vise billeder/fotos over emnet: 
”Fra Lüneburger Heide til Limfjord region - oplevelser med kirke i Tyskland og Danmark”

Vi skal også synge salmer på dansk og tysk.

Tilmelding: Jørgen Sejersbøl, tlf. 97 92 34 53 eller Mariann Amby, tlf. 97 92 17 50.
Pris 100 kr. Der kan købes øl og vin til maden.
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A R R A N G E M E N T E R   /   M Ø D E R
Orienteringsmøde for Sjørring - Thorsted 
Sogne og efterfølgende evt. opstillingsmøde 
den 5. september kl. 19.30 i Graverhuset i Sjør-
ring. ( se omtale på side 3 og 4 i dette blad)

Den 12/9 kl. 19.30 indbyder menighedsrådene 
til en aften i Skjoldborg konfirmandstue med 
tre personer fra Sydthy, der underholder med 
sange, digte, fortællinger og dejlige lysbille-
der om og af vore almindeligste fugle.
Der serveres kaffe/te med brød. Pris 25 kr.

Orienteringsmøde for Skjoldborg og Kallerup 
Sogne og efterfølgende evt. opstillingsmøde 
den 17. september 2012 kl. 19.30 i Konfir-
mandstuen i Skjoldborg Præstegård (se om-
tale på side 3 og 4 i dette blad)

Der er ældreeftermiddag den 11/10 kl. 14.30. 
i konfirmandstuen i Skjoldborg præstegård.
Hvis der er problemer med at komme frem 
kan Kirkebilen bruges.
Den skal  bestilles dagen før på tlf. 97 92 04 22 

Den 3/10 kl. 19.30 inviterer vi til høstfest på 
Søskrænten i Sjørring.
Vi skal fejre høsten med sang. Odfellow-koret 
kommer og synger, Kristian Kusk fortæller. 
Der serveres ost, rødvin, kaffe/te og æblekage.
Pris 40 kr.

Der er sangaften i Thorsted kirke den 31/10. 
kl. 19.30

Den 27/11 kl. 19.30 fortæller Guldsmed Hjort 
om kirkesølv i Skjoldborg konfirmandstue. 
Han har modeller og lysbilleder med. Der 
serveres kaffe/te med brød. (Arrangementet 
er fælles med Tilsted). Pris 20 kr.

KFUM og K ś Familiearbejde
4.september kl 19.30 Hanne og Anton 
Mikkelsen,  Møgelvej 118

2. oktober kl 19.30 Kirsten og Holger 
Poulsen, Korshøjvej 4

6. november kl 19.30 Lisbeth og Anders 
Hornstrup, Stakkedal 6

Fredag d. 30 november kl 18.00, Anders 
Jensen, Oddesundvej 146

Danmission og 
Mission Afrika
Onsdag 5 sep. kl. 14.30
Hos Edith Svingel, Digevænget 1, Sjørring

Onsdag 3. okt. kl. 14.30
Hos Marie Holm, Næstrupvej 5, Sjørring

Onsdag 7. nov. kl. 14.30
Hos Henny Kloster, Frejasvej 1, Sjørring

Kirkens Korshærs 
100 års jubilæum
afholdes i Stagstrup Kirke og Kirkecenter 
tirsdag d. 9. oktober kl. 19.00.

Styrelsesmedlem Bent Friis taler i kirken,og 
tidl. landssekretær Leif Bønning fortæller
om 100 år i Kirkens Korshær i Kirkecentret.

Alle er velkommen.
Storkredsen Thy Mors

Formand for Storkredsen 
Ellen Oddershede, Snedsted
tlf. 97 93 44 43.
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PILGRIMSVANDRING
Kirken den er et gammelt hus,

står om end tårnene falde.

Lørdag den 8. september vandrer vi fra 
Vang Kirke over Thorup Kirkeruin til Jan-
nerup Kirke igennem det smukke land-
skab – skov og mark.

Vi begynder kl. 9 med en andagt i Vang 
Kirke.  Vi holder rast, spisepause og an-
dagt i Kirkeruinen ved Thorup;  herfra 
henter vi vandringens tema: Står om end 
tårnene falde.  Kristendommen er større 
end både kirkebygninger og kirkens or-
ganisation – og på det personlige plan:  
Kristus er større end både det, der lykkes 
og det, der mislykkes i mit liv.  Hvordan 
gør jeg Kristus til arkitekten for mit liv?

Vandringen er på ca. 11 km og foregår ad 
gode skovveje og nogle km asfalterede bi-
veje til sidst.  Det vil også være muligt at 
cykle ruten;  men så vil der blive lidt ven-
tetid i forhold til de gående. 
Vandringen vil være slut omkring kl. 15.

Tag tøj på, som passer til vejret, gode sko 
samt mad og drikke til eget brug med.  Til-
melding er ikke nødvendig.  Aftal gerne et 
par stykker sammen at få stillet et par biler 
ved Jannerup Kirke, så det er let at komme 
tilbage til Vang.

Alle er velkomne
Pilgrimsgruppen i Thy

Forespørgsler kan rettes til 
Sognepræst Finn Feilan, 97 96 00 47  
ffe@km.dk

Sogneudflugt til Jenle.
Den 28. juni kørte 50 feststemte deltagere fra 
vore 4 sogne af sted i dejligt solskinsvejr.

Målet for turen var Jeppe Aakjærs fødehjem 
Jenle, men allerede i bussen blev tonen slået an 
og mange af hans kendte sange blev foreslået og 
sunget.

Jytte Vinther var på hele turen med til at 
give en god stemning. Hun fortalte undervejs 
om, hvad vi skulle opleve, hvad vi så på turen 
og mange andre gode og muntre oplysninger og 
fortællinger.  

Første stop var ved Grinnerslev Kirke. Efter 
formiddagskaffen på kirkens parkeringsplads 
viste graver Peder Pedersen os rundt og fortalte 
om  kirken.

Andet stop var ved Breum Kro, hvor vi indtog 
en dejlig to-retters menu.

Tredje og sidste stop var ved Jenle. Her tog 
en guide imod os, og viste os rundt i de mange 
rum og fortalte om Jeppe Aakjærs liv og forfat-
terskab. Jeppe Aakjærs hustru havde store evner 
og lidenskab for træskærerkunst og hendes ar-
bejder var overalt at finde i hjemmet. I det flotte 
solskinsvejr kunne vi desuden nyde de storslåe-
de omgivelser med gåture til Jeppe Aakjærs grav 
og kaffemøllen .  

Eftermiddagskaffen blev indtaget i Jenle, før 
vi igen entrede bussen. Højskolesangbogen blev 
atter undersøgt for Jeppe Aakjær- sange, og man-
ge blev sunget.

En dejlig dag med god stemning og følelse af, 
at sogneskellene slet ikke er så høje.

Kirsten Fonseca
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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.

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

Adresseliste

OBS!! I forbindelse med 

salg af Sjørring Præstegård 

er tlf. nr. 97 97 10 37 nedlagt
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Gudstjenester
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

SEPTEMBER

2 13. s.e.trin. 9.30 - 11.00 Konf.velk.* -

9 14. s.e.trin. 11.00 Konf.velk*. - 9.30 -

16 15. s.e.trin. - - - 11.00 MDA

23 16. s.e.trin. - 9.30 Høst.  +KK 11.00 Høst. +KK -

30 17. s.e.trin. 11.00 Høst. - - 9.30 Høst. +KK

OKTOBER

7 18. s.e.trin. 9.30 - 11.00 -

14 19. s.e.trin. - - 9.30 MDA -

21 20. s.e.trin. - 14.00 - 11.00

28 21. s.e.trin. 9.30 - 11.00 BUSK +KK -

NOVEMBER

4 Allehelgensdag 14.00 - 16.00 -

11 23. s.e.trin. 11.00 ** MDA - 9.30 -

18 24. s.e.trin. 11.00 MDA - 11.00

25 Sidste s. i kirkeåret 9.30 - 11.00 + KK -

*    Velkomstgudstjeneste til de nye konfirmander
**  Familiegudstjeneste til afslutning af minikonfirmandundervisning

KK    -  Kirkekaffe efter gudstjenesten
MDA - Mariann Dahl Amby

Gudstjenester på Søskrænten: Tirsdage i lige uger kl. 14.30.

Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer ( december 2012 -januar-februar 2013) er 08.10.2012


