
SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

KALLERUP KIRKE

HVOR 
MARKEN BØLGEDE 

NYS SOM GULD

Det er sommer, og på denne tid kan vi se, at markerne står ”bøl-
gende nys som guld”. Høsttiden nærmer sig. Den travle tid for 
landmænd. Hvert år er lige nervepirrende - hvordan vil udbyttet 
blive i år? 

Det er i skrivende stund for tidligt at sige noget sikkert om 
årets høst. I år har vinteren været temmelig lang. Frosten slap sit 
tag sent. Foråret var vådt og koldt. Og første del af sommeren har 
været meget solrig og nedbørsfattig – hvilket efterhånden kan ses 
mange steder på afgrøderne i markerne. 

Høsttiden er jo en ganske særlig tid – eller var det - indtil for 
ikke så mange år siden for alle landboer. For 2-3 generationer siden 
var alle hænder i sving i høsttiden. Det har været hårdt arbejde fra 
tidlig morgen til sen aften, hvor alle måtte yde, hvad de kunne, 
men samtidig også en vældig glædesfest, en høstfest, når afgrøden 
kom i hus, og vinteren var sikret. 

Samtidig har høsten også altid spillet en rolle som symbol. Vi 
taler om at høste frugterne af vort arbejde. Og det behøver jo ikke 
at have med landbrug at gøre – det handler om et evigt menneske-
ligt vilkår: man må yde, før man kan nyde. Og gør man arbejdet, 
så venter der en belønning for enden af sliddet. Man bruger også 
et udtryk som ”årets boghøst”, der betegner mængden af årets nye 
bogudgivelser, som venter på at blive læst og blive til glæde for 
mange. 

Høsttiden er en livsbekræftende tid. De små frø har omsider sat 
kerne. Slid og slæb bliver belønnet med høst af afgrøder - nogle år 
bedre end andre. Men afgrøder bliver det til hvert år. Og det er der 
grund til at glæde sig over og takke for. Det er jo også derfor, at der 
hvert eneste år holdes høstgudstjenester rundt om i landet. Her i 
pastoratet fejrer vi høsten i september måned med høstgudstjene-
ster i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg, Kallerup kirker. Der skal vi 
synge nogle af høstsalmerne fra salmebogen.  Det er ikke mange 
høstsalmer vi har i vores salmebog, men de få, der er, hører næsten 
uden undtagelse til de mest elskede og kendte salmer. Topscoreren 
er nok ” Nu falmer skoven trindt om land”, men også ” Vi pløjed 
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og vi så’de” er højt skattet. Salmen ” Du gav mig, 
O Herre, en lod af din jord” kan vel også regnes 
til høstsalmerne. Knapt så kendt er Grundtvigs 
”Gud, du fra dine de herlige højeloftssale” ( DDS 
727). 

Andet vers fra sidstnævnte salme lyder:
 
Jorden vi pløjer, og sæden vi sår i det lave,
vækst og velsignelse dog kun er Himmelens gave,
og med dit ord
planted du, Herre, på jord
til os en paradishave.
 
Vækst og velsignelsen er altså Himlens gave 

til os. Og det er hvad vi udtrykker vor tak for 
– til høstgudstjenesten. Tidligere, dengang sam-
fundet var mere afhængigt af høstens udkom-
me, hed det faktisk takkegudstjenester. Takke-
gudstjeneste, fordi man i ordets bogstaveligste 
forstand havde grund til at takke Vorherre for 
at have høstet nok mad, så man kunne overleve 
indtil næste sommer. I denne tak ligger også en 
omtanke for dem, som er knap så heldige som 
én selv. Det er derfor man i Adolph Recks høst-
vise ”Marken er mejet” synger ”Rev vi marken 
let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal 
også være mæt”. 

Skikken med, at der skal ligge lidt tilbage på 
marken, går tilbage til Biblen, hvor jøderne for 
eksempel aldrig måtte plukke en vingård helt 
ren. Der skulle altid ligge lidt tilbage til den 
fremmede og den fattige, der kom forbi.

Det er også denne overskudstanke, som lig-
ger til grund for menighedens offergang, høst-
gang, som man kan møde i mange landsbykirker 
i Danmark. Derfor vil der traditionen tro også 
være kollekt – til høstgudstjenesterne i vort pa-
storat. 

Høstfest i Skjoldborg præstegård

Og ligesom de forrige år slutter vi høsttiden af 
med en høstfest. Det bliver torsdag den 24. ok-
tober kl. 19. 00 i Skjoldborg præstegård, hvor der 
vil være lidt servering, sang og foredrag. (Se om-
tale i bladet).

Jesper Kjær Andersen

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny kgl. 
anordning for dåb fra kirkeministeriet. 
I en tid, hvor mange landkirker kæmper 
for at holde liv i og styrke søndagshøjmes-
sen, er det vigtigt at fremhæve § 3. i 
anordningen, der siger: Dåben foretages 
i kirken ved sognets gudstjenester på 
søndage- og helligdage. Er der ‘særlige 
omstændigheder’ omkring en dåb, kan der 
dog, efter aftale med præsten, foretages 
dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor 
understrege, at barnedåben ret beset bør 
placeres i sin rette sammenhæng dvs. til 
søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til 
menighedens fællesskab med menigheden 
som vidner på dåben.

Sognepræst Jesper Kjær Andersen

NYT: Præsten træffes i Sjørring graverhus 
hver fredag kl. 11-12

Siden sidst

Sjørring:
Døbte: Emma Grønkjær Kristensen
Viede: Anette Zoega Strømgaard og Claus 
Pedersen
Begravede: Henny Margrethe Østergaard.

Skjoldborg: 
Døbte: Johanne Hertz Sørensen
Begravede: Henning Peter Dahl
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Fra 1. juli 2013 har Sjørring-Skjoldborg-Kal-
lerup-Thorsted pastorat fået ny sognepræst. 
Mit navn er Jesper Kjær Andersen. Jeg er 35 
år og uddannet teolog fra Aarhus universitet 
i 2006. Siden 2007 har jeg haft embede som 
sognepræst i Særslev-Melby-Ejlby pastorat på 
Nordfyn. Jeg er født og opvokset i Frøslev på 
Mors. Særslev-Melby-Ejlby pastorat har væ-
ret et meget godt sted at starte sit virke som 
sognepræst, men jeg har i nogen tid ønsket at 
komme tættere på min hjemegn. 
Thisted provsti har et godt ry blandt præster 
som følge af et veludviklet kollegialt samar-
bejde.  Kirkefolk i Sjørring-Skjoldborg-Kal-
lerup-Thorsted har, som nogle af de første i 
landet, ført visionen om et kirkeligt eksperi-
mentarium ud i livet (Kallerup kirke). Jeg ser 

frem til at skulle indgå i et samarbejde med 
kirkefolkene om, hvad eksperimentariet i 
Kallerup kirke skal bruges til i fremtiden. Jeg 
glæder mig til at komme tæt på Limfjorden, 
Vesterhavet, Nationalpark Thy - samt at lære 
thyboerne bedre at kende. 
Ovenstående har tilsammen gjort det attrak-
tivt at søge stillingen som præst hos jer. 
Jeg har gode erfaringer og idéer fra min nu-
værende stilling angående samarbejde med 
lokale institutioner - såsom borgerforening, 
spejder, efterskole, folkeskole m.m. Idéer og 
erfaringer, som jeg gerne vil videreføre i det 
nye embede. 
Samtidig med varetagelse af mit embede, 
er jeg ved at tage uddannelsen til feltpræst. 
I januar 2012 blev jeg rekrutteret til korpset 
af danske feltpræster. Uddannelsen varer 
2-3 år og foregår i forsvaret. Min uddannelse 
indebærer 1-2 ugers kursus årligt, hvor mit 
embede vil blive varetaget af en kollega. Ud-
dannelsen indeholder foruden militære fær-
digheder, bl.a. sjælesorg, psykologi og udvi-
det førstehjælp. 
Endvidere interesserer jeg mig for litteratur, 
samfundsforhold, løb, jagt og madlavning. 
Privat danner jeg par med Iben Wiborg Steen. 
Hun er uddannet pædagog og arbejder som 
souschef i en specialbørnehave i Holstebro. 
Hun har desuden indtil 2013 været formand 
for KFUM og KFUK i Holstebro, . Iben har 15 
års erfaring som leder i kirkeligt børne- og 
ungdomsarbejde inden for KFUM og KFUK. 
For mig er en god præst, en præst, der bliver 
brugt. Med andre ord: Man er altid velkom-
men til at henvende sig til mig. Jeg håber, at 
I vil opleve Skjoldborg præstegård, som et 
åbent hjem, hvor alle er velkomne. 

Jesper Kjær Andersen

PR æSENTATiON Af NY SOGNEPR æST
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Babysalmesang
Nyt hold i babysalmesang starter den 22. august.
8 torsdage kl. 10.30-11.15 i Tilsted kirke fra 22. 
august til 10. oktober. Åbent for alle i Thisted 
provsti.
Tre kvarters babysalmesang, et kvarters hygge 
og kaffedrikning.
For babyer mellem 2 og 9 måneder og én af deres 
forældre.
(Ældre søskende kan desværre ikke deltage).
Tilmelding til organist Annette Boch Pedersen, 
tlf. 97933940 eller mail: annetteboch@gmail.com 
– senest 15.aug.
Der er plads til max. 8 deltagere på holdet.

De nye konfirmander inviteres til 
intro-aften
For Sjørring/Thorsted sogne onsdag den 28. 
august kl. 19.30 til gudstjeneste i Sjørring kirke 
med efterfølgende introduktion til forløbet.
For Skjoldborg/Kallerup sogne torsdag den 
29. august kl. 19.30 til gudstjeneste i Skjoldborg 
kirke med efterfølgende introduktion til forløbet 
i Skjoldborg præstegård.
Undervisningen begynder i uge 36.
Konfirmationsdato for 2014
Sjørring/Thorsted sogne: Bededag 16.maj 
Skjoldborg/Kallerup  sogne 4.s.e.påske 18. maj

KfUM & KfUK`s familiearbejde
Tirsdag d. 3. september kl.  19.30
hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12
Tirsdag  d. 1. oktober kl.  19.30
hos  Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej  6
Tirsdag d. 5. november kl. 19.30
hos Kirsten og Holger Poulsen, Korshøjvej 4

Danmission  - Mission Afrika
Onsdag, d. 4. september kl. 14.30
hos Lillian Linde, Frejasvej 20 
Onsdag, d. 2. oktober kl. 14.30
hos Betty Johnsen, Dissinggade 9 
Onsdag, d. 6. november kl. 14.30
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47.

Tilsted sogn indbyder til:
Mortens aften 10. november 2013 i 
Tilsted præstegård.
Vi starter med gudstjeneste i Tilsted kirke kl. 
16.30. Derefter middag i Tilsted præstegård. 
Tilmelding til aftenens spisning: Mariann Amby 
tlf. 97921750.
Pris for andesteg + kaffe med småkager: 100 kr. 

Eftermiddagscafé.
Den 8. oktober  kl. 14.30  er der lejlighed til at 
høre Anne Diemer fortælle om Vågekonerne i 
Thisted.
Det foregår i Graverhuset, Næstrupvej 6, i Sjør-
ring. Vi skal have kaffe, synge og hygge os, som 
vi plejer.
Kaffe: kr. 20,-. Alle er velkomne

Høstfest  
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30 i Skjoldborg præ-
stegård.
Vi synger høstsalmer og højskolesange. 
Dette års taler er fhv. formand i Nordthy land-
brugsforening, Esben Oddershede, som vil for-
tælle om udvikling i høstarbejdet.
Kaffe: kr. 20,-. Alle er velkomne

A R R A N G E M E N T E R   /   M Ø D E R
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Syng Dansk arrangement
Torsdag d. 31. oktober kl.19.00 – i Skjoldborg kir-
ke. Se senere omtale.

Højskoleaften 
Torsdag, d. 21. november kl.  19.30 i Skjoldborg 
præstegård.
Bedemand Niels Ole Wensien taler over emnet:
• At sige verden ret farvel
Niels Ole fortæller om sit arbejde som bede-
mand. Hvilke forberedelser kan man gøre sig 
i forbindelse med et dødsfald? Hvordan kan vi 
hjælpe hinanden ved et dødsfald?
Efter foredraget er der plads til drøftelse af em-
net. 
Kaffe:  kr.  20,-
Alle er velkomne.

Sogneudflugt til Møltrup 
Optagelseshjem 
– onsdag d. 18.september
Vi kører i bus fra Sjørring kirke kl. 9.30 og fra 
Skjoldborg kirke kl. 9.45
Vi kører over Mors og Salling ned til Borbjerg 
Mølle Kro, hvor vi spiser middagsmad. Turen 
fortsætter ned til Møltrup Optagelseshjem, hvor 
forstanderen viser rundt og fortæller om stedet. 
Vi drikker kaffe, inden turen går videre til Bau-
nekirken i Tjørring, som er genåbnet i marts 2012 
- efter en omfattende restaurering og udvidelse.
Pris: 175 kr./pers.
Senest tilmelding er den 11.sept. til:
Sognepræst Jesper Kjær Andersen tlf.97931061/
mail:jeka@km.dk eller
Kirsten Thinggård tlf. 97931598/60707905

Høstgudstjenester

I Sjørring kirke den 29. september 
kl. 09.30
- med efterfølgende kirkekaffe

i Skjoldborg kirke den 
29. september kl. 11.00
Gudst jenesten afholdes i samarbejde med 
spejderne fra Skjoldborg. Efter gudstjenesten 
inviterer menighedsrådet på kirkekaffe. Alle 
børn og voksne er velkomne til at medbringe en 
høstgave i form af f.eks. frugt og blomster. Gaver 
bliver givet videre til Vestergårdens Plejehjems 
beboere, en gave som de hvert sætter stor pris på. 
Alle børn mødes i Våbenhuset inden gudstjenesten 
begynder og går i procession ind i kirken under 
præludiet med frugt og grønt i hænderne.
 
I Kallerup kirke den 13. oktober 
kl. 11.00
Høstofferet vil blive fordelt mellem: 
KFUMs Sociale arbejde i Thisted kommune – SKP-
projektet , samt et missionsprojekt i udlandet.

Høstgudstjeneste i Thorsted
I år er Thorsted frimenighed vært ved høstguds-
tjenesten for Thorsted sogn - lørdag den 26. okto-
ber kl. 15.30.
Høstgudstjenesten ligger i forlængelse af frime-
nighedens efterårsmøde, som sognemenigheden 
også er inviteret til. 
Dagen starter med foredrag kl. 10.00. Der er mid-
dag og underholdning om eftermiddagen ved Tri-
oen ”På Kryds og Vers” inden eftermiddagskaffen.
Det er muligt at tilmelde sig til hele dagen - eller til 
eftermiddagsarrangementet. Yderligere info om 
pris og tilmelding. Kontakt: Præst Peter Haands-
bæk Jensen tlf. 42 43 09 57.
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Det Gamle Testamente Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: ORD.30.1.2 www.gratisskole.dk

Find navnene på 17 kendte personer fra Det Gamle Testamente
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

 A B C D E F G H

1 A R A K E L D L

2 B J J S A R A E

3 R M O S E S N A

4 A I S A K A I N

5 H E E V A B E L

6 A S F P D H L Ø

7 M A N O A R O N

8 J U D A M Q T Z
ABEL, ABRAHAM, ADAM, ARON, DANIEL, ESAU, EVA, ISAK, JOSEF, JUDA, KAIN, LEA,
LOT, MOSES, NOA, RAKEL, SARA

Børnesiden
Find navnene på de 12 apostle fra Det Ny Testamente.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

Navnene er:
ABEL, ABRAHAM, ADAM, ARON, DANIEL, ESAU, EVA, ISAK, JOSEF, JUDA, KAIN,
LEA, LOT, MOSES, NOA, RAKEL, SARA
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Al henvendelse vedr. kirkelige handlinger, 
attester o.lign. skal ske til Jesper Kjær Andersen, 
mail: jeka@km.dk, Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
tlf. 97 93 10 61.

NYT: Træffetid i Sjørring:  – fredag kl. 11-12 
i graverhuset.

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 man-
dagen.

Adresseliste

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 tids-
punkt for vielsen og for en samtale mv. 
Dernæst henvender man sig til kommunens viel-
seskontor 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 hændel-
ser 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 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 gerne få besøg af præsten, og der behø-
ver ikke være en bestemt anledning. 

Ønsker man besøg så kontakt præsten.
Der er også mulighed for at komme til alters hjem-
me. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i 
søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i 
hjemmet og holder altergang.



8

Gudstjenester
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

1/9 14.s.e.trinitatis 11.00 17.00

8/9 15.s.e.trinitatis 11.00 09.30

15/9 16.s.e.trinitatis 17.00 11.00 dåb

22/9 17.s.e.trinitatis 14.00 HEBS 09.30 HEBS

29/9 18.s.e.trinitatis 09.30 HØST 11.00 HØST

6/10 19.s.e.trinitatis 11.00 09.30

13/10 20.s.e.trinitatis 09.30 11.00 HØST

20/10 21.s.e.trinitatis 14.00 *)

27/10 22.s.e.trinitatis 09.30 HEBS 11.00 HEBS

3/11 Alle Helgen 11.00 19.00

10/11 24.s.e.trinitatis 09.30

17/11 25.s.etrinitatis 14.00 MA 11.00 HEBS

24/11 s.s. i kirkeåret 11.00 09.30

1/12 1.s.i advent 11.00 09.30

8/12 2.s. i advent 09.30 11.00

MA  = Mariann Amby, sognepræst i Tilsted og provst for Thisted provsti
HEBS  = Henning Bjørndal Sørensen

 *)  Menighedsmøde  i  Sjørring - Thorsted - Skjoldborg og Kallerup Sogne - søndag, den  20. oktober 
 Efter gudstjenesten  (Pastoratets eneste gudstjeneste) søndag, den 20. oktober 2013 kl. 14.00 i 

Skjoldborg Kirke indbydes alle sognenes folkekirkemedlemmer  til menighedsmøde i Skjold-
borg Præstegård.  

 På mødet vil rådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og planlagt virk-
somhed i det kommende år samt regnskab og budget.

 Det er vort håb, at mange slutter op og deltager i en drøftelse om pastoratets fremtidige aktiviteter.
 Der serveres kaffe og kage. 

Kirsten Fonseca

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (december 2013-januar-februar 2014) 
er den 14. oktober 2013


