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Klokkeklangen fra kirkens tårn lyder med jævne 
mellemrum ud over vore fire sogne, og melder om 
glæde og sorg. Der ringes til begravelser, og der 
kimes til vielser. Der ringes om morgenen og om 
aftenen – som en markering af arbejdsdagens be-
gyndelse og slutning. Og så ringes der ikke mindst 
for at kalde til gudstjeneste om søndagen. Klokken 
ringer for at få os til at standse op i hverdagen. Den 
ringer for at minde os om, at der midt i vores tur-
bulente verden er en sandhed og virkelighed, der 
er større, end vi kan forstå med vores forstand og 
logik; at Gud er der for os.

Om få uger ringer kirkens klokke julen ind. Der 
breder sig en glæde i de fleste af os, når vi på vej til 
kirke hører den muntre kimen fra tårnet. Det er 
som om julens glædelige budskab allerede når os, 
mens vi stadig er på vej til kirken og hører klok-
kens klang. Så mærker vi for alvor, at det er blevet 
jul. Følelsen af at sidde i den tætpakkede kirke og 
synge de kendte julesalmer sammen med mange 
andre, er noget helt særligt. Ved årsskiftet ringer 
klokken igen for at hilse det nye år velkommen. 
Vi ved ikke hvad det nye år vil bringe, men sikkert 
er det, at klokkeklangen året igennem vil melde 
om glæde og sorg, og stadig kalde os sammen til 
gudstjenester...

 
Danmarks første kirkeklokke
Kirkehistorikeren Martin Schwarz Laustens beret-
ter i sin bog Danmarks Kirkehistorie om baggrun-
den for Danmarks første kirkeklokke. Han fortæl-
ler, at den første danske kirkeklokke kan dateres 
til omkring år 900 e. Kr. I den danske vikingeby, 
Hedeby, som ligger syd for grænsen i Slesvig, til-
lod Kong Horik d. 1. den tyske munk Ansgar at 
bygge Danmarks første kirke. Kongens efterfølger, 
Horik den 2., lukkede imidlertid kirken og forbød 
kristen gudsdyrkelse, men af politiske grunde 
fandt kongen det senere hensigtsmæssigt, at kir-
ken blev genåbnet. I forbindelse med genåbningen 
tillod kongen endda, at der til kirken måtte være en 
klokke, som ringede til gudstjeneste. 

Men kirkeklokken var, ifølge Martin Schwarz 
Lausten, en vederstyggelighed for de daværende 
vikinger. De brød sig ikke om den. På trods af 

Hedebys undergang findes klokken stadig og det 
endog i en velbevaret stand. Hedebyklokken, som 
den også kaldes, blev nemlig fundet ved en ar-
kæologisk udgravning i 1978. Hedebyklokken blev 
fundet i vandet ud for Hedeby, og den kan den dag 
i dag ses på Hedeby Museum i Slesvig.

 
Kirkeklokkevers
Klokke-metaforikken indgår på forskellig vis i 
flere danske salmer. Her nedenfor er det et vers af 
Grundtvigs salme fra 1856, hvor Grundtvig i sin 
digtning kalder på kirkeklokkerne og stjernerne:

Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!
(DDS 100, vers 1)

Jesper Kjær Andersen

KLOKKERNE I TÅRNET

De to nuværende kirkeklokker i Skjoldborg kirke 
er fra 1990. Den største vejer 700 kg. Der vil blive 
installereret automatisk klokkeringning i den 
nærmeste tid.
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DET ÅRLIGE MENIGHEDSMØDE
Traditionen tro blev der igen i år afholdt menig-
hedsmøde.  Efter gudstjenesten i Skjoldborg Kirke 
søndag den 20. oktober var omkring 40 menne-
sker samlet til menighedsmøde i Skjoldborg præ-
stegård. 

Til mødet aflagde menighedsrådsformand Kir-
sten Fonseca årsberetning og årsregnskab. Kirsten 
Fonseca sagde bl.a.:  

»Vi har ikke fortrudt, at vi indgik i fælles me-
nighedsråd i november 2012, og vi begynder at for-
nemme, at sogneskellene bliver lavere, menigheden 
mødes til fælles arrangementer og udflugter og snak-
ken går på kryds og tværs. Det er vort store håb at vi 
alle, i stedet for at sige vores kirke må blive fortrolige 
med og glade for at sige vores kirker.«

Kirkeværge Ejner Heskjær viste billeder af ar-
bejdet med fritlæggelsen af kirkediget ved Sjørring 
kirkegård – vedrørende den mulige placering af 
det kommende sognehus. Og kontaktperson Børge 
Hornstrup orienterede om personalesituationen i 
kirkerne, samt situationen vedrørende Kallerup 
kirke. Sognepræst Jesper Kjær Andersen afsluttede 
med et oplæg om visioner for kirkelivet i vore fire 
sogne.

VISIONSAFTEN
Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.30 
på Sjørring skole
De lokale foreninger i Sjørring-Thorsted-Skjold-
borg-Kallerup og alle interesserede inviteres her-
med til en visionsaften under temaet:

Hvad kan vi bruge hinanden til? Hvilke visioner 
har vi for det kirkelige liv i vores lokalsamfund?

Alle er velkomne til en forhåbentlig inspire-
rende aften.

Arrangør: Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- 
Kallerup menighedsråd

MINI-KONFIRMANDER
Der starter et forløb af mini-konfirmander op i 
marts 2014. Der vil komme en invitation ud igen-
nem Snedsted skole og Sjørring skole – til 3.klas-
serne.

     Sognepræst, Jesper Kjær Andersen

 OM BARNEDÅB
Den 2. januar 2008 kom der en ny kgl. anordning 
for dåb fra kirkeministeriet. I en tid, hvor mange 
landsbykirker kæmper for at holde liv i og styrke 
søndagshøjmessen, 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 efter aftale med præsten foretages dåb 
på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at 
barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sam-
menhæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor 
man døbes til menighedens fællesskab – med me-
nigheden som vidner på dåben.

Sognepræst Jesper Kjær Andersen

Sjørring Kirke:
Døbte: Frederik Emil Frost Jensen, Emma Boll 
Hulgaard, Alberte Kring Buck-Nielsen, Emil Krog 
Steffensen, Mille Vestergaard Højland, Alberte 
Landbo Prip Hansen, Thilde Drejer Thomsen.
Viede: Maja Kring Buck-Nielsen og Thomas Kring 
Buck-Nielsen
Begravede/bisatte: Johanne Frederikke Christen-
sen.
Skjoldborg Kirke:
Døbte: Marius Bojer Jensen, Jeppe Gramstrup, Si-
mon Olesen Krog.
Viede: Kristine Nautrup L. Thinggaard og Berndt 
Nautrup Lundgren Thinggaard
Vikki Dølrath Ottesen og Jacob Ottesen
Begravede/bisatte: Martin Bunk Jespersen
Kallerup Kirke:
Døbte: Iben Spanggaard Bunk
Viede: Liv Bunk Spanggaard og Lars Nesager Bunk
Begravede/bisatte: Rigmor Christensen
Thorsted Kirke:
Viede/kirkeligt velsignede: Laura Danielsen Holm 
og Steffen Meilandt Holm, Jytte Bøjlund Nielsen 
og Peter Marinus Dahl Jensen.

INFORMATIONER

SIDEN SIDST
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KFUM & KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Fredag d. 29. november kl 18.00  
Adventshygge hos Kirsten og Wilhelm Thing- 
gaard, Kallerupvej 5. Medbring gran og en lille 
gave til pakkespil.
Tirsdag d. 7. januar  kl 19.30
Hos Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2
Tirsdag d. 4. februar kl 19.30
Hos Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag d. 4. december kl. 14.30
hos Marie Holm, Næstrupvej 5
Onsdag d. 8. januar kl. 14.30
hos Henny Kloster. Frejasvej 5
Onsdag d. 5. februar kl. 14.30
Hos Hilda Tousgård, Bakkevej 20.

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 bedemand. 
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 emnet.
Kaffe:  kr.  20,- Alle er velkomne.

JULEKONCERT I SKJOLDBORG KIRKE
Søndag d. 1. december kl. 19.30.
Morsø Koncertkor vil, under ledelse af Nanna 
Kjær, opføre julekantaten »Gaudete« af Anders 
Ôhrwall. Der serveres kaffe. Fri entré. 

CAFÉ-EFTERMIDDAG
i Skjoldborg Præstegård
Tirsdag d. 3. december kl.14.30.
Vi julehygger. Kaffe 20 kr.

SYNG JULEN IND
- musikalsk aftensgudstjeneste i Sjørring Kirke
Søndag d. 15. december kl. 19.30
Ældrekoret under ledelse af Svend Ejler Gregersen 
har sammensat et sangprogram til denne aften. 
Lokale musikere medvirker. Kom og vær med til 
at synge julen ind. Alle er velkomne.

STJERNESTUND I KIRKEN 
– for børn og deres familie
Tirsdag d. 7. januar kl. 17.00 i Skjoldborg Kirke
Vi starter med en lille familiegudstjeneste i Skjold-
borg. Derpå serveres der lunt mad på Skjoldborg 
skole. Gudstjenesten er særlig henvendt til børn i 
alderen 0-10 år med forældre.
Pris for deltagelse  med spisning: 30 kr. pr voksen, 
gratis for børn.  Seneste tilmelding den 2. januar 
til: Jesper Kjær Andersen på mail: jeka@km.dk el-
ler tlf. 9793 1061 / 2967 5546.
 
SOGNEAFTEN 
i Skjoldborg Præstegård
Torsdag d. 23 januar kl. 19.30
Lisbeth og Anders Hornstrup fortæller og viser 
billeder om deres tur til Vietnam. Medbring selv 
kaffe og brød. Mødeafgift 20 kr.

SANGAFTEN 
i Thorsted Kirke
Torsdag d. 30. januar kl. 19.30
Lillian Linde, Iben Wiborg Steen og Jesper Kjær 
Andersen har sammensat et sangprogram til den-
ne aften, hvor også lokale musikere vil medvirke. 
Kom og vær med til at synge nogle af årstidens 
sange og salmer. Vi laver kaffen, medbring selv 
kaffebrød. Alle er velkomne.
 
CAFÉ-EFTERMIDDAG
i Skjoldborg Præstegård:
Tirsdag d. 11. februar kl. 14.30
Sognepræst Jesper Kjær Andersen vil holde et op-
læg denne eftermiddag. Kaffe 20 kr.

ARRANGEMENTER OG MØDER
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NYT FRA KIRKEGÅRDENE

Vinteren venter forude og på vore fire kirkegårde 
er det så småt blevet tid til at gravene skal gran-
dækkes og pyntes til den kommende højtid. I løbet 
af sommeren og efteråret er der sket meget på kir-
kegårdene, så måske var det en ide, at tage på en 
lille rundtur og se de mange forandringer.

Ved Skjoldborg Kirke er der fældet en del træer 
mod nord og øst. Det drejer sig om syge asketræer, 
som ikke længere kunne stå distancen. Der er nu 
et smukt syn fra kirkegården over det bakkede 
landskab og Limfjorden. På Sjørring og Thorsted 
kirkegårde er det stendigerne, som her er blevet 
forskønnede, idet de er frilagt på siderne ind mod 
kirkegården. En del jord er fjernet, så de nu frem-
står med alle sten blotlagt. I Thorsted er der sået 

græs ved diget, og i Sjørring er der lagt grus på. 
Her er stødene fra de fældede træer også taget op.

I Thorsted er registreringen af de bevaringsvær-
dige gravminder også færdig, og de udtagne sten 
afventer opstilling snarest. På Kallerup kirkegård 
er der blevet »vendt« et par grave. Og hvad betyder 
så det? I forbindelse med gravminderegistreringen 
for år tilbage, blev der lavet et tillæg, hvori der står 
at man skal regulere gravene, så de alle vender mod 
øst, altså at der ingen grave findes, som vender ryg-
gen til en række. Ud for kirkedøren var et par grave 
stadig vendt forkert, men de er nu tilbageført til 
den oprindelige orientering, så kirkegården har 
fået sit gamle udtryk tilbage.

Jytte Nielsen 

Altertavlen i Skjoldborg Kirke
Kunstneren Axel Poulsen har skåret altertavlerne i 
Skjoldborg og Kallerup kirker i hhv 1925 og  1936, 
og begge altertavler har motiver fra Kristi liv. Al-
tertavlen i Kallerup er helforgyldt, mens tavlen i 
Skjoldborg både er bemalet og forgyldt. Men kigger 
man nærmere på tavlen i Skjoldborg er det tydeligt, 
at den trænger til en renovering, idet forgyldningen 
nogle steder er borte og farverne meget blegede. 
Samtidig er der begyndende udtørring af træet og 
skimmelangreb. Menighedsrådet har derfor bedt 
en kirkekonservator fra Nationalmuseet om at lave 
en tilstandsrapport, som ganske rigtigt påpeger at 
en renovering er påkrævet. Efterfølgende er der 
indhentet tilbud om restaurering hos et konserve-

ringsværksted. På sidste menighedsrådsmøde blev 
man enige om at søge stiftet om tilladelse til en 
renovering, hvilket forventes imødekommet. Der-
efter skal der så søges om penge til istandsættelsen 
– fra fonde o.l. Men går alt efter planen, så skulle 
altertavlen gerne fremstå »så god som ny« om et 
år eller to. Det vil så givet blive en ny oplevelse at 
komme til gudstjeneste, idet tavlen vil fremstå med 
stærke »oprindelige farver« og nyforgyldning. Men 
i menighedsrådet synes vi, at den fortjener det, idet 
den repræsenterer det bedste fra kunstnerens hånd, 
og har et smukt motiv, som snart igen bliver aktuel 
– nemlig de hellige tre konger, som kommer til Je-
susbarnet med guld, røgelse og myrra.

Jytte Nielsen 
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BØRNESIDEN
Hjælp englen med at finde hen til Maria med Jesusbarnet
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Langebeksvej 58, Skjoldborg. 
Tlf. 2176 3227

Organist:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940

Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Tlf. 9797 1175 
(træffes bedst 09.30-10.00, 12.00-12.30, 
eller på mobil 2014 1759). 
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag 
på Sjørring kirkegård kl. 08.00-16.00. 
På Thorsted kirkegård onsdag mellem 
10.00-12.00.

Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 9797 1408

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg 
Tlf. 9792 1682

Kirkeværge for Sjørring-Thorsted Kirker: 
Ejner Heskjær
Næstrupvej 47, tlf. 9797 1231

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: 
Lisbeth Hornstrup  
Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 9793 1467

Kirkeværge for Kallerup Kirke: 
Jytte Nielsen  
Kallerupvadested 3, tlf. 9793 4344

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf. 9793 0610
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen.
Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældre-
myndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med 
fødselsanmeldelsen til sognepræsten.

Dåb eller navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden 
seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes 
præsten – gerne i god tid.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for 
vielsen og for en samtale mv.
Dernæst henvender man sig til kommunens borgerser-
vice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her med-
bringes personlige attester/papirer.

Navneændring
Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten. Se 
www.personregistrering.dk

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 ud-
skrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldel-
se, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man 
også, hvis man har digital signatur, sende en del blanket-
ter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden.

Samtale/sjælesorg
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Bag-
grunden for en samtale kan være menneskelige eller re-
ligiøse 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 behø-
ver 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 hol-
der altergang.

ADRESSER
Sognepræst 
Jesper Kjær Andersen, 
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 
Tlf. 9793 1061
Mail: jeka@km.dk

Træffetid i graverhuset i  
Sjørring: hver fredag  
kl. 11.00-12.00.
Mandag er fridag. 
På præstens fridag, i ferier og 
friweekends henviser telefon-
svareren i præstegården til den 
tjenestegørende præst: 
Mariann Dahl Amby, 
Silstrupvej 34, Tilsted, 
7700 Thisted
Tlf. 9792 1750,  
mail: mda@km.dk
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

December

1/12 1.s.i advent 11.00 - 09.30 -

8/12 2.s. i advent 09.30 - 11.00 -

15/12 3.s. i advent 19.30* - 10.30** -

22/12 4.s. i advent 10.30 - 09.00 -

24/12 Juleaften 15.00 16.00 13.00 14.00

25/12 Juledag 09.00 - - 10.30

26/12 2.juledag *** - - -

29/12 Julesøndag - - 10.30 LB -

Januar

1/1 Nytårsdag 14.00 + KK - 16.00 + KK -

5/1 Hellig 3 Konger 10.30 - - 09.00

12/1 1.s.e. H.3 K. - 10.30 LB - -

19/1 2.s.e. H. 3 K. 09.00 - - 10.30

26/1 3.s.e. H. 3 K. 10.30 - 09.00 -

Februar

2/2 4.s. e. H. 3 K. 09.00 - 10.30 -

9/2 s.s.e.H. 3 K. - 10.30 09.00 -

16/2 Septuagesima 09.00 - - 10.30

23/2 Seksagesima 10.30 - 09.00 -

2/3 Fastelavn 13.00**** - 14.00**** -

KIRKE OG SOGNENYT
Redigering: Sognepræsten
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden

  LB = Lisa Bremer, konst. præst
 *  Musikalsk aftensgudstjeneste »Syng julen ind« i Sjørring kirke – se omtale i bladet.
 **  Familiegudstjeneste, hvor spejderne fra Skjoldborg går luciaoptog.
 ***  2. juledag henvises til gudstjenesten i Tilsted kirke kl.10.30.
 ****  Begge gudstjenester til fastelavn er børnegudstjenester.

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle 
gudstjenester i pastoratet. 
Ring til Thisted Taxa,  
tlf. 9792 0422 – ring venligst 
lørdag før kl. 12.00.

Deadline: 
Sidste frist for indlevering af stof til 
næste nummer (marts-maj 2014) 
er den 20. januar 2014. Materialet 
indsendes til: Sognepræst Jesper 
Kjær Andersen, jeka@km.dk

Menighedsrådet har besluttet at synkronisere gudstjenestetiderne, således at gudstjenestetiderne bli-
ver samtidigt med det øvrige Thisted provsti. Vi stopper med at holde gudstjeneste kl. 09.30 og kl. 
11.00, og går i stedet over til tidsintervallet kl. 09.00 og kl. 10.30 – som også tidligere har været praksis 
i pastoratet.


