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Er det nemmere at tro, når livet går godt? Når so-
len skinner, børnene trives, ægtefællen med, når 
arbejdet går godt og såvel kolleger som naboer ar-
ter sig? Når forældrene er sunde og raske, og livet 
sådan i store træk bekymringsfrit?

Eller glider troen på Kristus i baggrunden, når 
alt går godt? Som et kommende ægtepar engang 
sagde til mig, da de viste deres hjem frem: »Se alt 
det her, det har vi selv skabt!« De var stolte. De 
kunne selv.

Og ja, vi har da både medansvar og opgaver i vo-
res dagligdag. Ikke mindst overfor dem, vi møder 
på vores vej, både dem der bumler ind i os og er 
til ulejlighed, og så dem, vi slet ikke kan undvære.

Det førnævnte ægtepar kom til at støde ind i 
mig, for de meldte sig ind i folkekirken for at blive 
gift i de smukke rammer i den fine middelalder-
kirke. Kort tid efter meldte de sig ud igen. 

Jeg ved ikke, hvor troen bor henne. Jeg ved 
hvordan vi i nadverritualets indledende bøn beder 
Gud, »at du må bo ved troen i vore hjerter« og i 
den følgende takkebøn beder om, at dåb og nad-
vers gave må styrke vor tro og grundfæste vort håb. 

Hvor mon troen bor? Bor den fast som en stand-
fugl eller kan den være en trækfugl, der rejser bort, 
når livets hårdhed udfordrer tilliden til, at Gud er 
god? Er Gud kun ham, der giver det gode liv. Er 
han ikke med i det svære liv, der hvor udfordrin-
gerne i livet presser sig på? 

I svære stunder er nadverens gave den kon-
krete næring til fortsat virke i kald og stand. Det 
lyder måske lidt upersonligt, som blotte begreber. 
Dog er det egen erfaring, at brødet og vinen, or-
dene, fredslysningen og de stærke billeder af Jesus 
Kristus på alteret – de stærke fortællinger om kors-
død og opstandelse – hver især og tilsammen er 
nærende for troen.

Jeg ved stadig ikke, hvor den bor. Jeg ved, hvor 
troen kan næres. 

I gudstjenesten hvad enten jeg er præst eller selv 
sidder på bænken.

Når jeg skal fortælle Bibelens stærke fortællinger 
til konfirmander, mini’er eller andre – så sker der 
noget: hvad det skulle til for, at Jesus blev født og 
levede, døde og opstod. Så vokser det stærkt frem. 

I bønner, eller romaner eller stærke tekster af 
f.eks. Søren Kierkegaard kan der hentes næring, 
og det bliver til opbyggelighed, for jeg bygges op 
og næres af det, jeg skal give videre. 

Fordi det er givet.
Kierkegaards »Kjerlighedens Gjerninger« (1847) 

indledes med denne bøn, og den gives hermed vi-
dere i sin helhed, for ikke et ord kan undværes: 

»Hvor skulle der kunne tales retteligen om Kjerlig-
hed, hvis Du var glemt, Du Kjerlighedens Gud, af 
hvem al Kjerlighed er i Himmelen og paa Jorden; 
Du, der Intet sparede, men gav Alt hen i Kjerlighed; 
Du, der er Kjerlighed, saa den Kjerlige kun er hvad 
han er ved at være i Dig! Hvor skulde der kunne ta-
les retteligen om Kjerlighed, hvis Du var glemt, Du, 
der gjorde det aabenbar, hvad Kjerlighed er, Du, 
vor Frelser og Forsoner, som gav Dig selv hen for at 
frelse Alle! Hvor skulde der kunne tales retteligen 
om Kjerlighed, hvis Du var glemt, Du Kjerlighedens 
Aand, Du, som Intet tager af Dit Eget, men minder 
om hiint Kjerlighedens Offer, minder den Troende 
om at elske, som han er elsket, og sin Næste som sig 
selv! O, evige Kjerlighed, Du, som overalt er tilstede, 
og aldrig uden Vidnesbyrd, hvor Du paakaldes, Du 
lade Dig heller ei uden Vidnesbyrd i hvad her skal 
tales om Kjerlighed, eller om Kjerlighedens Gjer-
ninger. Thi vel er der kun nogle Gjerninger, som det 
menneskelige Sprog særligt og smaaligt kalder Kjer-
lighedsgjerninger; men i Himlen er det jo saaledes, 
at ingen Gjerning kan tækkes der, uden den er en 
Kjerlighedens Gjerning: oprigtig i Selvfornegtelse, en 
Kjerlighedens Trang og just derfor uden Fortjenstlig-
hedens Fordring!« 

Hvor troen bor, er måske i grunden ikke spor vig-
tigt. Det vigtige er at nære den dagligt.

Og dét får vi givet!

O kristelighed!
Du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blåt,
det lever dog i os, det føler vi godt:
Mit land, siger Livet, er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.  (DDS 561, v. 13)

HVOR BOR TROEN HENNE?

Siden sidst-rubrikken indeholder oplysninger om 
de kirkelige handlinger (dåb, vielser og begravel-
ser), der har fundet sted i vore fire kirker.

 
Sjørring Kirke:
Døbte: Astrid Lindgaard Simonsen
Gro Vang Jørgensen
Marius Kappel Nysted.
Begravede: Viggo Pedersen 74 år 
Bjarne Ravn Christensen, 67 år
Harry Kristian Pedersen, 85 år
Gert Kristian Tøgersen, 59 år

Skjoldborg Kirke:
Begravede: Anne Marie Madsen, 68 år

OM BARNEDÅBSIDEN SIDST

Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning 
for dåb fra Kirkeministeriet.

I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper for 
at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at frem-
hæve § 3. i anordningen, der siger:

»Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjene-
ster 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.

Jeg ser frem til mange års virke sammen med jer i 
Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne

Tak til menighedsrådet, som har kaldet mig til 
at være jeres nye præst. Den opgave er jeg taknem-
melig for og glad for at være godt i gang med al-
lerede! 

Unna-Pernille Gjørup Jensen

BABYSALMESANG

Den 24. august startede et nyt forløb med babysal-
mesang i Sjørring Kirke.

Babysalmesangen forløber over otte torsdage fra 
kl. 10.30-11.30.

Babysalmesang henvender sig til babyer, i alde-
ren 2-8 mdr. og deres mødre.

Du kan sagtens nå at være med i dette forløb, 
kontakt blot organist Annette Boch Pedersen, tlf. 
2196 4448, mail: annetteboch@gmail.com
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MENIGHEDSRÅDSMØDER: 

20. september, 11. oktober og 8. november.

Møderne finder sted sædvanligvis kl. 19.00  
i konfirmandstuen i Skjoldborg præstegård  

og er åbne for offentligheden.

MØDER

MINIKONFIRMANDER 
I SJØRRING OG  
SKJOLDBORG

På hjemmesiden 

www.stsk-kirker.dk 

vil der komme en fane for konfirmander  
(under Kalender/Aktiviteter  

for børn og unge).
Hold øje med den!

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag, den 5. september kl. 19.30 hos

KFUM OG K, Rosenkrantzgade, Thisted. 
Tirsdag, den 3. oktober kl. 19.30 hos

KFUM OG K, Rosenkrantzgade, Thisted. 
Tirsdag, den 7. november hos

Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag d. 6. sep. kl. 14.30 hos

Betty Johnsen, Dissinggade 9
Onsdag d. 11. okt. kl. 14.30 hos

Bodil Heskjær, Næstrupvej 47
Onsdag d. 1. nov. kl. 14.30 hos

Lilian Linde, Frejasvej 20

KONFIRMANDER 2017-2018

Mange af jer er allerede blevet indskrevet til forbe-
redelsen i den kommende sæson. 

Da jeg er ny præst her, vil jeg gerne møde jer alle og 
fortælle lidt om, hvordan de næste måneder sam-
men vil foregå.

Derfor mødes vi – konfirmander og forældre – i 
Sjørring Kirke til en forklaringsgudstjeneste, dvs. 
en gudstjeneste med »brugervejledning« – hvorfor 
er det nu, at præsten gør dit og dat, og hvorfor skal 
vi stå op dér, men ikke hér?

Bagefter vil der være mulighed for spørgsmål og 
samtale.

Forberedelsen – »at gå til præst«: 
For Skjoldborg-konfirmander: 
Torsdage morgentimer kl. 8.00-9.30 fra 14. sep-
tember til 7. december. Uge 42 har I ferie. 
I 2018: I det nye år bliver det eftermiddage fra kl. 
13.15-14.45. Vi begynder igen 11. januar.

Vi mødes første gang i Skjoldborg kirke. 
Snedsted Busser kører jer til skolen (i foråret hen-
tes I på skolen). Menighedsrådet bestiller og beta-
ler bussen.

Sjørring-konfirmander:  
Onsdage morgentimer fra 8.00-9.30 fra 4. oktober 
til og med 13. dec.
I 2018: Vi mødes 10. jan. til 11. april 2018. Efter 
vinterferien (21. feb. til 11. april) eftermiddagsti-
mer. Det vil I høre mere om.

Korrektion: Første gang møder I op i Sjørring 
kirke. 

Vigtige datoer i efteråret:
Forklaringsgudstjeneste i Sjørring kirke onsdag 
den 6. september k. 19.00.
1. undervisningsgang vil være: Skjoldborg: 14. sep. 
kl. 8.00 i Skjoldborg kirke, Sjørring: 4. okt. kl. 8.00 
i Sjørring kirke. 

Jeg glæder mig til vi ses og til givende samvær med 
eksistentielle samtaler om Gud, kirke og gudstje-
neste! 

Venligst Unna-Pernille Gjørup Jensen
Tlf. 2257 4658, mail: upg@km.dk Høstgudstjeneste vil vi fejre i alle kirker; i Thor-

sted i frimenighedskirken i samarbejde med dem.
Årets indsamling vil gå ligeligt til Folkekirkens 

Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem.
17. september kl. 10.30 i Skjoldborg kirke
17. sep. kl. 14.00 i Thorsted frimenighedskirke
24. sep. kl. 9.00 i Sjørring kirke 
24. sep. kl. 10.30 Kallerup kirke.

MENIGHEDSMØDE

Skjoldborg præstegård søndag den 8. oktober.
Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne (Sjør-
ring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup) inviteres til 
menighedsmøde i Skjoldborg præstegård, Øster-
gårdsvej 3. Vi starter med gudstjeneste i Skjold-
borg kirke kl.10.30.

På mødet vil menighedsrådet aflægge beretning 
om rådets virksomhed i det forløbne år og plan-
lagt virksomhed 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 et let frokost-traktement.

ALLE HELGEN

Allehelgensgudstjenesterne søndag den 5. novem-
ber vil igen i år være liturgiske gudstjenester med 
musik, ro og højtidelighed.

Pårørende til alle, som er blevet begravet eller 
bisat fra vore sogne, vil få en indbydelse til at være 
med kl. 10.30 i Sjørring eller kl. 19.00 i Skjoldborg. 

Ved gudstjenesten vil vi mindes de døde, tænde 
lys, bede, synge og lytte – og bare sidde i stilhed et 
øjeblik. Navnene på dem, der er døde, begravede 
eller bisatte fra vore kirker siden sidste Alle Hel-
gens søndag, vil blive læst op.

3. klasseeleverne vil i december eller i begyndel-
sen af januar få en indbydelse til årets mini-kon-
firmandundervisning. Da har vi fået det praktiske 
på plads. 

Det bliver eftermiddagstimer, og vi vil mødes 
fra slutningen af januar, og slutter med en familie-
gudstjeneste Palmesøndag den 25. marts 2018. Så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen

Organist Annette Boch Pedersen, sognepræst 
Unna-Pernille Gjørup Jensen og frivillige i sognet.

Hold øje med hjemmesiden www.stsk-kirker.dk 
under Kalender/ Aktiviteter for børn og unge 

HØSTGUDSTJENESTER

SOGNEUDFLUGTEN 2017

Årets sogneudflugt, søndag den 11. juni 2017, gik 
til Aalborg, hvor vi fik en spændende rundvisning 
i Folkekirkens Hus ved en engageret frivillig. I 
Folkekirkens Hus er der mange kulturelle arrange-
menter, som alle er velkomne til at deltage i. Selve 
bygningen er bygget til Nationalbank i 1943. Har 
senere været brugt som byret og til arkitektstude-
rende. I 2014 købte Aalborg stift bygningen i sam-
arbejde med Budolfi sogn og Aalborgs provstier, 
for at indrette den til kirke- og kulturhus for alle. 

Vi fik serveret en lækker frokost buffet i den 
gamle bankdirektørs pejsestue. Der er nemlig også 

en cafe tilknyttet huset. Efter at have set Folkekir-
kens Hus gik vi ned til et lille underjordisk mu-
seum, der ligger under gågaden ved Salling. Det er 
et gammelt gråbrødrekloster fra middelalderen. 
Her fik vi også en rundvisning og spændende for-
tælling om livet i et munkekloster i middelalderen.

Så var dagens program slut, men heldigvis var 
der en tår kaffe tilbage på kanden fra vores for-
middagskaffe, så vi styrket kunne køre hjem til 
Thy igen efter en dejlig dag med gode oplevelser og 
hyggeligt samvær.

Se billeder fra turen på www.stsk.dk
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ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER

LITTERATURKREDS

Onsdag den 13. september 2017 kl. 19-21 
på Sjørring skole: 

ER VOR GUD SÅ FAST EN BORG?
Foredrag med Iben Krogsdal på Sjørring skole

Iben Krogsdal er  religionsforsker og skønlitte-
rær forfatter og salmedigter. Hun er bl.a. repræ-
senteret i en række sang- og salmebøger. Hun de-
buterede som salmedigter i 2010 

Iben Krogsdal har også nydigtet en række af 
Luthers mest kendte salmer. Hun vil fortælle om 
rejsen ind i Luthers salmelandskab, og om hvor-
dan hun som menneske af en helt anden tid og vir-
kelighed har arbejdet med Luthers salmer i »Vor 
Gud, du mærker vores sorg«.

Ved reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at 
kaste et moderne lys på Luthers salmer. Hvordan 
kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi 
inspirere os i dag? Hvad kæmpede Luther for og 
imod i sine salmer, og hvad kæmper vi for og imod 

i dag? Hvad var der på spil for Luther, og hvad er 
der på spil for os i dag?

Undervejs i foredraget skal vi synge af de nydig-
tede luthersalmer, og der vil blive tid til diskus-
sion. 

Pris 50 kr. inklusiv kaffe og kage.

Onsdag d. 11. oktober 
kl. 17.30 i Tilsted kirke:

”STJERNESTUND”
Kort børnegudstjeneste i Tilsted kirke. Efterføl-
gende er der aftensmad i Tilsted præstegård. Ar-
rangementet henvender sig til alle med bopæl i 
Tilsted sogn – samt Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup sogne. Tilsted Børnekor deltager. Vi hå-
ber at se mange børn og forældre. 

Torsdag den 9. november 
kl. 17.00 i  Skjoldborg kirke:

”STJERNESTUND”
Kort børnegudstjeneste i Skjoldborg kirke. Skjold-
borg-Stagstrups spejdere medvirker. Temaet den-
ne dag er Luther. Fællesspisning efter gudstjene-
sten på Skjoldborg skole. Pris 30 kr. pr. voksen og 
børn gratis. Tilmelding senest mandag den 6. nov. 
til upg@km.dk 

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.30 
i Skjoldborg præstegård 

HØSTFEST I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD 
Kaj Mogensen fortæller om høstens traditioner, og 
vi skal synge høstsange akkompagneret af Kaj på 
harmonika. 

Kaj Mogensen er forhenværende sognepræst. 
Han var præst i 27 år i Hvidbjerg-Ørum og Lod-
bjerg pastorat. Han blev pensioneret i 2011 og har 
siden da bl.a. været leder af genbrugsbutikken 
»Aladdins Hule«, er tilknyttet det sociale være-
sted »Fristedet i Hurup«. Han er fast afløser ved 
den grundtvigske frimenighed på Mors. Har i 30 
år spillet med i og været leder af musikgruppen 
»Svankjær Savværk«, der stadigvæk spiller især på 
plejehjem. Han har et omfattende forfatterskab – 
sidst to-bindsværket »Livet - det dejligste eventyr. 
H. C. Andersens teologi.« Og så er han gift med 
Ina, har fem børn og 16 børnebørn.

Pris 40 kr. inklusiv en let anretning

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00 
i Skjoldborg præstegård: 

FOREDRAG OM LUTHER 
VED PASTOR EMERITA LONE OLSEN 
Martin Luthers liv og hans hårde kamp for at nå 
til en afklaring af sin kristne tro, samt deraf selv-
følgelig reformationen vil blive belyst, ligesom Lu-
thers teologi. Foredraget vil blive krydret med små 
fortællinger, der kan belyse teologien. Endelig vil 
den senere tids drøftelser af Luthers egen og refor-
mationens indflydelse på bondeoprøret, på synet 
på jøder, og på demokratiets fødsel blive drøftet.

 Fredag den 10. november kl. 17.00 i Tilsted: 

MORTENSAFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD
Vi begynder i år med »Det sidste ord er aldrig sagt« 
– professionelt teaterstykke om Martin Luther. 

Det er i skrivende stund uvist, hvor forestillin-
gen vises. Efter forestillingen byder vi på Mortens 
And i konfirmandlokalet i præstegården, ca. kl. 
18.30, samt hygge og fællessang. 

Det hele koster 120 kr. /forestilling alene 30 kr. 
Drikkevarer kan tilkøbes. Tilmelding (til spis-
ning): Mail: jens-ole@hjempost.dk, senest 4. no-
vember. Deltagelse i forestilling alene kræver in-
gen tilmelding. 

I det kommende efterår er planlagt en ny littera-
turkreds, hvor vi sammen over tre aftener vil mø-
des over en bog og en medbragt kop kaffe.

Det er tænkt som en fælles samtale om den bog 
(én pr. gang), som vi har læst/genlæst på forhånd.

Min tanke er, at vi skal læse både nyt og gam-
melt, klassikere og andre, dansk, nordisk og uden-
landsk. Måske noveller, måske digte. 

Udgangspunktet er, at det skal beskæftige sig 
med liv og eksistens.

Vi vil kunne låne bogkasser fra biblioteket, me-
ner jeg. Vi kan låne af hinanden, eller skaffe nye 
eksemplarer fra boghandleren. 

Jeg har til en indledning valgt, at vi begynder 
med at læse en roman fra i år, nemlig Maria Hel-
lebergs »Kvinderne fra Thy«. Efterårets øvrige to 
bøger taler vi nærmere om, så læg mærke til an-
meldelser hen over eftersommeren.

Formen er tænkt som en (styret) samtale over 
en (god) halvanden times tid, før vi giver plads til 
løsere samtale, før vi går hvert til sit.

Da vi tager en roman pr. gang, er man ikke for-
pligtet på at komme hver gang. 

Jeg håber at nogle har lyst at være med! Går alt 
godt, fortsætter vi ...

Medbring selv kaffe/te og brød.
Vi mødes i konfirmandstuen i Skjoldborg føl-

gende torsdage kl. 19.00-21.00: 21. september, 26. 
oktober og 23. november. 

Tilmelding til første gang til Unna-Pernille Gjø-
rup Jensen, tlf. 9793 1061 eller upg@km.dk senest 
15. september.
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PRÆSTEINDSÆTTELSE

KONFIRMANDER 2017SOGNEHUSET I SJØRRING

Det første spadestik er taget.
Nu sker det, vi har ventet på så længe. Det gamle 

dige er fjernet på hjørnet mellem Næstrupvej og 
Kumlvej, det gamle graverhus er jævnet med jor-
den og en byggeplads er etableret.  

I løbet af de kommende måneder vil et nyt sog-
nehus, et H-hus med en fløj indeholdende graver-
faciliteter og præstekontor, og en fløj med møde-
sal, køkkenfaciliteter, toiletter m.v., bundet sam-
men af en fælles indgangshall blive opført. Arealet, 
hvor det gamle graverhus lå, vil blive indrettet med 
parkeringspladser.

Graveren har i byggeperioden fået sit midlerti-
dige kontor m.v. i en container/pavillon opstillet i 
den sydlige del af kirkegården.

3
.0

0
0

Eksist. hæk

Yngste del af kirkegård

Næstrupvej 6

KUMLVEJ

NÆSTRUPVEJ

Nyt sognehus

Pastor Unna-Pernille Gjørup Jensen blev 
d. 2. juli 2017 indsat som ny sognepræst 
i Kl. 9.00 I Kallerup Kirke og kl. 10.30 i 
Sjørring Kirke. Der blev også taget afsked 
med Anna-Marie Sloth, som har været vi-
karpræst i 9 mdr. 

Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

Foto: Gruppeleder, Skjoldborg-Stagstrup Jonas O. Christensen

KFUM-Spejderne bød også velkommen til 
Unna-Pernille Gjørup Jensen i Kallerup 
Kirke.

KONFIRMANDER, 
SKJOLDBORG 2017

KONFIRMANDER, 
SJØRRING 2017
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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 1175). 
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag 
på Sjørring kirkegård kl. 07.00-15.00. 
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. 2393 3790

Kirkeværge for Sjørring Kirke:   
Palle Holm, Trinvej 6, Sperring 

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:   
Lisbeth Hornstrup,  
Stakkedal 6, Skjoldborg

Kirkeværge for Kallerup Kirke:   
Jytte Nielsen,  
Kallerupvadested 3, Snedsted

Kirkeværge for Thorsted Kirke:  
Torben Ranneries,  
Søndre Thorstedvej 14, Thorsted

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf. 9793 0610, 
mobil 2963 3466

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er bar-
nets forældre ugifte og ønsker de fælles forældremyndig-
hed, indgives O/A-erklæringen via www.borger.dk – til 
sognepræsten. Præsten ekspederer O/A-erklæringen, 
når registreringen er foretaget på www.borger.dk

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
Anmodning om navneændring kan ske til sognepræsten 
– via: www.borger.dk Er din henvendelse om navngiv-
ning/navneændring ikke registreret inden for en uge, så 
kontakt præsten pr. telefon.

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 førnævnte hændelser, og man kan udskrive 
de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, nav-
neændring 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. 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
Ønsker du besøg af præsten, så kontakt mig endelig. Der 
er også mulighed for hjemmealtergang.
Uanset om det er en samtale, et behov for sjælesorg eller 
altergang, det handler om, hører jeg gerne fra dig.

BØRNESIDEN

ADRESSER
Sognepræst 
Unna-Pernille Gjørup Jensen 
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 
Tlf. 9793 1061
Mobil: 2257 4658
Mail: upg@km.dk

Mandag er fast fridag. 

Ferie i uge 42.

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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 SVAR: Når man fotograferer en arm, får
man et billede af et ben!

Sæt striberne
i rigtig rækkefølge
Sæt striberne
i rigtig rækkefølge

Løsningen på denne rebus er noget nyttigt tøj i en kold tid
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

SEPTEMBER

03. 12.s.e. trin. 10.30

06. Onsdag 19.00

10. 13.s.e. trin. 10.30 09.00

17. 14.s.e. trin. 14.00 1 10.30 2

24. 15.s.e. trin. 09.00 2 10.30 2

OKTOBER

01. 16.s.e. trin. 10.30 09.00

08. 17.s.e. trin. 10.30 3

15. 18.s.e. trin. 10.30

22. 19.s.e. trin. 09.00

29. 20.s.e. trin. 10.30 09.00

NOVEMBER

05. Alle Helgens dag (liturgisk) 10.30 19.00

09. Torsdag 17.00

12. 22.s.e. trin. 09.00 10.30

19. 23.s.e. trin. 10.30 09.00

26. S.s. i kirkeåret 10.30 09.00

DECEMBER

03. 1.s. i advent 09.00 4 10.30 4

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

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle guds-
tjenester 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 (december-februar 
2018) er den 16. oktober 2017. Ma-
terialet indsendes til: Unna-Pernille 
Gjørup Jensen, upg@km.dk

1: Høstgudstjeneste i Frimenighedskirken. 2: Høstgudstjeneste. 3: Menighedsmøde. 4: Familiegudstjeneste

Til opslagstavlen
Ons. d. 6. sep. kl. 19.00: Forklaringsgudstjeneste for 
især konfirmander og forældre, Sjørring Kirke 
Ons. d. 13. sep. 2017 kl. 19-21: Foredrag med Iben 
Krogsdal, Sjørring skole
Tors. d. 21. sep. kl. 19-21: Litteraturkreds, Skjoldborg 
Tirs. d. 26. sep. kl. 19.30: Høstfest med Kaj Mogensen 
i konfirmandstuen, Skjoldborg

Tors. d. 12. okt. kl. 19.00: Foredrag om Luther ved 
Lone Olsen i konfirmandstuen, Skjoldborg 
Tors. d. 9. nov. kl. 17.00: »Stjernestund«, Skjoldborg 
kirke med spisning på skolen 
Tors. d. 26. okt. kl. 19-21: Litteraturkreds, Skjoldborg
Fre. d. 10. nov. kl. 17.00: Mortensaften, Tilsted 
Tors. 23. nov. kl. 19-21: Litteraturkreds, Skjoldborg


