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Pinsen er den sværeste højtid at forklare. Roskil-
des tidligere biskop Jan Lindhardt forsøgte at sætte 
den på folkets menukort – som påsken og julen er 
nogle vi spiser os til – med fisk. Fisken er jo krist-
nes symbol. 

Men det virkede vist ikke rigtigt.
Pinse er, at vi kan. Pinse er Helligånden, der 

blæser liv og kraft og ild og engagement i os og gi-
ver gejst til de ord vi siger, når vi siger, hvad vi skal: 
At Jesus som Kristus er Guds levende søn, os til 
frelse og trøst og glæde og frihed. 

Dét skal vi sige videre. Det var dét, der skete 
Pinsedag: at disciplene, der før var elever, nu blev 
apostle, udsendinge med den klare opgave, de hav-
de fået af Jesus Kristus tidligere: nu var det nu: Nu 
skulle de ud og give det videre. Fortælle historien 
om ham videre. 

Og måske kunne de have spurgt som Moses ved 
tornebusken: hvem skal jeg sige har sendt mig? 

Jamen, det er Gud i sin levende søn og Helligån-
den som mellemmand, talsmanden. Han vender 
Babelsfortællingen om, og giver os fælles sprog. 
Apostlene dengang og i dag er eet: Vi skal sige det 
videre!

Hjælpemidlet er det levende ord, givet af Gud 
fra begyndelsen, og ordenes dybde kommer af 
Jesusfortællingen om fødsel, liv og gerning samt 
død og opstandelse. Ordlyden og modet gives vi 
ved Helligånden, der blæser det ind i os. Som Gud 
engang blæste ånd i Adam, støvmennesket, jord-
klimpen (jf.(DDS 321 v. 7).

Helligånden er, trods den måske lidt diffuse op-
fattelse af Pinse og Ånd, aldeles uundværlig. Den 
virker for alle, og over mange prædikestole hænger 
en due, Åndens symbol, i lydhimlen: Det er Hellig-
ånden der skal skubbe på os prædikanter.  

Eller sagt på anden vis (fra DDS 294, v. 2 af 
Grundtvig): Helligåndens opgave og virke er: 

Kun hvad du har set, du maler,
 kun om, hvad du ved, du taler,
 kærligheds og sandheds Ånd!
 Du, som skænker, hvad du nævner,
 gør os, trods de svage evner,
 visere end Salomon:

 visere til dåd at øve,
 visere til åndeprøve,
 visere til salighed. 

Når I læser, er vi i Trinitatistiden: Pinsen er ovre. 
Og de tre virker nu i fællig: Gud Fader, Gud Søn og 
Gud Helligånd. Tiden er grøn, det er væksttid og 
Åndens opgave er ingenlunde omme. Den består.  
Til evig tid.  

Afsked. 
Sådan blev det. For kort tid. Stik imod mine og 
menighedsrådets drømme og ønsker. 

Men sådan blev det. Fire sogne med en masse 
dejlige og gode mennesker har året igennem været 
min hverdag; jeg har mødt jer i glæde og i sorg. 
Vi har grædt og leet sammen. Vi har fejret guds-
tjenester. Jeg har døbt børn, små som store, viet 
ægtepar og begravet og bisat, samt konfirmeret 34 
unge mennesker. Sjælesorg og andre gode samtaler 
har ligeså fyldt mine dage med glæde.  Tak for hver 
gang I tog imod mig som menneske og som præst! 

Et år går stærkt. Man når at komme i kontakt 
med så mange, få lov at komme ind i mange fami-
lier og i flere tilfælde er det flere generationer jeg 
har mødt. Dejligt.

Til Østergårdsvej 3 kom vi en sommer, der ikke 
bragede af sol og varme, men dog bød på ganske 
mange solskinstimer; vi har set rådyr, harer og 
rovfugle i haven. Vi har nydt hele Thys natur og 
i de frie timer kørt både syd og nord, øst og vest. 

Så hvorfor rejser jeg dog, med alt det gode om-
kring mig og os? 

To embeder blev slået sammen for en god hånd-
fuld år siden. 100 + 75% er uanset begrænsninger 
i aktiviteter mere end 100%. Med godt 1500  med-
lemmer af Folkekirken her i pastoratet troede jeg, 
der kom fra østjyske forhold, at jeg ville få god tid 
til at være den præst, jeg ønsker at være.

Sjørring og Thorsted – Skjoldborg og Kallerup 
sogne har alle været vant til en alle steder og ti-
der nærværende  præst; I er folk, der bruger jeres 
kirke – hvor jeg har nydt det! – men mange kir-
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EFTERLYSNING

SIDEN SIDSTOM BARNEDÅB

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.

Sjørring Kirke
Døbte:

Salik Josef Niels Victor Cortzen
Emma Hjorth Thomsen

Sophia Fredenslund Andersen
Christoffer Havshøj Jacobsen

Viede/velsignede:
Birgitte Hjorth Thomsen og  

René Vutborg Thomsen

Døde:
Else Marie  Pedersen, 82 år

Anne Marie Dahl Overgaard, 69 år 

Skjoldborg Kirke:
Viede/velsignede:

Rose Simone Johannesen Boamah  
og Jonas Boamah 

Susanne Berit Riis og Anders Peter Riis
Jens Basballe Jensen og Lene Krogh Jensen 

Nedennævnte gravsted er udløbet på fredning og 
aftale efter 30 år. Afdøde ægtepar:

Ane (Anne Anna ?) Marie Sørensen Gertsen
Født. 21 februar 1901
Død. 25 maj 1969                       

Georg Christian Gertsen
Født. 30 januar 1891                 
Død. 4 december 1987

Hvis man kender afdøde, bedes man venligst hen-
vende sig til graver ved Sjørring Kirke: Morten 
Gregersen på telefon nr. 20 14 11 75.

kelige handlinger og aktiviteter sammen med al 
for meget tid ved skrivebordet har taget toppen 
af arbejdsglæden. Der var så alt for meget jeg ikke 
nåede, fordi overskuddet svandt ind. Jeg stopper 
derfor efter et år som præst for STSK-kirker, og det 
gør jeg både med sorg og tak i sinde. 

Lad os fortsat være kirke sammen den sidste tid, 
jeg er her! Den 23. juni rykker vi teltpælene tilbage 
til Aarhus. 

Tak for alle de dejlige timer med jer!

Unna-Pernille Gjørup Jensen  
– og Peter Jensen 
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TIL MENIGHEDEN

SOGNEHUSET

Unna-Pernille Gjørup Jensen, vores præst gennem 
snart et år, har opsagt sin stilling ved pastoratet. 
Hun fratræder med udgangen af juni måned.

På sidste menighedsrådsmøde den 18. april blev 
situationen drøftet og ligeså muligheden for et 
hurtigt stillingsopslag til en ny præst.

Menighedsrådet besluttede at vente med at søge 
efter en ny præst, men i stedet rette henvendelse 
til provst og biskop om en drøftelse af embedets 
størrelse og sammensætning. For syv år siden blev 
vi jo pålagt sammenlægningen af de fire sogne fra 
stiftet, men fulgte der passende ressourcer med?

Ligeledes vil vi gerne i dialog med hele menig-
heden – altså alle i sognene – også for at drøfte 

pastoratets fremtid, så vi bedre kan forventnings-
afstemme i forhold til ansættelse af en ny præst. 
Dette kan ske på en visionsdag i det tidlige efterår.

Vi synes, der sker meget godt i vores pastorat. 
Først i juni skal vi indvi vores nye sognehus i Sjør-
ring og arbejdet med Kallerup Kirke som eksperi-
mentarium går nu ind i den sidste ansøgningsfase 
til fonde. Og så håber vi den kommende præstevi-
kar bliver til glæde for pastoratet til vi kan ansætte 
en ny præst.

Vi takker Unna-Pernille Gjørup Jensen for tiden 
hos os, og ønsker hende det bedste i fremtiden.

Så kom dagen hvor vores sognehus stod fær-
digt, og vi fik udleveret nøglen, det var en rigtig 
dejlig dag. Nu mangler vi at få inventar mm på 
plads, og ordnet udenomsarealerne.

Søndag den 3. juni  inviteres til Indvielse af  
sognehuset i Sjørring 
Kl. 10.00: Festgudstjeneste i Sjørring kirke ved  
biskop Henning Toft Bro. 
Kl. 12.00: Frokost 
Kl. 13.00-15.00: Festivitas – taler og koncert 
med Nordvestjysk Pigekor under ledelse af An-
nette Bock Pedersen 
Kl. 15.00:  Kaffe og kage. 
Kl. 16.00: Tak for i dag.

Alle er velkomne!
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AKTIVITETER
FRILUFTSGUDSTJENESTE 
FOR HELE PASTORATET
i »Oasen« ved Skjoldborg Præstegård
søndag den 5. august kl. 14.00:
Ved denne gudstjeneste medvirker musiker og 
komponist Louise Vase, som vil spille udvalgte 
musikstykker fra sit nye projekt, Toner fra Thy. 

Toner fra Thy er en række kompositioner in-
spireret af stemninger, dyr og fugle i Nationalpark 
Thy. Hvordan kunne tranen lyde, hvis dens sang 
skulle spilles på et instrument? Hvad ville sælun-
gen sige, hvis den kunne synge? Og hvis den præg-
tige kronhjort kunne nynne, ville det da være være 
en blues

Gennem musikkens og poesiens sprog vil du 
opleve et rigt varieret landskab af vildskab, barsk-
hed og skønhed, idet »Toner fra Thy« er en hyldest 
til de særlige stemninger og vilkår i Danmarks før-
ste nationalpark.

Louise Vase (f. 1985) er opvokset i Thy og ud-
dannet musiker fra Musikhögskolan i Göteborg 
og Syddansk Musikkonservatorium. Hun arbejder 

i dag som musikunderviser og freelancemusiker, 
og studerer kirkemusik ved Sjællands Kirkemu-
sikskole.

Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet om-
kring vor medbragte kaffe og kage i de skønne 
grønne omgivelser.

Medbring stol/tæppe og beklædning i forhold 
til vejret.

 
KEND DIN KIRKE
Onsdag aften den 15. august vil Henrik Bolt-Jør-
gensen tage os med på en vandring gennem Sjør-
ring Kirkes lange historie fra 1100-tallet og frem 
til nutiden.

Vi mødes inde i kirken præcis kl. 19.00. Da Hen-
rik ikke taler særligt tydeligt, er det klogt at sætte 
sig på de forreste kirkebænke. Efter en times gen-
nemgang af kirkens historie, arkitektur og billed-
kunst slutter kirkevandringen ved »Bispegraven«

Bagefter er der kaffe i Sognehuset.

GØGLERGUDSTJENESTE VILSUND MARKED

Traditionen tro er der igen i år gudstjeneste på  
Hotel Vildsund Strand mandag aften i uge 30 kl. 
19.30 og kl. 21.00.

De første mange år var det pastor Kaj Mogensen, 
Svankjær, der sammen med sit band Svankjær sav-
værk holdt gudstjenesten.

Ved de 2 gudstjenester kommer der ca 225 men-
nesker. Det er anpartsselskabet Hotel Vilsund 

Strand, som er arrangør af gudstjenesten, som har 
været afholdt i mere end 25 år.

De sidste år har det på skift været Pastor Peter 
Noor, fra Frøslev, og Pastor Steen Sunesen fra Lød-
derup, der holder prædikenen, og Iversen band fra 
Agger, der spiller til salmerne.

Medvirkende: Pastor Steen Sunesen, Lødderup 
og Iversen Band fra Agger.

MØDER

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag den 6. juni kl. 14.30

hos Lilian Linde, Frejasvej 20
Juli og august ferie

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag, den 12. juni kl. 18.00

»Tur i det blå« – Afgang fra Skjoldborg Kirke
Juli og august ferie
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SOGNEUDFLUGT

Lørdag den 25. august 2018 med afgang fra 
Skjoldborg og Sjørring Kirker. 

Årets sogneudflugt går til Thorsminde og Nørre 
Vosborg.

Vi starter med en rundvisning i Thorsminde 
kirke ved sognepræst Jacob Sanddal

Derefter skal vi have en guidet rundvisning på 
Strandingsmuseet St. George i Thorsminde. Der 
bliver lidt tid på egen hånd på museet inden vi skal 
spise frokost i deres cafe.

Så kører vi til herregården Nørre Vosborg ved 
Vemb, hvor en guide venter os, og vil vise os rundt 
på herregården i cirka en time. 

Når vi har set de fine omgivelser, skal vi drikke 
eftermiddagskaffe i restauranten. Derefter går tu-
ren hjemover

Afgang med bus fra Sjørring kirke kl. 8.15 og fra 
Skjoldborg kirke kl. 8.30

Forventet hjemkomst til Skjoldborg kirke kl. 
18.15 og Sjørring kirke kl. 18.30

Pris inklusiv: Rundvisninger, entré, frokost, efter-
middagskaffe og bus. 150 kroner pr. person. Beta-
les på turen. 

Tilmelding senest den 13/8 2018 til:
Karin Fenger Madsen på telefon 2247 1967 eller på 
mail: madsen_karin@hotmail.com
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BABYSALMESANG

Babysalmesang handler om nærvær – gennem 
sang, remser, dans og leg; hvor babyerne får brugt 
alle sanserne. Når man synger for og med sit barn 
formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed. 
Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns 
personlige udvikling. 

Her bruger mor/far sig selv som omdrejnings-
punkt for deres baby i ca. 40 min.; af og til afbrudt 
af en aktivitet som f.eks. sæbebobler – hvor vi ser 
og lytter. Det handler ikke om at være en factor 
X-sanger; men om at ville nærværet med sit barn! 
Mors stemme er jo den bedste stemme i verden, da 
baby har kendt den siden de lå inde i maven.

Babysalmesang foregår i kirken; både for at blive 
»dus« med rummet, men også fordi kirkens rum 
giver ro og mulighed for forskellige klang-farver 
og stemninger.

Desuden er kirken et godt rum at synge  i – san-
gen får vinger!

Babysalmesangen har et forløb over 8 gange; 
så babyerne, og forældre,  når at blive kendte med 
sangene og formen.

Der er mulighed for at gå til babysalmesang i 
Sjørring Kirke kl. 10.30 torsdage fra d. 23/8 til 
11/10.

I er velkommen, og det er for alle i Sjørring-
Thorsted-Skjoldborg og Kallerup sogne; men også 
andre i Thisted provsti, da det er et provstihold. 

Det koster ikke noget at deltage.
Vi har lavet et loft på 10 babyer, og man kan 

tilmelde sig hos nedenstående, også hvis man har 
spørgsmål.

Dette hold henvender sig til babyer imellem 
2 mdr.  og  8 mdr.; og I må gerne medbringe et 
tæppe.

Efter salmesangen er der mulighed for lidt fæl-
les hygge over en kop kaffe/ the samt  »ammestue-
historier«.

Til slut vil jeg bare byde velkommen - og kom frit. 
I er også velkommen, selv om I ved, der er gange, 

I ikke kan.

Med venlig hilsen

Annette Boch Pedersen
Organist i Tilsted og STSK kirker
Mail: annetteboch@gmail.com
Mobil: 2196 4448
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ÅRETS KONFIRMANDER

Hjertelig tillykke til årets konfirmander

Konfirmeret i Sjørring Kirke, Store Bedefredag d. 27. april 2018

Konfirmeret i Skjoldborg Kirke, søndag d. 29. april 2018
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 STJERNESTUND OG MINIKONFIRMANDER

Fotocollage fra Stjernestund d. 19. april »Kristendommens komme« samt årets minikonfirmander.
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227.  
Mail: skkakirker@gmail.com

Organist:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940

Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Tlf. 2014 1175  
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk 
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:   
Ole Heskjær, Skråvej 1, Næstrup 

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.

ADRESSER
Sognepræst 
Unna-Pernille Gjørup Jensen 
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 
Tlf. 9793 1061
Mobil: 2257 4658
Mail: upg@km.dk
Indtil d. 17. juni.

Mandag er fast fridag. 

Se yderligere informationer på 
næste side.

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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Søndag den 3. juni kl. 10-16: 

Indvielse af sognehuset i Sjørring 

Lørdag den 9. juni kl. 14.00: 

Dåbsjubilæum i Sjørring kirke (døbt i 2013) 

Mandag d. 23 juli kl 19.30 og kl 21.00: 

Gøglergudstjeneste på Hotel Vildsund Strand

Søndag den 5. august kl. 14.00: 

Friluftsgudstjeneste i Oasen ved 

Skjoldborg Præstegård

Onsdag den 15. august kl. 19.00: 

Sjørring kirke – Kend din kirke 

Lørdag den 25. august: 

Sogneudflugt

Lørdag den 15. september: 

Sjørring i bevægelse. 

OPSLAGSTAVLE

FARVEL

TIL MENIGHEDERNE

GLUTENFRI OBLATER

Der er nu indkøbt glutenfri oblater til Sjør-
ring og Skjoldborg Kirker. Giv blot et praj 
før gudstjenesten, hvis du har brug for dette 
ved altergangen.

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 (september-november 2018) er 
den 16. juli 2018. Materialet indsendes til:  
Kirsten Fonseca, waki@post9.tele.dk

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

I sommeren 2018 er der grundet ledighed i præste-
stillingen en gudstjeneste pr. søndag i pastoratet. 
Der kan af samme grund ske ændringer i gudstje-
nestetiderne. Dette vil i givet fald blive meddelt via 
dagspressen og i kirkerne.

Henvendelse vedr. kirkelige handlinger i juli-
august rettes til: 

18. juni - 12. juli: Anna-Marie Sloth, 
T: 2274 1552; E: ams@km.dk

13.-22. juli: Helle Sommer Kjærgaard, 
T: 2138 8665; E: hsk@km.dk

23. juli - 12. august: Anne Marie Nande, 
T: 9797 4014; E: anmn@km.dk

13. -24. august: Anna-Marie Sloth
25.-31. august: Helle Sommer Kjærgaard

Spørgsmål vedrørende ovenstående rettes til Thi-
sted Provstikontor, T: 9798 1407 eller provst Mari-
ann Amby, T: 5115 4407. 

Mariann Amby, provst

Unna-Pernille Gjørup Jensen holder sin sidste 
gudstjeneste i vort Pastorat søndag, den 17. juni kl. 
10.30 i Sjørring Kirke.

Efter gudstjenesten vil der være lejlighed til at 
hilse farvel over en kop kaffe i kirken. 

Menighedsrådet
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

JUNI

03. 1. s. e. trin. 10.00 1

10. 2. s. e. trin. 10.30 UPG

17. 3. s. e. trin. 10.30 UPG 2

24. 4. s. e. trin. 09.00 AMS

JULI

01. 5. s. e. trin. 09.00 AMS

08. 6. s. e. trin. 10.30 AMS

15. 7. s. e. trin. 10.30 JK

22. 8. s. e. trin. 09.00 AMN

29. 9. s. e. trin. 10.30 HB

AUGUST

05. 10. s. e. trin. 14.00 EA 3

12. 11. s. e. trin. 09.00 AMS

19. 12. s. e. trin. 10.30 AMS 09.00 AMS

26. 13. s. e. trin. 10.30 EA

SEPTEMBER

02. 14. s. e. trin. 10.30

1: Biskoppen.

2: Afskedsgudstjeneste med kirkekaffe og et farvel til Unna-Pernille.

2: Friluftsgudstjeneste.

HB: Henning Bjørndal; JK: Jørgen Kjærgaard; AMS: Anna-Marie Sloth; EA: Eskil Agger


