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PÅSKESALME

Krist stod op af døde
i påskemorgenrøde!

Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:

Ære være Gud i det høje!

Det er en af de rigtig gamle påskesalmer, der findes 
i vores salmebog. Salmen er oprindelig tysk og blev 
allerede sunget i 1200-tallet. Og det er faktisk lidt 
sjovt og også en smule mærkeligt, fordi dengang 
var kirkesproget udelukkende latin. Men allige-
vel fandtes i hele Europa en række kristelige vers 
på modersmål. Man kaldte dem »lejser«, fordi de 
oftest sluttede med den gamle græske bøn: »Kyrie 
eleison«, som betyder: »Herre, forbarme dig over 
os!«

Disse modersmålsvers blev sandsynligvis ikke 
sunget under den almindelige højmesse i kirken, 
men menigheden fik dog lov at istemme dem i 
kirken på store festdage fx ved påskespil, helgen-
processioner og valfarter. Da Luther reformerede 
kirken tog han med glæde dette vers og andre mo-
dersmålsvers med i sin første salmebog.

Omkring denne tid fik salmen et andet og tredje 
vers til. Da den i 1528 for første gang dukkede op 
i en danske salmebog, blev den allerede betegnet 
som »en af de gamle salmer fra pavetiden«. Si-
den blev den flere gange bearbejdet og både tekst 
og melodi tilpasset århundredets behov og smag. 

Også Grundtvig bearbejdede salmen flere gange og 
gav den så den form, som vi kender i dag. Da den i 
1953 blev optaget i Den Danske Salmebog tilføjede 
man et Halleluja-vers, som svarede til den gamle, 
reformatoriske melodi fra Luthers tid. Sådan fin-
des den i vores Salmebog i dag som nr. 218.

Salmen er nærmest tidløs og omspænder hele 
kirkeåret, ja, den har en sådan universal karakter, 
at den kan synges hele året rundt og alle steder. 
Med dens jubelråb til påskemorgen i begyndelsen 
»Krist stod op af døde i påskemorgenrøde!« og 
dens slut, som gentager englenes jubelsang, som de 
sang  foran hyrderne på marken julenat »Ære være 
Gud i det høje!« rækker salmen ud til begge vore 
store kristne højtider. Linjerne i midten »Thi syn-
ger lydt og sjæleglad hans menighed i allen stad« 
henviser til at enhver by, hele den beboede jord vil 
juble til Guds ære.

For mig er salme 218 en af de allerstørste og im-
ponerende lovprisningssange i vores salmebog, en, 
der udtrykker påskeglæden, Guds sejr over dødens 
magt med en fantastisk livsbekræftende fanfare.

Glædelig påske!
Lisa Bremer

(Oplysningerne om salmens historik findes i Jør-
gen Kjærgaards Salmehåndbog fra 2003)
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FOKUSAFTENER I SJØRRING SOGNEHUS

Et hyggeligt møde med fælles spisning, et op-
læg og meningsfulde samtaler – det er:

Fokusaftener i Sjørring Sognehus

Fokusaften betyder, at vi tager et tema i fokus 
og prøver at blive klogere på det. Fokusaftener 
har derfor en nysgerrig og undersøgende ka-
rakter, men der holdes også et oplæg hver gang, 
så vi har noget at forholde os til.

Tema til de tre aftener er »Den treenige 
Gud«. Vi har den første aften lagt vægten på 
Gud Faderen, den anden aften på Jesus Kristus 
og vil så den tredje aften se nærmere på Hel-
ligånden.

Fokusaftener begynder kl. 17.30 med fælles 
spisning, og derfor er det nødvendigt at tilmel-
de sig til Kirsten Fonseca på tlf. 2393 3790 eller 
waki@post9.tele.dk

Den sidste aften for denne sæson er onsdag 
den 27. marts, kl. 17.30-20.00.

Hvis man var forhindret de første aftener, 
kan man sagtens deltage alligevel.

Prisen pr aften er 40 kr./pers mht. spisning.

Vel mødt til Fokusaften
Lisa Bremer og menighedsrådet

FASTELAVN ER MIT NAVN...

Søndag den 3. marts er der fastelavn 
igen! Og derfor holder vi lidt andre 
gudstjenester i vores sogn. Har du lyst 
til at komme i kirke den dag, udklædt 
måske, med hele din familie, så er disse 
gudstjenester noget lige for dig. Vi vil 
holde familiegudstjenester i børne-
højde, som ikke varer længere end 30 
minutter og er præget af sang og fortæl-
ling af en bibelhistorie. Efter gudstjene-
sterne fortsætter festen i de forskellige 
foreningers regi.

Familiegudstjenesten den 3. marts i 
Skjoldborg kirke er kl. 13.00 og i Sjør-
ring kirke kl. 14.00.

Jo flere vi er, jo sjovere bliver det!
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INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Søndag den 10. marts 2019 er der indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp. Denne dag er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet, nemlig kl. 9.00 i Thor-
sted Kirke. Det betyder, at mange kan hjælpes ad 
med at samle ind og at kirkegængerne har mu-
lighed for at være hjemme og få besøg af indsam-
lerne. Vi håber alle vil støtte et vigtigt formål.

Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit af-
fald og droppe flyrejsen – men hvor meget for-
skel kan du egentlig gøre ene mand eller kvinde? 
Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, 
når vi gang på gang hører om klimaforandrin-
gernes konsekvenser. Men her er din chance for 
at gøre noget, der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsam-
ling dedikeret til de klimaforandringer, som 
rammer os alle sammen. Men som rammer 
særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er 
man ikke nær så godt klædt på til det nye klima, 
som vi er i Danmark. Man mangler kloaksyste-

mer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. 
Man mangler broer, der kan bringe folk i sik-
kerhed. Mangler vand, når tørken tømmer de-
poterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper 
op. 

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne 
til, at 821 millioner mennesker – svarende til 
hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet 
er på vej op.

Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi 
kender dem. Og vi har brug for dig.

Som indsamler og/eller giver er du med til at 
samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan 
udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til 
at give/ samle ind til rent drikkevand og mad, 
der kan overleve tørken. Du er med til at klæde 
verden på til klimaforandringerne. Og du er 
ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsam-
lere og/eller givere, der står sammen om ver-
dens nok vigtigste sag.

Sæt allerede nu kryds 
ved den 10. marts

Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid 
er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af 
generationer deler vores søndag med menne-
sker, der virkelig har brug for hjælp.

Der er brug for flere indsamlere i Sjørring. 
Tak om du vil tilmelde dig som indsamler til 
Kirsten Humlum, tlf. 2112 1031 allerede nu.

Det nytter!
Ved sidste års indsamling nåede Sjørring-
Skjoldborg Pastorat et indsamlingsresultat på 
kr. 9.455,50. På landsplan blev der samlet 11 
millioner kroner ind til verdens mest udsatte.
 

Hjælp med at gøre verden 
KLIMAKLAR!

Når tørken rammer, uddeler Folkekirkens 
Nødhjælp rent drikkevand. Her er vi i Cambodja 
i 2016. Foto: Peter Bo Larsen/Picasa
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AKTIVITETER

Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00-21.30 
i Sognehuset i Sjørring

FOREDRAG MED FORSTANDER PÅ LØGUM-
KLOSTER REFUGIUM HELLE SKAARUP

Helle Skaarup holder foredrag om sit liv med mu-
sikeren Peter Bastian.  Foredraget har titlen »Altid 
allerede elsket – set fra sidelinjen«.  Ud fra bogen 
skrevet af Peter Bastian: »Altid allerede elsket«. »Vi 
fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de 
gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab 
med Peter,« siger Helle Skaarup.

Bevidstheden som ressource og samarbejds-
partner har været omdrejningspunkt, og under-
vejs i fortællingen kommer vi vidt omkring meget 
mellem jord og himmel. Høresansen, sjæle-om-
sorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, ska-
bende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og 
døden. 

Pris 25 kr. incl. kaffe og kage.

Den 3. april kl. 19.00 
i Skjoldborg Præstegård

SY- OG NØRKLEAFTEN

Har du tid og lyst til at hjælpe med forskelligt 
håndarbejde i kirkeligt regi?

I så fald, så får du nu mulighed for det, for vi 
vil nemlig prøve at samle deltagere til en sy- og 
nørkleaften.

Vi skal først og fremmest reparere dragterne 
til krybbespillet. Det er nemlig tiltrængt med et 
eftersyn.

Men man kan også tage strikketøjet med og lave 
dåbsklude eller andet.

Vi forventer en hel uformel aften, hvor vi også 
får tid til at drikke kaffe og sludre. Menighedsrå-
det er vært ved kaffen.

Og så må du gerne medbringe symaskine og 
strikkepinde, men det er ikke en betingelse.

Måske bliver det så sjovt, at vi får lyst til at lave 
flere håndarbejdsaftener.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afhol-
des 19. marts, 8. maj og 12. juni kl. 19.00.

MØDER

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
5/3 kl. 19.30 hos

KFUM&K, Rosenkrantzgade 6, Thisted.   
2/4 kl. 19.30 hos

KFUM&K, Rosenkrantzgade 6, Thisted.   
7/5 kl. 19.30 hos

KFUM&K, Rosenkrantzgade 6, Thisted.   

MISSION AFRIKA OG DANMISSION
13. marts kl. 14.30 hos 

Lilian Linde, Frejasvej 20, Sjørring
3. april kl. 14.30 hos 

Betty Johnsen, Dissingsgade 9 , Sjørring
8. maj kl. 14.30 hos

Bodil Heskjær, Vingen 2, Thisted
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GUDSTJENESTER I PÅSKEDAGENE

SKJOLDBORG KIRKE - ISTANDSÆTTELSE

Det er ca. 50 år siden, der sidst er lavet indvendig 
vedligeholdelse i kirken. Det er meget tiltrængt, og 
nu er Nationalmuseet, kalkningstjenesten og kon-
servator færdige med de indledende undersøgelser, 
arkitekt Asger Thomsen har udfærdiget et projekt, 
som Thisted provsti og Aalborg stift har godkendt.

Kirken lukker efter konfirmationen (19. maj) 
og så går håndværkerne i gang. Altertavle, præ-
dikestol og orgel pakkes ind. Bænkene tages ud. 
Murene renses grundigt ned og kalkes. Loft   og 
bænke males, gulv slibes ned og det hele sættes på 
plads igen. 

Arbejdet er lovet færdigt midt i november. Det 
glæder vi os til.

Kirkeværge Lisbeth Hornstrup.

SKÆRTORSDAG
holder vi gudstjeneste ved aftentimen, fordi 
det var hen ved aften, at Jesus mødtes med sine 
disciple til det jødiske påskemåltid, som senere 
hen blev til nadver. Vi vil holde gudstjeneste kl. 
18.00 i sognehuset i Sjørring rundt om et dæk-
ket bord. Vi vil fejre nadver og gudstjeneste 
rundt om bordet samtidig med at vi spiser til 
aften, ligesom de første kristne gjorde, når de 
kom sammen. Velkommen til en meget ander-
ledes gudstjeneste.

LANGFREDAG
holder vi gudstjeneste for at huske Jesu kors-
fæstelse og død. Gudstjenesten, som fejres i 
Skjoldborg kirke kl. 10.30 er præget af enkel-
hed og liturgiske rammer. Husk sammenhæng: 
Uden at være med til at minde om døden, kan 
der ikke være den ægte opstandelsesglæde på-
skemorgen! Døden er en forudsætning for op-
standelsen.

PÅSKEMORGEN
begynder vi tidligt med en gudstjeneste kl. 6.00 
i Skjoldborg kirke. Da påske ligger så sent i år, 
som den nu gør, kan vi ikke være med i bevægel-
sen fra mørke til lys, men vi kan samles kl. 6.00 
foran Skjoldborg kirke med dens fantastiske 
udsyn over Limfjorden mod øst og sammen se 
solopgangen, som begynder kl. 6.03. Vi afslutter 
udenfor kirken med en morgensalme og fort-
sætter med påskegudstjenesten inde i kirken. 
Efter gudstjenesten inviteres til fælles morgen-
mad i præstegården i Skjoldborg. Medbring 
venligst lidt til morgenbordet (marmelade, ost, 
smør m.m.). Menighedsrådet sørger for kaffe og 
rundstykker.

PÅSKEDAG
fejres også med en festlig højmesse i Sjørring 
kirke kl. 10.30.

2. PÅSKEDAG
holder vi fælles gudstjeneste for vores pastorat 
sammen med Tilsted sogn i kirken i Tilsted kl. 
10.30.
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 STJERNESTUND I SKJOLDBORG KIRKE

FÆLLESSANG I THORSTED KIRKE

EFTERLYSNING

En kort familiegudstjeneste i børnehøjde og fælles spisning 
bagefter – det er Stjernestund!

Næste Stjernestund holdes 
torsdag den 2. maj kl. 17.00 i Skjoldborg kirke

Denne gang arrangeres stjernestund sammen med spejder-
ne. Denne børnevenlige gudstjeneste på de mindste børns 
præmisser varer ca. 30. min., hvorefter der er mulighed for 
at spise aftensmad sammen. Maden er gratis for alle bør-
nene og koster kr. 30 for voksne. Mht. spisning vil vi gerne 
have tilmelding senest lørdag den 27. april til Kirsten Fon-
seca tlf. 2393 3790 eller waki@post9.tele.dk

Alle børn med deres familier og alle barnlige sjæle er vel-
kommen!

Nedennævnte gravsteder er udløbet på fred-
ning og aftaler efter 30 år. Afdøde er:
Børge Jepsen: 
Født 9. september 1907 død 15. januar 1972
Magda Othilie Nielsen Jepsen : 
Født 7. februar 1910 død 24. september 1988

Hvis man kendte  afdøde bedes man venligst 
henvende sig til graver ved Sjørring kirke:
Morten Gregersen på telefon nr. 20141175

Fællessang d. 4. maj i Thorsted kirke kl. 19.00

Befrielsesaftenen den 4. maj 1945 er længe siden, 
men der er stadig behov for at mødes om det gode 
budskab. Denne aften vil vi ved hjælp af musik, 
sang og fortælling mindes en anden tid, men sam-
tidig også glædes over vores egen genvundne fri-
hed. 

Vi skal høre Arne Clausen fra Sjørring, der vil 
bidrage med lokalhistoriske fortællinger om be-
sættelsen og befrielsen. Kirkens organist Annette 

Boch Pedersen spiller for til fællessang fra højsko-
lesangbogen. Ord og toner hvor vi mindes besæt-
telsen og befrielsen, men også sange om foråret og 
det spirende liv. 

Der er fri entré til denne aften, og undervejs er 
menighedsrådet værter ved en kop kaffe og the.                                                                                                           

Thorsted kirke byder denne lørdag aften alle 
velkommen i stearinlysets skær.
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MINIKONFIRMANDER

KONFIRMATIONER

SJØRRING KIRKE DEN 17. MAJ:
Asta Fredsøe Sørensen
Clara Marie Hyldgaard

Ellen Morsing Christiansen
Malthe Landbo Hyldahl

Kasper Christensen
Katrine Kolby Birkemose

Kristian Javier Frost Jensen
Marcus Ryttersgaard Sejersbøl

Marie Yde Dahl
Michael Elvang Ranneries

Mille Høj Ruby
Naja Brogaard Arneraq Jensen

Nicklas Dahl-Nielsen
Sarah Ingeborg Havshøj Jacobsen

Mikkel Bagger Korsgård
Silas Vilsgaard Votborg

Søs Elisabeth Kjær Nielsen
Tobias Dahl Poulsen

Josefine Hummelshøj Larsen
Emil Wium Svendsen
Johanne Bust Facius

Emma Sund Kristensen
Jacob Høegh Thomsen

Rene Nsambu Andersen

SKJOLDBORG KIRKE DEN 19. MAJ: 
Frederikke Brogård Pedersen
Noah Tomas Bolsmand Linde

Benjamin Kjær Holst
Peter Klim Petersen

Anna Katrine Gellert Jensen

THORSTED KIRKE DEN 26. MAJ: 
Jasmin Hedegaard Andersen

Minikonfirmand i Sjørring/Thorsted
Så er det tid tid at gå i gang med et nyt hold mini-
konfirmander! 

Går du i 3. klasse og bor i Sjørring eller Thor-
sted, er du hjertelig velkommen til at komme til 
minikonfirmand her i foråret 2019.

Vi mødes om tirsdagen kl. 14.00-15.30 i det nye 
sognehus i Sjørring. 1. gang den 30. april. Forløbet 
varer indtil 11. juni. I bliver hentet fra skolen og 
ført tilbage til skolen/sfo’en, medmindre andet er 
aftalt med jeres forældre. 

Minikonfirmand er et tilbud fra folkekirken, 
som gælder både dem, der er døbt og dem, der 
ikke er døbt.

Hver tirsdag vil vi høre en historie fra Biblen, 
synge en hel del sange, spise sammen og være krea-
tive på forskellige måder – og det kan spænde fra 
klippe og klister-kreativiteter til opdagelsesture i 
kirken og på kirkegården. 

Deltagelse i minikonfirmand er gratis, men man 
skal tilmelde sig til Lisa (gerne skriftligt via mail: 
lib@km.dk eller sms: 9395 3009). Vi ses!

Kærlige hilsner fra dit minikonfirmandteam
Annette (musiker) og Lisa (præst)

Minikonfirmand i Skjoldborg/Kallerup
Også i Skjoldborg/Kallerup vil vi tilbyde et forløb 
for minikonfirmander, men for at opnå et større 
hold udskyder vi forløbet til næste forår. Det er 
meget sjovere at synge, lege, spise sammen og være 
kreativ, når man er lidt flere på holdet. Derfor vil vi 
gerne sammenlæse børnene fra 3. og 4. klasse til et 
hold minikonfirmander i Skjoldborg præstegård. 
Alle børn, der i næste skoleår går i 3. og 4. klasse 
og bor i Skjoldborg eller Kallerup vil derfor blive 
inviteret til minikonfirmand i 2020.

Kærlige hilsner  
Lisa Bremer og menighedsrådet.

Årets konfirmander i Sjørring, Skjoldborg og Thorsted kirker:
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BABYSALMESANG I TILSTED KIRKE

Ps. Næste hold starter  i 
Sjørring kirke  torsdag 
den 22. august.

Kære forældre i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne

 Der er et tilbud om babysalmesang i Tilsted kirke her i foråret.
Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor og barn i kirkens rum, hvor vi 

synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet.
Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget 

sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af 
nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige 
udvikling.

Derfor inviterer vi til  babysalmesang i Tilsted kirke hver  torsdag fra kl. 10.30  til 11.30 
– med start torsdag den 25. april og syv torsdage frem(dog ikke Kristi Himmelfart).

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller te og lidt tid til at sludre sammen inden vi 
går hjem. Medbring gerne et lille tæppe som barnet kan ligge på.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, man tilmelder sig hos Annette Boch Pedersen via mail 
på annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448. Hvis man en dag er forhindret er det 
fint, hvis man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke og organist 
Annette Boch Pedersen
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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:
Lisa Bremer
Tlf. 9395 3009
Mail: LIB@KM.DK

Mandag er fast fridag. 

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 
Tlf. 9793 1061

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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Torsdag den 7. marts kl. 19.00-21.30 Sogneaften i Sognehuset i Sjørring

Onsdag den 27. marts kl. 17.30-20.00 Fokusaften i Sognehuset i Sjørring

Torsdag den 28. marts kl. 19.00-21.00 Litteraturkreds i Sognehuset i Sjørring

Onsdag den 3. april kl. 19.00 Sy- og nørkleaften i Skjoldborg Præstegård

Torsdag den 25. april kl. 19.00-21.00 Litteraturkreds i Sognehuset i Sjørring

Torsdag den 2. maj kl. 17.00 Stjernestund i Skjoldborg Kirke

Lørdag den 4. maj kl. 19.00 Befrielsesaften i Thorsted kirke

Torsdag den 23. maj kl. 19.00-21.00 Litteraturkreds i Sognehuset i Sjørring

OPSLAGSTAVLE

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 (juni-august 2019) er den 15. 
april 2019. Materialet indsendes til: Kirsten 
Fonseca, waki@post9.tele.dk

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

INTERNATIONAL 
GUDSTJENESTE

med sange fra Taizé
Fredag d. 19. april 2019 kl. 19.00

i Hillerslev Kirke 

Kom som du er – Syng på 
dit eget sprog – Tænd et lys

Come as you are – Sing with us in 
your own language – Light a candle

Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel? 
Need a lift? Or if you offer to drive: 

Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, 
tlf. 2466 2437

Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd 
& kirkerne i Thisted provsti

www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
  Hillerslev Kirke i Thy

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 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. Det skal understrege, at bar-
nedåben ret beset bør placeres i sin rette sammen-
hæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man 
døbes til menighedens fællesskab – med menighe-
den som vidner på dåben.
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GUDSTJENESTER

Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

MARTS

03. Fastelavn 13.00 LIB 1 14.00 LIB 1

10. 1. s. i. fasten 09.00 LIB

17. 2. s. i. fasten 10.30 HSK KK

24. 3. s. i. fasten 10.30 LIB 09.00 LIB

31. Midfaste 10.30 LIB

APRIL

07. Mariæ Bebudelse 09.00 LIB 10.30 LIB KK

14. Palmesøndag 09.00 HSK

18. Skærtorsdag 18.00 LIB 2

19. Langfredag 10.30 LIB 2

21. Påskedag 10.30 LIB 06.00 LIB KK 2

22. 2. påskedag Fælles med Tilsted

28. 1. s. e. påske 09.00 LIB 10.30 LIB

MAJ

02. Stjernestund 17.00 LIB 1

05. 2. s. e. påske 10.30 LIB KK 09.00 AMN

12. 3. s. e. påske 09.00 AMS KK

17. Bededag 09.00 / 10.30 LIB 3

19. 4. s. e. påske 10.30 LIB 3

26. 5. s. e. påske 10.30 LIB 3

30. Kristi Himmelfart 10.30 LIB 09.00 LIB

JUNI

02. 6. s. e. påske 09.00 AMS

KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 

1: Familiegudstjeneste (se omtaler i bladet) / 2: Se omtale inde i bladet / 3: Konfirmation

LIB: Lisa Bremer  /  AMS: Anna-Marie Sloth  /  HSK = Helle Sommer


