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SALME 89

»Lovet være Herren, Israels Gud, 
for han har besøgt og forløst sit folk,
for at fri os fra vore fjenders hånd.
Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed,
hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os,
for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens 
skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.«

Sådan hedder det i udtræk fra Lukasevangeliet 1, 
68-79. Versene stammer fra det, der hedder Zaka-
rias lovsang. Den gamle jødiske præst Zakarias og 
hans kone har efter lang ufrugtbarhed endelig fået 
en søn, som de efter englens anvisning kalder »Jo-
hannes«. Han skal være profet og berede vejen til 
Guds søn. I dag er denne dreng kendt som Johan-
nes Døberen. Og ja, han har virkelig beredt vejen 
til Kristus. Derfor er det også oplagt at huske ham 
her i adventstiden.

Den tidligere præst, domprovst, biskop og sal-
medigter Johannes Johansen har i 1996 skrevet en 
adventssalme, som har denne gamle lovsang fra 
biblen som baggrund. Salmen står i Salmebogen 
under nr. 89 og begynder sådan:

»Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens lykke,
mod solopgangstimen med fuglenes sang.«

Andre steder i salmen hedder det:

»Befriet bliver vi for hver eneste fjende,
selv fjenden, der har vore hjerter besat...«

og:

»Han leder vor fod ad den vej, vi skal drage
til freden, der heler vor suk og vor ve...«

Det er nemt at genkende den gamle lovsang i Jo-
hannes Johansens digtning. Men Salme 89 er al-
ligevel meget mere end bare en gendigtning af en 
bibelsk tekst. Den er også en fortolkning og et for-
søg på at sætte de gamle ord ind i en ny sammen-
hæng, nemlig i adventstidens særlige stemning og 
forventning: Midt i den kolde og mørke vintertid 
forbereder vi os til at Kristus vil blive født og Gud 
vil besøge sit folk som en solopgang efter en lang 
og mørk nat.

Det kan godt anbefales her i denne tid at læse 
teksten i salme nr. 89 langsomt og højt og lade sig 
berøre af de mange gode budskaber, der ligger gemt 
i ordene. Og hvis du er nysgerrig efter melodien, så 
synger vi den til alle gudstjenester i adventstiden i 
år. Så får vi lært den!

Med ønsket om en glædelig jul
Lisa Bremer
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JULEFÆLLESSANG I KALLERUP KIRKE

MØDERSOGNEHUSVÆRT

Torsdag, den 19. december kl. 19.00
Vi synger sammen fra den nyeste højskole-
sangbog i en god times tid, hvor vi nyder fæl-
lesskabet og en stemningsfuld aften op til jul.

Vores organist Annette Boch Pedersen ar-
rangerer aftenen og spiller til på klaver. Der 
bliver også mulighed for at foreslå sange og 
salmer, - dem man har længtes efter at synge 
lige siden sidste jul! 

Derforuden bliver der mulighed for at høre 
et par lyse pigestemmer, der synger i Nord-
vestjysk Pigekor til daglig. De bor desuden i 
Skjoldborg-Kallerup sogn.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe 
efter sangen.

Alle er velkommen, og der er fri entré.

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag, den  7. januar kl. 19.30 hos 

Kirsten og Holger Poulsen, Korshøjvej
Tirsdag, den 4.  februar kl. 19.30 hos 

KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade Thisted
Tirsdag, den 3. marts kl. 19.30 hos 

KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade, Thisted

MISSION AFRIKA OG DANMISSION
Onsdag den 4. december kl 14.30 hos 

Lilian Linde, Frejasvej 20, Sjørring
Onsdag den 8. januar kl 14.30 hos 

Bodil Heskjær, Vingen 2, Thisted
Onsdag den 5. februar kl 14.30 hos 

Betty Johnsen, Dissingsgade 9, Sjørring

Vi byder velkommen til Vivi Tholander Jensen fra 
Thorsted, som er ansat som ny sognehusvært.

Hendes opgave er bl.a. at lave aftaler om leje, 
udlevere nøgler, og føre tilsyn efter brug af huset. 
Desuden har hun tilsyn med huset med henblik på 
teknik og lignende samt har ansvar for rengøring.

Vivi Tholander Jensen kan kontaktes på
Tlf. nr. 29 64 88 15 eller
mail: skallerup@hotmail.dk

Mere om sognehusets vedtægter og husorden:
Se vores hjemmeside: STSK-Kirker.dk
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Koncert 
i Skjoldborg kirke 

 
 
 

Willy Egmoses Trio 

tirsdag den 3. december 2019 
kl. 19.00 – 20.30 

 

Billetpris: 100,- kr 
 

Billetter kan reserveres hos graveren ved Skjoldborg kirke, 
Svend Nielsen, tel. 21 76 32 27 

eller købes ved døren den 3. december 

KONCERT
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JULEAFSLUTNINGER MED INSTITUTIONERNE

KYNDELMISSE I KALLERUP KIRKE

SOGNEAFTEN I SJØRRING SOGNEHUS

Onsdag den 26. februar kl. 19.00

Oplevelser fra Afghanistan  
– en feltpræsts beretning

Jesper Wiborg Andersen vil denne aften for-
tælle om sit virke som feltpræst.

I efteråret 2016 var han udsendt til Kabul i 
Afghanistan, hvor han stod til rådighed for de 
danske soldater.

Undervejs i foredraget skal vi se billeder fra 
turen. Vi skal høre om, hvad de danske solda-
ter laver i Kabul. Jesper vil også fortælle om, 
hvilke udfordringer man kan møde som felt-
præst.

Torsdag den 12. december kl. 10.30
Sjørringvold Efterskole

Onsdag den 18. december kl. 9.00 
STU Skjoldborg i Skjoldborg kirke

Onsdag den 18. december kl. 10.30 
Fribørnehave Skjoldborg og dagpleje Sundby i 
Skjoldborg kirke

Torsdag den 19. december kl. 8.30  
Sjørring skole klassetrin 0-3

Torsdag den 19. december kl. 9.30  
Sjørring skole klassetrin 4-6

Torsdag den 19. december kl. 10.30  
Sjørring skole klassetrin 7-9

Kallerup Kirke 
d. 2. februar kl. 17.00         

En musikgudstjeneste, hvor 
vi fejrer lysets komme med 
læsninger og i musik og fæl-
lessang
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FASTELAVN ER MIT NAVN...

SANG- OG MUSIKAFTEN I SJØRRING KIRKE

Søndag den 23. februar er der fastelavn igen! 

Og derfor holder vi lidt andre gudstjenester i vores 
sogne. 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 børnehøjde, 
som ikke varer længere end 30 minutter og er præ-
get af sang og fortælling af en bibelhistorie. Efter 
gudstjenesterne fortsætter festen i de forskellige 
foreningers regi.

Familiegudstjeneste den 23. februar i Sjørring 
Kirke er kl. 13.00 og i Skjoldborg Kirke kl. 14.00.

Onsdag, den 5. februar kl. 19.30 i Sjørring Kirke

SANG OG MUSIKAFTEN 

V/ MUSIKMAKKERPARRET  
KRISTINA BROGAARD PEDERSEN  
OG SØREN ANDERSEN

Kristina Brogaard Pedersen, som mange kender 
som et lokalt musikalsk talent, som musiklærer på 
Sjørring Skole, som vikarorganist i Sjørring-Thor-
sted, Skjoldborg og Kallerup Kirker, som under-
viser ved Musikskolen i Thy, som akkompagnatør 
for Nordvestjysk Pigekor m.m. vil nu give os en ny 
musikoplevelse. Sammen med sin musikalske ven 
Søren Andersen fra Vordingborg giver de eksem-
pler på egen digtning og musik.

Første del kommer til at handle om Grundtvig. 
Gennem fællessang og fortælling og måske lidt 
magi vil de se om det ikke kan lykkes at vække »de 
levende ord«! 

Anden afdeling bliver en bred vifte af helt egne 
sange, hvor de synger og fortæller om livet og dø-
den og lidt af det som findes derimellem.

Kristina Brogaard Pedersen og Søren Andersen 
fortæller også lidt om tilblivelsen af deres sange.
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

TAG BØRN MED PÅ BØRNEFESTIVAL I THY

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring kir-
ke, med opstart sidst i januar.

Babysalmesang er en stund med nærvær mel-
lem mor og barn i kirkens rum, hvor vi synger og 
leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen 
med barnet.

Børn i alderen 2-8 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 Sjør-
ring kirke – 8 torsdage fra kl. 10.30  til 11.30 – med 
start torsdag d. 30. januar. Vi holder fri i uge 7.

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.

annetteboch@gmail.com eller på tlf. 21 96 44 
48. Hvis man en dag er forhindret er det fint, hvis 
man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke 
samt organist Annette Boch Pedersen

Giv børn en unik oplevelse i foråret, ved at tage dem med på KFUM og KFUK’s Børnefestival, der afholdes 
d. 15.-17. maj,  i Hurup Thy. Alle kan deltage.

Nærmere herom i næste kirkeblad, men sæt allerede nu X i Familiekalenderen.

SOGNEUDFLUGTEN TIL VESTERVIG KIRKE
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FOKUSAFTENER 2019-2020

Fokusaftener 2019-2020 

I GUDS ØJE
Mine forældre ville et barn – Gud ville mig!

Men hvad ville han med mig? Hvem er jeg i Guds øje? 

Fokusaftener er tænkt som en after, hvor vi 
lægger fokus på et tema, som vi fordyber os 
i. Der er et oplæg/foredrag til hver aften, men 
også gruppesamtaler og opgaver at arbejde 
med hver for sig. Målet er, at hver deltager bli-
ver beriget af mindst en ny erkendelse.

Fokusaftener begynder med fælles spisning 
kl. 17.30, og derfor kræver det tilmelding til 
Kirsten Fonseca (waki@post9.tele.dk) senest 
to dage inden selve aftenen. Deltagelse koster 
40 kroner inklusive mad og materialer (kon-
tant på selve aftenen). Aftenerne slutter om-
kring kl. 20.30.

Fokusaftener ledes af præsten Lisa Bremer 
og er arrangeret af menighedsrådet for Sjør-
ring-Skjoldborg pastorat.

Programmet for vinter 2019/20:
Onsdag den 6. november har vi beskæftiget 
os med de forskellige mennesketyper, som 
den gamle filosof Hyppokrates (460 - ca. 370 
f. Kr.) brugte i sin typelære. Vi brugte det som 
et første skrid til at forstå, hvad Gud har tænkt 
sig med os.

Torsdag den 12. december: 
Hvad er virkeligt?
Findes der en absolut virkelighed og sandhed 
om mig og verden? Eller er virkelighed ikke 
virkelighed? Har sandhed flere facetter? Vi vil 

prøve at komme fænomenet »virkelighed« på 
spor og spørge: Hvilke konsekvenser har vores 
forståelse af virkeligheden for fores forståelse 
af os selv. Er jeg bare sådan, som jeg nu er? Eller 
kan det være, jeg er ikke den, jeg tror jeg er?

Onsdag den 15. januar: 
Hvad er min værdi?
Hvor værdifuld er jeg egentlig? Kan det måles? 
Er min selvværd det samme, som min frem-
medværd, altså det, som andre siger, jeg er 
værd? Der findes forskellige former af værdi, 
som vi vil spore efter. Og vi vil spørge: Hvad 
er jeg værd i Guds øje?

Torsdag den 20. februar: 
Hvad er mine værdier?
Hvad er det i mit liv, der er virkelig vigtig for 
mig? Hvad er »den grund hvorpå jeg bygger...«, 
som det hedder i salmen.

Onsdag den 11. marts: 
Hvad vil Gud mig?
Hvorfor er jeg her på denne skønne jord? Er 
jeg kaldet til noget? Og hvis ja, til hvad? Den-
ne sidste aften vil vi vove den store spring i 
spørgsmålet om livets mening, konkret om 
mening med mit og dit liv. Aftenen forstås 
ikke som en afslutning af et forløb, men som 
et startskud til resten af dit liv.
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SKJOLDBORG KIRKES RENOVERING

Lige efter konfirmationen blev kirken lukket. 
Tømrer og konservator gik i gang med at pakke al-
tertavle, prædikestol og orgel ind, så det ikke skulle 
tage skade.

Bænkene blev taget ned, og så gik mureren i 
gang med at vaske den gamle kalk ned. Han har 
kalket hele kirken så den er hvid og flot, bortset fra 
nogle pletter, hvor der pga. stort indhold af okker 
og andre metaller i kvaderstenene vil blive sorte 
pletter igen.

Inden maler gik i gang fik vi hjælp at Liv Stange 
fra Skyum til at farvesætte loft og bænke, og male-
ren har forvandlet loftet, så det nu har fået en flot 
lys grå farve. Det bliver et helt andet rum at være i 
end før med det mørkerøde loft.

Det viste sig, at gulvet nogle steder var angrebet 
af borebiller, så det er der behandlet imod og der-
efter er gulvet slebet og sæbebehandlet, så det nu 
ser ud som nyt.

Elektrikerne har måttet udskifte en stor del af 
ledningsnettet, da det var forældet og ulovligt efter 
nutidens love. 

Bænkene er nu grundmalet og sat op. Elektriker 
har tilsluttet varmen og derefter er bænkene blevet 
malet færdig.

Til sidst bliver orglet stemt og teleslynge indstil-
let.

Vi glæder os til at se det færdige resultat og vise 
hvor flot, det er blevet samt til igen at kunne mødes 
i Skjoldborg Kirke.

Genåbningen vil som planlagt ske:

1. søndag i Advent, hvor der er gudstjeneste kl. 10.30 og derefter kirkekaffe

DECEMBER 2019-FEBRUAR 2020 |  9



Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227  
Mail: skkakirker@gmail.com

Organist:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448

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. 2041 5910

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg 
Tlf. 2393 3790

Kirkeværge for Sjørring Kirke:   
Ole Heskjær, Skråvej 1, Næstrup,  
tlf. 6018 7483 

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:   
Lisbeth Hornstrup,  
Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 3057 0488

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

Kirkeværge for Thorsted Kirke:  
Torben Ranneries, Søndre Thorstedvej 
14, Thorsted, tlf. 9726 6027

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, 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
Mobilnr. 9395 3009
Mail: LIB@KM.DK

Mandag er fast fridag. 

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 

Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.  
Henvendelse tlf. nr. 2964 8815
Sognevært Vivi T. Jensen
mail: skallerup@hotmail.dk

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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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 (marts-maj 2020) er den 15. ja-
nuar 2020. Materialet indsendes til: Kirsten 
Fonseca, waki@post9.tele.dk

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

OM BARNEDÅB

TIL OPSLAGSTAVLEN

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.

Torsdag den 28. november kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Tirsdag den 3. december kl.  19.00 Koncert med Willy Egmose i Skjoldborg Kirke

Torsdag den 12. december kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus

Torsdag den 19.december kl. 19.00 Fællessang i Kallerup Kirke

Onsdag den 15. januar kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus

Torsdag den  30. januar kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 5. februar kl. 19.30 Sang/musikaften i Sjørring Kirke

Torsdag den 20. februar kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 26. februar kl. 19.00 Sogneaften i Sjørring Sognehus

Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

DECEMBER

01. 1. s. i advent 10.301 LIB KK

08. 2. s. i advent 09.00 HSK

12. Juleafslutning 10.302 LIB

15. 3. s. i advent 10.30 LIB KK

18. Juleafslutning 09.003/10.304 LIB

19. Juleafslutning 08.30/09.30/10.305 19.006

22. 4. s. i advent 10.30 LIB

23. Lille juleaften 14.007

24. Juleaften 16.30 LIB 14.00 LIB 15.15 LIB 12.45 LIB

25. Juledag 10.30 LIB 09.00 LIB

26. 2. juledag Fælles med Tilsted

29. Julesøndag 10.30 LIB

JANUAR

01. Nytårsdag 14.30 LIB KK

05. Hellig 3 Konger 10.30 LIB

12. 1. s. e. h. 3. k. 09.00 LIB 10.30 LIB

19. 2. s. e. h. 3. k. 09.00 HSK

26. 3. s. e. h. 3. k. 10.30 AMS KK

FEBRUAR

02. S. s. e. h. 3. k. 17.008 AMS

09. Septuagesima 09.00 LIB 10.30 LIB KK

16. Seksagesima 10.30 LIB KK

23. Fastelavn 13.00 LIB 14.00 LIB

MARTS

01. 1. s. i fasten 09.00 LIB 10.30 LIB KK

KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 

1 = Genindvielse af Skjoldborg Kirke / 2 = Juleafslutning Sjørringvold Efterskole / 3 = Juleafslutning STU Skjoldborg

4 = Juleafslutning børnehave og dagpleje/ 5 = Juleafslutning Sjørring Skole / 6 = Syng julen ind

7 = Familiegudstjeneste / 8 = Kyndelmisse

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


