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PÅSKEMORGEN

»Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?«

Det er det, englene siger til de tre kvinder, der på-
skemorgen kommer til Jesu grav for at salve ham. 
Kvinderne er overraskede, da de kommer til grav-
stedet. Stenen, som tre dage før var rullet foran 
selve gravkammeret, er væltet. Vejen ind til graven 
er frit tilgængelig. Kvinderne går ind og ser: graven 
er tom. Jesu lig, som de ville salve efter traditionen, 
er væk. Det kan de ikke forstå. Men så er der plud-
selig to mænd i hvide klæder hos dem, der taler til 
dem. Og det første – og måske vigtigste – de siger, 
er: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de 
døde?« (Luk. 24,5)

I de efterfølgende dage ser mange af Jesu tilhæn-
gere Jesus, som den levende. De møder ham, taler 

med ham, rører ved ham og spiser sammen med 
ham. Efter 40 dage rejser Jesus dog op til himlen. 
Og disciplene og mange andre tilhængere står der 
og ser, hvordan han farer op til Gud. Da de står der 
og ser op til himlen, er der pludselig igen to mænd i 
hvide klæder hos dem, der siger: »Hvorfor står I og 
ser op mod himlen, Galilæere?« (ApG. 1,11)

Når jeg læser disse to historier, kommer jeg til at 
tænke på manden, som kom sent hjem en aften. 
Da han vil låse sin dør op, opdager han, at han har 
tabt sin nøgle. Og han begynder at lede efter den. 
En times tid senere kommer en kvinde med sin 
hund forbi huset. Hun ser manden kravle rundt på 
jorden under en gadelygte. »Hvad leder du efter?« 
spørger kvinden. »Min nøgle,« siger manden, »Jeg 
har tabt den, og nu kan jeg ikke komme ind i mit 
hus.« »Åh, det var da ærgerligt,« siger kvinden og 
begynder med det samme at hjælpe manden med 
at lede efter nøglen under gadelygten. Efter et godt 
stykke tid siger hun: »Jeg kan slet ikke finde en 
nøgle her. Er du sikker på, at du har tabt den her 
under gadelygten?« Manden ser overrasket op til 
hende. »Nej,« svarer han. »Slet ikke! Men ellers er 
det jo for mørkt til at finde noget.«

Man kan godt spørge sig selv: Hvor dum må man 
være for at lede efter en nøgle under en gadelygte, 
når man ikke har tabt den der, bare fordi der er 
mere lyst? Er det ikke dumt?

Jesus er en nøgle til Gud, en nøglefigur. Ja, han 
siger faktisk om sig selv, at han ikke kun er nøglen, 
men selve døren (Joh 10,9), ja selve vejen hen til 
døren (Joh 14,6).

Hvor leder vi efter ham? Hvor leder vi efter den-
ne nøgle, denne dør, denne vej? Leder vi efter ham 
de kendte steder, hvor det må være nemt at finde 
ham? Og finder vi ham der?

Det forekommer mig nogen gange, at vi stadig 
står og glor op mod himlen og venter på, at se ham 
der, og derved går glip af, at Kristus for længst kan 
mødes her på jorden midt iblandt os.

Det forekommer mig nogle gange, at vi stadig 
leder efter den levende blandt de døde. Prøver at 
finde ham i kloge bøger, lærte ord, gamle og ef-
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MØDER...

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkranzgade, Thisted
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkranzgade, Thisted 
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkranzgade, Thisted

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

Lilian Linde, Frejasvej 20, Sjørring 
Onsdag den 1. april kl. 14.30 hos 

Bodil Heskjær, Vingen 2,Thisted
Onsdag den 6. maj kl. 14.30 hos 

Betty Johnsen, Dissingsgade 9, Sjørring

terhånden tomme traditioner, men går glip af, at 
Kristus er den levende. Levende i vore relationer, i 
et kærligt blik, en hjælpende hånd, i oprigtig bøn 
og meget mere. Hvor leder vi efter den levende 
Kristus i dag? Eller er vi i det hele taget  holdt op 
med at lede? Vil vi overhovedet finde Kristus? 
Med alle de konsekvenser det har, når man møder 
Kristus i sit liv?

Påskemorgen stiller mange spørgsmål. Måske 
mere spørgsmål end den giver svar. 

Jeg vil ønske os alle, at vi lader os berøre af på-
skens mange og dybe spørgsmål, at vi tager dem 
alvorligt uden at finde for hurtige svar. Og at vi 
i disse dage må møde den levende Kristus blandt 
de levende. 

Glædelig Påske!
Lisa Bremer

ÅRETS KONFIRMANDER

Følgende konfirmander skal konfirmeres i 
Sjørring Kirke, Store Bededag, 

 den 8. maj 2020:

Astrid Bylov Beith
Celine Røjkjær Andersen

Ida Hede
Johanne Tøfting Jensen

Jonas Kær Jensen
Jonas Møller Kristensen

Kasper Uhrbrand Christensen
Katrine Krog Vigsø
Luna Dalgård Yde
Magnus Haagaard

Manna Olesen Bjerg
Marie Bach Samonsen
Marie Holst Klavsen

Matilde Tusnelda Redfern Grøn
Nicklas Bakke Bojer
Niklas Kær Jensen

Noah Visby Bunch Janssen
Olivia Nielsen Fisker

Oscar Bojer
Simone Nielsen

Victor Oscar Bakke
William Sadolin Saugberg

Følgende konfirmander skal konfirmeres i 
Skjoldborg Kirke søndag den 10. maj 2020

Emil Søe Jensen
Emma Guldhammer Skadholm

Martinus Hove Gisselbæk Spanggaard
Tobias Haugaard Enemærke
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INDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Vær med, når vi går for klimaet den 8. marts  
Søndag d. 8. marts 2020 er der indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp. Denne dag er der kun én 
gudstjeneste i pastoratet, nemlig kl. 9.00 i Sjørring 
Kirke. Det betyder, at vi sammen med 15.000 dan-
skere og Folkekirkens Nødhjælp kan være med til 
at samle ind til de mennesker, som lider allerhår-
dest under klimaforandringerne. Går du med, gi-
ver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første 
række, når oversvømmelser eller tørke rammer. 

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter mil-
lioner af mennesker, fordi tørken hærger og høsten 
slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myan-
mar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn 
skyller jorden væk, eller når floderne går over deres 
breder. Fælles for befolkningerne er, at de ikke selv 
har skabt de problemer, som de betaler prisen for. 

Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange 
så meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser. 
Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige 
nu, fordi CO2-udledningerne får temperaturerne i 
Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed. Og 
med de enorme mængder smeltevand vokser flo-
derne, så både rismarker og landsbyer forsvinder.  

Verdens fattigste har brug for konkret hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til men-
nesker i snart 100 år, længe før klimaforandringer-
ne kom på dagsordenen. MEN der har aldrig været 
naturkatastrofer i det omfang, verden oplever nu. 
Og her er det ikke nok, at vi som danskere reduce-
rer vores CO2-udledning. 

I verdens fattigste lande er der brug for konkret 
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. 
Hjælp til at overkomme orkaner, der bliver vold-
sommere år for år. Her rammer forandringerne 
ikke kun fremtidens, men også nutidens børn. 

Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en 
global klimakrise. Det er for alvor gået op for os, 
at vi må ændre vores egne vaner og komme vores 
medmennesker til undsætning. Et konkret og godt 
sted at starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nød-
hjælps Sogneindsamling. 

Pengene går til klimaløsninger som disse:  
•  Træplantning, der hindrer erodering og giver liv 

og skygge.
•  Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvøm-

melser.
•  Huse og veje, der kan modstå vandmasser og 

jordskred.
•  Systemer og apps, der kan advare befolkningen 

før et forestående uvejr.
•  Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer 

folk rent drikkevand.
•  Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets om-

skiftelighed.

Sæt allerede nu kryds ved den 8. marts 
Vi er med i indsamlingen og vi opfordrer alle – 
børn som voksne – til at gå en tur for verdens fat-
tigste og klimaet søndag den 8. marts. Det er altid 
en god og hyggelig dag, hvor vi deler vores søndag 
med mennesker, 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!
I 2019 samlede vi kroner  5.779,50  ind i Sjørring – 
Skjoldborg Pastorat – lad os gøre det endnu bedre 
denne gang! 

Du kan også melde dig som indsamler på bli-
vindsamler.dk
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FOKUSAFTENER 2019-2020

HVAD VIL GUD MIG?
Sidste fokusaften i denne periode: 11. marts

Man kunne godt spørge: Hvad vil jeg egentlig 
med Gud? Hvad vil jeg Gud skal gøre for mig? 
Sådan tænker vi tit, når vi beder: »Gud, jeg vil 
gerne at...«, »Gud, kunne du ikke gøre at...« På 
den måde har vi forventninger til Gud, ønsker, 
vil noget af ham.

Denne aften, den sidste fokusaften i denne 
vinterperiode, vil vi dreje spørgsmålet om og 
spørge: Hvad vil Gud egentlig med mig? Hvor-

for er jeg her på denne skønne jord? Er jeg kal-
det til noget? Og hvis ja, til hvad? Denne sidste 
aften vil vi vove det store spring i spørgsmålet 
om livets mening, konkret om meningen med 
mit og dit liv. Aftenen forstås ikke som en af-
slutning af et forløb, men som et startskud til 
resten af dit liv.

Fokusaftner er tænkt som en aften, 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. Fokus-
aftner 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 kro-
ner inklusive mad og materialer (kontant på 
selve aftenen). Aftnerne slutter omkring kl. 
20.30.

Fokusaftnerne ledes af præsten Lisa Bremer 
og er arrangeret af menighedsrådet for Sjør-
ring-Skjoldborg pastorat. Alle er velkomne, 
der kræves ingen forudsætninger, kun lidt 
nysgerrighed! 

EFTERLYSNING

Efterlysning af pårørende til gravsted på Sjørring 
Kirkegård 

Afdøde er:
Johannes Christensen F. 01.01.1906 D. 20.07.1980
Jenny Christensen       F. 17.04.1909 D. 21.04.2000

Vedligeholdelsesaftalen af gravstedet er udløbet 
den 31. december 2019.

Hvis man kendte afdøde bedes man venligst hen-
vende sig til graveren ved Sjørring Kirke, Morten 
Gregersen, på telefonnr. 2014 1175
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER

PÅSKEDAG I SKJOLDBORG KL. 9.00

Påskedag bliver i år fejret med trompet-klang i 
Skjoldborg kirke 

For at underbygge feststemningen til denne 
festlige gudstjeneste, deltager Rasmus Pold på 
trompet og cornet.

Rasmus er til daglig salgsleder ved Højland bi-
ler; men han har spillet siden barnsben - og spil-
ler nu på trompet, cornet og flygelhorn fordi han 
elsker at spille og ikke fordi det er noget han skal 
leve af.

Rasmus droppede at gå konservatorievejen; at 
tage en lang uddannelse som musiker, og derpå 
risikere ikke at kunne leve af det.

I stedet har han til valgt at være amatør på højt 
niveau, hvor hans motto er; at man skal levere sit 
bedste hver gang, ellers er det spild af tid!

Rasmus har bl.a. tidligere spillet i Nordvestjysk 
Brassband.

Denne påskemorgen vil Rasmus gøre sit til at det 
bliver en festlig gudstjeneste.

SKÆRTORSDAG D. 9. APRIL
inviteres til en aftengudstjeneste i Sjørring kirke 
kl. 17.00. Gudstjenesten vil have fokus på nadveren 
og dens betydning.

LANGFREDAG D. 10. APRIL
holder vi en stille liturgisk og meditativ gudstjene-
ste kl. 10.30 i Kallerup kirke.

PÅSKEDAG D. 12. APRIL
er der for en gangs skyld ikke gudstjeneste tidligt 
om morgen. I stedet for inviteres til to festlige på-
skegudstjenester kl. 9.00 i Skjoldborg og kl. 10.30 i 
Sjørring, hvor vi fejrer livets sejr over døden.

2. PÅSKEDAG D. 13. APRIL
holder vi fælles gudstjeneste med Tilsted sogn i 
Skjoldborg kirke kl. 10.30.

PINSE ER KIRKENS FØDSELSDAG 
– SIGER MAN...
… altså lad os holde en fødselsdagsfest for kirken 
den dag!

Der vil blive en festlig familiegudstjeneste på 
pinsesøndag 31. maj i Sjørring Kirke kl. 14.00, hvor 
samtidig også minikonfirmanderne holder deres 
afslutning. Må man spise en kagemand i kirken? 
Jo, hvis det er en fødselsdagsgudstjeneste må man 
det måske gerne! Kom med hele familien og fejr 
med!

2. PINSEDAG 1. JUNI
Også i år holder hele Thisted provsti fælles frilufts-
gudstjeneste 2. pinsedag 1. juni kl. 11.00. I år bliver 
det ved Egebaksande og ved rigtigt dårligt vejr i 
Sjørring Kirke. Så sæt allerede nu kryds i kalende-
ren – og følg med i dagspressen.
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75 ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE

FOREDRAG MED PERNILLE AALUND

ALSANG 2020
Store Torv 

mandag d. 4. maj kl. 19.00

Kl. 19:00 åbner borgmester Ulla Vestergaard 
op for aftenprogrammet på Storetorv, og der 
er ALSANG, hvor vi sammen synger befrielses-
sange, smukt hjulpet af Nordvestjysk Pigekor, 
Thisted Kirkes Drengemands kor samt Vester-
vig Kammerkor. 

Her vil desuden være mulighed for at høre 
Kirkens smukke klokkespil, som spiller ud over 
hele Thisted by. 

Kl. 20.36: bliver frihedsbudskabet afspillet;  
hvorefter alle synger »Danmark frit« / En lærke 
letted’.

Kl. 21.00 takker vi af. 

Alle er velkommen til dette arrangement og 
man håber at det kan tiltrække rigtig mange, så 
Store Torv bliver fyldt helt op til ALSANG 2020.

MUSIKGUDSTJENESTE
Tilsted Kirke søndag d. 3. maj kl. 19.00

»I ord, toner og fællessang«

I år er det 75 år siden at Danmark kunne sige 
farvel til krig, ødelæggelse og besættelse; nær-
mere bestemt d. 4. maj 1945 kl. 20.36, hvor 
frihedsbudskabet lød i radioen.  Hvilken befri-
else – folk fjernede mørklægningsgardinerne og 
erstattede dem med levende lys i vinduerne; en 
markering af, at nu kunne man leve frit igen.

At tænde levende lys i vinduet d. 4. maj er si-
den blevet en tradition for mange.

I Tilsted kirke fejrer vi 75 året for befrielsen 
med en Musikgudstjeneste om aftenen d. 3. 
maj, hvortil der er inviteret ekstra musikere. 
Udover vores egen organist vil Lene Grimal på 
saxofon samt Theodor Willibald Harbsmeier på 
cello medvirke.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vær-
ter ved en kop kaffe i kirken

Alle er velkommen 
Tilsted Menighedsråd

16. april kl. 19.00-21.00 Skjoldborg Kirke
I samarbejde mellem Skjoldborg Borgerforening og 
Sjørring-Skjoldborg Pastorat inviteres til et spæn-
dende foredrag med den danske innovationsdirektør, 
chefredaktør, tv-vært og forfatter Pernille Aalund. 
Hendes tema denne aften er: Tro, lykke og livsvalg. 
Hun siger: »Alle vores følelser stammer fra vores tanker, 
og vores tanker kan vi råde langt mere over, end vi tror. 
Hvordan inviterer man et nyt positivt livssyn ind i de 
gamle vaner?«

Billetterne til foredraget koster 250 kr og kan kø-
bes online via www.billetto.dk - tast Pernille Aalund, 
Skjoldborg i søgefeltet.

Hjertelig velkommen til denne spændende aften!

Dette fejres på mange måder i Thy. Blandt andet de to nedenstående arrangementer:
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BEFRIELSE OG ORIENTERINGSMØDE

I vore sogne fejrer vi befrielsen og samtidig også 
genforeningen tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Sog-
nehuset i Sjørring.

En musikalsk aften, hvor vi synger mange af 
vore frihedssange og efterfølgende nyder et ægte 
sønderjysk kaffebord.

Desuden vil vi afholde orienteringsmøde.
I år vil optakten til menighedsrådsvalg landet 

over blive fordelt på to møder, nemlig oriente-
ringsmøde og senere et valgforsamlingsmøde den 
15. september.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet rede-
gøre for arbejdet i de forløbne fire år og for kom-
mende opgaver, 

Desuden orienteres om datoer og regler for op-
stilling og valgforsamling, og orientering om mu-
ligheden for at udløse afstemningsvalg.

Vi vil sammen med jer drøfte visioner, ønsker 
og idéer til det kommende menighedsråd og even-
tuelt få et foreløbigt overblik over, hvem der kunne 
være interesserede i at opstille som kandidater og 
stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Alle menighedsrådsmøder er offentlige. 
Møderne afholdes i Sjørring Sognehus d. 18. marts, 15. april, 6. maj og 10. juni. kl. 18.00

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Foto: Den Gamle Kro.
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BØRNEFESTIVAL 2020 I THY

Den 15.-17. maj holder KFUM og KFUK Børnefe-
stival i Thy.

Temaet for festivalen er »Magiske hænder«.
Det bliver en forrygende weekend for børn med 

fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, tid til tro 
og eftertanke, masser af sang og musik osv.

Der kommer børn fra hele landet, og også fra 
lokalområdet vil mange børn være med, når det 
går løs i Hurup.

Bliv deltager…
Festivalen er for alle børn fra 6-12 år og der kan 
læses meget mere på festivalens hjemmeside: 
www.boernefestival.kfum-kfuk.dk 

For 13-15-årige er der et specielt tilbud – Talent-
fabrikken – læs også om det på hjemmesiden.

Vil man gerne følges med andre, kan man kon-
takte de lokale KFUM- og KFUK-foreninger rundt 
omkring i Thy, på Mors og på Thyholm, så hjælper 
de med det praktiske.

Tilmelding foregår via hjemmesiden.

Bliv hjælper…
Der arbejdes lige nu intenst i alle udvalg for at fær-
diggøre program, forkyndelse, madplaner, bud-
getter osv.

Men for at få sådan et arrangement til at forløbe 
godt er der brug for mange hjælpende hænder til 
alt lige fra maduddeling og aktiviteter til nattevag-
ter osv.

Så har du tid og lyst til at hjælpe, så henvend dig 
til en af følgende:

Janni Gramstrup, Thisted, mobil 5155 7711 eller 
mail: jannigramstrup@kfum-kfuk.dk

Inger Bak Vestergaard, Bedsted, mobil 6176 
7622 eller mail: ingerbak@kfum-kfuk.dk

Velkommen til arbejdsfællesskabet omkring 
KFUM og KFUK’s Børnefestival 2020 i Thy.

MAGISKE HÆNDER
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SKJOLDBORG KIRKE

Den flotte guilt, som vor lokale kunsthåndværker 
Karin Østergaard i 2017 forærede til Sognet, er 
nu flyttet fra konfirmandstuen til dens helt rette 
plads, nemlig i Skjoldborg Kirke.

»Den sorte død«
Min quilt har rejst rundt som en del af Quilte-
qunstnernes Middelalderudstilling. Den var ud-
stillet første gang i Ribe i 2006 på Museet Ribes 
Vikinger. Udstillingen har været vist blandt andet 
i Alsace, England, Sjælland og Hjørring bare for at 
nævne nogle.

QQ lavede først en Vikingeudstilling, som blev 
vist første gang på Ribes Vikinger museet. Det blev 
en stor succes, og Museet fik rigtig mange besø-
gende, som ville se tekstilkunst, og derfor bad de os 
om at gentage det med middelalderen. Vi har i QQ 
siden lavet »Renæssancen«, »Maritime Skatte«, »H. 
C. Andersen« og »Historiernes Ø«. Alle udstillin-
gerne har rejst rundt i Danmark og også udenfor 
landets grænser og blevet vist mange steder. 

Temaerne kan godt virke lidt tunge, men de 
solgte billetter på museerne, og der var stor inte-
resse i at se, hvorledes vi legede med stofferne og 
tænkte anderledes i det tekstile.

Hvorfor ser den ud som den gør og opbygningen 
heraf:

»Den Sorte Død« 
Den sorte død refererer til pesten. Pesten hærgede 
i Middelalderen. Den blev spredt via lopper, som 
levede på den sorte rotte. Nederste højre felt er for-
størrede lopper. Den sorte pels i kanten er symbo-
let på rotten.

Den sorte død førte mange dødsfald med sig. 
Derfor er der det røde kors midtpå, som dog kun 
anes. I middelalderen byggedes der mange kirker 
deriblandt Skjoldborg Kirke, og i øverste højre 
hjørne er der en kontur streg-tegning/syning af 
Skjoldborg Kirke. Gudstjenesterne foregik på la-
tin, og i øverste venstre hjørne er fadervor på latin. 
Kanten i højre side viser menigmands måde at få 
information og socialt samvær på, nemlig nogle af 
stroferne fra folkevisen Ebbe Skammelsøn, hvor de 
unge går så grueligt meget igennem. De to brudte 
hjerter symboliserer den ulykkelige kærlighed.

I oktober 2017 fik Skjoldborg sogn quilten og den 
har hængt i konfirmandstuen indtil november 
2019. Efter at Skjoldborg Kirke blev renoveret er 
quilten flyttet til kirkerummet.

Tak for at min quilt må lande her i sognet, og jeg 
håber at den må blive til glæde for sognet.

Karin Østergaard, Ås
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MINIKONFIRMANDER

Sjørring/Thorsted
Mellem påske og pinse er der tid til et nyt hold mi-
nikonfirmander! Går du i 3. klasse og bor i Sjør-
ring eller Thorsted, er du hjertelig velkommen til 
at komme til minikonfirmand her i foråret 2020.

Vi mødes om tirsdagen kl. 14-15.30 i det nye 
sognehus i Sjørring. 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 
kreativ på forskellige måder – og det kan spænde 
fra nogle klippe-og-klister kreativiteter til opda-
gelsesture i kirken og på kirkegården. Deltagelse i 
Minikonfirmand er gratis, men man skal tilmelde 
sig til Lisa (gerne skriftligt via mail: lib@km.dk el-
ler sms: 9395 3009).

Datoerne for minikonfirmandundervisning er: 
14., 21. og 28. april, samt 5., 12., 19. og 26. maj.

Tirsdag den 26. maj mødes vi dog først om af-
tenen til et stjerneløb, hvor hele familien må være 
med.

Skjoldborg/Kallerup
Også i Skjoldborg/Kallerup vil vi tilbyde et forløb 
for minikonfirmander, og for at samle et større 
hold er alle I børn, der går i 3. eller 4. klasse og bor 
i Skjoldborg eller Kallerup hjertelig velkommen.

Vi vil mødes om onsdagen efter skoletiden. I ta-
ger bare bussen fra skolen til præstegården (Øster-
gårdsvej 3), hvor vi allerede venter på jer.

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

Hver onsdag vil vi høre en historie fra Biblen, 
synge en hel del sange, spise sammen og være 
kreativ på forskellige måder – og det kan spænde 
fra nogle klippe-og-klister kreativiteter til opda-
gelsesture i kirken og på kirkegården. Deltagelse i 
Minikonfirmand er gratis, men man skal tilmelde 
sig til Lisa (gerne skriftligt via mail: lib@km.dk el-
ler sms: 9395 3009).

Datoerne for minikonfirmandundervisning er: 
15., 22. og 29. april, samt 6. 13., 20. og tirsdag 26. 
maj. Tirsdag den 26. maj mødes vi om aftenen til et 
stjerneløb, hvor hele familien må være med.

Vi afslutter begge minikonfirmand-forløb med en festlig 
familiegudstjeneste pinsedag 31. maj kl. 14.00 i Sjørring Kirke.

Vi ses – og husk tilmelding!
Kærlige hilsner fra dit minikonfirmandteam Annette (musiker) og Lisa (præst)
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RETRÆTE
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BØRNESIDE

Der er sket meget påskemorgen. Der er sket noget 
helt ufatteligt. For tre dage siden har de begravet 
Jesus. Han døde på et kors. Og hans venner har 
lagt ham i en grav. Graven var en hule i en bakke. 
De har rullet en stor sten foran indgangen. Sådan 
lå han der nu i tre dage. Men efter de tre dage kom-
mer tre kvinder til graven. De vil gå ind i graven, 
for at salve Jesus med nogle duftende olier. Det 
var skik dengang. Da kvinderne kommer hen til 
graven bliver de helt forskrækket. Stenen er rullet 
væk og graven er tom. Jesus er der ikke. I stedet 
for ham står der to engle og siger: »Hvorfor leder I 

efter Jesus her ved en grav? Han er dog ikke død. 
Han lever! Gå hjem og fortæl til jeres venner, at 
Jesus lever.« Der bliver kvinderne meget glade. De 
løber hjem og siger til deres venner: »Jesus er ikke 
død. Han lever!«

På billedet oven over kan du se landskabet med 
den tomme grav. Hvis du har lyst kan du farve-
lægge den. Måske har du også lyst til selv at tegne 
noget ind fra påskemorgen: De tre kvinder, eng-
lene, flere venner, den levende Jesus... måske flere 
blomster, fugle eller sommerfugle... Alt, hvad du 
har lyst til. God fornøjelse!
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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.

Onsdag den 11. marts kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Torsdag den 16. april kl. 19.00 Foredrag i Skjoldborg Kirke 

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

Søndag den 3. maj  kl. 19.00 Frihedsaften i Tilsted Kirke

Mandag den 4. maj kl. 19.00 Frihedsdag og Alsang i Thisted

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 Frihedsaften og Orienteringsmøde 

 i Sjørring Sognehus

Torsdag den 28. maj kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

MARTS

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

08. 2. s. i fasten 09.00 LIB 1

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

22. Midfaste 09.00 LIB 10.30 LIB

29. Mariæ Bebudelse 09.00 AMN KK

APRIL

05. Palmesøndag 10.30 LIB KK

09. Skærtorsdag 17.00 LIB

10. Langfredag 10.30 LIB

12. Påskedag 10.30 LIB 09.00 LIB

13. 2. påskedag 10.30 LIB KK

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

26. 2. s. e. påske 10.30 JFM

MAJ

03. 3. s. e. påske 09.00 LIB 10.30 LIB KK

08. Bededag 09.00/10.30 LIB 2

10. 4. s. e. påske 10.30 LIB 3

17. 5. s. e. påske 10.30 LIB

21. Kristi Himmelfart 10.30 LIB

24. 6. s. e. påske 09.00 AMN

31. Pinsedag 14.00 LIB KK

JUNI

01. 2. pinsedag Fælles gudstjeneste

07. Trinitatis 09.00 LIB 10.30 LIB

KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 

1 = Sogneindsamling / 2 = Konfirmation Sjørring / 3 = Konfirmation Skjoldborg

LIB: Lisa Bremer  /  AMS: Anna-Marie Sloth  /  JFM = Jens F. Munksgaard


