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SJØRRING HAR FÅET NY UDSMYKNING...

… men det er ikke bare et kunstværk, der skal 
pynte. Da menighedsrådet bad mig om at male et 
billede til sognehuset, var det hurtigt klart for mig, 
at det skulle være noget, som både er smukt, giver 
glæde ved at se på det og kan bruges til undervis-
ning og egen fordybelse. 

Fra middelalderen kender vi til billeder, der for-
tæller Jesu liv på et eneste kunstværk – og denne 
idé syntes jeg, var ret god til formålet her. Desuden 
spurgte nogen fra menighedsrådet, om det ikke 
kunne være noget, som ligner min stola, som jeg 
om søndagen bærer over præstekjolen. Så malede 
jeg 12 billeder, som hver for sig viser en station på 
Jesu liv inklusive himmelfarten og pinse, så de 
nemt kan bruges til undervisning af både mini-
konfirmander og måske også konfirmander. Jeg 

skulle træffe et valg af motiver – og det var ikke 
nemt: Der er bare så mange fantastiske fortællin-
ger omkring Jesus! Men til sidst bestemte jeg mig 
for de 12, som nu kan ses på billedet. 

Som baggrundsfarve valgte jeg både rød og 
orange, dels fordi det er glade farver, der smitter 
med godt humør, og dels fordi møblerne i sogne-
huset er i lys træ og røde stolebetræk, og det hele 
skulle jo passe til hinanden. De små billeder blev 
sat sammen sådan, at de med den orange baggrund 
danner et kors. På den måde danner de en helhed 
og virker som en slags altertavle. Helheden støttes 
også i det, at på alle små billeder findes Helligån-
den som due, nogen gange tydeligt, nogen gange 
næsten ikke til at se, men den er der altså. For mig 
er det udtryk for Guds nærvær i alt det, som Jesus 
oplever, gør og siger.

Jeg holdt mig i stilen meget til det børnevenlig 
enkelte og klare, har lagt fokus på Jesus og det, 
som sker i lige den situation, der vises. Området, 
landskabet og lignende er kun antydet med enkelte 
streger eller farveskift. 

1. Rejsen igennem Jesu liv begynder ved det neder-
ste højre hjørne. Her kan man se Jesus i stalden i 
Betlehem sammen med Maria og Josef. Fra højre 
side kommer hyrderne, fra venstre kongerne. Og 
over det hele stråler stjernen.
2. Derefter fortsætter rejsen til venstre, hvor Jesus 
blev døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen. 
Himlen åbner sig, og Helligånden kommer ned på 
ham, som en due.
3. Igen til venstre: Jesus i ørkenen. Den store frister 
kommer. Men hvem er det? Er det onde virkeligt 
noget derude? Eller er det vores egen skygge, de 
sider af os, som frister os til at gøre noget og sige 
noget, som vi ikke ønsker? De sider, vi ikke bryder 
os om, fortrænger, fornægter og projicerer ud til 
andre.
4. Rejsen fortsætter nu opad: Jesus sejler ud med 
Simon-Peter, sørger for at han får sit livs fangst 
med masser af fisk og kalder ham som discipel. 
5. Til højre: Jesus finder endnu flere disciple. 12 
bliver de i alt, og han sender dem ud, for at for-
kynde Guds glædelige budskab.
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SJØRRING HAR FÅET NY UDSMYKNING...

PRÆSTESITUATIONEN

Der er taget afsked med Lisa Bremer 1.11.2020.  
Vi har valgt en ny præst, der forventeligt til-
træder 1. februar 2021. Ansættelsesproceduren 
er ikke udført endnu , vi må derfor afvente ud-
nævnelse, før vi kan afsløre mere.

Indtil 1. februar 2021 undervises vore kon-
firmander i Sjørring af sognepræst Helle Som-
mer Kjærgaard, konfirmanderne i Skjoldborg 
undervises af sognepræst Anne Marie Nande 

Kraft og samme to præster varetager kirkelige 
handlinger i november.

Fra 1. december 2020 indtil 1. februar 2021 
vil gudstjenester og kirkelige handlinger i vore 
sogne blive varetaget af sognepræst emir. Eskil 
Agger.

Vi siger mange tak for denne hjælp til vort 
pastorat.

Kirsten Fonseca

6. Igen til højre: Jesus helbreder de syge, retter 
dem op, sætter dem i bevægelse, åbner deres øjne 
og ører.
7. Så går det igen opad: Jesus kommer til Jeriko 
og finder Zakæus oppe på træet. Helbredelse sker 
ikke kun ved kroppen (som i billedet før), men 
også ved sjælen. Den nærige, ensomme Zakæus, 
som lever i had og foragt, bliver gavmild åben og 
venlig. Et stort mirakel er sket.
8. Derefter og i midten af det store orangefarvede 
kors kan Jesus ses med sine disciple, da han holder 
nadver. Den første nadver, som tit kaldes »den sid-
ste nadver«, men som er den evige forbindelse til 
Jesu kraft og nærvær. Derfor har den med rette sin 
plads her helt i midten af billedet og korset.
9. Igen til venstre derfra viser billedet Jesus på 
korset. Under korset Maria, Jesu mor, og Johan-
nes, disciplen, som han elskede. Den romerske sol-
dat står der som repræsentant for det juridiske og 
eksekutive, mens jøderne til venstre symboliserer 
dem, der vender ryggen til Jesus.

10. Igen går rejsen opad, hvor påskemorgens be-
givenhed kan ses: De tre kvinder kommer til gra-
ven og bliver forskrækket, fordi englen har rullet 
stenen bort og i stedet for det sorte gravkammer 
stråler der et kraftigt lys. Døden kunne ikke holde 
Jesus. Guds magt går over dødens grænse.
11. Billedet til venstre og dermed det øverste af det 
store kors har en åbning opad i det uendelige. Der 
kan Jesu himmelfart ses og en flok disciple, der 
tager afsked. Men de tager afsked med glæde. De 
har forstået, at dette her ikke er enden af historien.
12. Helligåndens udgydelse, som Jesus havde lovet 
sine disciple, sker pinsemorgen. Og det er jo virke-
lig ikke en ende, men en begyndelse. Fra nu af er 
det op til os at give videre, hvad vi har modtaget.

Jeg vil håbe, at denne tavle må blive til glæde og 
bidrage til forkyndelsen af det glædelige budskab 
om Guds kærlighed og nærvær til alle mennesker.

Med de bedste ønsker 
Lisa Bremer

Alle juleafslutninger for skolebørn, børnehavebørn,  dagplejebørn, efterskole og STU  
har vi i år desværre set os nødsaget til af aflyse på grund af Corona-restriktioner. 

Der er truffet aftale med skoler, børnehaver m.m. 
Vi håber, at år 2021 igen åbner mulighed for at fortsætte den årelange og gode tradition.
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MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020

Vi har haft valg til det fælles menighedsråd for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sogne.
Det nye menighedsråd har følgende sammensætning:

Rådet tiltræder 1. søndag i advent 2020. Valgperioden er fire år.
Valgbestyrelsen

Valgt i Sjørring Sogn:
Ole Heskjær 
Karin Fenger Madsen
Kirsten Inge Storgaard Humlum
Lis Klostergaard
Marie Louise Snejstrup Gottenborg

Valgt i Skjoldborg Sogn:
Lisbeth Hornstrup  
Puk Sara Adamsen Agerholm 
Niels Henning Nielsen 
Karen Dorthea Villesen

Valgt i Thorsted Sogn: 
Ingen

Valgt i Kallerup Sogn:
Børge Frøkjær Hornstrup
Jytte Bøjlund Nielsen

BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring Kirke 
med opstart den 21. 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. 

Dette hold er tilrettelagt til babyer i alderen 
2-8 måneder; en alder hvor de 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 Sjørring 
kirke – otte torsdage fra kl. 10.30 til 11.30 – med 
start torsdag d. 21. 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 på mail: 
annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448.  

Babysalmesangen er selvfølgelig tilrettelagt ift. 
de gældende regler for COVID-19, hvilket desvær-
re også betyder,  at der ikke er så mange pladser på 
holdet, som der plejer at være. Vel mødt!

Hilsen Sjørring-Thorsted- 
Skjoldborg-Kallerup Kirker

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger!

Ved de to valgforsamlinger var det ikke muligt at opstille kandidater fra Thorsted Sogn til me-
nighedsrådsvalget. Pastoratsrådet finder det beklageligt, men vil selvfølgelig varetage arbejdet for 
Thorsted Sogn også i de kommende fire år.

Måtte nogen fra sognet have fortrudt, så er der mulighed for at deltage i forskelligt udvalgsarbejde 
under menighedsrådet, såsom planlægning af aktiviteter og kirkeværgeopgaver.
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JUL I CORONATIDEN

Valgt i Thorsted Sogn: 
Ingen

Valgt i Kallerup Sogn:
Børge Frøkjær Hornstrup
Jytte Bøjlund Nielsen

I skrivende stund ved vi ikke, hvordan udvik-
lingen med restriktionerne går, men juletiden 
bliver i hvert fald en stor udfordring for kirken 
i år. Der kommer rigtig mange mennesker til 
gudstjenester i juledagene – og det er altid en 
stor glæde!

Menighedsrådet i vort pastorat har som alle 
menighedsråd for tiden overvejet forskellige 
modeller til, hvordan julen kan holdes i kirken 
i år. Traditionsvis har vi fire gudstjenester – en 
i hver kirke. Men med de nuværende begræns-
ninger, kan vi slet ikke rumme de mange men-
nesker, der plejer at komme i kirke for at fejre 
Jesu fødsel. Derfor har menighedsrådet beslut-
tet sig for at holde fast ved de fire gudstjenester, 
men fejre dem i pastoratets to store kirke. Dvs. 
der er to gudstjenester i Sjørring og to i Skjold-
borg. Juledagen fejres derimod i Kallerup kirke 
og Julesøndagen i Thorsted. 2. Juledag holdes 
som sædvanlig sammen med Tilsted og fejres 
derfor i Tilsted Kirke. Alle gudstjenester jule-
aften er uden fællessang, fordi vi så kan være 
dobbelt så mange i kirken, som hvis vi synger.

Da alle tjenester dækkes af vikarer, skal to 
af gudstjenesterne juleaften fejres uden præst. 

Det er meget i Martin Luthers fodspor, som 
prædikede at alle døbte er præster og kan holde 
gudstjeneste.  

Alle fire gudstjenester juleaften vil byde på 
smuk og velkendt julemusik både fra orgel og 
med trompetspil, og selvfølgeligt skal juleevan-
geliet læses i kirken. 

Vel mødt til julens gudstjenester i Sjørring, 
Skjoldborg, Thorsted og Kallerup:

24. december
kl. 12.45 i Sjørring kirke (med præst)
kl. 14.00 i Skjoldborg kirke (med præst)
kl. 15.15 i Sjørring kirke (i fællesskab)
kl. 16.30  Skjoldborg kirke (i fællesskab)

25. december
kl. 10.30 i Kallerup kirke

26. december
kl. 10.30 i Tilsted kirke

27. december 
kl. 10.30 i Thorsted kirke
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JULEKONCERT 10. DECEMBER

Julekoncert i Skjoldborg Kirke – »De ni læsninger«

Julekoncerten, der tidligere er annonceret med Teutonerkoret i Skjoldborg Kirke torsdag den 10. 
december kl. 19.00 – bliver ændret til »De ni læsninger« med indslag fra musikere og sangere fra 
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup sogne, samt kirkernes organister.

»De ni læsninger« er oprindeligt en engelsk tradition, der går tilbage til julen 1880 og senere har 
spredt sig til kirker i hele verden.

»De ni læsninger« er en musikalsk gudstjeneste-form, hvor ni udvalgte tekster fra Biblen læses 
op – af præsten eller medlemmer af menigheden – vekslende med fællessang, korsang og for-
skellige former for musikfremførelse. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til Jesu 
fødsel. Herved bliver der også lagt op til forskellige musikalske stemninger. 

Læsningerne vil i Skjoldborg Kirke blive varetaget af Jytte Nielsen og Luise Mortensen fra Kalle-
rup sogn. Imellem læsningerne bliver der indslag af solosang, violin, klarinet, orgel, klaver m.m.

Der bliver ingen fællessang og korsang, da vi skal overholde de gældende retningslinjer i forhold  
til at passe på hinanden i denne corona-tid. 

Derfor er der også maks. plads til mellem 60-80 tilhørere denne aften. Antal er afhængig af 
placering og hvor mange, der familiemæssigt kan sidde sammen på bænkene. Tilmelding er nød-
vendig på skkakirker@gmail.com – her skal man skrive, hvor mange man kommer. 

Vel mødt! 

                    SOGNEHUSVÆRT

Vi byder velkommen til Ann Rasmussen fra Thi-
sted, 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.

Ann Rasmussen kan kontaktes på tlf. nr. 2891 3247
Mail: annrasmussen@live.dk
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PROVSTESYN 2020

Pastoratets kirker og kirkegårde bliver hvert år 
udsat for et kirkesyn. Her gennemgås bygninger 
og anlæg, og konstaterede fejl og mangler skal 
herefter udbedres. Vi har jo med meget – endog 
meget – gamle huse at gøre. Mange hundrede år 
har de stået solidt i sognene, men alligevel er der til 
stadighed bygningsopgaver, som skal løses. Hvert 
fjerde år deltager provsten i kirkesynet, sammen 
med en bygningssagkyndig. 

Vi har dette år fået en ny provst, Lisbeth Dam-
gren, Tilsted, og samtidig var det blevet »provste-
synsår« i vores fire sogne. Så den 21. oktober mødte 
provsten, en bygningssagkyndig, kirkeværger, 
andre repræsentanter for pastoratsrådet og med-
arbejdere op til en besigtigelse af fire kirker og kir-
kegårde, samt et sognehus.

For Sjørring og Skjoldborg kirker blev der til-
kendegivet, at vedligeholdelsesstanden var flot, 
mens Thorsted og Kallerup kirker måtte nøjes med 

et »ikke godt«. Karakteren var ikke overraskende 
for os, idet vi igennem flere år har søgt midler til 
istandsættelse af de udvendige kvadermure i Thor-
sted kirke og til indvendig renovering i Kallerup 
kirke. Glædeligt er det derfor, at der til begge op-
gaver er bevilget midler i 2021. Så når der næste år 
skal være syn i vores kirker, forventer vi at alle fire 
kirker får karakteren flot!

Hvad angår kirkegårdene, så blev de alle beteg-
net som flotte, hvilket ikke kan undre. Vi har et 
dygtigt og engageret personale ved vores kirker og 
kirkegårde, og de har en høj standard for pasning 
og vedligeholdelse. Så stor tak til personalet for 
den store og vedholdende indsats.

Et nyt pastoratsråd træder til 1. søndag i advent 
og får til opgave at sørge for kirkebygningernes 
tilstand og ligeså kirkegårdenes. Heldigvis er ud-
gangspunktet godt – for vi har flotte bygninger og 
anlæg, som fortjener stadig opmærksomhed.

Jytte Nielsen

Ny dør i Thorsted Kirke. Thorsted Kirke
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KYNDELMISSE 2021

Kyndelmisse i Thorsted Kirke 
 

tirsdag d. 2. februar kl. 19.00 

 Lysets komme - i  ord og toner
 

medvirkende:

Lene Grimal (saxofon)
Annette Boch Pedersen (klaver)

   
Alle er velkommen – der er fri entré. 

 
Vi overholder de gældende restriktioner for COVID-19;  

derfor vil der også være begrænsede pladser i kirken, og man skal tilmelde sig på  
sjthkirke@gregersen.mail.dk – hvor mange man kommer og sidder sammen.

FOREDRAG OM HOME-START 
OG DRIVKRAFTEN BAG
Torsdag den 21. januar kl. 19.00 i Sjørring Kirke

Rikke Riis Kirk er koordinator i Home-start 
Familiekontakt Thy, som hjælper og støtter 
trængte børnefamilier med at få hverdagens 
store og små opgaver og udfordringer til at glide 
fornuftigt. Afdelingen i Thy har 11 år på bagen 
og har gennem tiden mødt mange seje og fan-
tastiske familier, der har stået i stiv modvind og 
bedt om Home-starts hjælp. 

Rikke har selv været barn i en familie, der 
har haft modvind, hvilket i dag er vendt til en 
drivkraft i forhold til at sætte børnefamiliers 
hverdag på dagsordenen. Kom og hør om driv-
kraften bag og arbejdet med Home-start. 

Der serveres kaffe 
 

FOREDRAG
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Årets konfirmander i Sjørring Kirke.

Årets konfirmander i Skjoldborg Kirke.

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

Organister:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448
Samuel L. Eskildsen, tlf. 5292 7879

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 10.00-12.00.

Organist: Samuel L. Eskildsen
Tlf. 5292 7879

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,  
Snedsted, 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
Præstestillingen er vakant
Vedr. kirkelige handlinger ret-
tes henvendelse til:
Tlf. nr. 9793 1061, hvorfra der 
henvises til aktuelt telefon-
nummer.
Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 

Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.  
Henvendelse tlf. 2891 3247
Sognehusvært Ann Rasmussen
Mail: annrasmussen@live.dk

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
Facebook:
Facebook.com/stsk.kirker

Menighedsråd: Gældende indtil 
29.11.2020. Det nye menighedsråd  
kan se på www.STSK-kirker.dk
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TIL OPSLAGSTAVLEN

GLUTENFRI OBLATER

Vi har glutenfri oblater i Sjørring 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 2021) er den 15. januar 
2021. Materialet indsendes til: Samuel 
Eskildsen, stskorganist.samuel@gmail.com
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OM BARNEDÅB

NYHED: STSK PÅ FACEBOOK

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 10. december kl. 19.00 De ni læsninger i Skjoldborg Kirke

Torsdag den 21. januar kl. 19.00 Foredrag ved Rikke Riis Kirk i Sjørring Kirke

Torsdag den 28. januar kl. 19.00 Litteraturaften i Sognehuset i Sjørring

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 Kyndelmisse i Thorsted Kirke

Torsdag den 25. februar kl. 19.00 Litteraturaften i Sognehuset i Sjørring

Nu kan du følge Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kalleup kirker på facebook!

Facebook.com/stsk.kirker
Du kan eventuelt scanne koden til højre med din telefon.

Følg  
sjørring thorsted 

skjoldborg kalleup kirker 
på facebook! 

Nyhed! 

Scan mig med din  
mobiltelefon 

Facebook.com/stsk.kirker  
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

DECEMBER

06. 2. s.i advent 10.30 EA

13. 3. s.i advent 09.00 EA 10.30 EA

20. 4. s.i advent 10.30 EA

24. Juleaften 12.45 EA / 15.15 UP 14.00 EA / 16.30 UP

25. Juledag 10.30 EA

26. 2. Juledag Fælles gudstjeneste – Tilsted Kirke kl. 10.30

27. Julesøndag 10.30 EA

JANUAR

01. Nytårsdag 14.30 EA

03. Hellig 3. Konger S. 10.30 EA

10. 1. s.e.h.3.k. 10.30 EA

17. 2. s.e.h.3.k. 10.30 EA

24. Sidste s.e.h.3.k. 09.00 EA 10.30 EA

31. Septuagesima 10.30 EA 09.00 EA

FEBRUAR

07. Seksagesima 14.00 1

14. Fastelavn 13.00 NP 2 14.00 NP 2

21. 1. s.i. fasten 09.00 NP 10.30 NP

28. 2. s.i. fasten 10.30 NP 09.00 NP

MARTS

07. 3. s.i. fasten 09.00 NP 10.30 NP

14. Midfaste 09.00 NP 3

1 = Indsættelse af ny præst  /  2 = Familiegudstjeneste  /  3 = Sogneindsamling

EA = Eskil Agger  /  NP = Ny præst  /  UP = Uden præst

Vær opmærksom på: Hold venligst øje med aktuelle hjemmesider om eventuelle ændringer af tider  
og regler i forbindelse med genåbningen. Der reguleres jævnligt fra myndighedernes side. 


