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30 MINUTTER

For efterhånden en del år siden, nærmere bestemt 
i 2016, nedsatte biskopperne nogle fagudvalg til 
at arbejde med gudstjeneste, dåb og nadver samt 
autorisation. Tanken var at sætte gang i en bred 
folkelig og kirkelig samtale om, hvordan vi fejrer 
og skal fejre gudstjeneste nu og i fremtiden, som 
det blev sagt.

Det skete altså længe før der var nogen, der 
havde forestillet sig, at vor kære kirke ville blive 
underlagt diverse restriktioner, som vi jo har 
oplevet det seneste år. 

Disse restriktioner har blandt andet påvirket 
gudstjenester og kirkelige handlinger på forskellig 
vis. I de seneste måneder har der eksempelvis været 
krav om, at en gudstjeneste og kirkelig handling 
maksimalt må vare 30 minutter, ligesom der er 
krav til, hvor mange kirkegængere der kan være 
til stede og hvad de må foretage sig. Salmesang er 
de fleste steder overladt til en enlig kirkesanger, 
medens øvrige kirkegængere kun med lukket 
mund kan nynne lidt med.

Hvis man skal prøve at finde det positive, så kan 
man måske sige, at vi alle gør os nogle erfaringer, 
der kan være med til, at vi får bedre øje for, hvad vi, 
hver især, finder, der er vigtigt ved gudstjenesten. 

Det sker jo, at man først bemærker og 
værdsætter noget når det tages fra en. Det kunne 
være dagligdags ting, som de fleste af os i dag er så 
heldige at have adgang til, såsom rindende vand, 
elektricitet og varme. Adgang til køleskab og 

fryser. For de fleste yngre er det heldigvis noget de 
altid har kunnet tage for givet, medens de ældre 
generationer også har oplevet en tid uden. Man 
kan jo prøve at forestille sig, hvad man nemmest 
kunne undvære.

Her vil jeg gøre noget lignende men for 
gudstjenestens vedkommende. Måske ikke hvad 
der kan undværes, men hvordan man kan forkorte 
gudstjenesten til kun 30 minutter.

For det er oplagt, at det tidsmæssigt er 
gudstjenesten, der er hårdest ramt af loftet på de 
30 minutter, da den normalt tager længst tid, hvor 
de kirkelige handlinger som begravelse og bryllup 
oftest er kortere.

Hvis en almindelig søndagsgudstjeneste plejer 
at vare omkring 1 time, ja så er det jo indlysende, 
at der skal skæres en del for at nå ned på 30 
minutter. Udfordringen er at forsøge at bevare 
gudstjenestens præg uden at ende i en traditionel 
andagt. 

Blandt de overvejelser vi har gjort os, er, hvor 
man kan skære og eller eventuelt helt udelade.

Det er forventeligt, at ikke alle vil have de 
samme meninger, hvilket jo i øvrigt også gør sig 
gældende for den almindelige gudstjeneste.

Der indgår en række faste bestanddele i en 
traditionel gudstjeneste. Der er bønner, salmer 
og musik, læsninger, prædiken, velsignelse og 
sakramenter. Alle led som er en vigtig del af 
helheden, for ellers ville de jo ikke være der.
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30 MINUTTER

Hvis vi begynder med gudstjenestens bønner, 
så er der ind- og udgangsbøn, kollekter og 
kirkebøn, hvortil kommer bønner i forbindelse 
med sakramenterne herunder Fadervor. Vi har 
udeladt ind- og udgangsbønnen, men bevaret den 
indledende kollekt og kirkebønnen efter prædiken. 
Fadervor tjener så som udgangsbøn, også når der 
ikke er dåb eller nadver.

Musikken og salmerne er en integreret del af 
gudstjenesten. Man kan sige, at også de tjener 
ordets forkyndelse og forkynder selv. Vi har 
fastholdt præ- og postludium, der er med til at 
sætte en ramme om gudstjenesten. Salmerne, 
som der normalt er seks af, har vi tre af og som 
oftest hører de ikke til salmebogens længste. Det er 
bestræbt ikke at udelade vers af en salme. Her kan 
det dog bemærkes, at mange af de ældre salmer 
der indgår i salmebogen i dag, har været optaget 
i længere eller kortere versioner i tidligere udgaver 
af salmebogen. 

Der er tre læsninger i en normal gudstjeneste og 
her har vi valgt at beholde to, ligesom prædikenen 
i denne periode også har været kortere.

Sakramenterne glimrer som oftest ved deres 
fravær. Dåb er i denne periode henlagt til 
separate dåbsgudstjenester, selvom det stadig er 
vor holdning, at dåben bedst foretages/placeres i 
søndagsgudstjenesten. Endelig har vi valgt at have 
to typer af gudstjenester. En uden altergang og 
en med. Gudstjeneste med nadver har vi en gang 
månedligt. Selvom også det er et savn, kan det her 
bemærkes, at først så sent som med den gældende 

gudstjenesteordning fra 1992, blev nadveren igen 
et fast led i gudstjenesteordningen så den fejres 
hver søndag

Det var nogle ord om selve gudstjenestens form. 
Men det drejer sig jo ikke så meget om form men 
om udøvelse. Kirkegængerne/menigheden er 
en væsentlig del af gudstjenesten, da den største 
del af gudstjenesten ikke forrettes fra alter eller 
prædikestol af præsten, men fra kirkebænkene 
og kirkegængernes salmesang. Gudstjenesten er 
afhængig af kirkegængernes aktive deltagelse. Det 
har vi måske særlig kunnet føle i denne tid, hvor 
fælles salmesang ikke har været mulig.

Det er ved salmesang og korsvar samt 
nadverdeltagelse, at menigheden særligt involveres 
og indtager en mere udøvende rolle - og det er 
netop disse elementer, som har været hårdt ramt.

I vore dage hvor alt skal nås, og det gerne på 
den halve tid, for vi vil jo helst ikke gå glip af 
noget, medens vi laver noget andet, skulle den 
korte gudstjeneste måske komme til sin ret. Selv 
hvis det skulle være lykkedes at komponere en 
»hurtig« udgave af gudstjenesten på den halve tid, 
så er det jo ikke sket uden at give køb på netop 
langsomheden og fordybelsen, hvilket jeg tror, at 
mange vil opleve som et tab. 

Herfra skal der ikke lægges skjul på, at denne 
præst og kirkegænger har savnet den helt almin-
delige (lange) søndagsgudstjeneste, som vi kendte 
den før loftet på 30 minutter. Skulle jeg før have 
taget den for givet, håber jeg ikke at gentage denne 
fejl.

Anders Egon Møller

PROVSTIGUDSTJENESTE - AFLYST

Det bliver desværre ikke muligt at afholde  
fælles provstigudstjeneste 2. Pinsedag grundet COVID19-restriktioner.

I vort pastorat bliver der i stedet gudstjeneste 
2. Pinsedag d. 24. maj i Skjoldborg Kirke kl. 10.30.
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Årets konfirmander i  
Sjørring, Skjoldborg og Thorsted Kirker: 

SOCIAL DRIVE OUT

Corona-krisen rammer mange sårbare mennesker 
ekstra hårdt. Mange sidder alene og har brug for 
hjælp. Derfor rykker KFUM’s sociale arbejde 
ud med Social Drive Out til nogle af Danmarks 
yderområder for at tilbyde hjælp og rådgivning- og 
skabe nye fællesskaber

Vi tilbyder en kop kaffe, gratis mad, fornø-
denheder, hjælp til indkøb og rådgivning om bl.a. 
økonomi, alkohol- og stofmisbrug, retshjælp, kon-
flikthåndtering m.v.

Formålet med Social Drive Out er, ved opsø-
gende socialt arbejde, at få selvisolerede borgere 
med ind i nye fællesskaber. At etablere mobile 
hjælpe-støtte og omsorgstilbud til udsatte og 
sårbare mennesker i mindre lokalsamfund og 
landsbyer i yderområder. 

Målgruppen er mennesker i udsatte 
livssituationer, som er ramt af selvisolation som 
følge af Corona-krisen.

Menighedsrådet har besluttet at samarbejde 
med KFUM’s sociale arbejde om Social Drive Out, 
og stiller Sognehuset i Sjørring til rådighed.

Vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvornår 
tilbuddet starter, men det bliver mandag i hver 
uge ca. to timer hver gang. Vi giver besked, når det 
starter op.

Så har du lyst til en kop kaffe, et let måltid mad 
og en snak med andre, så mød op i Sognehuset

Der bliver også brug for frivillige, som kan 
afsætte et par timer en gang imellem.

Projektet drives gennem Nørbygård ved 
projektkoordinator Anne-Mette Dieckmann. Hun 
træffes på mail andi@noerbygaardcentret.dk eller 
telefon 4412 7850. Kontakt endelig Anne-Mette, 
hvis du har spørgsmål.

Social Drive Out er støttet af Socialstyrelsen og 
løber i hele 2021. Man kan læse mere på KFUM’s 
sociale arbejdes hjemmeside: www.kfumsoc.dk

På menighedsrådets vegne 
Karin Fenger Madsen

ARRANGEMENTER

AKTIVITETSUDVALGET
2021 er desværre fortsat med restriktioner, der gør 
det vanskeligt at planlægge og afholde aktiviteter. 
Skulle det blive muligt at afholde en aktivitet inden 
næste kirkeblad udkommer, vil vi annoncere på 
hjemmeside, facebook, lokalavis etc.

Som altid er man velkommen til at komme med 
forslag til en foredragsholder eller idé til koncert.
 
AFTENGUDSTJENESTER
Som det fremgår af bagsidens liste over 
gudstjenester, så er der planlagt aftengudstjeneste 
i Skjoldborg Kirke den 4. juli kl. 19.00 og i Sjørring 
Kirke den 1. august kl. 19.00.

Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at vi sigter 
mod at kunne holde dem udendørs og med ekstra 
musikalske indslag. Den eksakte lokation og 

hvilke instrumenter der kommer i brug, kan vi 
dog ikke løfte sløret for endnu. Vi opfordrer til, at 
man holder sig orienteret via hjemmesiden.

HØSTSANGAFTEN
P.t. har vi en høstsangaften i støbeskeen. Det bliver 
i begyndelsen af september måned, men endnu er 
det nøjagtige tidspunkt og sted ikke fastlagt – så 
igen opfordrer vi til, at man holder sig orienteret 
via hjemmesiden. 

MENIGHEDSRÅDSMØDER
20. maj 2021, 17. juni 2021, 5. august 2021. 

Møderne finder som udgangspunkt sted 
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring og er åbne for 
offentligheden.
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KONFIRMATIONER 2021

Årets konfirmander i  
Sjørring, Skjoldborg og Thorsted Kirker: 

SJØRRING KIRKE 
DEN 28. AUGUST

Alexi Savannah Dominique Papa

Benjamin Lynge Rødbro

Christoffer Lynggaard Christiansen

Emma Skafsgård Jensen

Frederik Ryttersgaard Sejersbøl

Frederikke Vadmann Nielsen

Hjalte Brogaard Arneraq Jensen

Johanne May Hyldgaard

Jonas Høegh Thomsen

Karoline Hummelshøj Larsen

Line Kirstine Frost Gravesen

Mads Hedeholm Sørensen

Mads Krogsgaard Nielsen

Mathias Balsen Larsen

Mikkel Skallerup Jensen

Oliver Strandgaard Laursen

Sander Bastian Boalth

Sebastian Hoffmann Stoffer

Tobias Bjerg Nielsen

William Ringgaard Grison

SKJOLDBORG KIRKE 
DEN 29. AUGUST

Anne-Sofie Reinbach Hornstrup

Jacob Sandal Fisker

Kristoffer Kær Christensen

Magnus Blanchholm Roesen

Nicklas Leegaard Sørensen

Rasmus Hedegaard Frostholm

Valentin Damien Helland

THORSTED KIRKE  
DEN 7. AUGUST 2021

Luna Hedegaard Andersen
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ET ORGEL ER VÆK

Torsdag d. 11. marts 2021 blev det sidste af orglet 
i Thorsted Kirke fjernet. Forud for denne dato 
har der skulle søges om tilladelse fra Aalborg Stift 
til at fjerne orglet, og denne del har taget sin tid. 
Ansøgningen blev sendt i år 2016, og blev først 
godkendt i 2020.

Orglet er bygget af Troels Krohn i 1985 og 
bestod af 7 stemmer fordelt på ét manual og pedal. 
Foruden var der mulighed for at koble pedalet 
til manualet, så disse stemmer også ville klinge i 
pedalet. Orglet var også udstyret med en svellelåge, 
så man kunne regulere lydstyrken. Desværre var 
orglet ubrugeligt til sidst, da det var hårdt ramt 
af skimmelsvamp og borebiller. Dette problem 
skyldes formodentligt, at det igennem længere 
tid har været et problem at styre fugten i kirken. 
Især om sommeren kunne dette volde graverne og 
organisten store problemer. 

En nat i marts 2018 var der ubudne gæster på 
besøg i kirken. Her gik det desværre ud over orglet, 
de stak nemlig af med nogle af orgelpiberne. Dette 
er problematisk, da der så mangler nogle toner, når 
man skal spille.

Orgelbyggeren, Bruno Christensen og Sønner, 
som har stået for servicering af orglet igennem 
mange år, vurderede, at piberne og orglet ikke 
kunne genanvendes, det var simpelt hen for 
medtaget. Men nu er orglet helt væk, næsten da. Vi 
har bevaret nogle af piberne og registertrækkene 
som nu står i Sjørring.

Musikinstrumenter ved kirkerne:
Sjørring: Orgel / el-klaver
Thorsted: El-klaver
Skjoldborg: Orgel / el-klaver
Kallerup: El-orgel

Orglet i Thorsted Kirke

Orgelbygger: Troels Krohn
Byggeår: 1985
Disposition: Subbas 16’, 
Principal 8’, Gedakt 8’ Oktav 4’,  
Bloksløjte 4’, Sivfløjte 2’, og 
muligvis Sesquialtera 2-kor

Organist: Samuel Lundgaard Eskildsen
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SKJOLDBORG OG SJØRRING KIRKEGÅRDE

Graverne på Skjoldborg og Sjørring Kirkegårde plantede i slutningen af marts stedmoderblomster ud på 
kirkegården, efter at gravpynten er blevet fjernet og kirkegårdene skulle gøres forårsklare.
Foto: Samuel Lundgaard Eskildsen.
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

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.

Babyer 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 hver torsdag fra kl. 10.30 til 11.30 – 
OPSTART torsdag d. 26. august og sidste gang torsdag d. 14. oktober.

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 babyen 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. Hvis man en dag er forhindret i at 
komme, sendes der gerne afbud på sms.

Bedste hilsner fra din kirke
samt organist Annette Boch Pedersen

OBS! Vi overholder selvfølgelig gældende restriktioner for Covid-19, og der vil max være 
plads til otte på holdet.
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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 
stskorganist.samuel@gmail.com

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: Børge Hornstrup
Brendhøjvej 3, Todbøl
Tlf. 2325 7180

Kirkeværge for Sjørring og Thorsted 
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

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
Anders Egon Møller
Tlf. 2981 1255
Mail: AEM@KM.DK
Mandag er fast fridag

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
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LITTERATURAFTENER

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 (september-november 2021)  
er den 1. august 2021. 
Materialet indsendes til: Samuel Eskildsen, 
stskorganist.samuel@gmail.com

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

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.

Følg 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  

Den sidste torsdag i januar, februar, marts, april, 
maj, september, oktober og november mødes en 
kreds af læseinteresserede til en fælles samtale 
om den bog, man i kredsen har valgt at læse i den 
pågældende måned. 

En hyggelig aften, hvor vi foruden samtalen, 
drøftelse af forslag til kommende bøger også får 
tid til at nyde  medbragt kaffe og brød. Vi er p.t. 
ca. 10 i kredsen, men det er absolut ikke en lukket 

kreds, så hvis du er interesseret, er du velkommen 
til at møde op på de annoncerede tidspunkter, 
eller kontakte Anne-Lise Bolt-Jørgensen på telefon  
2066 9265 for eventuel lån af månedens bog 
forinden.

I juni, juli og august holdes der sommerferie. 
Litteraturaftenerne er tilbage igen i september.
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

JUNI

06. 1. s. e. trin. 17.00 10.30

13. 2. s. e. trin. 10.30 09.00

20. 3. s. e. trin. 09.00

27. 4. s. e. trin. 10.30

JULI

04. 5. s. e. trin. 10.30 19.00

11. 6. s. e. trin. 09.00

18. 7. s. e. trin. 10.30

25. 8. s. e. trin. 10.30 09.00

AUGUST

01. 9. s. e. trin. 19.00 10.30

07. Lørdag Konf. 10.30

08. 10. s. e. trin. 10.30 09.00

15. 11. s. e. trin. 09.00

22. 12. s. e. trin. 09.00

28. Lørdag Konf. 9.00+10.30

29. 13. s. e. trin. Konf. 10.30

SEPTEMBER

05. 14. s. e. trin. 10.30 17.00

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller
HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande

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. 

HSK

HSK

HSK

AMN


