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FRIT VALG PÅ ALLE HYLDER...

er der ikke, når det gælder de tre bibelske læs-
ninger, som præsten læser op i søndagens guds-
tjeneste og skal prædike over. Der er som be-
kendt to helt faste rækker af bibeltekster, som 
skal følges. Enkelte søndage skal der dog vælges 
mellem flere tekster. Her kan man så glæde sig 
over, at den fravalgte tekst om to år kan vælges. 
Der er en tekst fra Det gamle Testamente, og to 
fra Det nye Testamente - en fra brevene og en fra 
evangelierne.

Der er mange forskellige genre af tekster i Bibe-
len og vi møder flere af dem i tekstrækkerne i 
løbet af kirkeåret. 

Blandt evangelieteksterne fra Det nye Testa-
mente, finder vi nogle af de lignelser, som Jesus 
fortalte. Lignelser som den barmhjertige sama-
ritaner og den fortabte søn. 

Vi hører mange forskellige underberetninger. 
Brylluppet i Kana med forvandlingen af vand til 
vin kunne kaldes et gave-under og der er helbre-
delses-undere, som helbredelsen af den lamme i 
Kapernaum er et eksempel på. 

Vi møder også stridssamtaler. Det er tekster, 
der beretter om Jesus diskussioner med hans 
modstandere. 

Der er også stykker fra de lange taler som 
Jesus holdt, blandt dem finder vi Saligprisnin-
gerne. 

Præstens prædiken tager sit udgangspunkt i 
søndagens evangelietekst. Men alle tre tekster 
er, som tonerne i et musikstykke, med til at 
danne den færdige melodi. Nogle gange synes 
teksterne at spille sammen, andre gange måske 
mere at spille mod hinanden. Men altid kan tek-
sterne være med til at åbne for nye perspektiver 
på dagens prædikentekst. 

At skulle prædike over en på forhånd udvalgt 
tekst kan måske synes at være en bunden op-
gave. Men teksterne er så indholdsrige og har 
så mange temaer, at selv om man skulle driste 

sig til at prøve bare at få det halve med, ville det 
ikke kunne gøres det inden for gudstjenestens 
afsatte tid.

Ordet tales ind i en specifik tid og sted og det 
påvirker og former prædikenen. Det vidner de 
mange forskellige prædikener, der holdes hver 
søndag om. For de er ikke ens. Ligesom heller 
ikke den enkelte præsts prædikener over den 
samme søndags tekst bliver ens fra år til år.

Det skyldes ikke, at hver enkelt prædiken op-
bygger forskellige bygninger, men snarere, at 
prædikenen kaster lys over den samme bygning 
fra forskellige vinkler. 

En prædiken står, heldigvis vil nogle må-
ske mene, ikke alene for også salmerne, hvor 
vi i Danmark har så store salmedigtere som 
Grundtvig, Brorson og Kingo for blot at nævne 
tre, og musikken, er på hver deres vis med til at 
viderebringe og formidle evangeliet. Hvordan 
det så falder ud, er der mulighed for selv at erfa-
re hver søndag formiddag i en af pastoratets fire 
kirker. Søndag efter søndag efter søndag. 

Jeg håber vi ses.
De bedste hilsener

Anders Egon Møller, sognepræst
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Lørdag den 17. september kan vi endelig fest-
ligholde genindvielsen af Kallerup Kirke, efter 
renovering og nyindretning. Biskop Thomas 
Reinholdt Rasmussen forestår gudstjenesten og 
menighedsrådet er vært ved en middag i Sog-
nehuset efterfølgende. Se invitation andet sted 
i bladet.

Det har været en lang proces, at få lov til at 
indrette kirken mere fleksibelt, men Jytte Niel-
sen og Børge Hornstrup har været vedholdende, 
selvom der har været mange bump på vejen. 
Derfor er det også ekstra glædeligt, at vi nu kan 
genindvie Kallerup Kirke – til glæde for menig-
heden. Vi håber også på, at andre fra hele prov-
stiet vil benytte sig af de nye muligheder i Kal-
lerup Kirke.

Menighedsrådet inviterer til det årlige menig-
hedsmøde søndag den 20. november 2022 efter 
gudstjenesten i Skjoldborg Kirke. Vi mødes i 
konfirmandstuen i præstegården, hvor menig-
hedsrådet vil fortælle om, hvad der er sket i det 
seneste år og hvilke planer, vi har for de næste 
år. Alle er meget velkomne og der er god mulig-
hed for at give sin mening til kende om hvilke 
ønsker man som menighed har til aktiviteter, 
kirkeliv etc. Vi vil blandt andet gerne høre jeres 
mening om indførelsen af alkoholfri altervin. 
Gode idéer til aktiviteter i Kallerup Kirke mod-
tages også meget gerne.

Desværre skal vi i gang med at søge efter en 
ny organist. Kristine Frøkjær kunne ikke se sig 
selv i stillingen, selv om vi var meget glade for 

HILSEN FRA FORMANDEN

hendes spil og engagement. Vi ønsker Kristine 
god vind og håber på at kunne ansætte en ny 
organist til 1. november.

I mellemtiden har organist Annette Boch Pe-
dersen lovet at fortsætte med børnekoret, så det 
starter op sidst i august.

Morgensang den første tirsdag i måneden 
fortsætter også, så kom endelig og vær med til 
dejlig fællessang.

Dejlig fællessang er der jo også i kirken hver 
søndag. Lad det være en opfordring til at kom-
me til gudstjeneste. 

Der er mange anledninger til at mødes i efter-
året. Jeg håber vi ses

Kærlige hilsner fra 
Karin Fenger Madsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022

Kommende møder:
7. september,  

5. oktober og 3. november.

Møderne finder som udgangspunkt sted  
kl. 18.30 i sognehuset i Sjørring,  

og er åbne for offentligheden  
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KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2022-23

MINIKONFIRMANDER

Sjørring konfirmander:
Konfirmationsforberedelsen foregår i Sog-
nehuset i Sjørring onsdag morgen kl. 8.00-
9.30. Derefter går konfirmanderne tilbage til 
Sjørring Skole. Første gang er onsdag den 26. 
oktober kl. 8.00.

Skjoldborg konfirmander:
Konfirmationsforberedelsen foregår i ef-
teråret i konfirmandstuen i præstegården 
i Skjoldborg torsdag morgen kl. 8.00-9.30. 
Der kommer bus/taxi, som henter konfir-
manderne ved præstegården og kører dem til 
skolen i Snedsted. Første gang er torsdag den 
8. september kl. 8.00.

Går du i 7. klasse og er du ikke allerede til-
meldt konfirmationsforberedelsen, kan du 
stadig nå at være med.

På hjemmesiden kan du hente blanket til 
tilmelding. Udfyld den, begge sider, og læg 
den i postkassen ved Sognehuset i Sjørring 
eller ved Præstegården i Skjoldborg.

Menighedsrådet vil gerne invitere alle fra 
Skjoldborg og Kallerup sogne, der går i 3. 
og 4. klasse til Minikonfirmand.

Vi starter tirsdag den 13. september ef-
ter skoletid og slutter kl. 16.00 hvor foræl-
drene henter dem i præstegården.

I kører med bussen til Skjoldborg Præ-
stegård, hvor vi mødes i konfirmandstu-
en. Der står en og venter på jer ved Øster-
gårdsvej 3.

Vi mødes fire tirsdage før efterårsferien 
og to fredage efter efterårsferien.

Vi vil meget gerne have en forhåndstil-
melding til Lisbeth på tlf. 30570488.

Nærmere informationer på STSK hjem-
meside eller ring til Lisbeth Hornstrup.

Venlig hilsen 
Anders Møller og Lisbeth Hornstrup

KONFIRMATIONSDATOERNE I 2023:
Sjørring Kirke

Bededag, fredag den 5. maj

Skjoldborg Kirke
Søndag den 7. maj
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KONFIRMANDER 2022

Konfirmander Sjørring Kirke 2022

Konfirmander Skjoldborg Kirke 2022
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Der er gået mere end et årti siden menigheds-
rådet ved Kallerup Kirke besluttede at Kallerup 
Kirke gerne skulle undergå en forandring fra en 
helt traditionel kirke til et »eksperimentarium« 
– altså en kirke, som kunne bruges til mange 
forskellige aktiviteter og derfor ikke skulle være 
bundet af stolerækker, prædikestol mm. Ideer-
ne blev også fostret i en tid, hvor kirkeluknin-
ger spøgte og derfor tænkte vi, at det var bedre 
»med et godt angreb end et dårligt forsvar«. Ved 
at tænke kreativt omkring kirkens rum og funk-
tion kunne vi nok undgå at netop vores kirke, 
som jo er en af de mindste i Provstiet, skulle 
lukkes. Og så trængte kirken også til en generel 
renovering efter 50 års brug.

Projektet blev beskrevet og ansøgnings- og 
godkendelsesproces gik i gang. Planerne var at 
rydde kirkebænke, prædikestol og knæfald væk, 
men beholde den smukke og helt unikke for-
gyldte altertavle, skåret af Axel Poulsen i 1934. 
Skibet skulle møbleres med løse stole med be-
hagelig siddekomfort og i koret skulle der være 

et nyt knæfald bestående af tre enkeltstående 
bænke, som også kunne sættes sammen. En-
delig skulle prædikestolen erstattes af en mobil 
læsepult. Sådan var de bærende tanker i projek-
tet. Og så skulle det nye kirkerum kunne bruges 
til alle kirkelige handlinger tillige med foredrag, 
udstillinger, koncerter, film og meget andet, 
som kunne respektere kirkens ukrænkelighed.

For at gøre en lang historie kort, blev projek-
tet »Kallerup Kirke som eksperimentarium« 
særdeles godt modtaget i stiftet og blandt man-
ge andre, men snart gik der »konsulentvælde« 
i sagen og en kamp på 10 år begyndte mellem 
menighedsrådet og øvrigheden. Projektet var 
endog meget tæt på at strande flere gange for 
uden tilladelse fra stiftet kunne en ansøgning til 
fonde om økonomiske midler ikke påbegyndes.                   

Nu er kampen snart til ende. Den 17. sep-
tember genindvies Kallerup Kirke med en ny 
indretning, men stadig et kirkerum, hvor me-
nigheden kan komme til gudstjeneste, få døbt 
børnene, unge kan konfirmeres, forelskede kan 

KALLERUP KIRKE – ENDELIG VED VEJS ENDE
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KALLERUP KIRKE – ENDELIG VED VEJS ENDE

gifte sig og hvorfra døde kan begraves. Biskop-
pen har ønsket at deltage i genindvielsen, hvil-
ket vi hilser særdeles velkomment.

Man skal vælge sine kampe med omhu, si-
ger et gammelt ordsprog. Kampen om Kallerup 
Kirke som eksperimentarium har været værd at 
tage, for vi tror at med renoveringen af kirken, 
har vi sikret kirkeligt liv – og vækst – i vores 
pastorat i mange årtier fremover. Samtidig har 
vi sikret bevarelsen og brugen af kirkegården, 
som er væsentlig for menigheden. Nye genera-
tioner stiller nye krav til forkyndelse og praksis. 
Med forandringerne i Kallerup Kirke håber vi 
at kunne imødekomme fremtidens ønsker og 
brug, og forventningerne til at høre Guds ord 
forkyndt i nye rammer er store. 

Vi håber, at I alle vil tage godt imod den nyre-
noverede kirke og bruge den i mange forskellige 
sammenhænge. 

Børge Hornstrup og Jytte Nielsen,  
menighedsrådsmedlemmer 

Kallerup Sogn

SEPTEMBER -  NOVEMBER 2022 |  7



SJØRRING KIRKES BØRNEKOR

Vi synger igen 
Sjørring Kirkes Børnekor er nu startet på 
en ny sæson, og de synger hver onsdag kl. 
14.00-15.00 i Sjørring Sognehus. De, der 
skal med bus hjem går lige lidt tidligere.

Koret øver en gang i ugen og medvirker 
ved udvalgte gudstjenester i sognets kirker, 
dog oftest i Sjørring. Her skal vi bl.a. med-
virke ved høstgudstjenesten den 18. sep-
tember kl. 14.00.

Koret skal derudover, sammen med an-
dre børnekor, den 9. oktober medvirke ved 
en koncert med Landskoret i Nykøbing Kir-
ke. En koncert der er åben for alle interes-
serede. Der bliver yderligere info på hjem-
mesiden når vi nærmer os datoen.

Har du lyst til at være med? 
Vi er:
- for børn og unge i alderen 3. - 6. klasse
-  gratis – og der er mulighed for at tjene 

penge...
-  et kreativt musikalsk læringsmiljø på 

tværs af alder
- venskaber på tværs af alder
-  vi øver hver onsdag kl. 14.00-15.00 i Sjør-

ring Sognehus. Hvis du skal med bus 
hjem, så går du lidt før.

-  vi medvirker ca. 6 gange om året ved for-
skellige tjenester i Sjørring-Skjoldborg 
sogn.

-  Lisbeth eller Kirsten sørger for noget at 
spise hver gang - hygge

-  vores korleder hedder Annette; hun er or-
ganist i sognets kirker og hun er også kor-
leder for Nordvestjysk Pigekor. Annette 
sørger for, at vi bliver dygtige.

Du er velkommen – vi vil gerne være flere!
– og der er ingen optagelsesprøve – det du 
ikke ka’, lærer du her!

Med venlig hilsen       
Organist Annette Boch Pedersen

annetteboch@gmail.com 
eller mobil: 2196 4448
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Babysalmesang er nærvær mellem mor og 
barn, hvor vi synger og leger, lytter og op-
lever musik, lys og lyd sammen med barnet.

Igangværende hold i Sjørring Kirke: tors-
dage kl. 10.30, sidste gang den 13. oktober. 
Et gratis tilbud for babyer imellem 2 og 8 
mdr., og vi vil gerne være flere på nuværende 
hold i Sjørring – så kom bare.

Medbring gerne et lille tæppe til baby; og 
vi slutter hver gang af med en kop kaffe/the, 
mad til baby – og hyggesnak.

Vel mødt
Mvh. Annette

kirkens organist (tlf. 2196 4448)
P.S. Næste hold starter i Tilsted kirke tors-
dag den 27. oktober kl. 10.30.

LITTERATURAFTENER / LÆSEKREDS

Den sidste torsdag i september, oktober og 
november mødes en kreds af læseinteres-
serede til en fælles snak om den bog, man i 
kredsen har valgt at læse i den pågældende 
måned. 

En hyggelig aften, hvor vi foruden sam-
talen, drøftelse af forslag til kommende bø-
ger - også får tid til at nyde medbragt kaffe 
og brød. 

Vi 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 9797 1318 for eventuel lån af måne-
dens bog forinden. 

Alle aftener foregår kl. 19.00 i Sognehu-
set, Næstrupvej 6, Sjørring og de kommen-
de datoer er den 29. september, 27. oktober 
og 24. november.
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HØSTGUDSTJENESTER I VORE KIRKER

GENINDVIELSE / FESTGUDSTJENESTE

Vi er meget glade for at kunne invitere til  
genindvielse af Kallerup Kirke  

lørdag den 17. september 2022 kl. 17.00 
med efterfølgende middag i Sognehuset,  

Næstrupvej 6, Sjørring

Af hensyn til plads i kirken og til middagen,  
er der tilmelding til Lisbeth Hornstrup på  

tlf. 3057 0488 senest den 10. september 2022.

På vegne af pastoratsrådet for  
Sjørring-Skjoldborg pastorat 

formand Karin Fenger Madsen

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor 
vi siger tak for det vi er blevet givet fra natu-
rens hånd.

Til høstgudstjenesten i Skjoldborg Kirke vil 
KFUM-spejderne fra Skjoldborg medvirke og 
være med til at gøre gudstjenesten festlig. 

I Sjørring Kirke medvirker Sjørring Kirkes 
børnekor ved gudstjenesten og vil således med 
deres sang være med til at gøre dagen festlig.   

Efter gudstjenesterne vil der om søndagen i 
begge kirker være mulighed for lige at hilse af 
over en tår kaffe, saftevand/juice og et stykke 
kage. Årets indsamling vil igen i år gå ligeligt 
til Folkekirkens Nødhjælp og Sognets Daglig-
stue i Thisted.

Gudstjenesten om onsdagen, den 14. sep-
tember, er en kort gudstjeneste specielt arran-
geret for mindre børn fra Sjørring Børnehus.

Her vil vi sætte hele vort sanseapparat i spil; 
syns-, høre-, smags-, lugte- og følesansen, samt 
balance- og kropssansen, alt sammen styret af 
vor organist Annette samt vor præst Anders. 
Det bliver festligt.

Og ikke mindst - til disse gudstjenester har 
vore dygtige gravere og medhjælpere pyntet 
kirkerne op til høst. Mød op og se, hvor fine 
vore kirker tager sig ud, når de er pyntet i ef-
terårets høstfarver.    

Vi indbyder til 

HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 

Skjoldborg Kirke kl. 10.30 

Sjørring Kirke kl. 14.00.

Onsdag den 14. september i Sjørring Kirke kl. 10.00 for Sjørring Børnehus
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KONCERT MED KÅRE NORGE

I september, oktober og november 2022 turne-
rer den danske anerkendte guitarvirtuos rundt 
i Danmark med et flot varieret repertoire bestå-
ende af bl.a. Carl Nielsen - Jeg ved en lærkerede 
med flere og udvalgte numre fra sit seneste al-
bum »Amoroso«.

Ikke mindst et bredt spekter af spanske og 
klassiske værker fra hans store bagkatalog af 
indspilninger samt Kaares kendte arrangemen-
ter af store klassikere som f.eks. Stairway to 
Heaven, Candle in the wind, Tears in Heaven, 
Scarborough Fair, You are not alone, Always on 
my mind (Elvis) og Homage to Life (Kaare N.) 
og mange andre.

Onsdag den 14. september 2022 kl. 19.30 
kommer turen til Sjørring Kirke.

Det er stadig muligt at købe billetter til kon-
certen.

Billetter á 150 kr. kan købes på:
www.billetsalg.kirkekoncerter.dk

eller på Facebook: 
www.facebook.com/events/363577282363723/

Link til 
billetter

KONCERT MED PROCANTIS

KONCERT MED ProCantis, 
Thisted provstis kantori
Torsdag den 6. oktober 
kl. 19.30 i Sjørring kirke
 
Thisted provsti har fået sit eget kor 
bestående af kirkesangere, organi-
ster, præster og andre fra vores lokale 
kirker med interesse og evne for kor-
sang. Koret, der ledes af organist og 
kantor ved Thisted kirke Niels Gran-
vig, arbejder seriøst med det klassi-
ske kirkemusikalske repertoire. 

Ved koncerten vil der blive sunget 
både nyere og ældre kirkemusik, og 
der vil også være fællessang. 

Kom og vær med til en dejlig sang-
glad aften i Sjørring Kirke. 

Gratis adgang. Alle er velkomne!
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ALLEHELGEN GUDSTJENESTER

SANGAFTEN MED “100 SALMER”

Allehelgen musikgudstjenester 
søndag den 6. november:
Sjørring Kirke kl. 10.30
Skjoldborg Kirke kl. 19.00

Der vil igen i år være særlige gudstjenester med musik, 
ro og højtidelighed.

Ved gudstjenesterne vil vi mindes de døde, bede og 
synge, vi vil lytte, og der vil være mulighed for at tænde 
et lys – og bare sidde i stilhed et øjeblik. Navnene på dem, 
der er begravede eller bisatte fra vore kirker siden sidste 
Alle helgens søndag vil blive læst op i begge kirker. 

I Sjørring Kirke vil der være særlige indslag ved vore 
to kirkesangere og i Skjoldborg Kirke bliver der ekstra 
musikindslag ved Sarah Brogaard Pedersen på klarinet. 
Sarah er opvokset imellem Skjoldborg og Vilsund, og går 
nu på gymnasium og MGK i Holstebro.

Alle er velkomne!

Sangaften med »100 salmer«
onsdag den 12. oktober kl. 19.00
i Kallerup Kirke

Menighedsrådet har indkøbt salmebogen 100 
salmer. Fremover bliver det derfor muligt, at 
der til gudstjenester og kirkelige handlinger 
også kan vælges salmer fra denne salmebog i til-
læg til de 791 smukke salmer, der findes i Den 
Danske Salmebog.

For at få taget salmebogen godt i brug, vil vi 
denne aften få lejlighed til at høre lidt om salme-
bogen og salmerne. 

Men ikke mindst får vi rig lejlighed til at syn-
ge nogle af de 100 salmer.

Organist Annette Boch Pedersen vil sidde 
ved klaveret/orgelet og begge vore kirkesangere, 

Alice Bolt-Jørgensen og Jørgen Røhrmann, vil 
hjælpe med salmesangen.

Undervejs er der mulighed for en kop kaffe/
the og en enkelt småkage.

Så mød frem til denne første sangaften i Kal-
lerup Kirke efter renoveringen og gør denne af-
ten ekstra festlig.
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www.friefodspor.dk/caminoforedrag

FRIE FODSPOR PÅ CAMINOEN

MORTENSAFTEN I TILSTED SOGNEHUS

Foredrag: Frie fodspor på caminoen 
torsdag den 24. november kl. 19.00 
i Sjørring Sognehus

Kalder caminioen på dig? Så kom til pil-
grimsforedrag i Sjørring Sognehus – og mærk 
den magi, der drager moderne mennesker til det 
simple liv på caminoen. 

Til foredraget åbner Marie fra vandreblog-
gen »Frie fodspor« sin slidte pilgrimsrygsæk og 
giver ærlige og jordnære tips til din pakkeliste 

– fra det uundværlige, til de gram, du sagtens 
kan spare.  

Marie fortæller levende om den indre rejse, 
caminoen er, og om menneskemøder, der for-
andrer. 

Få tips til, hvordan du finder stilhed og fordy-
belse i din pilgrimsvandring uden at misse det 
stærke sociale fællesskab, caminoen er kendt og 
elsket for. 

Foredraget er gratis og alle er velkomne.

Mortensaften i Tilsted sognehus
Torsdag den 10. november kl. 18.00-21.00

Mortensaften er efter sigende en fejring af vores 
reformator Martin Luthers fødselsdag. Tradi-
tionen er, at vi spiser and og at der er god plads 
til hygge og samvær. Det vil der også være den-
ne aften, hvor organist Annette Boch Pedersen 
vil sørge for musik og masser af fællessang, og 
provst Lisbeth Damgren vil holde »bordtale« – 

en særlig genre, som var et vigtigt element, når 
Martin Luther og hans hustru Käthe samlede 
deres familie og gæster omkring bordet i deres 
hus i Wittenberg midt i det 16. århundrede.

Mortensaften er en fælles aften for Sjørring-
Skjoldborg pastorat og Tilsted sogn.

Mortensand med tilbehør koster 125 kr.
Af hensyn til maden er der tilmelding inden 

6. november 2022 til Jan Bang Madsen på tlf. 
6126 2845 eller mail jbm@jbmsoft.dk
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Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 
til en aften med en række spændende oplæg og 
inspiration til at være menighed og kristen som 
en del af den store mangfoldige og globale kirke.

Aftenen byder på fællesspisning og et foredrag 
om Det mellemkirkelige råds arbejdes relevans i 
2022 ved formand for Det mellemkirkelige råd, 
professor Peter Lodberg.

På mødet vil der også blive orienteret om ud-
valgets arbejde og der er tid til samtale ved bor-
dene, når der serveres the og kaffe.

Mødet holdes i Kirkecentret ved Fjerritslev 
Kirke, Vestergade 16, 9690 Fjerritslev tirsdag 
den 8. november 2022 kl. 18.00-21.45.

Der er fri adgang med tilmelding senest den 
28. oktober på aalborgstift.dk/tilmelding. Fyld 
gerne bilen og send invitationen videre.

MORGENSANG I SJØRRING SOGNEHUS

ÅRSMØDE MENIGHEDSMØDE

Den første tirsdag i måneden kl. 9.30 samles en 
flok sangglade mennesker i Sognehuset i Sjør-
ring. 

Sidste gang sad Kristian Mogensen bag kla-
veret, og han ledte os igennem både nye og vel-
kendte sange i Højskolesangbogen. Vi sang godt 
en time, og bagefter nød vi en kop kaffe sam-
men. 

Det er dejligt at synge sammen, man får løftet 
sit humør og vi fik udvidet vores sangrepertoire.

Jeg hørte også flere sige, at det var dejligt at 
mødes med andre og få en god snak under kaf-
fen bagefter.

Så hermed en opfordring til at komme og syn-
ge med den første tirsdag i måneden kl. 9.30 i 
Sognehuset.

Vel mødt 
Karin Fenger Madsen

Kommende datoer
6. september / 4. oktober 

1. november / 6. december

Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne Sjør-
ring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup inviteres 
til det årlige menighedsmøde.

Det afholdes i konfirmandstuen i Præstegår-
den i Skjoldborg, søndag den 20. november 2022 
efter gudstjenesten i Skjoldborg Kirke kl. 10.30. 

Her vil menighedsrådet aflægge beretning om 
årets virksomhed i det forløbne år, redegøre for 
regnskab og budget, samt fremlægge planer for 
det kommende år.

Vi håber, at mange vil møde frem og deltage 
i en drøftelse om vort pastorats fremtidige ak-
tiviteter.

Mødet slutter med fælles spisning.
Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Menighedsrådet
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FRIVILLIGKORPS – FLERE FRIVILLIGE SØGES

Vi vil gerne inddrage flere frivillige i livet om-
kring kirkerne i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg 
og Kallerup samt i de mange spændende arran-
gementer/aktiviteter, der er for både børn og 
voksne. 

Vores formodning om, at der er flere i de fire 
sogne, som gerne vil hjælpe os med de forskel-
lige arrangementer/ aktiviteter, har vist sig at 
være rigtig. Vores frivilligkorps er begyndt at 
vokse, men vi vil gerne have flere frivillige end-
nu og også meget gerne mænd, der kan være 
gode rolle modeller for drengene.

Der er brug for frivillige hænder til mange 
forskellige slags opgaver, så der er noget for en 
hver. 

Vi har lavet et skema (se overfor), man kan 
udfylde og aflevere i Sognehuset i Sjørring eller 
til et af menighedsrådsmedlemmerne, hvis man 
ønsker at være frivillig. 

Man er også meget velkommen til at kon-
takte Kirsten Humlum, tlf. 2112 1031 eller Bør-
ge Hornstrup, tlf. 2325 7180, hvis man ønsker 
at hører mere om at være frivillig i Sjørring- 
Skjoldborg Pastorat.

Marie Louise Snejstrup Gottenborg
Sekretær – Menighedsrådet

LEGAT TIL REKREATION

Har du gennemgået et belastende sygdomsfor-
løb og trænger til rekreation, så er her en mu-
lighed. 

Legatportioner til rekreation uddeles fra 
Johnsens Fond fortrinsvis til personer bosid-
dende i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kom-
mune.

Der kan udelukkende ansøges elektronisk. 
Ansøgningsformularen og yderligere oplysnin-
ger findespå fondens hjemmeside:

www.johnsensfond.dk
Ansøgningsfrister hvert år 10. maj og 10. nov.

Bestyrelsen for Sagfører og  
vicekonsul I.M.N. Johnsens fond

ALKOHOLFRI ALTERVIN 

På menighedsrådsmødet den 8. juni 2022 
blev det besluttet i en prøveperiode  

at benytte alkoholfri vin ved altergang  
i pastoratets kirker.  

Prøveperioden startede den 1. juli.
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FRIVILLIGKORPS – FLERE FRIVILLIGE SØGES

Jeg/vi vil gerne hjælpe til / være til stede til:

1 gang pr. uge 2 gange pr. måned 1 gang pr. måned Engang imellem Bare ring

Babysalmesang                                    
Torsdage kl. 10.30-11.30

Minikonfirmander                                                 
Tirsdage

Øvedag med børnekor                             
Onsdage kl. 14.00

Morgensang                                         
1. tirsdag hver måned

Ungdomskirkeudvalg

Kun Sjørring / Thorsted

Kun Skjoldborg / Kallerup

Kun om dagen

Kun om aftenen

Jeg kan synge

Jeg kan spille klaver

Andet:

Navn og telefonnr.:

FRIVILLIGKORPS
SJØRRING - SKJOLDBORG PASTORAT

Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Kirker

Vi vil gerne inddrage flere frivillige i livet omkring kirkerne - i de mange spændende arrangementer / 
aktiviteter der er for både børn og voksne.                                                                                                                                    

Har du/I lyst til at være en del af vores frivilligkorps ? Så kan bl.a. dette skema udfyldes og afleveres i 
Sognehuset i Sjørring eller til en af Menighedsrådsmedlemmerne.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem 
jordemoderen. Er barnets forældre ugifte 
og ønsker de fælles forældremyn-dighed, 
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 
borgerservice for at få udfærdiget en 
prøvelsesattest. Her medbringes personlige 
attester/papirer.

Navneændring
Anmodning om navneændring kan ske til 
sognepræsten – via: www.borger.dk Er din 
henvendelse om navngivning/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, 
navneændring 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. Baggrunden for en samtale kan være 
menneskelige eller religiøse 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.

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 
fremhæve § 3. i anordningen, der siger:

»Dåben foretages i kirken ved sognets 
gudstjenester 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 barnedåben ret beset bør placeres i sin rette 
sammenhæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, 
hvor man døbes til menighedens fællesskab – 
med menigheden som vidner på dåben.
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227 / skkakirker@gmail.com

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.  
Thorsted kirkegård onsdag 10.00-12.00.

Organister:  
Annette Boch Pedersen, tlf. 2196 4448
Mail: annetteboch@gmail.com

Kirkesangere:  
Jørgen Røhrmann, tlf. 9793 6429
Alice Bolt-Jørgensen, tlf. 3134 5666

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup  
Menighedsråd:
Formand: Karin Fenger Madsen, 
Voldgade 18, Sjørring
tlf. 2247 1967

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,  
tlf. 2963 3466

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

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk

Facebook:
Facebook.com/stsk.kirker 

Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.  
Henvendelse tlf. 3134 5666 
Sognehusvært:  
Alice Bolt-Jørgensen 
Mail: aliceboltj@gmail.com

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle gudstjenester i 
pastoratet. Ring til Thisted Taxa, tlf. 9792 
0422 – ring venligst lørdag før kl. 12.00. 

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.

DEADLINE
Sidste frist for indlevering af stof til  
næste nummer (december-februar)  
er den 4. november 2022. Materialet ind-
sendes til: Marie Louise Snejstrup Gotten-
borg, mlsnejstrup@gmail.com

KIRKE OG SOGNENYT
Redigering: Menighedsrådet
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

SEPTEMBER

04. 12. s.e. trin. 09.00

11. 13. s.e. trin. 10.30 09.00

17. Genindvielse 17.00

18. 14. s.e. trin. 14.00 10.30

25. 15. s.e. trin. 09.00 10.30

OKTOBER

02. 16. s.e. trin. 09.00

09. 17. s.e. trin. 10.30

16. 18. s.e. trin. 10.30 09.00

23. 19. s.e. trin. 09.00

30. 20. s.e. trin. 10.30 09.00

NOVEMBER

06. Allehelgens Dag 10.30 19.00

13. 22. s.e. trin. 09.00

20. S. s. i kirkeåret 09.00 10.30

27. 1. s. i advent 10.30 09.00

DECEMBER

04. 2. s. i advent 09.00

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller. Øvrige: LD = Lisbeth Damgren / HSK = Helle Sommer Kjærgaard 
AMN = Anne Marie Nande / TRR = Thomas Reinholdt Rasmussen

1: Festgudstjeneste / 2: Høstgudstjeneste / 3: Allehelgen

HSK

AMN

AMN

LD

LD

TRR 1

3 3

2 2

Hold venligst øje med vores hjemmeside og Facebook om eventuelle ændringer af tider, steder og regler.


