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SOMMERHUS – MÅSKE HELE TRE

Sommerhus – Måske har vi som barn været så 
heldige at komme med familien i sommerhus. 
Måske er vi som voksne så heldige, at vi har fået 
vort eget sommerhus.

Det kan være, at man lejede sommerhuset en 
enkelt gang og året efter valgte et andet som-
merhus. Men der er også mange, som vælger det 
samme sommerhus år efter år – og selvfølgelig 
hvis man selv ejer det, så har man det jo år efter 
år. Med et sommerhus så kommer man til noget 
kendt, som dog er forskelligt fra ens almindelige 
bolig. 

Hvorfor nu disse tanker om sommerhuse? 
Det bliver måske klart om et øjeblik. 

Jeg har tænkt over, hvad det betyder at bo i et 
pastorat, der består af fire sogne med hver sin 
kirke, men kun en sognepræst. 

Det at man bor i et firsogns pastorat - det tæn-
ker man sikkert ikke så meget over til daglig. 

Måske tænker man, at jeg bor i Skjoldborg 
(hvis man nu altså bor i Skjoldborg) og derfor 
kunne jeg jo synes, at jeg har en særlig tilknyt-
ning til Skjoldborg Kirke. Det er min kirke – og 
når der eksempelvis er gudstjeneste i Skjoldborg 
Kirke, så kommer jeg, fordi det er min kirke. 
Og andre søndage, hvor der ikke er gudstjene-
ste i Skjoldborg Kirke, kan det så være lidt hip 
som hap, hvor jeg går hen, for det er jo ikke min 
kirke – og måske vælger jeg endda helt at blive 
hjemme.

Og det er her mine indledende tanker om 
sommerhuse skal bruges. 

For jeg har overvejet, om man ikke kunne lave 
en forsigtig sammenligning mellem det, at vi er 
et pastorat, der består af fire sogne med hver sin 
kirke og så det at tage i sommerhus. 

For kunne man måske tænke lidt på ens sog-
nekirke som på ens hjem, medens man så i vort 
pastorat har ikke alene ét, men hele tre sommer-
huse. For jeg tænker selvfølgelig, at de tre andre 
kirker i vort pastorat så er at sammenligne med 

sommerhuse. For nok er de måske ikke helt så 
hjemlige som vor »egen« kirke, men dog er de 
ikke ukendte. Der er noget hjemligt over dem 
på samme måde, som der er noget hjemligt og 
kendt over sommerhuset.

Vi har den udfordring, at vi er et pastorat med 
hele fire sogne og fire dejlige kirker. Men vi har 
ikke, som i de gode gamle dage, personale til at 
kunne have eksempelvis gudstjenester i alle fire 
kirker hver søndag. Ja, på præstens fridag, er der 
kun en enkelt gudstjeneste i pastoratet. I dag er 
vi jo heller ikke så mange i de enkelte sogne, så 
det kan også være svært at få fyldt kirkerne, hvis 
de kun skal fyldes af sognebørn og ikke af pa-
storatsbørn.

Mit håb er, at vi bliver bedre til at tænke, at 
alle fire kirker er vore kirker. Og når jeg siger vi, 
så mener jeg os, menigheden, i vort pastorat. At 
vi bevæger os til en af de kirker i vort pastorat, 
hvor der nu er gudstjeneste eller et andet arran-
gement, også når det ikke lige er i vor ”hjemlige” 
kirke.

Så man på sigt ved, at uanset om man tager 
turen til Kallerup eller Thorsted, så kan man 
møde hende den sjove fra Sjørring. Og tager 
man turen til Skjoldborg, ja, så kan det være, at 
ham den flinke fra Thorsted er der. Ja fortsæt 
selv tankerækken…

Jeg håber, at I fortsat vil besøge vore smukke 
kirker. Den store Sjørring Kirke. Den lille Thor-
sted Kirke, hvor der stadig er levende lys i lyse-
kronerne. Skjoldborg Kirke med det fine orgel, 
der befinder sig på førstesalen. Kallerup Kirke, 
der tager sig helt speciel ud efter den veloverstå-
ede renovering.

Læg selv vejen forbi og opdag hvad du synes, 
er helt specielt ved vore kirker.

Med ønsket om en velsignet juletid
De bedste hilsener

Anders Egon Møller, sognepræst
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Adventstiden er over os og vi hygger med familie 
og venner i mange forskellige sammenhænge. Vi 
har travlt med juleforberedelser. Bager vanilje-
kranse efter mors gamle opskrift, finder på den 
helt rigtige julegave til onkel Søren, pynter op 
både ude og inde. Det er en dejlig tid, som vi 
skal huske at nyde. Måske også huske at gøre no-
get godt for din næste. Hjælpe bedstemor med 
at finde julepynten frem fra loftets gemmer, be-
søge naboen der måske ikke har så stor en fami-
lie, skrive et julekort til din kusine. De små ting 
der gør den anden glad og med garanti også gør 
dig glad.

I december måned har vi mange forskellige 
arrangementer i både kirker og sognehus. Syng 
julen ind i Kallerup Kirke plejer at være meget 
stemningsfuldt. De 9 læsninger i Sjørring Kirke 
er et nyt tiltag, som jeg glæder mig meget til. 

Heldigvis kan vi fejre julegudstjenester i alle 
vore fire kirker, uden tilmelding og restriktio-

HILSEN FRA FORMANDEN

HØSTGUDSTJENESTE

ner. Det bliver dejligt at kunne fylde kirkerne 
igen med glade børn, unge, gamle og dem midt 
imellem.

Med ønsket om en glædelig advent og jul til 
alle.

Karin Fenger Madsen

Høstgudstjeneste med ca. 70 børn fra 
Sjørring Børnehus. Der blev skåret 
æbler til børnene og resten fik de med 
tilbage i børnehuset. 

Kirken var høst pyntet og rigtig fin. 
Æblerne var doneret af Inger og Knud 
Erik Jensen, Sjørring - tak for dem.

DECEMBER 2022 -  FEBRUAR 2023 |  3



PERSONALENYT

Ny organist
Vi er rigtig glade for at kunne byde velkom-
men til vores nye organist Anne-Marie Kongs-
gaard Helligsø. Anne-Marie startede som or-
ganist for de fire kirker den 1. oktober 2022 
og er kommet godt i gang. Læs lidt mere om 
hende herunder og kom og oplev hendes fan-
tastiske spil og sang i kirkerne og sognehuset.

Det fortælles, at jeg havde kolik, som spæd. Ja 
fløjte, siger de også, at jeg kunne, da jeg lå der i 
vuggen!  Jeg tænker i dag, at det var der det hele 
begyndte. Nemlig min store glæde for sang og 
musik! 

Jeg er født og opvokset i Hundested, men bor 
nu i Lyngs på Thyholm. Jeg er gift med Martin, 
som arbejder i Region Midt Jylland, som PCR-
poder mm. Vi har to drenge Jacob på 23 år og 
Christian på 25, som bor i Århus. Christian er 
gift med Cecilie. 

Jeg startede med at synge i pigekor, da jeg var 
otte år gammel. Jeg deltog bl.a. i store korstæv-
ner på Skt. Annæ Gymnasium i København. 
Som 10-årig kom jeg med en veninde til kla-
verundervisning. Det fangede mig meget! Siden 
1980 har jeg deltaget i mange kor og har også 
ledt diverse af dem. 

I 2011 tog jeg folkeskole-musiklæreruddan-
nelsen på VIA i Nr. Nissum, og i juni 2016 blev 
jeg færdig med kirkemusikeruddannelsen i or-
gel og korledelse. Jeg har gået på efteruddan-
nelse i orgel lige siden og tager også i øjeblikket 
kirkesanger-uddannelsen. 

Hvor er jeg daglig taknemlig for at have fået 
den gave at have med musikken at gøre! Det bed-
ste for mig er at stå midt i et kor og lade stemmen 
smelte sammen med de andre stemmer i skøn 
musik. Ja og at sidde i kirken og spille skønne 
toner på kirkens orgel. Jeg ønsker som organist, 
at menigheden og de ansatte skal have en god 
oplevelse med orgelspillet under de kirkelige 
handlinger. Et fællesskab ønsker jeg at være med 
i, hvor både store og små kan føle sig hjemme 
og velkommen. Og jeg føler mig allerede meget 
velkommen i STSK-Kirkerne. 

Med venlig hilsen jeres nye organist 
Anne-Marie Kongsgaard Helligsø og

Menighedsrådet Sjørring-Skjoldborg Pastorat

Sognehusmedhjælper
Vi har også fornøjelsen af at byde velkommen til Anne Dor-
the Votborg, som er vores nye sognehusmedhjælper. Anne 
Dorthe vil få sin gang i Sognehuset, hvor hun skal hjælpe 
med praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer.
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KALK- OG DISKKLÆDER TIL SJØRRING KIRKE

KIRKEBIL

Sjørring Kirke har fået fine nye kalk- og disk-
klæder. Det er klæder til at lægge over disk (tal-
lerken) med alterbrød og kalken (bægeret) med 
altervin.

De fine klæder er med en fin kniplet kant, som 
er udført af Gerda Folmersen. Gerda fortæller 
at hendes interesse for knipling startede allerede 
i fjorten-årsalderen. I 1950 var der et kursus i 
aftenskolen, som hun gladeligt cyklede afsted 
til med kniplebrættet på styret. Så var der en 
pause i kniplekunsten, indtil hun kom på hånd-
arbejdsskole i Haslev, hvor hun blev uddannet i 
kjolesyning, vævning og knipling. Men det var 
ikke knipling, der blev spurgt efter, da hun fik 
stilling på Grejsdalens Ungdomsskole. På skolen 
var der dengang drenge om vinteren og piger om 
sommeren. Heller ikke som underviser i aften-
skolen, om vinteren, i Vejle var der efterspørgsel 
efter knipleteknikken.

Efter 10 år flyttede de til Thisted. Gerda blev 
hjemmegående med tre børn. Her fik hun igen 
gang i kniplearbejdet, da der var nogle naboer 
der deltog i et kniplekursus, om vinteren. I dag 
er teknikken den samme, men det ser noget an-
derledes ud med tykkere tråd og mønstre, der 
bliver forstørret, og man ser resultatet hurtigere. 

Som pensionist har Gerda været leder af en 
knipleklub på Dragsbækcentret, i flere år. Det 

har været hyggeligt. Knipling er et godt hånd-
arbejde, også for psyken, man glemmer alt om-
kring sig, slapper af og glemmer sig selv af bare 
koncentration.

Lisbeth Hornstrup

HUSK - Der kører kirkebil til alle  
gudstjenester i pastoratet. 

Ring til Thisted Taxa, tlf. 9792 0422 
– ring venligst lørdag før kl. 12.00.

Det er gratis at benytte kirkebilen.
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Lørdag den 17. september blev en sand fest-
dag i Kallerup og hele pastoratet. Efter 12 års 
arbejde med at forandre kirken fra en tradi-
tionel landsbykirke til »et eksperimentarium« 
kunne alle fejre resultatet. Forløbet med re-
noveringen af kirken er tidligere beskrevet i 
kirkebladet, så her skal fortælles om den gode 
oplevelse i kirken i den sene eftermiddag, 
hvor kirken var fyldt til »sidste stol«.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen førte 
an i indgangsprocessionen, hvori også provst 
Lisbeth Damgren og sognepræst Anders Egon 
Møller deltog. Efter indgangsbønnen sang 
alle salmen »Lovsynger Herren«, hvorefter 
der var hilsen, kollekt og læsning. »Dig rum-
mer ej himle« var den næste salme, efterfulgt 
af læsning, trosbekendelse, og før prædiken 
blev salmen »Nu bede vi den Helligånd« af-
sunget. Efter bøn og velsignelse lød salmen 
»Midt iblandt os er Guds rige«. Herefter tog 
provsten over efter biskoppen og forestod 
nadveren. Sognepræsten lyste velsignelsen og 

gudstjenestens sidste salme var »Du gav mig o 
Herre«. Efter gudstjenesten ønskede biskop-
pen menigheden tillykke med renoveringen 
og gav udtryk for tilfredshed med resultatet. 

Efterfølgende var der fællesspisning i sog-
nehuset i Sjørring. Undervejs i middagen var 
der flere taler – provst, sognepræst, menig-
hedsråd og håndværkere – og alle gav udtryk 
for stor glæde over, at det var lykkedes at nå i 
mål trods flere benspænd undervejs. Lettelsen 
var også til at spore, så der var en lys og mun-
ter stemning i lokalet. 

Nu er det blevet hverdag. Kallerup Kirke 
er igen i brug til gudstjenester, barnedåb, be-
gravelser og sangaftener. Men der er tanker 
om mange flere arrangementer og aktiviteter 
i det nye kirkerum, dog sætter den igangvæ-
rende energikrise sine begrænsninger for en 
stund endnu. Men lige nu glædes vi over det 
smukke resultat og de nye muligheder, som vi 
aner forude.

Jytte Nielsen

GENINDVIELSE AF KALLERUP KIRKE
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KALLERUP KIRKE – ENDELIG VED VEJS ENDE

DECEMBER 2022 -  FEBRUAR 2023 |  7



SYNG JULEN IND I KALLERUP KIRKE

DE 9 LÆSNINGER

Kallerup Kirke slår igen dørene op for fælles-
sangen - og denne gang i julens tegn.

Hvis ikke man har set restaureringen af 
Kallerup Kirke – er dette en oplagt mulig-
hed. Vi skal synge julesange sammen fra den 
nyeste højskolesangbog i en god times tid og 
nyde fællesskabet og en stemningsfuld aften 
op til jul.

Organist Annette Boch Pedersen arrange-
rer aftenen og sidder ved klaveret; der bliver, 

som sædvanlig også mulighed for at foreslå 
sange og salmer – dem man har længtes efter 
at synge lige siden sidste jul!

Undervejs er menighedsrådet vært ved en 
kop kaffe.

Alle er velkommen til denne hyggelige af-
ten, hvor der er fri entré.

Med venlig hilsen
Sjørring-Skjoldborg menighedsråd

Onsdag den 21. december  – årets korteste dag –
synger vi julen ind med fællessang i 

Kallerup Kirke kl. 19.00.

Søndag 11. december kl. 10.30 
i Sjørring Kirke

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor 
der gennem ni bibeltekster fortælles om skabel-
se, profeti og Jesu fødsel, sådan som den udspil-
les i den bibelske historie.

Traditionen med de ni læsninger stammer fra 
England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i 
Kings College Chapel i Cambridge.

Sjørring Kirkes Børnekor synger mellem nog-
le af læsningerne og der vil være fællessalmer og 
sange. Ordet er i fokus og bliver så omkranset 
af musik. Teksterne skaber en rød tråd gen-
nem hele bibelhistorien frem til Jesus’ fødsel og 
dermed årsagen til, at vi fejrer jul. Til den for-
tælling har koret gjort sig mange tanker om at 
finde musikstykker, der giver sammenhæng til 
teksterne.  Dermed er musikken langt fra tilfæl-
dig, men taler med og binder det hele sammen.

Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø
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KYNDELMISSE

Torsdag 2. februar 19.00
i Skjoldborg Kirke

Ca. 40 dage efter jul tager vi den gamle tra-
dition op og fejrer, at lyset er kommet til 
verden for at fordrive mørket. Derfor vil 
hele gudstjenesten være bygget op omkring 
lyset og læsninger om lyset og der vil være 
mulighed for at tænde et lys. Musikken har 
en fremtrædende plads.

I den tidlige kristne kirke i Rom lagde 
man vægt på, at Kristus var et lys for hed-
ningerne, og derfor blev kyndelmisse den 
fejring, hvor man indviede lys til brug i 
kirke og hjem for hele året. De indviede lys 
blev i familierne betragtet som en stor skat, 

og de blev tændt, når der var tordenvejr, el-
ler ved barselssenge og dødslejer. I dag ind-
vier vi ikke længere lys, men vi takker for, 
at lyset er kommet til verden.

Når vi i vores kirke fejrer kyndelmisse, 
lægger vi vægt på, at den er som et gen-
skin af julen. I julen hører vi om lyset, der 
sprænger mørket, oplyser ethvert menne-
ske og viser os nåden og sandheden. Det er 
der god mening i at blive mindet om midt 
i den lange og mørke vinter, hvor længslen 
efter lys og varme er størst. Vel er vinteren 
nu streng, men foråret er på vej!

Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø

FASTELAVN

Søndag den 19. februar er det faste-
lavn.

Denne søndag holder vi derfor to 
anderledes gudstjenester i vort pa-
storat.

Gudstjenesterne bliver i børne-
højde præget af sang og fortælling. 
De bliver ikke længere end 30-40 mi-
nutter. Gudstjenesterne begynder, så 
der er tid til at fortsætte festen i de 
forskellige foreningers regi. Med an-
dre ord så skulle der blive tid til at nå 
både kirke og tøndeslagning!

Sjørring Kirke kl. 13.00
Skjoldborg Kirke kl. 14.00
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Sjørring Kirkes børnekor er for børn fra 3.-
6. klasse. Til korprøven øver vi på de sange, 
der skal synges til fx fastelavn, koncerter, kor-
stævner og gudstjenester. 

Foruden det gode kammeratskab, der er i 
koret, er der ydermere de fordele, at man læ-
rer sangteknik, noder, rytmer ligesom man 
selvfølgelig lærer en masse salmer og sange at 

kende – og det er ikke det værste, man kan 
tage med sig videre i livet.... 

Koret øver onsdag 14.00-15.00 i Sjørring 
Sognehus – vi starter med brød og saft fra kl. 
13.50. 

Kontakt organist Anne-Marie Kongsgaard 
Helligsø på telefon 6127 8373 eller på mail: 
amh.organist@gmail.com 

MINIKONFIRMANDER

I marts måned er det tid til et 
nyt hold minikonfirmander. 

Går du i 3. klasse og bor i Sjør-
ring eller Thorsted, er du hjerte-
lig velkommen til at komme til 
minikonfirmand her i foråret 
2023. Vi mødes om tirsdagen kl. 
14-15.30 i sognehuset i Sjørring.

Datastart mm. oplyses på 
hjemmesiden og på Facebook 
først i februar måned.

Organist Anne-Marie  
Kongsgaard Helligsø

SJØRRING KIRKES BØRNEKOR
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Babysalmesang er en stund med nærvær mel-
lem mor/far 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 el-
sker at sanse noget sammen med mor eller 
far. Når man synger for og med sit barn for-
midles 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 torsdage fra kl. 10.30-11.30.

Opstart torsdag den 26. januar – sidste 
gang er torsdag den 23. marts – i alt 8 gange.

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe el-
ler te og lidt tid til at sludre sammen inden vi 
går hjem. Medbring gerne et lille tæppe, som 
baby kan ligge på.

Tilbuddet er gratis, og vi vil gerne, at man 
tilmelder sig hos Annette Boch Pedersen på 
annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 
4448. Hvis man en dag er forhindret er det 
fint, hvis man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke samt organist 
Annette Boch Pedersen

PS: Der er babysalmesang i Tilsted Kirke efter 
påske fra d. 20/4-15/6.

Vi siger tusind tak for evt. 
donationer til kirkerne.

TUSIND TAK...
542263
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SANGAFTEN VAR EN SUCCES

Sangaften med 100 salmer – det er godt nok 
mange salmer vi skal igennem på en aften! Det 
kan godt nok blive en meget laaang aften.

Nej, sådan var det naturligvis ikke. Som 
nævnt i det forrige kirkeblad, har menighedsrå-
det købt salmebogen »100 salmer«. Det er en sal-
mebog med 100 nyere salmer end dem vi kender 
fra Den Danske Salmebog. Og det er meningen, 
at vi kan bruge den til gudstjenester fremover - 
naturligvis sammen med de salmer vi kender fra 
den almindelige salmebog.

Men vi skal jo lære de nye salmer at kende og 
derfor var der d. 12. oktober sangaften i Kallerup 

Kirke. Det blev en rigtig hyggelig og stemnings-
fuld aften i den smukke kirke, hvor vi kunne 
høre og synge nogen af de smukke salmer. Nogle 
af de fremmødte kendte flere af salmerne og for 
andre var det helt nye bekendtskaber.

Inden hver salme fik vi teksten og melodien 
gennemgået af præsten og organisten. Og så 
skulle der synges - godt ledet af vores kirkesan-
gere og organister.

Og nej vi nåede ikke alle 100 salmer, men kun 
17. Derfor gentager vi det d. 18. januar 2023, 
hvor vi tager de næste 17 salmer.

Vi gentager succesen i Kallerup Kirke 
onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00.

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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JULEGUDSTJENESTER

Lørdag den 24. december
er der gudstjeneste i alle pastoratets fire kirker

Thorsted Kirke kl. 12.45

Kallerup Kirke kl. 14.00

Skjoldborg Kirke kl. 15.15

Sjørring Kirke kl. 16.30

Juledag søndag den 25. december
er der gudstjeneste i pastoratets to mindste kirker

Thorsted Kirke kl. 09.00

Kallerup Kirke kl. 10.30

2. juledag mandag den 26. december 
holder vi traditionelt på skift med Tilsted pastorat,  

og i år vil der være gudstjeneste i 

Skjoldborg Kirke kl. 10.30
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JULEGUDSTJENESTER - INSTITUTIONERNE

Torsdag den 08. december kl. 10.00 i Skjoldborg Kirke
Fribørnehaven Skjoldborg

Fredag den 09. december kl. 09.30 i Sjørring Kirke
Sjørringvold Efterskole

Onsdag den 14. december kl. 10.00 i Sjørring Kirke
Sjørring Børnehus

Fredag den 16. december kl. 09.00 i Skjoldborg Kirke
STU Skjoldborg 

Onsdag den 21. december kl. 08.30 i Sjørring Kirke
Sjørring skole klassetrin 0-3

Onsdag den 21. december kl. 09.30 i Sjørring Kirke
Sjørring skole klassetrin 4-6

Onsdag den 21. december kl. 10.30 i Sjørring Kirke
Sjørring skole klassetrin 7-9
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Nytårsdag søndag  
den 01. januar kl. 14.00  
i Sjørring Kirke

Menighedsrådet vil tradi-
tionen tro byde på et glas 
og lidt sødt i våbenhuset 
efter gudstjenesten.

Så kom og ønsk godt nytår 
til det Herrens år 2023. 

MORGENSANG I SJØRRING SOGNEHUS

NYTÅRSGUDSTJENESTE

Hvad kan fællessang og kan det noget i Sjørring, 
Thorsted, Skjoldborg og Kallerup? 

Interessen for fællessang og det at synge sam-
men er vendt tilbage med fornyet kraft efter co-
vid’19s tur rundt i landet. Vi synger igen! Ingen 
kan vist være i tvivl om, at det har en positiv ef-
fekt på os, når vi synger sammen og der skabes 
et fællesskab. 

At begynde dagen med en sang kan være med 
til at løfte og sætte perspektiv på hele dagen. 

I Sjørring Sognehus synger vi fra højskole-
sangbogen mm. første tirsdag i hver måned kl. 
9.30-11.00 under ledelse af undertegnede.  

Det er også en mulighed for at mødes og at få 
en god snak, for under morgensangen nydes en 
forfriskning. 

Kom og vær med til en formiddag med inspi-
rerende sang og samtale i godt selskab, vi kan 
være mange flere - og du kan også vælge sange!
Det er gratis og der er ingen tilmelding – alle er 
velkomne.

Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø

Tirsdag 6. december: 
»Der er noget i luften«

Tirsdag 3. januar:
»Januar har sne på huen«

Tirsdag 7. februar:
»Det lyser koldt i februar«

Tirsdag 7. marts:
»Som de første forårsdage« 
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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 rollemodeller 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

STOLE TIL SALG

I forbindelse med renoveringen af Kalle-
rup Kirke blev 12 stole til overs. Det er 
stole designet af møbelarkitekten Hans 
Jørgen Wegner.

Stolen er designet i 1950’erne og hed-
der CH23.

Efter de mange år i kirken har stolene 
patina, men intakte i fletværket.

Menighedsrådet ønsker at afhænde 
stolene til højestbydende og mindstepri-
sen er 25.000 kr. Budfrist er den 18. de-
cember kl. 18.00.

Så har du lyst til at erhverve stolene 
kan du rette henvendelse til Børge Horn-
strup - Bud skal afgives pr. mail til bf-
hornstrup@live.dk. Evt. fremvisning af 
stolene ring til Børge på tlf. 23 25 71 80.

Menighedsrådet
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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 
forældremyndighed, 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 præ-
sten inden seks måneder efter barnets fødsel. 
Før dåb kontaktes præsten – gerne i god tid.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tids-
punkt for vielsen og for en samtale mv. Dernæst 
henvender man sig til kommunens borgerser-
vice 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 hen-
vendelse 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 pa-
pirer, der skal sendes til præsten ved førnævnte 
hændelser, og man kan udskrive de fleste blan-
ketter til brug ved fødselsanmeldelse, navne-
ændring 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 sam-
taler. Baggrunden for en samtale kan være 
menneskelige eller religiøse problemer, eller et 
ønske om at få talt 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 hjemmealter-
gang.
Uanset om det er en samtale, et behov for sjæ-
lesorg 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:  
Anne-Marie Kongsgaard Helligsø
Tlf. 61278373
amh.organist@gmail.com
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 (marts-maj)  
er den 15. januar 2023. Materialet indsen-
des til: Marie Louise Snejstrup Gottenborg, 
mlsnejstrup@gmail.com

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

DECEMBER

04. 2. s. i advent 09.00

11. 3. s. i advent 10.30 09.00

18. 4. s. i advent 09.00 10.30

24. Juleaften 16.30 12.45 15.15 14.00

25. Juledag 09.00 10.30

26. 2. juledag 10.30

JANUAR

01. Nytårsdag 14.00

08. 1. s. e. h. 3. k. 09.00 10.30

15. 2. s. e. h. 3. k. 09.00

22. 3. s. e. h. 3. k. 10.30 09.00

29. Sidste s. e. h. 3. k. 09.00 10.30

FEBRUAR

02. Kyndelmisse 19.00

05. Septuagesima 10.30 09.00

12. Seksagesima 09.00

19. Fastelavn 13.00 14.00

26. 1. s. i fasten 09.00 10.30

MARTS

05. 2. s. i fasten 10.30 09.00

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller. Øvrige:  HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande 
1: 9 læsninger / 2: Fælles med Tilsted / 3: Fastelavn 

3 3

AMN

AMN

2

HSK

1

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


