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TILGIVELSE

I skrivende stund er det stadig januar, og 
vinterkoldt og råt. Men der er tegn til forår. 
Det er lysere både morgen og eftermiddag og 
en lille vintergæk har vist sin grønne nakke i 
bedet udenfor vinduet.

Når I læser denne udgave af kirkebladet, er der 
ikke længe til Folkekirkens Landsindsamling 
søndag den 12. marts. Jeg vil hermed gerne 
opfordre til, at man melder sig som indsamler, 
og hvis man ikke har mulighed for det, giver 
et bidrag når indsamleren kommer forbi din 
adresse. Jeg er indsamlingsleder og skriver 
andetsteds i bladet om indsamlingen. Så tag 
hinanden under armen, meld jer som indsamler 
og vær med til at gøre en stor forskel for 
mennesker der lever i fattigdom.

Vores graver gennem mange år på Skjoldborg 
og Kallerup kirkegårde, Svend Nielsen, har 
valgt at gå på pension fra 1. maj i år. Alle 
inviteres derfor til at sige farvel til Svend ved 
en afskedsreception palmesøndag den 2. april. 
Der er gudstjeneste i Skjoldborg Kirke kl. 10.30 
og umiddelbart derefter samles vi i sognehuset 
i Sjørring til en let frokost. Man behøver ikke 
at melde sig til, men hvis man ved man gerne 

Tilgivelse. Et ord som vi sikkert mener, at vi 
alle kender betydningen af. Og måske tænker 
vi, at vi da alle har den samme opfattelse af, 
hvad tilgivelse er. Ja, siden jeg nu nævner det, 
har du kære læser nok allerede gættet, at jeg 
ikke mener, at det nødvendigvis forholder sig 
sådan.

Lad mig indkredse hvad jeg mener ved at stille 
nogle spørgsmål.

- For hvis skyld skal der tilgives? For den der 
har begået en uret? Eller for den forurettedes 
skyld?

- Giver tilgivelse forløsning for den sårede og 
den handlende, eller er det en selvisk handling 
at tilgive for at kunne komme videre?

- Hvornår er det nemmere at glemme, end at 
acceptere og forstå?

- Kan man tilgive alt – både småt og stort? 
Hvornår bliver noget utilgiveligt?

Man skulle måske tænke, at i det mindste 
alle små ting kan tilgives. Men der findes lærde 
hoveder, der vil sige, at hvis vi taler om små 
ting, ja så er tilgivelse egentlig ikke nødvendig, 
så behøver vi ikke svinge os op til mere end 
en undskyldning. At vi derfor egentlig ofte 
forveksler tilgivelsen med andre ting som 
eksempelvis undskyldningen.

Hvad så med de store ting? En udåd som vi 
ikke bare kan slå en streg over. Der hvor vi siger, 
at det er da utilgiveligt. Noget så stort, at vi ikke 
ser tilgivelse mulig.

Derfor taler nogen om det, de kalder tilgivelsens 
paradoks: at det der kan tilgives, egentlig er så 
småt, at tilgivelse slet ikke er nødvendig. Mens 
det der er så stort, at det synes utilgiveligt, netop 
er det, der har behov for tilgivelse.

Eller sagt med andre ord: Man kan kun tilgive 
det utilgivelige. For hvis noget er tilgiveligt, var 
der jo ingen grund til at tilgive det.

Og hvad med at kunne tilgive sig selv. Det 
er måske heller ikke det letteste. Har vi gjort 

noget, om vi så er blevet tilgivet eller ej, står 
nemlig tilbage, om vi kan tilgive os selv for vor 
handling. 

Her er dilemmaet, at vi på den ene side ikke 
skal tilgive os selv for let, men på den anden side 
så skál vi også kunne tilgive os selv og det kan 
være svært.

Den danske filosof Søren Kierkegaard skriver 
et sted, at »dersom nu Gud vilde tilgive ham det, 
saa kunde han jo dog gjerne have den Godhed 
at tilgive sig selv«. Ikke at tilgive sig selv kan 
nemlig også blive en slags koketteri, hvor man 
faktisk kan ende med at gøre synden værre 
ved at fastholde den og ikke formår at komme 
videre. Men igen det er en balancegang.

Vil du gerne høre mere om tilgivelse, så kan 
jeg afsløre, at tilgivelse tit og ofte er dagens tema 
i kirken. Måske vi ses på søndag.

De bedste hilsener
Anders Egon Møller, sognepræst

HILSEN FRA FORMANDEN

MINIKONFIRMANDER

vil med, kan man give et praj til mig på tlf. 
22471967. Vi håber at se rigtig mange den dag. 
Svends sidste arbejdsdag bliver påskesøndag, så 
holder han ferie derefter. 

Glæd jer til et forår med mange aktiviteter 
i vores pastorat. Selv glæder jeg mig bl.a. til at 
synge i det lejlighedskor organist Anne-Marie 
lancerer i maj. 

Forårshilsner fra
Karin Fenger Madsen, formand

Nu er der ikke længe til foråret – derfor skal alle, 
der går i 3. klasse og deres forældre holde godt øje 
med STSK’s hjemmeside og Facebook. Inden længe 
lægger vi nemlig indbydelsen til minikonfirmand ud. 

Minikonfirmandforløbet kommer til at ligge her i 
foråret. 

Vi glæder os til forhåbentlig igen at kunne byde 
velkommen til en masse friske drenge og piger.
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PÅSKENS GUDSTJENESTER

BØRNEHAVERNE
Tirsdag den 28. marts kl. 09.00 i Skjoldborg Kirke
Fribørnehaven Skjoldborg
Tirsdag den 28. marts kl. 10.15 i Sjørring Kirke
Sjørring Børnehus

PÅSKEDAGENE
Skærtorsdag den 06. april: 
Kallerup Kirke kl. 10.30
Sjørring Kirke kl. 17.00

Langfredag den 07. april: 
Sjørring Kirke kl. 09.00
Skjoldborg Kirke kl. 10.30

Påskedag den 09. april:
Kallerup Kirke kl. 09.00
Sjørring Kirke kl. 10.30

2. påskedag den 10. april:
holder vi traditionelt på skift med Tilsted. 
I år vil der være gudstjeneste i Thorsted Kirke  
kl. 10.30.

AFSKEDSRECEPTION

ÅRETS KONFIRMANDER

KIRKEBIL

Sjørring Kirke den 5. maj
Alexander Røjkjær Andersen
Alma Emilie Falslev Andersen
Amalie Schultz Jacobsen
Buhle Isabella Ifversen
Celine Marie Fly Sørensen
Clara Nielsen Fisker
Johanne Borregaard Thulstrup
Karla Lykke Jørgensen
Kiki Sofia Leusink
Lærke Irene Rosbach Houmann
Magne Olesen Bjerg
Malthe Vestergaard Højland
Milas Andreas Hummelshøj Larsen
Oliver Bojer Immersen
Vini Jacquet Jensen

Skjoldborg Kirke den 7. maj
Emil Guldhammer Skadholm
Freja Hedegaard Frostholm
Mikkel Kielsgaard Gravesen
Mikkel Møller Christensen
Rune Bach Kristensen
Sander Knattrup Møller
Tobias Sandal Fisker

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.

Invitation til afskedsreception for graver Svend Nielsen
Da Svend har ønsket at gå på pension i foråret, vil 
menighedsrådet gerne sige pænt farvel.

Derfor inviteres alle til afskedsreception 
søndag den 2/4 2023 kl. 12 i Sognehuset i Sjørring
Menighedsrådet er vært ved en let frokost.

Venlig hilsen
Karin Fenger Madsen
Formand 
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SOGNEINDSAMLING 2023 SOGNEINDSAMLING 2023

Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen  
søndag den 12. marts 2023. Sammen gør vi en forskel for mennesker i nød. 

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra corona 
og tydelige konsekvenser af klimaforandringer 
har kastet verden ud i en alvorlig fødevarekrise. 

Lige nu mærker vi alle de stigende priser og 
den skyhøje inflation, og særligt verdens fattigste 
lande er hårdt ramt. Lige nu har 345 millioner 
mennesker brug for akut fødevarehjælp. Det tal 
var i 2019 på 135 millioner. 

Særligt lande som Etiopien og Kenya er 
hårdt ramt. Afrikas Horn oplever den værste 
sultkatastrofe i 40 år og ikke mindst her, dør 
mennesker af sult. Mere end 37 millioner børn 
og voksne oplever akut sult, og syv millioner 
børn under fem år er fejlernærede i regionen.  

Behovet for hjælp har aldrig været større. 

 Gør en verden til forskel – bliv indsamler
Søndag den 12. marts kan du være med til at gøre 
en forskel ved at samle ind til konkrete løsninger 
og akut nødhjælp, der redder liv. Det kan være 
uddeling af kontanter, så familier kan købe mad 
og vand. Det kan være såsæd til nye afgrøder, 
der kan overleve i lange perioder uden vand. Det 
kan være opsamlingssøer og vandingsanlæg, så 
høsten ikke går tabt. 

Også i vort pastorat Sjørring, Thorsted, 
Skjoldborg og Kallerup vil vi igen i år samle ind.

Du kan melde dig som indsamler hos din 
lokale indsamlingsleder. Kontakt allerede nu 
Karin Fenger-Madsen på tlf. 2247 1967 eller 
mail: madsen_karin@hotmail.com for at melde 

dig som indsamler. Du kan også tilmelde dig på 
blivindsamler.dk.

»Den årlige sogneindsamling er en god og 
meningsfuld måde for familier at være sammen 
på, og det samler folk om en vigtig sag,« siger 
indsamlingsleder Karin Fenger-Madsen. 

Gå en rute og giv et træ 
For hver indsamler, der går en rute, planter 
Folkekirkens Nødhjælp et træ i Etiopien.

For verdens fattigste familier er træer et 
spørgsmål om liv eller død. Træer giver næring 
og skygge til jorden, og uden træer risikerer 
både mennesker og dyr at sulte. Når træer 
forsvinder, bliver marker forvandlet til ørken, 
hvor ingenting kan gro.

Når regnen endelig kommer, er det i så store 
mængder, at den fosser ned ad skrænterne og 
tager alt med sig. Træer kan redde familier fra at 
miste deres hus og endda deres liv, fordi de store 
stammer og rødder stabiliserer jorden.

Træerne, som bliver plantet i forbindelse med 
sogneindsamlingen, er hovedsageligt frugttræer 
og supplerer både familiernes kost og indtægt, 
da frugten kan spises og sælges på det lokale 
marked.

En af dem, som kæmper for at overleve 
tørken, er Fatuma Abdii, 50 år. Hun 
bor i Dawe Kachen-distriktet i det 
sydlige Etiopien, der er et af de hårdest 
ramte områder på Afrikas Horn. Hun 
fortæller, at børnene tit græder, når 
de vågner om morgenen, fordi de er så 
tørstige. Derfor vælger hun at give dem 
vand fra morgenstunden, mens hun selv 
trækker den så langt op ad dagen, hun 
kan, for at spare på vandet.  
Foto: Bettina Garcia.

Shamsia Ahmed, 30 år og gravid i 8. måned. Hun bor 
i Dawe Kachen-området i det sydlige Etiopien, som er 
hårdt ramt af tørke. Her er situationen så desperat, 
at mange familier er afhængige af nødhjælp for at 
overleve. »Vi har ingen mad og ingen vand. Vi har 
mistet alt. Vi har solgt alle vores dyr, fordi min datter 
blev meget syg og måtte på hospitalet. Sygdommen 
krævede en operation, og det havde vi ikke råd til. 
Hun mistede livet, og nu har vi ingenting,« fortæller 
hun. Foto: Bettina Garcia.

MENIGHEDSRÅDSMØDERMÅNEDENS SALME

Kommende møder i 2023:
22. marts, 19. april, 
11. maj og 7. juni.

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

og er åbne for offentligheden.

Vi har ved Sjørring og Skjoldborg Pastorat 
indført salmebogstillægget »100 salmer«.

Vi vil derfor i den kommende tid prøve at få 
lært nogle af de nye salmer blandt andet ved at 
vælge en »månedens salme« fra »100 salmer«, 
som vi vil synge nogle gange i løbet af måneden.

6 |  K IRKE OG SOGNENYT MARTS -  MAJ 2023 |  7



FAMILIESANG

FORÅRET  I SANG - KALLERUP KIRKE

Torsdag d. 23. marts kl. 17.00-17.35 i Sjørring Kirke

Vi vil gerne invitere hele familien: baby, far, mor, søskende og bedsteforældre til en 
kort familiestund i Sjørring kirke.

Vi vil synge sammen, bruge fagter og tage en lille kirkevandring rundt inde i kirken, 
salmedanse m.m. Alt sammen på de mindstes præmisser. ☺

Efter familiesangen er der mulighed for at spise sammen i Sjørring sognehus. 
Tilmelding til spisning hos: a-hornstrup@mail.tele.dk senest mandag den 20. marts 
2023.

Velkommen til – der er fri entré til det hele.

Fællessang – er en hurtig vej til at danne 
fællesskab, og vi vil synge sammen – i 
fællesskab – i Kallerup kirke onsdag d. 29. 
marts kl. 19.00.

Der opstår noget fantastisk når vi synger 
sammen, og når vi dykker ned i vores fælles 
danske sangskat.

Sange, der betyder så meget for, hvordan vi 
oplever vores samtid og vores fælles historie.

Denne aften vil vi synge efter den nyeste 
Højskolesangbog, og dykke ned i forårets sange 
bl.a. udvalgt af Annette. Men der vil også blive 
lejlighed til at deltagerne i fællessangen kan 
ønske sange! Den ene af kirkens organister, 
Annette Boch Pedersen, sidder ved klaveret og 
danner ramme om den musikalske oplevelse.

Desuden bliver der mulighed for at høre 
Sjørring kirkes børnekor sammen med deres 

korleder Anne-Marie Kongsgaard Helligsø. De 
vil synge nogle af de forårssange, de er rigtig 
glade for.

Alle er velkommen til denne aften i 
fællesskabets tegn, hvor menighedsrådet er vært 
ved en kop kaffe/ the midtvejs – og der er fri 
entré.

Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 19.00 
i Sognehuset

Denne aften skal vi høre cand.mag. i 
religion og dansk Else Bisgaard fortælle 
om den rigdom af kirkebygninger, der 
blev opført i Thy i middelalderen. 

Kirkebygningerne fortæller en lang 
og interessant historie, som knytter 
Thys lokale historie sammen med den 
danske nationale og den europæiske 
internationale historie. 

I foredraget fortælles dele af denne 
historie ved hjælp af kirkebygningerne og 
deres inventar. Desuden vises der et stort 
billedmateriale.

Else Bisgaard har i mange år undervist 
på VUC. Hun er periodevis free lance 
medarbejder med Museum Thy og 
medforfatter til bogen Kirkerne i Thy fra 
2009. Else holder desuden foredrag om 
litteratur og religionshistoriske emner.

KIRKERNE I THY

Else 
Bisgaard
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KOM OG SYNG

Onsdag den 19. april 2023 kl. 14.00-15.00

Børnekoret inviterer til »Kom og Syng« i Sognehuset. Det er altid godt med sang 
og musik på tværs af generationerne. Der vil blive sunget årstidssange mm. og 

koret vil vise lidt fra deres øvelser.

Vel mødt!
Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø

MORGENSANG I SJØRRING SOGNEHUS

Kom og vær med til morgensang kl. 9.30-11.00

Tirsdag 4. april: Ingen morgensang – men vi henviser til påskens gudstjenester og til 
sangtimen »Kom og Syng« onsdag den 19. april kl. 14-15 i Sjørring Sognehus med 
Sjørring Kirkes Børnekor (se ovenfor).

Tirsdag 2. maj: »Salmeskatten – Har du fundet den?« Salmer – I lyst og nød

Tirsdag 6. juni: »Salmeskatten – Har du fundet den?« Kirkehistorie – Fortalt med 
salmer

Det er gratis. Alle er velkomne i Sjørring Sognehus. Vi synger efter højskolesangbogen 
med videre, og der vil være hygge og snak over en forfriskning. 

Organist Anne-Marie Kongsgaard Helligsø

4. MAJ - THORSTED KIRKE

Fejr befrielsen 4. maj

Kom og vær med, når vi den 4. maj kl. 
19 lader Thorsted Kirke og de levende 
lys i lysekronerne danne rammen om en 
stemningsfuld stund. 

Vi skal synge et udvalg af sangene fra 
tiden under og efter besættelsen og høre 
lidt om hvad de betød – dengang som 
nu. 

Vi slutter i god tid, så man kan nå at 
komme hjem og nyde de varme hveder.

I år vender vi tilbage til den naturskønne 
plet ved Nors sø, som mange er 
kommet til at forbinde med vores årlige 
pinsegudstjeneste.

Medvirkende er Thisted Kirkes drenge- 
mandskor, børnekor, Thisted FDF-orkester, 
provstiets præster, spejdere, FDF’ere og 
frivillige. Prædikanten annonceres senere. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage, 
samt mulighed for hyggeligt samvær i det 
grønne. Tag også gerne en madpakke og 
service med til eget brug, så kan dagen nydes 

endnu længere samtidigt med vi skåner 
naturen i vores dejlige nationalpark.

I år har ældre med behov for kørsel desuden 
mulighed for at kontakte Thy Veteranbilklub 
v. Jens Christian Heegaard (tlf. 2051 5537). 
Så vil klubben gøre, hvad de kan for at stille 
en af deres unikke biler til rådighed for kørsel 
ud og hjem fra gudstjenesten. 

I tilfælde af regn flytter den fælles 
pinsegudstjeneste til Nors kirke (Holmevej 
29, 7700 Thisted).

PROVSTIGUDSTJENESTE 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
med hele Thisted provsti. 

2. pinsedag, mandag d. 29. maj kl. 11.00
ved Nors sø (Agerholmvej, 7700 Thisted) 
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LITTERATURAFTENER / LÆSEKREDS

Den sidste torsdag i marts, april og maj 
mødes en kreds af læseinteresserede til en 
fælles snak 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 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 
månedens bog forinden. 

Alle aftener foregår kl. 19.00 i Sognehuset, 
Næstrupvej 6, Sjørring og de kommende 
datoer er: 

Torsdag den 30. marts, torsdag den 27. 
april og torsdag den 25. maj

Vi siger tusind tak for evt. 
donationer til kirkerne.

TUSIND TAK...
542263

AD HOC VOKSENKOR

Kan du lide at synge? 

Så har du nu mulighed for at mærke glæden ved at synge sammen i kor og lejlighedsvis deltage i 
gudstjenester og anden musikalsk aktivitet. 

Første gang skal vi deltage til sommerkoncerten den 14. juni kl. 19.00 i Sjørring Kirke.

Yderligere information og tilmelding gives til undertegnede på amh.organist@gmail.com – tlf. 6127 
8373. Tilmelding senest onsdag 10. maj.

HUSK! Der stilles ingen krav - kun lysten til at synge. Håber, vi ses!

Med venlig hilsen organist 
Anne-Marie Kongsgaard Helligsø

ØVEDATOER

Vi øver i Sognehuset i Sjørring
• Onsdag d. 24. maj kl. 17.00-18.00
• Onsdag d. 31. maj kl. 17.00-18.00
• Onsdag d. 7. juni kl. 17.00-18.00
•  Onsdag d. 14. juni kl. 17.00 med generalprøve inden koncerten.

EFFEKTIV FORMIDLING

Da vores graver Morten Gregersen løb ind 
i udfordringer med at finde pårørende til 
gravsteder på Sjørring kirkegård, hvor 
vedligeholdelsesaftalen var udløbet, viste 
det sig at være særdeles effektivt at bruge 
de sociale medier. 

Morten postede et opslag på Facebook 
og fik hurtigt brugbare henvendelser. TV 
MIDTVEST kom også forbi kirkegården 
i Sjørring, og efter deres indslag er det nu 
lykkedes Morten at finde pårørende til alle 
fire gravsteder. 
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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:  
Flemming Krog, Hornstrupvej 14, Kallerup,  
tlf. 5144 9944 / 4064 8565

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg,  
tlf. 2963 3466

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.

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 (juni-august)  
er den 15. april 2023. Materialet indsendes 
til: Marie Louise Snejstrup Gottenborg, 
mlsnejstrup@gmail.com

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

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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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

MARTS

05. 2. s. i fasten 10.30 09.00

12. 3. s. i fasten 09.00

19. Midfaste 09.00

26. Maria Bebudelse 10.30 09.00

APRIL

02. Palmesøndag 09.00 10.30

06. Skærtorsdag 17.00 10.30

07. Langfredag 09.00 10.30

09. Påskedag 10.30 09.00

10. 2. påskedag 10.30

16. 1. s.e. påske 09.00

23. 2. s.e. påske 09.00 10.30

30. 3. s.e. påske 10.30 09.00

MAJ

05. Bededag 10.30

07. 4. s.e. påske 10.30

14. 5. s.e. påske 09.00 10.30

18. Kr. Himmelfart 09.00

21. 6. s.e. påske 09.00

28. Pinsedag 10.30 09.00

29. 2. pinsedag Fælles gudstjeneste for Thisted Provsti ved Nors Sø

JUNI

04. Trinitatis søndag 09.00 10.30

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

AMN

AMN

HSK

HSK

1

1

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


