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Jeg har lige læst en bog igen (for jeg ved ikke hvilken gang), som er så
god, at jeg gerne vil skrive en boganmeldelse om den, altså en anbefaling af bogen til dig.
Bogen handler om en ung mand og fortæller om nogle år af hans liv.
I starten læser vi lidt om hjemmet, han kom fra; han blev født uden for
ægteskab. Familien var flygtninge – de var flygtet til Ægypten, da han
var et barn, og så rejste de derfra igen. Senere var den unge mand hjemløs og husvild; han levede på gaden og rejste hele tiden rundt fra by til
by. Han havde intet fast job, så han kunne tjene penge. Vi læser om nogle piger, som var meget betaget af ham og fulgte ham hele tiden. Han
samlede en bande omkring sig, hvoraf de allerfleste var af fattige hjem.
Ingen af dem havde arbejde og de levede på gaden. Og selvfølgelig
skete det igen og igen, at hele banden fik problemer med politiet og de
ordentlige mennesker. Til sidst endte det med, at den unge mand blev
fængslet, dømt og henrettet på grund af oprør mod staten og kirken.
Alt i alt er historien sådan set lidt almindelig og deprimerende, og
bogen er skrevet i et svært sprog med lange taler ind imellem. Men
det er jo ikke derfor, jeg vil anbefale bogen. Der er noget særligt ved
det hele – og det er budskabet. Den unge mand sagde nemlig noget,
som virkeligt er lidt specielt, og han gjorde noget, som virkeligt er lidt
specielt – ja, han var i det hele taget lidt speciel. Han gjorde mirakler og
undere og helbredelser. Mennesker, der mødte ham og dem, der fulgte
ham, var vild begejstret for ham. Og når jeg læser bogen, så bliver jeg
selv begejstret og optaget af hans budskab. Han fortæller i bogen hele
tiden meget om sin far, om hvad han har gjort og sagt og vil, og hvilken vældig stor magt hans far har. Desuden er der mange utrolig gode
fortællinger i denne bog, enkelte ord, man kan tænke over i lang tid,
og sætninger, af hvilke man mener, de netop er sagt til én selv lige nu.
Men det bedste er faktisk slutningen af bogen. Den fortæller nemlig
om det, der skete efter den unge mands henrettelse. Han var død i nogle
dage, men så blev han set igen. Nogle af de piger, der fulgte ham i livet,
så ham først. Og senere var der andre af hans bande, der så ham udenfor byen på landevejen. Ja, denne historie er faktisk lige nu i foråret 2012
høj aktuel. Men jeg vil ikke fortælle alt for meget, for så har du bare ikke
lyst til at læse bogen selv.
Bogen er ikke særlig lang, den har kun 24 kapitler på nogle få sider,
og den er en del af et samlet værk, som kaldes ”Bibelen”. Bogen selv
hedder ”Lukasevangeliet”, og der findes forskellige oversættelser af
den. Du finder denne bog på alle biblioteker, sandsynligvis også derhjemme og på internettet. Vil du læse bogen i den lidt ældre version
finder du den på www.bibelselskabet.dk, og hvis du vil læse den på
nudansk, kigger du på www.bibleserver.com. Ellers spørg mig bare, så
låner jeg dig gerne bogen!
God fornøjelse med denne bog, som jeg virkelig gerne vil anbefale.
Lisa Bremer
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NYT fra Menighedsrådene
Den 4. marts samler medlemmer af menighedsrådet for Sjørring - Thorsted sogne
ind for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi kan sagtens bruge flere indsamlere.
Kan du hjælpe bedes du kontakte
Jytte Vinther på telefon eller mail
Tlf. 97 97 12 09
Mail: larsvinther43@gmail.com.
Samme dag indsamles der ligeledes i
Skjoldborg og Kallerup sogne til Folkekirkens Nødhjælp.
Tag godt imod indsamlerne.

Aktiviteter:
Fremover er aktiviteter og arrangementer fælles
for alle i vore fire sogne.
Vi ønsker, at vi snarest føler os som medlemmer
af ét pastorat.

Minikonfirmander
i Skjoldborg og Kallerup
Da minikonfirmandholdet i Skjoldborg for 3.
klasse elever vil blive meget lille, har præst og
menighedsråd valgt at holdet sammenlæses
med minikonfirmanderne næste år.
Præstevikar Lisa Bremer
blev indsat Nytårsdag i
Sjørring Kirke og prædikede herefter for første
gang i Kallerup Kirke
til Hellig tre Kongers
gudstjenesten.

Fra Hellig tre Kongers
Gudstjenesten i Kallerup
Kirke. Foto : H Bolt-J

Musikalsk Legestue
Katrina hopper af glæde, vi skal hen og synge i kirken sammen med Annette. Begejstringen
skyldes det, der i efteråret hed baby bongo og nu er døbt om til musikalsk legestue.
Det er 45 min. onsdag eftermiddag hvor vi synger, laver fagter til sangene, danser, jagter sæbebobler til orgelmusik, falder af hesten eller ud af båden…
Det er en dejlig time med sjov og musik ledet af vores organist Annette.
Vi har glæde af det hele ugen, hvor vi synger og danser herhjemme. Det er med til at skærpe
barnets sans for og glæde ved sange, sproget og rytmer.
Katrina´s mor – Kirsten.
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ARR ANGEMENTER / MØDER
Sangaften i Thorsted Kirke
Onsdag, den 7. marts kl. 19.30.
Vi synger efter højskolesangbogen.
Kor medvirker, desuden fællessang og solosang.
Efterfølgende serveres kirkekaffe.

Sogneaften
Thy Folklore underholder med sang, dans og
spillemandsmusik under ledelse af Svend Hamborg i fællesarealet på Sjørring Skole den 28.
marts kl. 19.30
Kaffe og Brød kr. 20,00

Alle er velkomne

Ældreeftermiddag
Torsdag, den 19. april kl. 14.30 i konfirmandstuen i Sjørring Præstegård.
Else Bisgaard fortæller om limfjordsforfatteres
litteratur og sange.

Musikalsk legestue
starter forårssæsonen onsd. d. 7. marts i uge 10 i
Tilsted kirke, - og det er et tilbud for hele provstiet.
Onsdage kl. 16.15-17.00.
Det er for 1½ - 4 årige med en voksen.
Det er gratis alle 10 gange!!
For tilmelding kontakt Annette på:
annetteboch@ofir.dk eller mob. 2196 4448

KFUM spejderne Skjoldborg/
Stagstrup
Hver tirsdag og torsdag samles i alt 47 glade
grønne ulve/spejdere i henholdsvis Skjoldborg og
Stagstrup spejderhus til hygge og mange forskellige oplevelser.
Torsdag fra kl. 18:30 til 20:00 mødes 28 ulve (1.
– 4. kl.) i Skjoldborg. Vi synger, tager mærker, binder knob, morser, fletter pilehytter, laver sæbekassebiler og kører sæbekasserally. Vi leger, tænder
bål, bager snobrød og holder fuldmånemøder med
ulvehyl, slangekød og okseblod… Vi griner, leger
og hygger os sammen. I weekenderne er vi sommetider på ture med overnatning og natture med
spøgelser… Vi er på løb, hvor vi ofte vinder præmier Og om sommeren er vi på alle tiders sommerlejre. Sidste år var vi på Fur, i år skal vi besøge
spejderne på Spejdernes Lejr i Holstebro.
Tirsdag fra kl. 18:30 – 20:30 samles 19 spejdere
(5. – 7. klasse) i enten Stagstrup eller Skjoldborg.
Vi er inddelt i 3 patruljer: Støvsugerbanden, Smølferne og Missetanderne . Vi laver rigtig mange
forskellige ting. I efteråret har vi taget 2 mærker:
Konfliktløser, hvor vi bl.a. besøgte Asylcenteret i
Hanstholm, og Naturvogter, hvor vi bl.a. var på
strandrensning. Vi gik fra Bøgstedrende til Vorupør og allerede efter 500 meter havde vi fyldt vores
sække med affald. I foråret skal vi arbejde med
forskellige mærker i patruljerne. Cirka hver fjerde
gang har vi fælles aften, hvor vi skiftes til at planlægge møderne patruljevis. I maj skal vi alle tage et
Vandreskjold – vi skal gå 30 km. på 12 timer i Nationalparken Thy og derefter overnatte i shelters –
mon ikke der hurtig bliver ro? I uge 30 skal vi med
på Spejdernes Lejr i Holstebro sammen med 35.000
andre spejdere – det glæder vi os helt vildt til! Vi
har nogle rigtig hyggelige og sjove møder og ikke
mindst weekendture – der er ALTID plads til flere i
vores flok, så mød endelig op, hvis du har fået lyst.
Kontaktpersoner: Ulvene: Inga Smed 20852651.
Spejderne: Luise Boje Mortensen 60772243.

3

ARR ANGEMENTER / MØDER
Arrangement for Sognene i
Sydøst
Fælles sogneaften i Tilsted Præstegård
25. april kl. 19.30
Sognepræst Tine Illum:
Gudstjenesteliv
– liv i gudstjenesten
Hvorfor kan det ikke
være som juleaften?

Danmission og Sudankreds
Onsdag den 29. februar kl. 14.30
hos Henny Kloster , Frejasvej 1
Onsdag den 28. marts kl. 14.30
hos Betty Johnsen, Dissinggade 9
Onsdag den 2. maj kl. 14.30
hos Lillian Linde, Frejasvej 20

KFUM & K´s Familiearbejde
Møderne starter kl. 19.30

Gudstjenesten – et gennemsigtigt sted eller en
uigennemtrængelig mur?
Kelterne kalder gudstjenesten for ”a thin
place” - “et gennemsigtigt sted”. Gudstjenesten
skal være et sted, hvor mennesker kan opleve, at
det bare er en tynd hinde, der skiller det materielle fra det åndelige; det hverdagsagtige fra det
hellige. Hvis mennesker får fornemmelsen af, at
det hellige er nærmere, end vi tror, at Gud møder
os i alle livets situationer, så kan gudstjenesten
komme til at give mening.
Grundlæggende må vi overveje, hvad gudstjenesten er – er der overensstemmelse mellem
ideal og erfaring? Vi må gennemtænke, hvorfor
vi egentlig holder gudstjeneste? Hvordan formidler vi i gudstjenesten troværdigt, hvad der
her er på færde?
At samarbejde om gudstjenestens ”hvorfor”
og ”hvordan” er en vigtig opgave i menigheden.
Men hvordan får vi begyndt?

Tirsdag den 3. april hos Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2
Tirsdag den 1. maj hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12

Tine Illum er præst i Sønder Bjert. Hun har
igennem mange år arbejdet med liturgi og gudstjenestefornyelse, og har bl.a. udgivet bogen
”Den stille uge i kirken” samt forskellige artikler
om gudstjenesteliv, bl.a. i Haderslev Stiftsbog
2008: ”hvorfor kan det ikke være som juleaften?”

Vi holder konfirmationsgudstjeneste i Sjørring
den 4. maj kl. 9.30 og i Kallerup den 6. maj kl.
11.00.

Kaffebord a 20 kr.

4

Særlige Gudstjenester
1. april kl. 17.00 i Sjørring Kirke er der familiegudstjeneste med minikonfirmanderne fra Sjørring. Minikonfirmanderne afslutter med denne
gudstjeneste deres undervisning for i år.
2. påskedag den 9. april kl. 11.00 er der fælles
gudstjeneste for alle fem sogne (inklusive Tilsted) i Sjørring Kirke.
Ved gudstjenesten i Skjoldborg søndag den 15.
april kl. 9.30 medvirker konfirmanderne fra
Skjoldborg, efter at de har haft konfirmandweekend i præstegården i Skjoldborg.

Traditionens tro er der fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag for hele provsti. Gudstjenesten
er i år ikke ved Nors sø, men i Christiansgave i
Thisted og begynder kl. 11.00.

Årets konfirmander
Konfirmation i Sjørring Kirke
den 4. maj kl. 9.30:
Tobias Rask Ballisager Bøtker; Benjamin
Trab Christensen; Magnus Fink; Mathias
Bang Guld; Marcus Blaaberg Hansen; Laurits Heskjær; Magnus Skallerup Jensen;
Mathias Mulbjerg Jepsen; Jakob Skårup
Møller; Oliver Nielsen; Malthe Birch Olsen;
Poul Svanborg Pedersen; Søren Overgaard;
Morten Thinggaard Sørensen; Peter Enevold Sørensen; Cecillie Mathilde Bojesen
Nielsen; Mathias Vinther Thulstrup; Nitha
Birch Olsen; Andreas Bliksted; Christoffer
Reinholdt Nielsen; Karen Simone Kjær Nielsen; Christoffer Nygaard Blaabjerg; Helene
Berg Søgaard; Sofie Bach Landbo; Sebastian
Yde Aagaard; Anders Pedersen Birkemose;
Mathias Jakobsen; Laurits Bust Sørensen;
Emma Dahlgaard Jensen; Kirsten Tøgersen;
Josefine Lærke Lorentzen; Vilhelm Ribberholt Munk Hansen; Sara Jensen; Fie Holst
Thomsen
Konfirmation i Kallerup Kirke
den 6. maj kl. 11.00:
Frederik Leegaard Pedersen; Helena Kragh
Jeppesen; Jeppe Bøje Mortensen; Katja Møller Jensen; Martin Bang Kjær; Mette Thomsen; Ninna Bang Jensen; Tristan Dahl Cornely

Indre Mission Skjoldborg
Marts
Torsd. d. 1. Kredsmøde i Thisted, taler Simon
Overgård, Lemvig.
Torsd. d. 16. Samtalemøde hos Karl Josefsen,
apg. kap. 16.
April
Torsd. d. 12. Samtalemøde hos Bent Moth,
apg. kap 17.
Mand. d. 16. Bedemøde hos Ejner Sloth.
Maj
Torsd. d. 3. Kredsmøde i Vang, taler Tine Progner, Viborg.
Onsd. d. 23. Eftermiddagsmøde i Thisted, taler
Pastor Sunesen, Gudum.

Konfirmandfest,
torsdag, d. 14. maj kl. 19.30. Traditionen tro afholdes der fest for de konfirmander, der har gået til
undervisning i Skjoldborg. Konfirmanderne indbydes med forældre, søskende og bedsteforældre
til fest i konfirmandstuen i Skjoldborg.

Siden sidst
Døbte i Sjørring
Kirke
13/11-2011
Emma Krog Steffensen
04/12-2011
Oscar Nielsen Plougmann
04/12-2011
Viktor Nielsen Plougmann
29/01-2012
Anton Nisted Frøkjær

Døbte i Kallerup Kirke
15/01-2012 Gustav Knakkergaard Bertelsen

Bisat fra Sjørring
Kirke:
09/12-2011 Michael Fabritius
de Tengnagel

Begravet i Sjørring:
22/11-2011 Ebba Margrethe Olesen

Begravet fra Skjoldborg Kirke:
17/12-2011 Martha Nielsine Larsen
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Løverne i Sjørring
Som andre kirker fra 1100-tallet blev også Sjørring Kirke bygget med to indgangsdøre, en i syd
og en i nord. Den sydlige kaldes gerne "mandedøren", den nordlige "kvindedøren", fordi kvinderne tidligere sad i kirkens nordlige side og
mændene i den sydlige.
Det er syddøren, som der er gjort mest ud af.
Men to indgangsdøre i et klima som vort giver
problemer, og derfor valgte man på et tidspunkt
at blænde den ene dør. I Sjørring blev syddøren
blændet, velsagtens fordi det var norddøren, kirkegængerne foretrak at bruge, da den vender ud
mod det bebyggede område. Syddøren vender
ud mod den tidligere Sperring Sø, som først blev
udtørret sidst i 1800-tallet.
Syddørens portal blev reetableret i 1875 med
overvejende originale dele. Den i dag blændede
dør omgives af to par søjler, og både kapitæler
(top) og baser (fod) har fornemme relieffer. Man
bemærker især løverne og liljerne på kapitælerne.
Løven på vestligste kapitæl er velbevaret.
Den sidder i et skjoldlignende felt, der omgives
af et snoet tov. Løven har løftet forpote, en mægtig tunge og en delt og busket hale, der er sådan
udformet, at hele feltet udfyldes på en smuk
måde.
Men hvad har løver med en kirke at gøre?
Løven har siden bronzealderen været brugt som
symbol på styrke og vilje til at forsvare det gode.
Det gælder f.eks. i græsk kultur. Helt frem til omkring 500 f. Kr. var der vilde løver i de græske
bjerge.
Selvom Danmark hverken har haft bjerge eller vilde løver, er løven dog et hyppigt anvendt
symbol også herhjemme. Her i Sjørring skal løverne - der er flere - vogte indgangen til Guds
Hus ved at holde de onde magter på afstand. Foruden løver ser vi også nogle stiliserede liljer. De
symboliserer Guds nåde og fred.
Tilsammen giver løverne og liljerne de besøgende et signal om noget af det, der adskiller en
kirke fra de omkringliggende huse.
Tekst & foto: Henrik Bolt-Jørgensen
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Kapitæl med to relieffer af løver i skjoldformede felter.

Sydportalen blev reetableret i 1875.

Adresseliste
Al henvendelse vedr. kirkelige handlinger, attester o.lign. skal ske til sognepræst Lisa Bremer via
e-mail lib@km.dk eller tlf. 23 88 19 25.

Sjørring-Thorsted
Kirkebetjent og graver: Morten Gregersen, tlf. 97 97 11 75
(træffes bedst 9.30 – 10.00 og 12.00 – 12.30 – el. på mobil: 20 14 11 75.)
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på Sjørring kirkegård kl. 08.00 – 16.00
og på Thorsted kirkegård onsdag mellem 10-12. Aftal gerne tidspunkt.
Kirkesangere: Frede Skoust, tlf. 97 97 14 08 og Niels Krogsgaard Thomsen, tlf. 97 92 23 82.
Organist: Lilian Linde, tlf. 97 97 11 95.
Menighedsrådsformand: Ejner Heskjær, tlf. 97 97 12 31.
Kasserer: Børge Munk Larsen, tlf. 97 97 13 93.
Kirkeværge Sjørring: Betty Johnsen, tlf. 97 97 14 73.
Kirkeværge Thorsted: Carsten Nielsen, tlf. 97 97 10 78.
Mandag er fridag for kirkens personale.

Skjoldborg- Kallerup
Graver
Svend Nielsen, Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf. 97 93 51 22 / 21 76 32 27
Mandag er fridag.
Organist:
Annette Boch Pedersen. Tlf. 97 93 39 40
Kirkesangere:
Jørgen Røhrmann. Tlf. 97 93 64 29
Louise Boch Pedersen. Tlf. 97 93 39 40
Skjoldborg Menighedsråd:
Formand Kirsten D. Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg. Tlf. 97 93 16 82
Kirkeværge Lisbeth Hornstrup, Stakkedal 6, Skjoldborg. Tlf. 97 93 14 67
Kallerup Menighedsråd:
Formand Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2, Todbøl. Tlf. 97 93 73 90
Kirkeværge Kirsten Christensen, Kæruldvej 3, Todbøl. Tlf. 97 93 70 03
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Gudstjenester
Sjørring
4/3

2. s. i fasten

11/3 3. s. i. fasten

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

9.30

11.00 EHB

9.30

sogneindsamling

11.00

18/3 Midfaste

9.30

25/3 Mariæ Bebudelse

11.00

1/4

Palmesøndag

17.00

5/4

Skærtorsdag

9.30 EHB

6/4

Langfredag

8/4

Påskedag

9/4

2. Påskedag

11.00

9.30
19.00

familiegudstjeneste

19.00
9.30

11.00

11.00
9.30

14.00 EHB

11.00

fælles gudstjeneste
for alle inkl. Tilsted

15/4 1. s. e. påske

11.00

22/4 2. s. e. påske

11.00

29/4 3. s. e. Påske

9.30

11.00

4/5

Store Bededag

9.30 konfirmation

14.00

6/5

4. s. e. påske

11.00 EHB

13/5 5. s. e. påske

9.30

11.00 Konfirmation
11.00

19.00 EHB

9.30

17/5 Kristi Himmelfart

9.30

11.00

20/5 6. s. e. påske

11.00

9.30

27/5 Pinsedag

9.30

11.00

28/5 2. Pinsedag

Friluftsgudstjeneste for hele provstiet i Christiansgave kl. 11.00!

3/6

11.00

Trinitatis søndag

9.30

14.00 EHB

Gudstjenester på Søskrænten: Tirsdage i lige uger kl. 14.30
EHB = Erik Hohlmann Bennetzen
Sognepræst Mariann Amby, Tilsted, er bevilget ulønnet uddannelsesorlov fra 1. marts – 31. maj 2012. I
denne periode er pastor Erik Hohlmann Bennetzen, Vestervig, konstitueret som sognepræst i Tilsted.
Erik Bennetsen var indtil 2001 sognepræst i Ljørslev og Ørding sogne på Mors. I 2001 rejste han og
hans hustru til Tanzania for at arbejde med præsteuddannelse i det store land. De vendte tilbage til
Danmark i slutningen af 2003, og siden har han været efterskolelærer samt haft kortere vikariater som
præst, som nu i Tilsted. Erik Bennetzen træffes på tlf. 30250855.
Kirkebladet redigeres af kirkebladsudvalget og sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden,
Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (juni-juli-august 2012) er 23.4.2012.

