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Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud!
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Nu er det snart jul igen. Vi holder jul – år efter år – som en selvfølgelighed. Sådan er det bare. Sådan er det tradition. Og mange
mennesker aner ikke engang mere, hvorfor vi egentlig holder jul.
Hvad var der sket? Der var det med Jesusbarnet i en krybbe i Betlehem. Og så? Var det det? Vi kender til historien om Jesu fødsel, og
vi keder os måske, når vi skal høre den igen og igen.
Men kan man høre den nok? Har vi forstået denne historie?
Kunne vi fatte, hvad det betyder: Gud bliver et menneske? Den
mægtige Gud, som mine tanker ikke engang kan rumme, kom til
verden som et lille menneskebarn. Han har vist os, at mennesket
– hvert eneste menneske – er værdifuldt for ham. Han elsker hver
eneste af os så højt, at han selv besluttede, at blive én af os, for at
dele livet med os
Gud er så stor. Og det, han har skabt, er så stort. Der er så meget, der er større end mig – for eksempel universet. Der er sikkert
lige så meget, der er mindre end mig – for eksempel et atom. Det
hele er kæmpestort, lillebitte, voldsomt, elegant, enormt, detaljeret.
Og at det er ufatteligt, vil selv den mest firkantede forsker skrive
under på.
Stående her på jorden, på den blå planet, i solsystemet, i Mælkevejsgalaksen, som er en af mange galakser i et måske uendeligt
univers - husker Gud på mig og tager sig af mig - et ringe menneskebarn.
Salme 8 i Biblen siger det sådan:
Hvor er du fantastisk, vor Herre og Gud! Ingen i verden kan måles
med dig. Universets vidundere viser din storhed. Du har udvalgt småbørn
til at lovprise din herlighed for at lukke munden på dine modstandere. Når
jeg ser op mod himlen, dine hænders værk, månen og stjernerne, som du
har skabt, hvad er da et menneske, at du bekymrer dig om det, et menneskebarn, at du tager dig af det?
Og dog gør Gud det: Han tager sig af os, ja, han bliver selv én
af os.
Advent betyder: Han kommer! Lad os nyde denne adventstid,
der ligger lige foran os. Lad os nyde denne adventstid med at vente
på Gud, der blev et menneske for mere end 2000 år siden, og der vil
komme igen og dele livet med os, hver eneste dag.
Med de bedste ønsker for en glædelig og besindig juletid
Lisa Bremer
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Kallerup Kirke
Igennem flere år har menighedsrådet ved Kallerup Kirke puslet med tankerne om, at gøre kirken til et mere brugbart rum, end det er i dag. Vi
har højmesse en gang om måneden og af og til
en anden form for gudstjeneste, men vi synes vi
bruger kirken for lidt, og det vil vi gerne rette op
på. Men det er ikke let at lave andre former for
arrangementer, når kirkebænkene er naglet fast
og resten af inventaret ligeså. Efter flere drøftelser blev det besluttet at undersøge, om man kan
fjerne bænke og sætte andet møblement ind i kirken. Menighedsrådet kontaktede derfor biskoppen, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør
for at få gode råd og vejledning.
Igennem de sidste par måneder har kirken så
haft besøg flere gange. Først af en kirkekonsulent fra Nationalmuseet, som beskrev inventaret
og mulighederne for forandringer. Dernæst fik
kirken besøg af stiftet ved biskoppen, provsten,
Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Det
var et meget konstruktivt møde, hvor der blev
talt frit fra leveren og mange muligheder drøftet.
Nu har menighedsrådet så fået brev fra stiftet
om, at der er givet grønt lys for at fjerne kirkebænke mm. dog skal den nye indretning nøje
beskrives og anskueliggøres, før alle knapper
lyser grønt.

Næste skridt bliver at samarbejde med en arkitekt, som skal lave beskrivelsen til stiftet. Så i
løbet af 2013 vil arbejdet med ændringerne kunne igangsættes – og de mange gode arrangementer kunne planlægges, så vi kommer til at bruge
vores kirke betydeligt mere end i dag.
På debatmødet den 15. november i Kallerup
Kirke vil menighedsrådet fortælle om kirkens
historie og de mange nye planer. Så mød op –
og kom med endnu flere gode ideer til brug af
kirken.
Jytte Nielsen

Siden sidst
Døbt i Sjørring kirke
5.8. Jeppe Stampe Jensby
18.8. Sebastian Kiersmeyer Kjær
2.9. Bodil Rose Sørensen
Døbt i Skjoldborg kirke
26.8. Carl Hammer Svaneborg
Døbt i Kallerup kirke
19.8. Victor Isack Rysgaard
16.9. Sophia von der Kooij Immersen
21.10. Oliver Meyer Bjerregaard Jessen

Viet i Kallerup kirke
18.8. Bodil Gade Hornstrup
og Klaus Gade

Begravet/bisat fra Sjørring kirke
25.8. Irene Amby Aase
13.10. Frederikke Møller Nielsen
Begravet/bisat fra
Skjoldborg kirke
22.9. Anna Hansen
Kallerup Kirke før 1936
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NYT fra Menighedsrådene
Menighedsrådsvalg i
Skjoldborg
Vælgerne i Skjoldborg sogn skal ikke til stemme-urnerne den 13. november 2012 for at vælge sine 4 medlemmer til Sjørring-ThorstedSkjoldborg-Kallerup Sognes menighedsråd.
Kirsten Dueholm Fonseca, Kirsten Lundgren Thinggaard, Lisbeth Hornstrup og Niels
Henning Nielsen kan allerede nu betragtes
som valgte. Valgbestyrelsen for Skjoldborg
Sogn havde nemlig ved indleveringsfristens
udløb den 2. oktober kl. 19 kun modtaget 1
kandidatliste – Fælleslisten med 7 sideordnede navne. Af listen fremgik, at de 4 ovennævnte var de valgte i tilfælde af aftalevalg.
De øvrige 3 kandidater var Anny Nielsen
Pedersen, Hanne Østergaard Poulsen og Ulla
Pia Jensen.
Suppleanterne kan ikke med sikkerhed
udpeges på nuværende tidspunkt. Fælleslistens stillere har nemlig indtil den 6. november mulighed for at indlevere en særlig stedfortræderliste til valgbestyrelsen.
Eventuelle klager over valget skal skriftligt indgives til biskoppen senest den 20. november 2012.
Det nye menighedsråd, som i alt får 13
medlemmer – 5 fra Sjørring Sogn, 2 fra Thorsted Sogn, 4 fra Skjoldborg Sogn og 2 fra Kallerup Sogn – afholder konstituerende møde
inden funktionsperioden begynder, altså før
1. søndag i advent (2. december).
Niels Henning Nielsen
Formand for valgbestyrelsen

Menighedsrådsvalg i Sjørring
Det samme som i Skjoldborg sogn gælder
også for Sjørring Sogn.
Her står på den eneste indleverede liste (og er
dermed valgt):
Kirsten Humlum, Næstrupvej 42,
Ejner Heskjær, Næstrupvej 47,
Marian Kristensen, Østervej 3,
Linda Overgaard, Vorupørvej 9
og Maj-Britt Christiansen, Hulgårde 8.
Stedfortrædere er:
Anitta Lynggaard, Præstegårdsvej 44 og
Lilian Linde, Frejasvej 20.
Ejner Heskjær
Formand for valgbestyrelsen

Menighedsrådsvalg i Kallerup
Også i Kallerup sogn er de nye menighedsrådsmedlemmer allerede valgt.
Det er: Børge Hornstrup og Jytte Nielsen.
Kirsten Christensen og Vera Justesen kan betragtes som suppleanter.
Lisa Bremer

Menighedsrådsvalg i Thorsted
For Thorsted sogn er der ikke indleveret en
kandidatliste i forbindelse med menighedsrådsvalget 2012. Det betyder, at der skal afholdes nyvalg. Indtil der har været gennemført
nyvalg, fungerer de medlemmer, der er valgt
for henholdsvis Sjørring sogn, Skjoldborg
sogn og Kallerup sogn for Thorsted sogn.
Sagen er op til biskoppen.
Vi vil herfra gerne opmuntre folk i Thorsted sogn til at overveje muligheden for opstilling som Menighedsrådsmedlem igen!
Lisa Bremer
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ARR ANGEMENTER / MØDER
Sogneaftener

Musikarrangementer

”Kallerup kirke”

”De ni læsninger”

Torsdag den 15. november kl. 19.30
i Kallerup kirke
Debatmøde om kirkens forandringer
Kirken kan og skal forandre sig, for at være og
blive en del af menneskers liv. Men hvordan kan
det ske, uden at kirken holder op med at være
kirke?
Henning Smidt, sognepræst i Kettrup-Gøttrup
sogne, fortæller om hvordan nogle menigheder i
England har fået fat i denne opgave, og hvordan
de har forandret deres kirker. Det er fascinerende at se, hvordan kirken bliver levende igen efter
sådan en forandring. Men spørgsmålet er altid:
Hvorvidt kan og vil man gå?
Efter foredraget vil Kallerups menighedsråd fortælle om planerne med Kallerup Kirke.
Derefter er ordet frit.
Alle interesserede - lige meget om man ser positivt eller skeptisk på projektet - er meget velkomne!

”Kirkesølv”

Tirsdag den 27. november kl. 19.30
i Skjoldborg præstegård
Guldsmed Hjort holder foredrag med lysbilleder
og modeller af kirkesølv.
Kaffe og brød til eget brug medbringes.
Pris: 20,- kr.
Arrangementet er fælles med Tilsted sogn.

”Vores fire kirker”

onsdag den 23. januar 2013 kl. 19.30
i Skjoldborg præstegård
Henrik Bolt-Jørgensen fortæller om vores fire
kirker i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup
pastorat.
Kaffe og brød til eget brug medbringes.
Pris: 20,- kr.
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1. søndag i advent
den 2. december kl. 16.00i Kallerup kirke
”De ni læsninger” er en særlig form for adventsgudstjeneste, hvor ni udvalgte tekster fra Bibelen
læses op. Derimellem er der fællessang, korsang
og forskellige former for musikfremførelse. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet
til Jesu fødsel. De ni læsninger har vundet indpas i den danske folkekirke siden slutningen af
1900-tallet, men er oprindelig en engelsk tradition, der går tilbage til julen 1880 og senere har
spredt sig til kirker i hele verden.
Nordvestjysk Pigekor under ledelse af Anette
Boch Pedersen medvirker.

”Syng julen ind”

3. søndag i advent
den 16. december kl. 19.30 i Sjørring kirke
Vær med til en særlig gudstjeneste med fælles
sang og Søskræntens kor under ledelse af Svend
Ejler Gregersen. Efter kirken inviteres til hyggeligt samvær i graverhuset med endnu flere
sange, men også med chokolade og boller.

”Syng Med”

Torsdag den 28. februar kl. 19.30
i Skjoldborg kirke
Der inviteres til fælles sang sammen med Hundborg Folkekor og Teutonerkoret.
Der er fri entré, og der er kaffe bagefter.
Alle er velkommen – om man nu selv vil synge
med eller bare vil lytte.

ARR ANGEMENTER / MØDER
Ældreeftermiddage

Danmission, Mission Afrika

Mandag den 10. december kl. 14.30
i Sjørring graverhus
Velmødt til et hyggeligt samvær med æbleskiver,
brunkager og kaffe, lidt underholdning, og oven
i købet kommer Jørgen Skriver Kloster og læser
julehistorie.

Ons. d. 5. dec. kl. 14.30 hos
Hilda Tousgård, Bakkevej 20
Ons. d. 9. jan. kl. 14.30 hos
Betty Johnsen, Dissinggade 9
Ons. d. 6. feb. kl. 14.30 hos
Lilian Linde, Frejasvej 20

Mandag den 4. februar 2013 kl. 14.30
i Skjoldborg præstegård
Kom og mød hinanden ved en dejlig kop varm
kaffe midt i den kolde vintertid.

KFUM og KFUK’s Familiearbejde

Særlige gudstjenester
til familier med børn

ældrenes dåbsoplæring og en forberedelse til
konfirmandundervisning i 7. klasse. Minikonfirmanderne vil afslutte deres forløb for i år med
en familiegudstjeneste, hvor der skal vises krybbespil. Lige meget hvor ung eller gammel du er
– du er meget velkommen!

Familiegudstjeneste med
minikonfirmande

Søndag den 9. december (2. sø. i advent)
kl. 14.00 i Skjoldborg kirke
Der er en dejlig flok minikonfirmander i Skjoldborg-Kallerup sogne, som mødes hver onsdag i
præstegården til hyggeligt og læreligt samvær.
”Minikonfirmand” er et frivilligt tilbudt til børn
i 3. (og 4.) klasse, som er både en hjælp til for-

Tirsdag den 8. januar hos Hanne og Gunner
Poulsen, Kvædevej 12
Tirsdag den 5. februar hos Kirsten og Wagner
Fonseca, Troldhøjvej 6

Spaghetti-gudstjeneste

Torsdag den 17. januar 2013 kl. 17.00
i Skjoldborg kirke
Spagetti-gudstjenester er kirke i ”børnehøjde”,
som begynder kl. 17.00 i Skjoldborg kirke, og her
kan alle være med til at høre om Gud - både børnene og deres voksne. Der er ca. ½ times gudstjeneste, og derefter er alle velkommen til at spise i
fællesskab pasta og kødsovs.
Vær med til at gøre denne aften til en sjov og
spændende oplevelse for dig og dine børn.
Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for
børn – dog max 50 kr pr. familie. Det slutter kl.
19.00.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 10. febr. kl. 13.00 i Sjørring kirke.
Søndag d. 10. febr. kl. 14.30 i Skjoldborg kirke.
Alle er velkommen til at komme udklædt i kirke
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Juletræet med sin pynt....
Vi kender nok alle sangen om juletræet, der med
sin pynt venter på, vi får begyndt – men hvorfor
i alverden har vi den tradition at slæbe et træ ind
i stuen og hænge alskens mærkeligt pynt på?
Hvad er meningen – hvis der altså er en?
Meningen er nu god nok
Det er der – og det endda en god en af slagsen!
For der er masser af symbolik i traditionen med
juletræet, og selv om ikke alting har en enkel
forklaring, så er der dog en grund til, at vi gør,
som vi gør
Juletræet
Kom til Danmark for omkring 200 år siden. Det
kom fra Tyskland og indebærer tanken om Livstræet fra Paradisets Have, fordi julen er begyndelsen til ”genåbningen” af det paradis, hvor
døren blev smækket i efter Adam og Eva.
Hjemme hos os sættes juletræet ind i stuen
lillejuleaften, og så bliver det pyntet efter alle
kunstens regler – og skulle også alle andre regler
følges, burde træet egentlig blive stående til Hellig 3 Konger, der markerer afslutningen på julen,
men sådan går det vist ikke i alle de
små hjem...
Stjernen i toppen
Det er vist den, de fleste sætter på
først, fordi resten af pynten er afhængig af, at stjernen sidder rigtigt. Og
den sidder naturligvis der i toppen for at minde
om stjernen, der ledte de vise mænd frem til
Bethlehem, hvor Jesus blev født Julenat.
Men der har nu ikke altid siddet en stjerne i
toppen af træet.
Også en engel har haft sin plads der – også
meget naturligt, når vi husker på juleevangeliet
med englesangen.
Andre steder har en stork siddet øverst i træet
– fordi det jo er symbolet på en barnefødsel – og
andre steder igen (ja, hold nu fast!) har der siddet
en nisse i træets top, fordi nisserne jo var kendt
som gavebringere og derfor en naturlig del af
julen....
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Engle
Engle må der næsten med nødvendighed være på juletræet – de er jo
sendebud fra Gud; Gabriel bebuder,
at Maria skal føde Guds søn; englene
sang for hyrderne på marken; de tjente Jesus i
ørkenen, da han havde afvist Djævelens fristelse
og der var engle ved graven, da Jesus opstod.
Hjerter
Julen er hjerternes fest – ikke fordi hjerterne
hænger på træet (somme tider fulde af
slik), men fordi julen handler om, at
Gud viser sin kærlighed til mennesket. Og julen handler om, at mennesker med Guds kærlighed som
baggrund må give kærligheden
videre til hinanden.
Lys
Lys skal der selvfølgelig også til – efterhånden
mest som elektriske kæder, men mange steder
stadig også delvist med stearinlys. Men hvorfor
lys? Jo, jul er jo den gamle solhvervsfest, så det
var oplagt at fortsætte de gamle traditioner med
at tænde lys i den mørke tid – og så skal det jo
heller ikke glemmes, at med Jesus kommer Guds
lys til verden. ”Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor”, synger vi i ”Lovet
være du, Jesus Krist”
Glaskugler
Også her er der flere forklaringer: nogle taler om kuglen som
det fuldkomne og dermed et
symbol på, at skabelsen nu igen
er i ligevægt – andre siger, at kuglerne hænger
der som et billede på en gammel legende, der
fortæller, at selv de visne og udgåede træer bar
frugt julenat. Oprindeligt skulle man vist have
hængt forgyldte nødder og æbler på træet; de er
senere blevet erstattet af glaskugler i alle regnbuens farver, igen som et tegn på overflod og
overdådighed.

Guirlander, stiger
Musetrapper og ”rigtige” stiger er sammen med
guirlanderne et tegn på, at jord og himmel forbindes – at Gud og mennesker igen kan være
sammen og skal have adgang til hinandens verdener, fordi Gud med Jesus genopretter den harmoni, der var ved skabelsens begyndelse.
Og det er stigen jo et rigtigt godt tegn på –
tænk bare på Det gamle Testamentes fortælling
om Jakobs drøm om ”Jakobsstigen”, hvor Guds
engle gik op og ned...!
Kræmmerhuse, julekurve, legetøj
Alle disse ting er symboler på de gaver, de vise
mænd bragte: rige, overvældende og eksotiske
og spændende gaver – og som jo er grunden til,
at vi den dag i dag giver hinanden julegaver. Måske ikke altid lige nyttige gaver, men...

Trommer, flag, trompeter
En del af pynten er måske
kommet ind under indflydelse af krigen med Tyskland i 1864: Danmark tabte
(Dybbøl og alt det...), men
nederlaget fremkaldte en øget
nationalitetsfølelse, der betød
masser af rød-hvide farver – også på juletræet.
Og selv om trompeterne kan lede tanken hen
på basun-englene, så kunne det også være kornetten, der blæser krigens signaler ud – og trommen, der holder marchrytmen på plads...
Provst Folmer Toftdahl-Olesen
fra Jammerbugt Provsti

En salme jeg holder af !
Som kirkesanger er der salmer, der er gode at synge, men der er ikke salmer jeg holder mere af
end andre, men her hvor julen nærmer sig, skal der findes salmer til julearrangementer, og i den
forbindelse er jeg stødt på en julesalme, jeg aldrig har sunget, og det er en skam. Det drejer sig
om nr. 97 (78 i den gl.). Den fortæller om Jesu fødsel og de besværligheder, som Josef og Maria
havde, og den nåde vi fik ved Jesu fødsel. Brorson har oversat salmen fra tysk og Pontoppidan
har komponeret en fin melodi til. Gå ind på http://www.dendanskesalmebogonline.dk/ der kan
man høre melodien.
Kirsten Humlum
Vor Jesus kan ej noget herberg finde
Mel.: Pontoppidan 1740
3 Velsignet være Herrens store nåde,
Thomas Laub 1915
hans store magt til evigt minde sat,
som vidste på vor jammer bod at råde
1 Vor Jesus kan ej noget herberg finde
i denne underfulde nådes nat.
i Betlehem, sin egen fædreby,
Velsignet mørke uden lige,
han lader dér i ringe svøb sig binde,
da lyset selv brød frem af søde Himmerige!
hvor ellers fæ og får går ind i ly,
en krybbe er hans første eje,
4 Så vil vi os trods alle fjender fryde,
det tørre græs og strå hans første barneleje.
Gud har os givet det, ham kærest var,
og lader alle nåde-strømme flyde,
2 Den Herre har sig fattigdom tilegnet,
hvad er der, som han os ej givet har!
som alle gode gaver har i hånd,
Så være ham da også livet,
og bliver slet blandt arme syndre regnet,
og hvad vi er og har, til evigt offer givet.
indtil han sønderriver Satans bånd;
nu er her liv for alle døde,
Johann Daniel Herrnschmidt 1714.
fordi Guds egen Søn på jorden lod sig føde.
Hans Adolph Brorson 1733.
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Hvad præstegården gemte!
At der hang gamle messehagler (3 stk.) i præstegården, var vi ikke overrasket over, men at der
i en brun papirspakke med forsendelsesmærkat
på skulle gemme sig den flotteste alterdug og alterbordsomhæng samt messeskjorter (2 stk.) var
en overraskelse. Museet blev kontaktet, vi kan
jo ikke opbevare dem under ordentlige forhold.
Museet blev meget glædelig overrasket, ”det er jo
et sæt, det er ret sjældent”. Jo det ville de meget
gerne have. Jeg skævede
langt efter alterdugen,
den var jeg ret ”vild”
med, og mine tanker
kredsede om den i længere tid, så jeg henvendte mig til museet igen og
foreslog, at vil lavede en
opstilling, som det havde
set ud omkring år 1900.

ro omhænget giver alteret, nu kommer alterbilledet i fokus, og betragteren kan koncentrere sig
om ordet.
Stor tak til Liv og Frank fra museet, som har gjort
dette muligt.
Tak til Henrik Bolt-Jørgensen for foto.
Kirsten Humlum

Dette er resultatet efter nogen anstrengelse
med at få liv i det gamle
fløjl. Læg mærke til den

Minikonfirmander i Sjørring

Noah, Niels Christian, Simon, Johan, Mathias, Sander, Nanna, Ellen, Line, Line, Stine, Jannie,
Laura, Laura, Laura, Laura (- det er korrekt: 4 x Laura!) i alt 16 friske minikonfirmander har siden
august gået til præst i Sjørring Kirke. De har været rundt i alle hjørner og kroge af kirken, lige
fra alter og prædikestol til orgel, kirketårn og kirkegård. De har lyttet intenst til bibelens fortællinger,
de har stillet 100vis af spørgsmål og har også fået
svar på en hel del. De har spist Connies lækre kager og boller, og ja, så var tiden altså gået. Vi holdt
familiegudstjeneste i Sjørring Kirke den 11. november. Her fik forældre og søskende og sognets andre
kirkegængere lejlighed til at høre et par af de salmer, minikonfirmanderne har lært. Jeg overrakte
dem en fin lille plakat med barnebønnen Fadervor,
- og nu er det hele slut, i hvert fald i denne omgang.
Men vi ses ...
Hav det rigtig godt, alle I søde, sjove og storsnakkende minikonfirmander,
Mariann Amby, præst
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Bø rnesid en
Gør disse juleengle
endnu flottere med dine
egne farver

Julestresset - mig? Nej!
Nu er kagerne vasket,
pakkerne i ovnen,
ungerne ligger under træet,
og huset er lagt i seng!
Så nu kan julen bare komme!

Jens og hans lillebror har kun en kælk.
Deres mor siger, at de skal deles om den.
”Okay”, siger Jens, ”så tager jeg den på vej ned,
og så kan lillebror tage den på vej op.”

Mor råber fra køkkenet.
”Nu skal vi hygge os! Lille Peter, kan du tænde
adventskransen?”
Lidt efter lyder det fra stuen: ”Så er det gjort.
Mor skal jeg også tænde de fire lys?”

Find vejen gennem juletræet!
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Praktiske oplysninger
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelse sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles
forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb og navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden 6 måneder efter barnets fødsel.
Før dåb kontaktes præsten.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv.
Dernæst henvender man sig til kommunens vielseskontor for at få udfærdiget en prøvelsesattest.
Her medbringes personlige attester/papirer.
Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten.

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 ovennævnte hændelser og man kan udskrive de fleste blanketter til brug ved, 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
Man kan gerne få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning.
Ønsker man besøg så kontakt præsten.
Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i
søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.
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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

se med
OBafSSjø!!rrIinfogrbPræindstelegård
salg
lagt
97 10 37 ned
er tlf. nr. 97

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.
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.

Skjoldborg- Kallerup
Graver:
Svend Nielsen, Langebeksvej 58, Skjoldborg. Tlf. 97 93 51 22 / 21 76 32 27
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
Pastoratets præst og personale har fridag om mandagen.
Skjoldborg Menighedsråd:
Formand Kirsten D. Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg. Tlf. 97 92 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
Fra den 2. december fungerer det nyvalgte menighedsråd. Rådet har endnu ikke konstitueret sig.
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Gudstjenester
Sjørring
18/11 24. søndag eft. trinitatis

Thorsted
11.00 MDA

25/11 Sidste sø. i kirkeåret

9.30

2/12 1. søndag i advent

11.00

9/12 2. søndag i advent
19.30 MDA *

23/12 4. søndag i advent

11.00

24/12 Juleaften

14.00

25/12 Juledag

11.00 MDA

14.00**
9.30 MDA
9.30

13.00

16.00

15.00

11.00 fælles med Tilsted!

30/12 Julesøndag

9.30

1/1

Nytårsdag

14.00 +kk

6/1

Hellig 3 Konger

11.00
16.00 +kk
16.00 MDA

9.30

9.30 MDA
11.00

17/1 torsdag

17.00****

20/1 Sidste s.e. H3K

11.00

27/1 Septuagesima

14.00

Seksagesima

9.30
11.00
11.00

10/2 Fastelavn

13.00

17/2 1. søndag i fasten

9.30

24/2 2. søndag i fasten
27/2 onsdag

11.00
16.00***

26/12 2. juledag

3/2

Kallerup

11.00 + kk
11.00

16/12 3. søndag i advent

13/1 2. søndag efter H3K

Skjoldborg

9.30
14.30
13.00
11.00 MDA

17.00***** MDA

Gudstjenester på Søskrænten: Tirsdage i lige uger kl. 14.30.
MDA – Mariann Dahl Amby
kk – kirkekaffe efter gudstjenesten
* Syng julen ind
** Familiegudstjeneste til afslutning med minikonfirmanderne
*** De ni læsninger
**** Spagetti-gudstjeneste til familier med små børn
***** Fyraftengudstjeneste
Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer ( marts-april-maj 2013) er 18.01.2013
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