
SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

KALLERUP KIRKE

Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn!

Det er noget fantastisk at være med til det, når et barn eller en 
voksen bliver døbt. Det er så smukt, festligt, hyggeligt og trygt. 
Nogle gange er det også meget spændende, især når barnets navn 
har været en hemmelighed, og nu bliver nævnt for første gang. Og 
så bliver barnet døbt i en andens navn – ikke med eller på, men i 
en andens navn, nemlig i Guds navn. ”Jeg døber dig i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn”, siger jeg som præst og øser tre 
gange vand over barnets hoved. Tre gange vand for den treenige 
Gud. Og så er barnet døbt. Så har vi set og hørt, hvad der er sket i 
kirken under dåben.

Har vi det? Jo, vi har set vandet og dåbshandlingen, vi har hørt 
ordene blive sagt – og dog er der sket meget mere, som vi ikke bare 
kan se og høre, men tro. For Jesus sagde engang til sine disciple: 
”Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden!” 
(ApG 1,5), og Peter opfordrer i sin pinseprædiken: ”Omvend jer og 
lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så 
skal I få Helligånden som gave!” (ApG 2, 38). Det, der sker under 
dåben – og som vi ikke umiddelbart kan se eller høre – er, at Gud 
giver sin Helligånd til. Vi kalder det for, at Helligånden tager bolig 
i et menneske. Det er Jesu løfte, vi har: ”I skal døbes med Helligån-
den!”. Og dette løfte gælder alle, der er døbt i Jesu navn.

Tænk, at Gud engang blev en del af dig, tog bolig i dig og vil 
leve og virke i dig med al sin kraft, mod og styrke, ja med al sin 
kærligheds rigdom.

– Helligåndens kraft - den samme kraft, med hvilken Gud skab-
te himmelen og jorden og alt, hvad der lever,

– Helligåndens kraft, som kaldte almindelige mennesker, fåre-
hyrder og bondemænd til konger og profeter,

– Helligåndens kraft, med hvilken Maria blev rørt og Jesus kom 
til jorden og gjorde fantastiske mirakler og tegn,

– Helligåndens kraft, som blev udgydt over disciplene, så de, 
som først var bange og modløse, nu fik mod og evner til at for-
kynde Jesus som Guds søn og verdens frelser,

– denne samme Helligåndens kraft tog bolig i dig, da du blev 
døbt – og den er der stadig og venter på, at du vil bruge den, at den 
må leve op, udfolde sig i dig og blive tanket op i dit liv.

For det er da sandt, at vi alle fik Helligånden én gang for alle i 
dåben. Men hver dag har vi brug for at lade os fylde af ham igen. 
Og det er slet ikke så svært. Det gælder bare om at åbne sig for ham, 

KirKe og Sogne nyt
S j ø r r i n g   -  t h o r s t e d   -   S k j o l d b o r g   -   K a l l e r u p   S o g n e

J uni  -  J u l i  -  A u g us t  -  2 0 1 3
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Siden sidst

Fra menighedsrådet

Indsættelse
Vi forventer, at vor nye præst indsættes 
søndag den 7. juli 2013:
 kl. 9.30 i Sjørring Kirke
 kl. 11.00 i Skjoldborg Kirke
og vi har planlagt  at indbyde alle, som ønsker 
at være med til at byde vor nye præst velkom-
men til festligt samvær i Sjørring Fritids- og 
Kulturcenter kl. 12.30.

Vi opfordrer  alle til at lægge mærke til 
opslag bl.a. ved kirkerne samt annoncering 
i Thisted Posten.  

Døbt i Thorsted kirke
21. 04. Kern Clement Joensen

Begravet/ bisat fra 
Sjørring kirke/ sogn
09. 02. Elisabeth Nielsen
27. 02. Annelise Kristensen
30. 03. Poul Verner Bjerregaard 
Jensen
18. 04. Niels Peder Hoxer-Kri-
stensen
23. 04. Jens Peter Hove Chri-
stensen

Begravet/ bisat fra 
Skjoldborg kirke/ sogn
06. 04. Nora Elisabeth Olesen
14. 04. Viggo Christian Olesen
19. 04. Erik Sten Gravesen

Begravet/ bisat fra Kallerup kirke/ sogn
18. 04. Malthe Overgaard Christensen

Præstesituationen
Den 23. april 2013 var datoen for sidste prøvepræ-
diken og efterfølgende blev der afholdt  indstil-
lingsmøde. 

Vi havde forventet og håbet på, at vi selv efter 
at afleveringsfristen for trykning af dette blad 
var udskudt i over 14 dage, havde været i stand 
til at bringe navnet samt en omtale af vor nye 
præst. 

Men navnet er endnu ikke offentliggjort. 
Derfor må vi nøjes med at skrive om vore for-
modninger og om den planlægning, der er gjort 
herudfra.

Til gengæld  er det offentliggjort, at Lisa Bre-
mers stilling er opsagt pr. 30. juni, og vi må der-
for formode, at indsættelsesdatoen bliver 7. juli 
2013.

Kirsten Fonseca

Afsked med vikarpræst 
Lisa Bremer

Efter gudstjenesten Søndag den 30.juni 2013
 kl. 9.30 i Skjoldborg Kirke
 kl. 11.00 i Sjørring Kirke

indbydes til afskedsreception i Sjørring Fri-
tids- og Kulturcenter  kl. 12.30.

Alle, der ønsker at være med til at sige farvel 
og tak til Lisa er velkommen.

bruge de ’tankstationer’, der findes for at lade sig 
fylde af Helligånden. Det er der mange mulighe-
der for, fx bibellæsning, bøn, musik eller guds-
tjenester. Det er i hvert fald aldrig for sent at tage 
imod denne fantastiske gave og kraft, du fik i då-
ben: Guds underfulde nærvær: Guds Helligånd.

Med de bedste ønsker til dit liv
Lisa Bremer
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Danmission - Mission Afrika
Onsdag d. 5. juni kl. 14.30
hos Hilda Tousgaard, Bakkevej 20
Onsdag d. 4. september kl. 14.30
hos Lilian Linde, Frejasvej 20

KFUM & KFUK ś Familiearbejde
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.30
hos Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2
Tirsdag d. 6. august kl. 19.30
hos Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6

Eftermiddagscafé
Alle, der har lyst til at mødes til hygge og efter-
middagskaffe er velkommen kl. 14.30:
Torsdag d. 6. juni kl. 14.30 hyggeeftermiddag i 
konfirmandstuen i Skjoldborg Præstegård

Sogneudflugt
Onsdag d. 18. september.
Udflugten går i år til Møltrup Optagelseshjem.
Nærmere informationer om turen i næste kirke-
blad.

Særlige gudstjenester: 
Friluftsgudstjeneste for hele Pastoratet, søn-
dag den 25. august kl. 14.00 på Sjørring Fælled.

Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet om-
kring  vor medbragte kaffe og kage i de skønne 
grønne omgivelser.
Medbring stol/tæppe og beklædning i forhold til 
vejret.
Vi glæder os til at se jer, voksne og børn, enlige 
og familier, yngre og ældre til en hyggelig 
sommereftermiddag i Sjørring Fælled. 

Kirke-musical i sommerferien  - 
arrangement for hele provstiet 
- for 3.-6. klasse.
Vi vil i to dage arbejde med Sigurd Barrets musi-
cal ”Tre utrolige fortællinger”. 

I denne musical har Sigurd samlet tre spæn-
dende fortællinger fra bibelen, nemlig   ”Den 
barmhjertige samaritaner”, ”Sønnen som stak 
af” og ”Brug dit talent”. En fortæller- og Snapper 
- vil sørge for, at det bliver én sammenhængende 
historie/ musical.

En musical er et skuespil, hvor der er meget 
musik og sang; derfor er der både brug for skue-
spillere, sangere, og nogen der kan sørge for en 
scene og det tøj de medvirkende skal have på. Ja, 
der er brug for rigtig mange, - også dig der ikke 
lige har lyst til at stå på scenen – men gerne vil 
være med de to dage.           

 I denne musical har koret nok den største 
rolle, - da de fortæller historierne gennem ord 
og toner.

Vi slutter af med at opføre musicalen for jeres 
forældre og andet godtfolk, der skulle have lyst 
til at se forestillingen.
  
Der er mulighed for at 
deltage i denne musical i:
Tilsted: tirsd.  d. 2/7   kl. 9-15   i  præstegår-

den.  Adr.: Silstrupvej 34, Tilsted,  
7700 Thisted

 onsd. d. 3/7   kl. 9-16; med opførelse  
kl. 16.00.

I skal ikke medbringe noget; da provsti-
et sørger for mad og drikke  m.m. til jer.                                                                           
Til gengæld regner vi med jer begge dage!
Annette Boch Pedersen står for indstuderingen 
af sangene, - og slagets gang.                                                
Annette er til daglig dirigent for Nordvestjysk 
Pigekor og organist i Tilsted, Skjoldborg og Kal-
lerup kirker, samt ansat som musisk medarbej-
der ved Thisted Provsti.

A R R A N G E M E N T E R   /   M Ø D E R
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I sommer får vi to pilgrimsvandringer i Thy:  

Lørdag den 8. juni  går vandringen fra Ræhr Kirke ud ad Ræhrstien, gennem 
skoven til Tved Kirke og videre ad skovstierne til Nors Kirke.

Lørdag den 22. juni ligger ruten fra Tilsted Kirke ned langs fjorden til Stagstrup 
Kirke.

Vandringerne begynder kl. 9 og slutter mellem kl. 14 og kl. 16.

Tilmelding er unødvendig;  men det er praktisk at aftale nogle stykker af gan-
gen at stille en bil ved den kirke, hvor vandringen slutter og køre til udsendel-
seskirken i en anden.  Så kan man let køre hinanden tilbage udgangspunktet 
igen, så folk kan få deres biler og køre helt hjem.

Pilgrimsvandring er en slags gudstjeneste til fods.  Vi begynder med en andagt 
i en kirke, hvor vi bliver sporet ind på et bestemt bibelsk tema, som vi så tygger 
drøv på, mens vi går.  Vi snakker ikke så meget med hinanden;  men vi lytter 
til vores fødders trin og vores hjertes slag – og lader dem fortælle videre på 
bibelhistorien for os.

Naturen og bevægelsen åbner både krop og sind for Helligåndens hvisken i 
os – og troen bliver mere spændende.

Fornuftigt fodtøj, regntøj for en sikkerheds skyld, rygsæk med mad, vand og 
måske en termokande med kaffe er alt, hvad vi behøver. En pilgrimsstav kan 
være en god idé, men den er ingen forudsætning.

Vi har en følgebil, hvis nogen får brug for hjælp på vejen eller kun kan gå et 
stykke af ruten.  På turen mellem Ræhr og Nors Kirker vil det også være muligt 
at cykle.

Alle er velkomne til at deltage 
Pilgrimsgruppen i Thy – Finn Feilan

Særlig indbydelse til vandringen fra Tilsted kirke til 
Stagstrup kirke den 22. juni ligger til fri afbenyttelse i 
våbenhusene.

PILGRIMSVANDRING
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Fredag den 26. april i Sjørring Kirke, tillykke og velsignelse

Søndag den 28. april i Skjoldborg Kirke, tillykke og velsignelse
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Find navnene på de 12 apostle fra Det Ny Testamente.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

A G J W Q U E Å E T P U H E K Ø

N A O N Z V D Ø G Å G Æ C U B L

D M A T M I G H L R T H O M A S

R F S J A K O B D E N Y N G R E

E I F A O L E V F N Q Q K A T Z

A L Y K J M A T T H Æ U S Æ H U

S I M O N Z E L O T E S I G O S

J P Z B J D S Z X O Z Å M K L R

B J U D A S I S K A R I O T O K

Q C B E L V R Æ T Æ S X N R M G

M U C N C V N J G H K Q P I Æ K

A W X Æ N D J O H A N N E S U X

C I J L Ø P Ø G J I C V T P S V

T H A D D Æ U S B K R Y E G L O

L S N R Z O U O Z Y M R R V T G

X K R E H T W S F N N F S W T H

Navnene er:
ANDREAS, BARTHOLOMÆUS, FILIP, JAKOBDENYNGRE,
JAKOBDENÆLDRE, JOHANNES, JUDASISKARIOT, MATTHÆUS,
SIMONPETER, SIMONZELOTES, THADDÆUS, THOMAS

Farv anden med den fine
blomsterbukket i dine

yndlingsfarver!

Børnesiden

Farv anden med den fine 
blomsterbukket i dineyndlingsfarver!

Find navnene på de 12 apostle fra Det Ny Testamente.
Ordene står kun vandret fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

Navnene er:
ANDREAS, BARTHOLOMÆUS, FILIP, 
JAKOBDENYNGRE,JAKOBDENÆLDRE, JOHANNES, 
JUDASISKARIOT, MATTHÆUS,SIMONPETER, 
SIMONZELOTES, THADDÆUS, THOMAS
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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 indtil 30/6 2013. 
Derefter til vores nye sognepræst, Østergårdsvej 3, 
Skjoldborg, tlf. 97 93 10 61.

Pastoratsrådet for Sjørring - Thorsted - Skjoldborg 
- Kallerup:
Formand: Kirsten Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg, 
tlf. 97 92 16 82
Kirkeværge for Sjørring og Thorsted Kirker: 
Ejner Heskjær, Næstrupvej 47, Sjørring. tlf. 97 97 12 31
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup, 
Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 97 93 14 67
Kirkeværge for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen, 
Kallerupvadested 3, Kallerup, tlf. 97 93 43 44 
Kasserer: Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, 
Skjoldborg, tlf. 97 93 06 10

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. 
Kirkesanger: Frede Skoust, tlf. 97 97 14 08

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 man-
dagen.

Adresseliste

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 tids-
punkt for vielsen og for en samtale mv. 
Dernæst henvender man sig til kommunens viel-
seskontor 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 hændel-
ser 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 menneske-
lige 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 behø-
ver ikke være en bestemt anledning. 

Børnesiden
Ønsker man besøg så kontakt præsten.
Der er også mulighed for at komme til alters hjem-
me. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i 
søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i 
hjemmet og holder altergang.
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Gudstjenester

Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

2/6 1.sø.e.trinitatis 9.30 11.00

9/6 2.sø.e.trinitatis 11.00 9.30

16/6 3.sø.e.trinitatis 9.30 11.00 +KK

23/6 4.sø.e.trinitatis 11.00 9.30

30/6 5.sø.e.trinitatis 11.00 9.30

7/7 6.sø.e.trinitatis 9.30* 11.00*

14/7 7.sø.e.trinitatis 11.00 9.30

21/7 8.sø.e.trinitatis 17.00 11.00

28/7 9.sø.e.trinitatis 9.30 17.00 

4/8 10.sø.e.trinitatis 14.00 9.30

11/8 11.sø.e.trinitatis 19.00 BH 11.00 MA

18/8 12.sø.e.trinitatis 11.00 GI 11.00 MA

25/8 13.sø.e.trinitatis 14.00**

1/9 14.sø.e.trinitatis 11.00 17.00

8/9 15.sø.e.trinitatis 11.00 9.30

* Forventet indsættelse af den nye præst i pastoratet
** Friluftgudstjeneste for hele pastoratet på Sjørring Fælled.

MA  = Mariann Amby, sognepræst i Tilsted og provst for Thisted provsti
BH  = Benne Holwerda, sognepræst i Hillerslev
GI  = Gitte Ishøy, sognepræst i Thisted
KK  = med kirkekaffe efter gudstjeneste

Kirkebil: der kan benyttes kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet og til Eftermiddagscafe: Ring venligst 
dagen før inden kl. 12.00 til Thisted Taxi tlf. 97 92 04 22.

Kirkebladet redigeres normalt af sognepræsten og trykkes hos Trykkeriet Friheden, Nors.
Sidste frist for indlevering af stof til næste nummer (september-oktober-november 2013) er 16/7 2013


