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Ved juletid synger vi et omkvæd, der lyder: »… og 
indimellem kommer fasten…«. Det er omkvædet i 
den folkelige vise: »Nu er det jul igen og julen varer 
lige til påske«: »Nej, det er ikke sandt, for indimel-
lem kommer fasten«. Fasten er den del af kirkeåret, 
vi befinder os i nu. Perioden fra fastelavnssøndag 
til palmesøndag kaldes for fastetiden. Fastetiden 
er en periode på 40 dage, der skal forberede os på 
kirkens største højtid – påsken.

Påskens placering i kalenderen
Datoen for fastelavn fastsættes i forhold til påsken. 
Påsken falder ikke på en bestemt dato som f.eks. 
juleaften, men ligger forskelligt fra år til år – i tids-
rummet mellem den 22. marts og den 25. april. 
Ved det berømte kirkemøde i Nikæa i år 325 blev 
det bestemt, at påskedag, festdagen for Jesu op-
standelse, skulle ligge den første søndag efter første 
fuldmåne efter forårsjævndøgn – og sådan udregnes 
påskens placering stadig nu om dage.

Forbillede for fastetiden
Når den nuværende fastetid varer 40 dage, er det 
inspireret af Jesu liv. Han fastede netop 40 dage ef-
ter sin dåb. Evangelisterne fortæller, at da Jesus var 
blevet døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen, 
opholdt han sig i ørkenen i 40 dage. Jesus spiste 
ikke noget i disse dage, og da han var ved at dø 
af sult, kom Djævlen og gav ham det ene fristende 
tilbud efter det andet. Men Jesus modstod fristel-
serne og bad ham om at forsvinde. ( se f.eks. Mat-
tæus Evangeliet kap. 4, 1-11) 

Jesu disciple og de første kristne
På Jesu tid var det almindeligt, at fromme folk 
fastede. I Markus Evangeliet fortælles der om en 
episode, hvor nogle mænd kommer hen til Jesus 
og spørger ham: Hvorfor faster Johannes Døberens 
disciple og farisæernes disciple – men dine disciple 
faster ikke? (Markus evangeliet kap. 2,18).  Jesus 
gav faktisk aldrig sine disciple et bud om at faste. 
Flere steder advarer Jesus derimod mod dyrkelsen 
af den ydre fromhed:

»Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som 
hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at 

det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. 
Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn.  Men 
når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, 
så du ikke faster synligt for mennesker, men for din 
fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det 
skjulte, skal belønne dig«. (Mattæus Evangeliet kap. 
6, 16-18). 

Jesus siger altså ikke noget om, at kristne ikke 
må faste. Men han tydeliggør, at når man faster, 
skal man ikke gå og skilte med det over for andre 
mennesker – for så bliver fasten til hykleri. Den 
kristne faste skal finde sted »i det skjulte«.

Fastelavn og askeonsdag
Selve fastetiden har historisk set været forbundet 
med afholdenhed fra forskellige ting, man ikke 
måtte spise og drikke. Inden den strenge faste- og 
bodstid begyndte, holdt man til gengæld en stor 
fest – fastelavn. Ordet fastelavn kommer af tysk 
»fastelabend«, dvs. aftenen før fasten. Fastelavn 
var i middelalderen en dag med festlige spil, mad, 
drikke og forskellige løjer. Der var karneval og 
ordet »karneval« betyder egentlig »farvel til kø-
det«. Festlig udklædning var én af de måder, man 
muntrede sig på inden fasten. Man slog katten af 
tønden. I middelalderen var der en levende kat i 
tønden, som skrækslagen sprang op, når tønden 
gik i stykker. Var katten heldig, fik den lov at løbe 
sin vej, var den ikke så heldig, blev den jaget og 
pryglet til døde som symbol på alt det onde, der 
skulle »dødes« i fastetiden. 

Fastens første dag er egentlig ikke fastelavn men 
derimod askeonsdag. Navnet askeonsdag stammer 
fra en bestemt skik i middelalderen: de mennesker, 
som var under kirkebod, skulle møde i kirken med 
aske på hovedet som tegn på bod og anger – jvf. 
udtrykket: at klæde sig i sæk og aske.

I dag fejres fastelavn ved at udklædte børn går 
rundt og synger: »Fastelavn er mit navn...«. Bør-
nene slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller 
og går måske rundt ved dørene og »rasler« for at 
samle penge ind.

Tid til refleksion
De tekster, der bruges til gudstjenesten i fastetiden 

FASTETID – OPTAKT TIL PÅSKEN FASTETID – OPTAKT TIL PÅSKEN

Sjørring Kirke:
Døbte: Naja Mogensen, Lucas Smed Kristensen, 
Oliver Dahl Plet, Josefine Nisted Frøkjær, Isabella 
Bogers Poulsen, Magnus Ryttersgaard Sejersbøl, 
Selina Kirsten Rask Kjær.
Begravede/bisatte: Henrik Visby Larsen, Lis Helga 
Østergaard, Lis-Inger Høyer, Poul Christian Land-
bo.

Skjoldborg Kirke:
Døbte: Astrid Bach Larsen
Begravede/bisatte: Anders Nielsen Skjødt

Thorsted Kirke:
Døbte: Mathilde Balsen Larsen

OM BARNEDÅB SIDEN SIDST

handler alle om forberedelsen til påske. Vi følger 
Jesus på det sidste stykke af hans livsvej – vejen til 
Jerusalem. Når fastetiden skaber plads til efter-
tænksomhed, så er det for at få os til at se vores 
egen livsvej – i lyset af fortællingen om Jesu vej. 
Et menneskeliv er jo i overført betydning en van-
dring, selv om det i vores moderne verden nogle 
gange kan synes svært at finde en brugbar livsvej 

frem. Skønt vi i dag har mange flere valgmulighe-
der end nogen generation før os, kan det alligevel 
være svært at finde den rigtige vej gennem livets 
svære valg og muligheder. Sommetider kan man 
måske opleve, at for hver gang, vi fjerner en sten på 
vejen eller overvinder en forhindring, så er det som 
om, at der bare ligger to nye foran os – vi får ikke 
fjernet vanskelighederne, men skaber blot flere.

Fastetiden giver plads til refleksion over disse 
erfaringer og forkynder for os, at der er en vej at 
gå, at det hele ikke er udsigtsløst, at vi ikke behø-
ver at ende med at stå foran en mur, der spærrer 
al fremtid for os. Jesus forkynder jo ikke, at Gud 
lukker alle veje, men at han tværtimod vandrer 
vejen foran os. Således vil vi i de kommende uger 
i kirken på vej mod langfredags mur af håbløshed, 
blive mindet om, at vejen ikke ender blindt, men at 
den fortsætter mod glæden og lyset påskemorgen. 
Gud er den, der utrætteligt åbner en ny håbets sti 
for os. Så lad os ikke fortvivle og gå i bekymringer 
– lad os bruge fastetiden til refleksionen og slå følge 
med Jesus Kristus på hans vej – til Jerusalem.

Jesper Kjær Andersen

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 frem-
hæve § 3. i anordningen, der siger:

»Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjene-
ster på søndage- og helligdage.«

Er der »særlige omstændigheder« omkring en dåb, 
kan der efter aftale med præsten foretages dåb på 
et andet tidspunkt. Jeg vil derfor understrege, at 
barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sam-
menhæng - dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor 
man døbes til menighedens fællesskab – med me-
nigheden som vidner på dåben.

Jesper Kjær Andersen
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Babysalmesang 
Et nyt forløb med babysalmesang starter op efter 
påske. Forløbet foregår i Tilsted Kirke. Interesse-
rede kan kontakte organist Annette B. Pedersen 
tlf. 9793 3940.

Musikalsk legestue 
Der er musikalsk legestue i Sjørring Kirke hver fre-
dag kl. 15.15 til 16.00. Forløbet slutter med arran-
gementet »Stjernestund« den 12. marts. Musikalsk 
legestue henvender sig til børn i alderen 1½-4 år, 
samt deres forældre. Interesserede kan kontakte 
organist Annette B. Pedersen tlf. 9793 3940.

Konfirmation i Sjørring Kirke
Bededag den 16. maj kl. 09.30

Jeppe Tøfting Jensen
Malte Grønkjær Bjerg

Jonas Dahl Poulsen
Magnus Bunch Fuglsang

Rasmus Jacobsen
Johan Fredsøe Sørensen

Konfirmation i Sjørring Kirke
Bededag den 16. maj kl. 11.00

Mathias Tegtmeier Jensen
Signe Bach Thomsen

Jesper Skallerup Jensen
Emilie Bojesen Harboe
Jacob Emil Møller Friis

Ida Bylov Beith
Celena Bonnerup Jepsen

Louise Olsen
Signe Heskjær

Ida Trap Christensen
Victor Ringgaard Grison.

Julie Konge
Emilie Jeppesen.

Nicoline Kær Jensen
Magnus Salmonsen.

Konfirmation i Skjoldborg kirke
Søndag den 18. maj kl. 10.30 

Freja Ravn Larsen
Søren Klim Petersen

Marie Haugaard Enemærke
Nikoline Knattrup Møller

Mathias Færgegaard Kristensen

Alle tre konfirmationer er ved
Jesper Kjær Andersen

I uge 13 i marts starter et forløb med minikonfir-
mander. Forløbet kører hver onsdag efter skoletid 
frem til juni. Minikonfirmandforløbet er henvendt 
til alle 3.klasses elever med bopæl i Sjørring-Thor-
sted-Skjoldborg-Kallerup sogne. Undervisningen 
foregår i Skjoldborg præstegård og i Skjoldborg 
kirke – efter skoletid. Der kører bus fra Sjørring 
skole til Skjoldborg præstegård og tilbage igen. Der 
vil blive sendt en invitation ud.

Tilmelding senest fredag 22. marts til sogne-
præst Jesper Kjær Andersen på telefon 97931061 / 
mail:jeka@km.dk

ARRANGEMENTER OG MØDERKONFIRMATION 
2014

MINI-
KONFIRMANDER

BØRN I KIRKEN

KFUM & KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 4. marts kl. 19.30
Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118, 7752 
Snedsted.
Tirsdag den 1. april kl. 19.30
Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6, 7700 
Thisted.
Tirsdag den 6. maj kl. 19.30
Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6, 7700 
Thisted.

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag den 5. marts kl. 14.30
hos Lilian Linde, Frejasvej 20, 7700 Thisted.
Onsdag den 2. april kl. 14.30
hos Betty Johnsen,  Dissinggade 9, 7700 Thisted.

STJERNESTUND I KIRKEN 
- til dig, der er mellem 2 og 10 år – og din familie.
Vi vil gerne invitere dig og din familie til »Stjer-
nestund« i kirken. En »Stjernestund« er er en kort 
gudstjeneste i kirken på ½ time med efterfølgende 
aftensmad. Forløbet med de seks »stjernestund i 
kirken«-gudstjenester er kommet godt i gang. Før-
ste gang var den 7. januar i Skjoldborg Kirke.

I løbet af 2014 er der »Stjernestund i kirken« på 
følgende datoer og steder:

12. marts Tilsted Kirke kl. 17.00
8. maj Sjørring Kirke kl. 17.00
19. august Tilsted Kirke kl. 17. 00
8. oktober Skjoldborg Kirke kl. 17.00
4. december Tilsted Kirke kl. 17.00

Pris for aftensmad 30 kr. pr. voksen/gratis for 
børn. Tilmelding til gudstjenesterne/spisning kan 

ske senest tre dage før hvert arrangement til: sog-
nepræst Jesper Kjær Andersen på telefon 9793 1061 
/ 2967 5546 eller mail: jeka@km.dk

Ved babysalmesang leges der 
her med sæbebobler.

CAFÉ-EFTERMIDDAG - 
RIKKE VESTERGÅRD I NIGERIA 
Onsdag den 7. maj kl. 14.30
Skjoldborg Præstegård, Østergårds-
vej 3. 

Rikke Vestergård fortæller om sin 
tur i Nigeria. 

I stedet for at betale for kaffen, 
samler vi ind til Dan Missionen. Alle 
er velkomne.
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KONCERT MED 
»GÅRDSANGERNE FRA THY« 
Sjørring Kirke kl.19.30
Tirsdag den 25. marts
Gruppen »Gårdsangerne fra Thy« har sunget siden 
i 1998. Gruppen er kendt for at levere god stem-
ning og underholdning og har udgivet flere CD’er.

Gårdsangernes tekster og musik har rødder til-
bage til  gårdsangere i 1930’erne, der gik fra gård til 
gård – og i de større byer fra baggård til baggård.

I deres musik vælger »Gårdsangerne fra Thy« 
ofte tekster, der fortæller historier om livet med 
kærlighed, savn, håb, tro og død.

Gruppen spiller på mange forskellige instru-
menter så som: kazoo, murerbaljebas, vaskebræt, 
harmonika, guitar, violin, bas, savblad, kaffekan-
de og banjo. Så der er noget for både øjet og øret, 
der giver glæde i humøret.

Fri entré. 

CAFÉ-EFTERMIDDAG
i Sjørring graverhus, Næstrupvej 6
Tirsdag den 11. marts kl. 14.30.  
Vi skal synge og drikke eftermiddagskaffe. Verner 
Poulsen fra Hundborg underholder. Kaffe: 20 kr.

SOGNEAFTEN 
i Skjoldborg Præstegård
Torsdag den 24. april kl.19.30.
Centerleder ved Hanstholm Asylcenter, Lars Ene-
vold Andersen, vil fortælle om sit arbejde på asyl-
centeret. Kaffe: 20 kr. 
 
KONFIRMANDFEST
i Skjoldborg Præstegård
Torsdag den 22. maj kl.19.30
Traditionen tro holdes der fest for de konfirman-
der, der går til undervisning i Skjoldborg Præste-
gård. Konfirmanderne indbydes sammen med 
forældre, søskende og bedsteforældre til fest i kon-
firmandstuen i Skjoldborg Præstegård.

GUDSTJENESTE PÅSKEMORGEN
i Skjoldborg Kirke
Søndag den 20. april kl. 05.30
I lighed med sidste år holder vi  også i år en påske-
morgen-gudstjeneste. Vi skal nyde solopgangen 
denne morgen, hvor vi fejrer livets sejr over døden.  
Det bliver en morgengudstjeneste med dæmpet 
belysning i kirken. 

Vi skal høre beretningen om Jesu opstandelse 
fra de døde og der er altergang. Gudstjenesten 
varer en times tid. Derpå går vi over i Skjoldborg 
præstegård, hvor der serveres morgenmad.

Vi sørger for rundstykker, men vi vil bede om, 
at alle, der vil være med til morgenkaffen, også har 
lidt med til spisning (kaffe, the, marmelade, hon-
ning, smør, ost m.m.), som skal stilles på fælles 
bord. Alle er velkomne. 

SOGNEUDFLUGT:
Tirsdag den 3. juni er der sogneudflugt 
Turen går nordpå. Sæt allerede nu kryds i kalen-

deren.  Se nærmere omtale i næste nummer af 
kirkebladet. Tilmeldingsfrist senest d. 26. maj til 
sognepræst Jesper Kjær Andersen, tlf. 9793 1061 
eller mail: jeka@km.dk

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE 
FOR THISTED PROVSTI 
2. Pinsedag 2014
Traditionen tro arrangeres en fælles friluftsguds-
tjeneste for alle sognene i Thisted Provsti 2. Pin-
sedag, mandag den 9. juni. Gudstjenesten holdes i 
år, ligesom sidste år, ude ved Nors Sø og den starter 
kl. 11.00. 

»Ballerum Tærskeværk« medvirker og akkom-
pagnerer fællessangen. FDF’erne fra Thisted, Hil-
lerslev og Sennels og KFUM-spejderne fra Nors 
medvirker. Medbring evt. klapstol eller tæppe. 
Bagefter vil der være mulighed for børnene at bage 
pandekager over bålet. Mere info følger i dagspres-
sen.

Gårdsangerne fra Thy
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Trods sne og slud blev der afholdt 
ungdomsgudstjeneste for alle provstiets 
konfirmander i Sjørring Kirke onsdag den 
29. januar. Kirken var stuvende fuld denne 
aften. På scenen fortalte skuespiller Jens Jødal 
lignelsen om den barmhjertige samaritaner – 
med hjælp fra flere konfirmander.

»Bodil« kom, hærgede og blæste bort.
Stormen »Bodil« forvoldte en del skader på vore 

kirker og kirkegårde. Især er det gået ud over ta-
gene, men også et gravsted er berørt. Det drejer sig 
om det fredede gravsted over præsten Johannes 
Vogelius Steenstrup på Sjørring Kirkegård, som 
har fået beskadiget støbejernsgitteret. Skaderne 
er delvis udbedret, og set i bakspejlet er vi sluppet 
billigt.

På Sjørring Kirkegård er der lukket for kiste-
begravelser i plænen på den nye kirkegård, men i 
stedet er der lavet et nyt område vest for kirken, 
som er tiltænkt både kiste- og urnebegravelser. 

Eftersom området er udlagt i plæne, må man kun 
lægge en mindeplade i plænen, evt. sammen med 
en vase, som er under græs. På den måde kan der 
køres hen over området, når græsset skal slåes.

I løbet af foråret forventes det, at digerne ved 
Sjørring Kirke renoveres, samt at der udskiftes 
nogle af de gamle brede hække på Thorsted og 
Sjørring Kirkegårde.

Og så venter personalet på forårets komme, så 
der kan plantes forårsblomster ud – stedmoder. 
Hvis vejet arter sig vel er det planlagt til begyndel-
sen af april måned. 

Jytte Nielsen

NYT FRA KIRKEGÅRDENE

STØT KAMPEN MOD SULT UNGDOMSGUDSTJENESTE

Søndag den 9. marts sender Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- og Kallerup Sogne  
og Folkekirkens Nødhjælp  indsamlere på gaden for at bekæmpe sult.

»Det giver en god fornemmelse i maven.« Den sæt-
ning er et forsøg på at binde verden sammen. Et 
forsøg på at binde os i Danmark, der kan få en god 
fornemmelse i maven ved at gå på gaden med en 
indsamlingsbøsse sammen med de mennesker, der 
véd, hvad det er at sulte og ikke have mad nok.

870 mio. mennesker af verdens befolkning på 
godt 7 mia. – eller hvert 8. menneske på jorden – 
kan ikke spise sig mæt hver dag. Årsagerne til, at 
mennesker sulter, er mange. En af dem er klima-
forandringerne. De slår især hårdt i fattige lande, 
der ikke har råd til at afværge og afbøde konse-
kvenserne.

Etiopien er et af de lande, der er ramt af kli-
maforandringerne. Tørke og sult er ikke noget 
nyt i Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en 
voldsom sultkatastrofe, hvis forfærdende billeder 
mange husker. Men selv om det går bedre i Etio-
pien, især i byerne, har sulten bidt sig fast mange 
steder.

Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste 
bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, 
så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv 
og deres familier.

Bønder uden jord
25-årige Workie Tsgaw og hendes mand fik ingen 
marker, da de blev gift. Der er så stor rift om den 
tynde, udpinte jord i landsbyen, at selv jord på 
bjergskråninger med en hældning over 50% alle-
rede er givet til andre familier.

Derfor må Workie og hendes mand leje jord. De 
er gode til sædskifte og til at »spotte« de afgrøder, 
der kan sælges for den bedste pris. Men deres udle-
jer presser hele tiden lejen op, også i månederne in-
den høsten, hvor Workies familie dårligt har mad 
eller penge til sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp støtter Workie og hen-
des familie med nye typer afgrøder, undervisning 
i bedre dyrknings- og vandingsmetoder og under-
visning i iværksætteri.

Nu drømmer Workie om at lave en lille butik 
eller et spisested, så familien kan blive uafhængig.

Indsamling 
Det er så lidt, der skal til, for at hjælpe mennesker 
ud af sultens onde cirkel. Når vi går på gaden med 
en indsamlingsbøsse i to timer, kan det give en fa-
milie lige præcis det, der skal til, for at de kan løfte 
sig selv ud af fattigdom.

Sidste år havde vi ikke helt de indsamlere, vi 
havde brug for – for at nå ud til alle husstande i  
Sjørring og Thorsted. 

Vil du med i kampen mod sult – så meld dig som 
indsamler hos Kirsten Humlum, tlf. 9797 1508, 
mail: khumlum@dlgmail.dk

I 2013 satsede Workie 
Tsgaw og hendes mand 
på gulerødder i håbet 
om, at de kan sælges for 
en god pris og dermed 
sikre familien i de 
svære måneder inden 
næste høst. Foto: Søren 
Vestergaard
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Langebeksvej 58, Skjoldborg. 
Tlf. 2176 3227

Organist:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940

Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Tlf. 9797 1175 
(træffes bedst 09.30-10.00, 12.00-12.30, 
eller på mobil 2014 1175). 
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag 
på Sjørring kirkegård kl. 08.00-16.00. 
På Thorsted kirkegård onsdag mellem 
10.00-12.00.

Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 9797 1408

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg 
Tlf. 9792 1682

Kirkeværge for Sjørring-Thorsted Kirker: 
Ejner Heskjær
Næstrupvej 47, tlf. 9797 1231

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke: 
Lisbeth Hornstrup  
Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 9793 1467

Kirkeværge for Kallerup Kirke: 
Jytte Nielsen  
Kallerupvadested 3, tlf. 9793 4344

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, tlf. 9793 0610
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen.
Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældre-
myndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med 
fødselsanmeldelsen til sognepræsten.

Dåb eller navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden 
seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes 
præsten – gerne i god tid.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for 
vielsen og for en samtale mv.
Dernæst henvender man sig til kommunens borgerser-
vice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her med-
bringes personlige attester/papirer.

Navneændring
Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten. Se 
www.personregistrering.dk

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 ud-
skrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldel-
se, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man 
også, hvis man har digital signatur, sende en del blanket-
ter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden.

Samtale/sjælesorg
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Bag-
grunden for en samtale kan være menneskelige eller re-
ligiøse 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 til enhver tid få besøg af præsten, og der behø-
ver 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 hol-
der altergang.

BØRNESIDEN
12 spørgsmål med fire svarmuligheder til 1. Mosebog

ADRESSER
Sognepræst 
Jesper Kjær Andersen, 
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 
Tlf. 9793 1061
Mail: jeka@km.dk

Træffetid i graverhuset i  
Sjørring: hver fredag  
kl. 11.00-12.00.
Mandag er fridag. 
På præstens fridag, i ferier og 
friweekends henviser telefon-
svareren i præstegården til den 
tjenestegørende præst: 
Mariann Dahl Amby, 
Silstrupvej 34, Tilsted, 
7700 Thisted
Tlf. 9792 1750,  
mail: mda@km.dk

1.  Hvilket navn gav farao 
Jakobs søn Josef?

 Zafenat-Panea
 Asenat
 Israel
 Josu-en-farao

(1 Mos 41:45)

2.  Hvor mange par af hver 
fugleart tog Noa med i arken?

 1 par
 2 par
 3 par
 7 par

(1 Mos 7:3)

3.  Hvor gammel var Abraham, 
da Hagar fødte Ismael?

 66 år
 76 år
 86 år
 96 år

(1 Mos 16:16)

4.   Hvilken af sine sønner 
elskede Jakob højest?

 Ruben
 Simeon
 Juda
 Josef

(1 Mos 37:3)

5.   Hvad brugte Josefs brødre 
som lastdyr på rejsen til 
Ægypten?

 Kameler
 Heste
 Slaver
 Æsler

(1 Mos 42:26)

6.   Hvor i Edens have stod livets 
træ?

 Ved indgangen
 I midten
 Udenfor
 I østlig retning

(1 Mos 2:9)

7.  Hvad hed Isaks hustru?
 Rebekka
 Rut
 Sara
 Hagar

(1 Mos 24:67)

8.  Hvad hed Enoks far?
 Jered
 Mahalal’el
 Noa
 Adam

(1 Mos 5:18)

9.  Hvor høj var Noas ark?
 30 alen
 40 alen
 50 alen
 60 alen

(1 Mos 6:15)

10.   Hvad hed den søn Adam fik, 
da han var 130 år gammel?

 Kain
 Abel
 Set
 Enosj

(1 Mos 5:3)

11.   Hvad sagde farao til at Josefs 
familie flyttede til Ægypten?

 Han ville dræbe dem
  De skulle omvende sig til 

Ægyptens guder
  Han ville ikke høre tale om 

det
 Han glædede sig over det

(1 Mos 45:16-20)

12.  Hvad hed Kains søn?
 Hanok
 Mehujael
 Tubal-Kajin
 Abraham

(1 Mos 4:17)
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

Marts

02. Fastelavn 13:00 14:00

09. 1.s. i fasten 10:30 - sogneindsamling

16. 2.s. i fasten 10:30 09:00

23. 3.s.i fasten 10:30 HBS 09:00 HBS

30. Midfaste 14:00 09:00

April

06. Mariæ bebudelse 09:00 10:30

13. Palmesøndag 10:30 09:00

17. Skærtorsdag 19:00 17:00

18. Langfredag 09:00 1 10:30 1

20. Påskedag 10:30 + KK 05:30 3

21. 2. påskedag  10:30 2

27. 1.s.e.påske 09:00 10:30

Maj

04. 2.e.påske 09:00 MA

11. 3.s.e.påske 10:30 14:00

16. Bededag 09:30 og 11.00 4

18. 4.s.e.påske 10:30 4

25. 5.s.e.påske 09:00 10:30

29. Kr. Himmelfartsdag 10:30

Juni

1/6 6.s.e.påske 09:00 10:30

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

  HBS = Henning Bjørndal Sørensen / MA = Mariann Amby / KK = Kirkekaffe
 1 Liturgisk gudstjeneste – langfredag. 
 2 Fælles-gudstjeneste med Tilsted Sogn i Skjoldborg Kirke – Spirekoret fra Sjørring medvirker. 
 3 Tidlig morgengudstjeneste påskedag– se omtale i bladet.
 4 Konfirmation i Sjørring Kirke og i Skjoldborg Kirke – se omtale i bladet.

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle 
gudstjenester i pastoratet. 
Ring til Thisted Taxa,  
tlf. 9792 0422 – ring venligst 
lørdag før kl. 12.00.

Deadline: 
Sidste frist for indlevering af stof til 
næste nummer (juni-august 2014) 
er den 22. april 2014. Materialet 
indsendes til: Sognepræst Jesper 
Kjær Andersen, jeka@km.dk

Menighedsrådet har besluttet, at vi fremover benytter nadverliturgi B i ritualbogen ved altergang i 
vore fire kirker. 


