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DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS
Salmen »Det dufter lysegrønt af græs« er en dejlig
forårs- og sommersalme (nr. 725 i salmebogen).
Teksten er poetisk og sansemættet, og melodien
er sangbar og smuk. Derfor kan salmen kun give
glæden grobund i vore sind. Det er en nyere salme,
der blev optaget i den nye salmebog (2002). Salmen har på få år fået en stor folkelig udbredelse,
som tilkommer meget få salmer. Den synges i dag i
kirken fra tidlig maj til hen på sensommeren.

Det poetiske sprog
Første vers af salmen lyder således:
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
Hvordan kan noget dufte lysegrønt af græs? Lysegrønt er da ikke en duft. Alligevel forstår vi ordene.
Således er salmen skrevet i det poetiske sprog, som
afdækker lag af virkeligheden, som det rationelle
sprog ikke kan udtrykke på samme måde. Derfor
giver ordene mening, fordi ordene udtrykker en
sansning af naturen vi genkender. Johannes Johansen, som har oversat salmen fra svensk, har
brugt nogle smukke naturbilleder, så vi nærmest
kan dufte det nyslåede græs, høre fuglesangen og
se blomsterflorets farvepragt for os, når vi synger
salmen. Salmens poetiske sprog giver os dermed
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associationer og billeder af forårets varme og lyse
dage, og det er alt dette, der »dufter« lysegrønt.
Ligeledes fortsætter poesien i første vers med
vinden. Den blæser ikke – den »kysser klit og næs
og reder urtesenge«. Igen med solen: Den skinner
ikke – den »forkynder, at nu kommer en varm og lys
skærsommer«.
De ting vi ikke kan se
Vinden er ikke synlig for vores øjne. Jo virkningen
af den kan ses – når f.eks. vinden river i træernes
grene. Men vinden i sig selv kan vi ikke se. I Hebræerbrevet kap. 11 står den meget berømte tekst:
»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning
om dét, der ikke ses.« Måske nærer poesien i »Det
dufter lysegrønt af græs« netop vores forestillingsevne og vores tro på disse usynlige ting. Poesien
i salmen åbner for, at vinden kan vidne om Helligånden, der kysser dig, og solen fortæller os om
verdens livgiver, verdens lys, som er Kristus.
I det næstsidste vers bliver vi mindet om menneskets dødelighed.
..Alt kød må dø,
hver blomst blir hø...
Mennesket er som en del af Guds skabning underlagt forgængelighedens vilkår. Vi skal også dø.
Men dermed er alt imidlertid ikke sagt. For sidste
vers er en bøn om, at det Ord, som er kommet til
os i Jesus Kristus, må få lov til at skabe nyt liv og
grøde i os, så vi, også når denne sommer går på
hæld, må vente en evig sommer af hans nåde.
Sidste vers lyder sådan:
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Jesper Kjær Andersen

NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE
I vores pastorat har vi de fire ældste bygninger i
sognene, nemlig kirkerne fra middelalderen. De
ældste dele kan være over 800 år gamle, og mange
fornyelser og reparationer er da også foretaget i de
forløbne århundreder. Hver generation har måttet tage ansvar for bevaringen af bygningerne, og
sådan er det også i dag, hvor kirkeværgerne i samarbejde med de andre menighedsrådsmedlemmer
løbende vurderer bygningernes tilstand.

Skjoldborg Kirke
Den gamle klokkestabel ved østgavlen af Skjoldborg Kirke har gennem længere tid været i en dårlig forfatning, og pastoratsrådet har derfor ønsket
at fjerne den, før den blev til fare for besøgende
på kirkegården. Efter længere tids diskussion med
stiftet har vi endelig fået grønt lys til at fjerne klokkestabelen, og vi regner med at arbejdet kan udføres i år.

Thorsted Kirke
I flere år har der ved Thorsted Kirke været problemer med fugt i vestgavlen. Problemet var forårsaget af revnedannelser i forbindelse med klokkeringning, hvorfor der i flere år ikke har været
daglig ringning med kirkeklokken.
Nu har vi fra stiftet fået lov til at etablere en vuggebom til klokken i klokkekammen, hvilket gerne
skulle betyde at ringning med kirkeklokken kan
genoptages i Thorsted, så den gode klang kan lyde
over landsbyen.

Kirkesyn
I maj måned er det igen tid til det årlige kirkesyn,
hvor vi sammen med en bygningskyndig kigger
kirkerne efter »i sømmene«. Vi forsøger at udbedre
små reparationer med det samme, men er der tale
om større opgaver, skal vi forelægge sagerne for
provsti og stift til godkendelse, før arbejdet kan
påbegyndes. Og vi er næsten sikre på, at vi ikke
bliver arbejdsløse, for med så gamle bygninger
som kirkerne, vil der altid være nye udfordringer.
Samtidig er det vores forpligtigelse at sikre, at kirkerne også er der til de kommende generationer.
Jytte Nielsen

OM BARNEDÅB

SIDEN SIDST

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.«

Sjørring Kirke:
Døbte: Malthe Kjær Knudsen, Merle Søgaard Gyenes.
Begravede/bisatte: Sonja Irene Bro, Aage Reinbach
Hansen, Rigmor Grønkjær, Villy Nielsen, Inger
Lizzie Christensen, Kristoffer Vestergaard.

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 sammenhæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor
man døbes til menighedens fællesskab – med menigheden som vidner på dåben.
Jesper Kjær Andersen

Skjoldborg Kirke:
Døbte: Mads-Emil Kortegaard
Begravede/bisatte: Helga Elisabeth Thomsen, Karen Agnete Christiansen, Anders Christian Nielsen, Vagn Kristian Dissing.
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ARRANGEMENTER OG MØDER
KFUM & KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Onsdag d. 4. juni kl. 19.30
Kirsten og Wilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag d. 4. juni kl. 14.30 hos
Bodil Heskjær, Næstrupvej 47

STJERNESTUND I KIRKEN
- til dig, der er mellem 2 og 10 år – og din familie.
Vi vil gerne invitere dig og din familie til »Stjernestund« i kirken. En »Stjernestund« er en kort
gudstjeneste i kirken på ½ time med efterfølgende
aftensmad.
I resten af 2014 er der »Stjernestund« i kirken på
følgende datoer:
19. august i Tilsted Kirke kl. 17.00
8. oktober i Skjoldborg Kirke kl. 17.00
4. december i 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: sognepræst Jesper Kjær Andersen på telefon 9793 1061 / 2967 5546
eller mail: jeka@km.dk

SOGNEUDFLUGT TIL BØRGLUM KLOSTER
- tirsdag den 3. juni.
Bussen kører fra Sjørring Kirke kl. 08.45 og fra Skjoldborg kirke kl. 09.00. Vi gør et kort ophold, hvor vi
drikker kaffen. Middagen spises på Fårup Skovhus. Efter middagen kører vi til Børglum Kloster, hvor
der er rundvisning og eftermiddagskaffe. Turen slutter ved Jetsmark Kirke. Pris for turen: 175 kr. Tilmeldingsfrist senest den 26. maj til sognepræst Jesper Kjær Andersen, tlf. 9793 1061 eller mail: jeka@km.dk
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ARRANGEMENTER OG MØDER
THISTED PROVSTIS ÅRLIGE
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
afholdes i år
2. Pinsedag
mandag den 9. juni kl. 11.00
ved Nors Sø (tilkørsel fra Agerholmvej)
Medvirkende: Ballerum Tærskeværk, KFUMspejderne fra Nors, FDF fra Hillerslev og Thistedpræsterne i Thisted provsti.
Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe.
Forud for gudstjenesten er der mulighed for
pilgrimsvandring: Fra Klitmøller Kirke: Andagt
kl. 08.00 / afgang kl. 08.30. Fra Skinnerup Kirke:
andagt kl. 07.30 / afgang kl. 08.00.
KONFIRMAND-INDSKRIVNING
søndag den 15. juni 2014
Konfirmander skal som udgangspunkt gå til konfirmandundervisning i bopælssognet – uanset
hvilken skole de går på.
Konfirmander og forældre med bopæl i Sjørring-Thorsted sogne inviteres hermed til introduktion/indskrivning. Vi starter med en gudstjeneste i Sjørring kirke den 15. juni kl. 16.00.
Konfirmander og forældre med bopæl i Skjoldborg-Kallerup sogne inviteres hermed til introduktion/indskrivning. Vi starter med en gudstjeneste i Skjoldborg kirke den 15. juni kl. 19.30.
Disse to gudstjenester er særlig henvendt til
konfirmander og deres forældre. Medbring kopi
af dåbsattest.
Sognepræst Jesper Kjær Andersen

PILGRIMSVANDRING
I forbindelse med friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag ved Nors Sø inviteres der til en lille pilgrimsvandring fra Klitmøller Kirke. Vi begynder
med en andagt i kirken kl. 8 og vandrer ad småveje
og stier til Nors Sø, hvor vi deltager i friluftsgudstjenesten. Ruten er markeret på Skov- og Naturstyrelsens vandrepjece Hanstholm Vildtreservat og
Tved Klitplantage. Det er muligt både at gå og cykle
på ruten. Pilgrimsvandringen afsluttes med, at vi
deltager i friluftsgudstjenesten.
Lørdag den 30. august indbydes til en pilgrimsvandring med temaet GÆSTFRIHED fra
Agger Kirke kl. 9 til Stenbjerg Kirke. Denne rute
er markeret som vandrerute med gult på naturpjecen Vestkystruten og der går en tilsvarende blå rute,
som man kan cykle ad.
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. Tilmelding er unødvendig. Det er praktisk at aftale nogle
stykker af gangen at stille en bil ved den kirke, hvor
vandringen slutter og køre til udsendelseskirken i
en anden bil. Så kan man let køre hinanden tilbage
til udgangspunktet igen, så folk kan få deres biler
og køre helt hjem. Alle er velkomne til at deltage.
Pilgrimsgruppen i Thy
Finn Feilan

FRILUFTSGUDSTJENESTE FOR HELE PASTORATET
søndag den 31. august kl. 14.00 i Skjoldborg Præstegård
Gudstjenesten foregår i haven i Skjoldborg præstegård. Efter gudstjenesten nyder vi fællesskabet omkring vor medbragte kaffe og kage. Medbring gerne 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 præstegårdshaven.
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BØRNES IDEN
Sorter ordene nederst på siden i alfabetisk rækkefølge.
Skriv den sorterede ordliste i tabellen ud for det korrekte nummer.
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Sorter følgende ord:
EGYPTEN, FRIHED, MOSES, ZIPPORA, MIDJAN, FARAO, MYG, FLOD, VAND, AFGUD, MØRKE,
JETRO, GULDKALV, FLUGT, ILD, SLAVE, DATTER, HONNING, ELIEZER, PLAGE, JOSVA, REUEL,
KURV, STAV, VANDRING, BYLD, HAV, SLANGE, BROR, GRÆSHOPPE
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen.
Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældremyndighed, 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 borgerservice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her medbringes 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.

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 fødselsanmeldelse, 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 til enhver tid 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.

Udpegning af gravsteder
Henvendelse til graveren.

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

Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Langebeksvej 58, Skjoldborg.
Tlf. 2176 3227

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

Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Organist: Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940

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.

Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup 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

Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 9797 1408
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

Juni
01.

6.s.e.påske

09:00

08.

Pinsedag

10:30

09.

2.Pinsedag1

15.

Trinitatis

16:002

22.

1.s.e.trin.

09:00 MA

29.

2.s.e.trin.

09:00

06.

3.s.e.trin.

10:30 JE

13.

4.s.e.trin.

20.

5.s.e.trin.

09:00

27.

6.s.e.trin.

10:30

10:30
09:00
09:00

19:302
10:30

Juli
09:00 MA
09:00

10:30
10:30
19:00

August
03.

7.s.e.trin.

10:30

10.

8.s.e.trin.

09:00 MA

17.

9.s.e. trin.

10:30 LN

24.

10.s.e.trin.

10:30

31.

11.s.e.trin.

09:00
19:00 LB
09:00
14:00

3

September
07.

12.s.e.trin.

09:00

10:30

		 MA = Mariann Amby / LB = Lisa Bremer / LN = Line Kjær Nielsen / JE = Jørgen Erbs
1
	2. Pinsedag er der fælles gudstjeneste for hele Thisted Provsti kl. 11.00 ved Nors Sø - se omtale i
bladet.
2
Konfirmand-indskrivning – se omtale i bladet.
3
Friluftsgudstjeneste kl.14.00 for hele pastoratet i Skjoldborg Præstegård. Se omtale i bladet.

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

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

Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof
til næste nummer (sep.-nov. 2014)
er den 7. juli 2014. Materialet indsendes til: Sognepræst Jesper Kjær
Andersen, jeka@km.dk

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

