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KIRKE OG SOGNENYT
LÆS OM:
#VELSIGNELSE #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER
#SANG I KIRKEN OG MEGET MERE

SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

KALLERUP KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

SJØRRING · THORSTED · SKJOLDBORG · KALLERUP

OM DECEMBER, LYS OG VELSIGNELSE
Så nærmer vi os december – den måned, hvor vi
tænder lys.
Men hvorfor tænder vi egentligt lys i december?
I Lukas evangeliet siger juleenglen: »Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.«
Bemærket ordet »skal«. Juleglæden hænger sammen med dette »skal«. Glæde er noget, der skal
komme. Glæde er ikke bare noget, der var engang
i fortiden. Glæde, altså rigtig glæde, er også noget,
der ligger foran dig – forude. Noget, der skal komme til dig. Når glæden kommer til én, gribes man
af glæden og dén bærer os rundt. Så bærer glæden
dig og mig rundt, hvor vi går. Som lys, der lyser op,
hvor man går – sommetider i smil.
Der er mennesker, der hver dag bærer lys og
glæde rundt. De bærer velsignelse rundt til andre
mennesker. Lad os i denne tid tænde lys for dem.
Lad os sige fire lys. Fire lys – ligesom i adventskransen. Hvem synes du vi skal tænde lys for i denne
tid?
Lad os tænde det første lys for de mange hjemmehjælpere, der løber rundt, og gør besøg og spreder varme. Hjemmehjælperne har travlt med at
vende gamle kroppe, travlt med at hjælpe og pleje
– og måske lige kærtegne et par gamle indfaldne
kinder, på deres daglige rundtur. Venlige uundværlige mennesker, der kører rundt på efterårsvåde og tågede småveje – både tidligt og sent.
Lad os tænde det andet lys for skolelærerne.
Disse tålmodige mennesker, som må finde fodfæ-

ste efter Folkeskolereformen. Mennesker, der hver
dag sætter blus på engagementet, forbereder sig og
hver dag giver noget af sig selv, og formår at holde
sig oprejst i timevis, selvom eleverne måske småsover eller tænker på noget andet.
Lad os tænde det tredje lys for alle kirkens ansatte. For organisterne, der i december slider deres
fingre på orglerne, så kirketagene kan løfte sig, og
kirkegængerne derved får lyst til at synge med –
også selvom prædikenen måske var middelmådig,
og evangeliet kun blev et svagt blus. For graverne,
der i disse uger ligger på alle fire og pynter gravene
med gran, så gravene bliver klar til vinter og frost.
Sådan at vi fortsat kan have verdens flotteste og
mest velholdte kirkegårde i Danmark. Samt for de
mange trofaste kirkesangere, der tropper op, gang
efter gang, for at løfte salmesangen i kirken.
Lad os tænde det fjerde lys for dem, der ikke kan
overskue julen, og som bedre kender gråd og depression – end glæde og lys. Et lille lys for dem, for
hvem dette år har været særligt hårdt, i det hele
taget for dem, som har det svært i livet.
Til os alle lyder det: Se på lyset og hør, at juleenglen siger, at glæden skal være. Også for dig. For
ligesom vi ikke selv vælger gråden, så vælger vi heller ikke glæden. Glæden vælger os, griber os, og
glæden vil også vælge dig igen. Der venter flere små
lys forude – også på din vej. Også selvom du måske
ikke kan tro dét lige nu.
I december måned kommer hundredvis af børn
fra skole og børnehave på besøg i vore fire kirker.
De bliver velsignede, som man altid bliver velsignet – i en gudstjeneste. Men hvad betyder velsignelse? Velsignelse er for eksempel, når ens far eller
mor, kysser én om morgenen, og siger, at »Nu må
du have en rigtig god dag«. Eller – når vi ser hinanden i øjnene og ønsker hinanden en god dag eller
siger: »Kan du have det rigtig godt!«
Gud velsigner på samme måde. Kysser dig på
panden, og lover, at Han vil være med dig – fra
vugge til grav, fra gråd til glæde, fra jul til jul.
Glædelig advent.
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen
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NY HJEMMESIDE
WWW.STSK-KIRKER.DK

I foråret 2014 satte et udvalg i menighedsrådet sig
for at modernisere den gamle, ufærdige hjemmeside (stsk-kirker.dk). I udvalget fik vi hjælp af Leif
Damsgaard Jensen fra Thisted, som har designet
og opbygget den nye hjemmeside, som har samme
adresse som den gamle hjemmeside. Leif har opbygget hjemmesiden – ud fra vore ønsker til hvad
en kirke-hjemmeside skal indeholde.
På hjemmesiden kan man finde mange forskellige oplysninger. Der er et menupunkt, »Kirker«,
hvor man kan læse om vore fire kirker: Sjørring,
Thorsted, Skjoldborg og Kallerup. Under menupunktet »Kalender« kan man orientere sig om
gudstjeneste-tider og forskellige møder, arrangementer og aktiviteter. Under menupunktet »Perso-

nale« og »Menighedsråd« er der kontaktoplysninger til samtlige af kirkernes medarbejdere og hele
menighedsrådet.
Endvidere indeholder hjemmesiden en omtale
samt billeder fra forskellige arrangementer og aktiviteter i årets løb. Man kan også finde det nyeste
kirkeblad samt ældre kirkeblade siden pastoratsammenlægningen i 2011.
På hjemmesiden finder man også en legeside for
børn med forskellige spil, programmer og quizzer.
Legesiden er stadig under opbygning.
Forslag til hjemmesidens indhold modtages
gerne.
JWA
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OM BARNEDÅB
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.«
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 Wiborg Andersen

SIDEN SIDST

STJERNESTUND – 8. OKTOBER 2014

Sjørring Kirke:
Døbte: Hektor Nystrup, Alberte Madsen Konge.
Begravede/bisatte: Søren Thinggaard, Finn Jacobsen.
Skjoldborg Kirke:
Døbte: Carl Holmgaard Jacobsen.
Begravede/bisatte: Kirstine Marie Sørensen.

FRIVILLIG I MALAWI
Mandag d. 6. oktober drager ni unge volontører til
Malawi i samarbejde med folkekirkens Nødhjælp.
Blandt de unge mennesker er jeg, Christine Tøfting Jensen fra Skjoldborg. Jeg færdiggjorde gymnasiet i sommeren 2013. Det sidste år har jeg arbejdet ufaglært i hjemmeplejen og rejst halvanden
måned i Israel, Palæstina og Jordan. Det kommende halve år skal jeg være volontør for Folkekirkens
Nødhjælp. Konkret betyder det at være volontør,
at jeg de næste tre måneder kommer til at bo hos
to lokale værtsfamilier helt ude i »bushen«. Her
vil jeg komme til at indgå i dagligdagens gøremål.
Samtidig vil jeg være tilknyttet en af Folkekirkens
Nødhjælps lokale samarbejdspartnere, der dagligt
arbejder med at forbedre levevilkårene i lokalområdet. Typiske projekter er langsigtet udviklingsarbejde såsom fødevaresikkerhed, borgerrettigheder eller forebyggelse af HIV og AIDS.
Som volontør har jeg ikke en direkte ansvarsopgave i projekterne, men en forpligtelse til at
tage del i det oplysningsarbejde som Folkekirkens
4 | KIRKE O G SO G NE NY T

Nødhjælp gør. En del af dette arbejde, er en artikel
om mine oplevelser i Malawi, som bringes i næste
Kirkeblad.
Rejseudgifterne på 28.000 kr. har jeg betalt af
egen lomme. Jeg har valgt at rejse til Malawi, fordi
jeg ser det som en unik mulighed for at opleve en
helt anderledes kultur på tæt hold. Derudover tror
jeg på, at mødet med hjertevarme malawianere,
simple livsvilkår og kulturelle forskelligheder, vil
lære mig utrolig meget som menneske.
Efter de tre måneder som volontør i Malawi vil
jeg og nogle af de andre volontører rejse til Zambia
og Tanzania. Sidste del af volontørarbejdet foregår,
når vi kommer hjem. Her flytter vi til Silkeborg
Højskole, som danner base for Folkekirkens Nødhjælps årlige Karavane. Første uge udarbejder vi
karavanen, hvorefter vi de efterfølgende tre uger
vil holde foredrag rundt i landet for årets konfirmander.
Christine Tøfting Jensen, Skjoldborg

Den 8. oktober var et træskib stillet op i korbuen
i Skjoldborg kirke. Lyset var dæmpet. Godt 100
mennesker havde taget plads i kirken for at overvære dramatiseringen af fortællingen om »Stormen på søen«. Menigheden blev vidner til den
dramatiske historie om Jesus, der stiller stormen
på søen og disciplen Peter, der forsøger at gå på
vandet. Men Peter tvivler og synker ned i vandet
– og reddes til sidst af Jesus.

Blandt statisterne var spejdere fra Skjoldborg/
Stagstrup, der spillede rollerne som Jesu disciple
i båden. Børnegudstjenesten blev musikalsk løftet
af Nordvestjysk pigekor, der sang forskellige sange,
medens dramaet blev opført.
Efter gudstjenesten, gik børn og voksne over til
Skjoldborg skole, hvor der blev serveret lasagne og
salat.
»Stjernestund« arrangeres i samarbejde med
Tilsted sogn og »går på tur« mellem Sjørring,
Skjoldborg og Tilsted kirker. Man er meget velkommen til at deltage i arrangementet – uanset
hvilket sogn, man bor i.
Sidste »Stjernestund« i år er den 4. december
i Tilsted Kirke kl. 17.00
Pris for aftensmad: 30 kr. pr. voksen/gratis for
børn. Tilmelding til det arrangement skal ske senest tre dage før til: Provst Mariann Dahl Amby
tlf. 9792 1750 / mail: mda@km.dk

Fællesspisning efter stjernestund.

JWA
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ARRANGEMENTER OG MØDER
KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 2. dec. kl.19.30
hos KFUM/KFUK, Rosenkrantzgade 6 i Thisted
Liv og virke – ved Nora og Arne fra Thisted.
Tirsdag den 6. januar 2015 kl.19.30
hos Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6,
7700 Thisted.
Tirsdag den 3. februar 2015 kl.19.30
hos KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade 6 i Thisted
»Det nytter at hjælpe« – om nødhjælp til Rumænien – ved Gunnar Andersen.

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag den 3. december kl.14.30
hos Hilda Tousgård Bakkevej 20
Onsdag den 7. januar kl 14. 30
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47
Onsdag 4. februar kl.14.30
hos Marie Holm Næstrupvej 5

ARRANGEMENTER OG MØDER
CAFÉ-EFTERMIDDAG
Tirsdag d. 2. december kl. 14.30
i Sjørring graverhus
Vi julehygger. Kaffe: 20 kr.
SYNG JULEN IND I SJØRRING KIRKE
Musikalsk aftensgudstjeneste
Søndag d. 14. december kl. 19.30
Lokale musikere medvirker. Efter gudstjenesten
serveres kaffe – medbring selv kaffebrød. Fri entré
JULE-FÆLLES-SANG
I KALLERUP KIRKE
Torsdag d. 18. december kl. 19.00
Riv en lille time ud af kalenderen, og stig af juleræset. Tag din familie, venner og naboer under
armen, og kom og syng nogle af vores bedste julesalmer sammen i Kallerup Kirke. Fri entré.

SOGNEAFTEN I
SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
Onsdag d. 28. januar kl. 19.30.
Svend Poulsen, som har været læge i Snedsted,
kommer og fortæller: »Fra bondeknold til landsbylæge«.
SOGNE-EFTERMIDDAG I
SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
Tirsdag d. 3. februar kl. 14.30
Hanne Poulsen, Vilsund, vil fortælle og vise billeder fra deres tur til Thailand, hvor de sammen
med deres datter og svigersøn skulle hente en lillebror til Mikkel.
SANGAFTEN I THORSTED KIRKE
Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19.30.
Alle er velkomne til denne aften med fælles sang –
og solosang. Lokale musikere medvirker. Vi laver
kaffen, medbring selv kaffebrød. Fri entré.

Foto fra sangaften i Thorsted kirke, februar 2013.
KONCERT MED

NORDVESTJYSK PIGEKOR
Tirsdag d. 9. december kl. 19.00 i Skjoldborg kirke.
Koret medbringer pianist til dette års julekoncert.
Undervejs i koncerten er der et par fællessange. Fri entré.
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MINIKONFIRMANDER
Der starter et forløb for minikonfirmander i marts 2015. Der vil komme en invitation gennem Snedsted
Skole og Sjørring Skole til 3. klasserne. Se også vores hjemmeside (stsk-kirker.dk)
Sognepræst, Jesper Wiborg Andersen.
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NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE
På menighedsmødet den 5. oktober i graverhuset
i Sjørring orienterede kirkeværgerne om det forgangne års projekter, men også om kommende
projekter. I det følgende vil jeg kort skitsere nogle
af resultaterne og beskrive de kommende udfordringer.
På Sjørring kirkegård kan man nu igen beskue
det store gravsted nord for våbenhuset over Steenstrupfamilien. I forbindelse med stormen Bodil
blev det bevaringsværdige gravsted stærkt beskadiget og store dele af jernrammen måtte renoveres.
Og det er lykkedes til stor tilfredshed, og forhåbentlig er gravstedet nu sikret i mange år – hvis der
ikke kommer en ny Bodil!
Planerne med det nye menighedshus i Sjørring
er også godt på vej. Fra provstiet er der udmeldt
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en økonomisk ramme og placeringen på hjørnet af
Næstrupvej og Kumlvej er fastsat. Menighedshusudvalget er godt i gang med at planlægge indhold
i huset og der er allerede taget kontakt til arkitekter
og byggefirmaer. Men der er stadig langt til mål –
forhåbentlig kan et hus indvies i løbet af de næste
par år.
I Thorsted er der givet tilladelse til renovering
af vestgavl og klokkekam – og nye vinduer på skibets sydside. Sidstnævnte er virkelig tiltrængt, idet
de eksisterende vinduer kan »dratte ud« når som
helst!
Ved Skjoldborg Kirke skal klokkestablen øst
for koret fjernes snarest og arbejdet med at søge
midler til restaurering af Axel Poulsens altertavle
er påbegyndt. Forhåbentlig vil et fond give midler
til restaureringen, som er tiltrængt. Altertavlen er
næsten 90 år gammel, så lidt nyt bladguld og farvelægning virker ikke som overdrevet ødselhed.
Endelig er der så kommet principiel tilladelse til
at gå i gang med ændringerne i Kallerup Kirke, så
vi kan demontere bænke, installere nyt varmeanlæg, etablere ny belysning og farvesætning. Med
denne tilladelse kan vi endelig komme i gang med
at konkretisere vore ønsker. Så tak til Aalborg Stift
og biskoppen for imødekommenhed og fremsynethed.
Arbejdsgruppen med gravere og kirkeværger arbejder støt og roligt videre, og inden længe vil der
på hjemmesiden ligge en ny fælles kirkegårdsvedtægt samt en folder om, hvordan man forholder
sig ved død og begravelse. Folderen vil også blive
udarbejdet i en trykt udgave, som vil være at finde
i kirkernes våbenhuse, samt kunne udleveres af
kirkegårdsgraverne.
Så alt i alt sker der meget ved vore kirker, både
hvad angår deres fysiske tilstand men også i brugen af dem. I menighedsrådet har vi stor lyst til
både at bevare og forandre, og nu et par år inde
i vores nye pastoratstruktur og med Jesper som
præst, er vi fulde af energi og trækker på sammen
hammel. Vi håber at hele menigheden har lyst til at
arbejde i samme retning, så vi kan have de bedste
rammer for det kirkelige arbejde.
Jytte Nielsen

DANMARKSHISTORIEN I KIRKEN

Foto: Henrik Bolt-Jørgensen.
I de seneste uger har vi hver søndag aften på DR1
kunnet følge med i serien om det store nationale
nederlag i året 1864, hvor Danmark blev mindre
og grænsen mod Tyskland forløb ved Kolding og
Kongeåen.
Bor man her i Thy kan krigen synes lidt uvedkommende – der er jo langt til Tyskland, men boede man i sognene i Thy i 1800 – tallet, så blev krigen ganske nærværende. Både i krigen i 1848, hvor
Danmark vandt og i krigen 1864, hvor Danmark
som sagt tabte, mistede sognene mænd, som døde
i de store barbariske slag flere hundrede kilometer
mod syd.

I Skjoldborg Sogn valgte man at ophænge en
mindetavle i kirken over sognets døde sønner –
både fra krigen i 1848 og 1864. Tavlen hænger i dag
på skibets nordvæg ved orglet og her kan man så
læse navnene på de døde, samt hvor de faldt. Otte
krigere mistede Skjoldborg Sogn, og ganger man
det op med antal sogne i Thy, bliver det flere hundrede mænd som mistede livet for fædrelandet.
Nederst på tavlen er skrevet et vers om »Gud,
Konge og Fædreland«. Netop i kirken skelnes ikke
mellem vindere og tabere, og derfor hænger mindetavlen her. Tag et kig på tavlen næste gang du er
i Skjoldborg Kirke.
Jytte Nielsen
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BØRNES IDEN

Historien om ”Den fortabte søn”.

Se nøje efter. Find 10 fejl – på det nederste foto.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og ønsker de fælles forældremyndighed, indgives O/A-erklæringen via www.borger.dk – til
sognepræsten. Præsten ekspederer O/A-erklæringen,
når registreringen er foretaget på www.borger.dk
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
Anmodning om navneændring kan ske til sognepræsten
– via: www.borger.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 førnævnte 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.

ADRESSER
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Sognepræst
Jesper Wiborg 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. 3057 0488
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

December
07.

2.s. i advent

09:00

10.301

14.

3.s. i advent

19:302

09:00

21.

4.s.i advent

24.

Juleaften

10:30 og 15:00

25.

Juledag

10:30

26.

2. juledag

28.

Julesøndag

10:30
14.00

16:00

13:00

14:00
10.303

09:00 LB

Januar
01.

Nytårsdag

16:00 KK

14:00 KK

04.

Hellig 3 Konger

09:00

10:30

11.

1.s.e.H.3 K.

10:30

18.

2.s.e.H. 3 K.

14:00 LB

25.

s.s.e.H. 3 K

09:00
09:00

10:30

Februar
01.

Septuagesima

10:30

08.

Seksagesima

09:00

15.
22.

09:00
10:30

Fastelavn

3

13:00

14:00

1.s. i fasten

10:30

09:00

09:00 HBS

10:30 LB

4

Marts
01.

2.s.i fasten

08.

3.s. i fasten

09:005

		 LB = Lisa Bremer. HBS = pastor emiritus Henning Bjørndal Sørensen. KK = Kirkekaffe
Familiegudstjeneste hvor spejderne fra Skjoldborg går Luciaoptog.
	Musikalsk aftensgudstjeneste »Syng julen ind« i Sjørring Kirke – se omtale i bladet.
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2. juledag fælles gudstjeneste med Tilsted sogn
4
Begge gudstjenester til fastelavn er børnegudstjenester.
5
Efter gudstjenesten indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
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Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer (marts-maj 2015)
er den 15. januar 2015. Materialet
indsendes til: Sognepræst Jesper
Wiborg 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.

