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OM BARNEDÅB
Hvis du er døbt, er du også præst – i luthersk forstand.
Det er en kendt sag, at man ved dåben bliver medlem af kirken. Ved dåben takker vi Gud for vores
barn. Vi beder Gud om at være med barnet igennem hele livet. Barnet velsignes og får Guds løfte
om, at Han altid vil følge det – som sit eget barn
med sin kærlighed, ånd og velsignelse.
Hvad der måske er knapt så kendt, er det forhold, at man ved dåben faktisk også bliver præst – i
den lutherske betydning af ordet. I vores lutherskevangeliske Folkekirke skelnes der mellem det almindelige præstedømme (alle døbte) og det særlige
præsteembede (sognepræsten). Reformatoren Martin Luther var af den opfattelse, at enhver døbt også
er præst for Vorherre. I Martin Luthers skrift til
den tyske adel fra 1520, understreger Luther det almindelige præstedømme. Med Luthers egne ord:
»Thi hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af
allerede at være indviet til præst, biskop og pave«.
Det skrift var dengang i 1500-tallet en del af Luthers opgør med den katolske kirkes idé og praksis
med ordination af sine præster. Luthers idé om det
almindelige præstedømme er stadig gældende den
dag i dag – for alle døbte – i den luthersk-evangeliske kirke.
Luther henter sin inspiration til idéen om det almindelige præstedømme – særligt fra to skriftsteder
i Det Nye Testamente:
1. Peters brev kap 2.vers 5:
»Lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne
for Gud.«
1. Peters brev kap.2. vers 9:
»Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af
mørket til sit underfulde lys.«
Forskellen på en katolsk og luthersk forståelse af
ordet præst – kort fortalt.
I den katolske kirke skelner man ikke på samme
måde mellem det almindelige præstedømme og det
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særlige præsteembede. I den katolske kirke opfattes
præsten som mellemmand mellem Gud og mennesker. Ved den katolske kirkes ordination af sine
præster får præsten et særligt uudsletteligt præg
(latin: character indelebelis), der for altid adskiller
ham fra andre mennesker. Præsten opfattes altså
som mellemmand mellem Gud/Kristus og mennesker, han repræsenterer Kristus over for mennesker,
ligesom Paven opfattes som Kristi vikar på jorden.
I den lutherske-evangeliske Folkekirke er sognepræsten ikke mellemmand og er derfor ikke mere
»hellig« eller tættere på Gud – end alle andre mennesker. Det hellige er ordet om Gud – ikke kirken
som bygning eller præsten som person. I luthersk
forstand opfattes sognepræsten som en ordets tjener, hvis hovedopgave er at prædike evangeliet om
syndernes forladelse – i troen på Jesus Kristus.
Men sognepræsten skal også, i sin prædiken, minde de døbte om deres almindelige præstedømme,
dvs. minde de døbte om, at de selv forholder sig til
Gud, enten de ønsker det eller ej. Man kan sige, at
sognepræstens opgave er at sige dét, som alle kan
sige, men for at der skal være orden, har menigheden valgt én person til at gøre det.
Som døbte er vi altså alle lige – i forhold til Gud
– i den evangeliske-luthersk kirke.
Det almindelige præstedømme og det forhold,
at individet ikke bare kan overlade »sin sag med
Gud« til en mellemmand, men selv må tage vare
på den sag, er et forhold, der er med til at selvstændiggøre, myndiggøre og ansvarliggøre mennesket
i vores kultur!
Dåben som ritual
I sin bog Kærlighedens pris (forlaget Anis, 2006)
fremhæver teologen og præsten Bent Falk tre
aspekter i opfattelsen af et ritual:
• I nogle af verdens kulturer kan et ritual have en
overvejende magisk karakter. Ved det magiske
forstås forsøget på at få magt over skjulte magter,
der anses for at være styrende i livet.
• I andre kulturer kan et ritual have en overvejende
religiøs karakter. Derved forstås villigheden til at
overgive sig til Magterne i tillid til, at de véd det
bedste og vil være det bedste for én.

OM BARNEDÅB

Hvad sker der, når man bliver døbt?
Et spørgsmål, mange stiller, handler om, hvad der
»sker« eller ikke sker med den, der bliver døbt?
Dertil kan man svare: der sker ikke noget, og der
sker alverden. Der sker ikke nogen fysisk forandring af den døbte – man er stadig den samme
person. Men dåben stiller os det evige liv i udsigt.
Dåben producerer ikke udødelighed som var den
en maskine på en fabrik. Dåben markerer, at den
evige Gud har fundet vej til mennesket – i skikkelse af Jesus Kristus. Og Jesus Kristus er vejen,
sandheden og livet – for de døbte.

Hvorfor holde barnedåb?
Hvorfor holder vi egentligt barnedåb? Hvorfor
ikke vente til barnet bliver så stort, at det selv kan
høre kærlighedserklæringens ord? Jamen voksendåb er heller ikke nogen ringe løsning eller nogen
ringe dåb. For millioner af kristne, inklusive de
allerførste, blev voksendåben indgangen til det
kristne fællesskab, så den dåb er god nok. Men barnedåben er også god nok. Både for voksne og børn
gælder nemlig, at Gud er den, der elsker først, som
det hedder i 1. Johannes brev kap. 4, vers 19. Og
det gode ved barnedåben er, at ved den bliver det
tydeliggjort: At Gud finder os, før vi finder ham. At
Han accepterer os, som vi er, uden at vente på, at
vi accepterer ham, som han er. I barnedåben bliver
det så klart, som det kan blive, at Guds kærlighed
er gratis.
Men hvilken forskel gør det så, om man bliver
døbt eller ej? Det gør forskellen mellem at være elsket uden at vide det, og at være elsket og vide det.
At vide sig elsket og accepteret som den man er, er
et ord man kan leve sit liv på.
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen

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: Sigrid Rose Sørensen, Andreas Schultz Jacobsen
Viede: Thomas Helstrup Thomsen og Dorte Hausgaard Noppenau.
Begravede/bisatte: Mary Brandi Krog, Jens Krogsgaard Jensen, Viggo Andersen, Knud Møller Jensen, Alfred Bloch.
Thorsted Kirke:
Døbte: Marius Søndergaard Rask.
Skjoldborg Kirke:
Begravede/bisatte: Holger Emil Nielsen, Thomas
Boesen
Kallerup Kirke:
Begravede/bisatte: Inge Jørgensen.

• Eller et ritual kan have en overvejende saglig karakter, som når man består en eksamen og modtager en indvielse som tegn på, at man er nu er
rustet til at møde de opgaver, som venter.
I praksis spiller disse facetter nok med i forskellige
blandinger ved alle ritualer. De kristne ritualer i
Folkekirken må først og fremmest opfattes religiøst, dvs. som dét at lægge sit liv i Guds hånd, skriver Bent Falk.

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
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EN HVERDAG I MALAWI
De sidste tre måneder har Christine Tøfting Jensen fra Skjoldborg været i Malawi som volontør
for Folkekirkens Nødhjælp. Her fortæller hun
om hverdagen, udfordringerne og overraskelserne i en malawiansk landsby.
Solen står højt på himlen, det røde støv danser op
af bjergsiden i den nordlige del af Malawi og her
kommer jeg. Omkring en hvid landrover samles
mange af Chang’ombes beboere. Det er dagen,
hvor landsbyens mzungu kommer. Jeg er det
hvide menneske, som de har hørt skulle komme.
Med brede smil, jubel og nysgerrige øjne tager de
imod mig. Det er spændende, men også en smule
angstprovokerende at vide, at alle de fremmede
mennesker og det lille, græstækkede mustenshus
danner rammen om mit hjem den næste halvanden måned. Overraskende hurtigt bliver jeg en
del af hverdagen. Jeg bor hos Rebecca og hendes
to børn: Thiwonge og Isaac. Rebeccas mand arbejder i Sydafrika. Det har han gjort de sidste to
år. Til min overraskelse affinder Rebecca sig roligt
med situationen. »Jeg drømmer om at besøge ham«,
fortæller hun. Hun deler skæbne med flere kvinder fra landsbyen, hvis mænd, som konsekvens af
de få arbejdsmuligheder i Malawi, også arbejder i
Sydafrika.
Nyt familiemedlem, ny ven
Hurtigt bliver jeg de ekstra hænder, som min
værtsmor mangler. Så snart solens stråler viser sig
på himlen, starter hun dagen med at gå i marken.
Jeg vågner først omkring kl. 5 af hanens ustandselige galen. Jeg lukker hønsene ud og dagen starter.
Min nabo og malawianske bedstemor, Keldnis,
tager sig af mine søskende, mens jeg tænder op i
bålet. Næste gøremål er opvasken. Her vasker vi
alt hver morgen for at fjerne nattens støv og myrer.
I mellemtiden kommer min værtsmor smilende
hjem. Hun fejer huset og sammen påbegynder vi
dagens første måltid.
Med 40 liter på hovedet
For langt de fleste kvinder går dagen med husligt
arbejde og madlavning. En hverdag uden elektri4 | KIRKE O G SO G NE NY T

citet og rindende vand sætter dagsordenen: hårdt
manuelt arbejde. Fra solopgang til solnedgang er
landsbyens vandhane mødested for kvinder og
børn. Litervis af vand balancerer på hovederne,
som var det en leg. Men det er ikke for sjov. Det
er hårdt arbejde og med hurtige, små skridt bærer
min værtsmor trofast de 40 liter på hovedet. Jeg må
nøjes med 15 liter af gangen.
En hjælpende hånd
I Malawi er der tørt i minimum seks måneder i
træk, hvorfor vand altid er en mangelvare. I samarbejde med Dong har Folkekirkens Nødhjælp
opsat en solcelle-pumpe i min landsby. »Det muliggør beplantning af højt liggende arealer udenfor regnsæsonen« fortæller Justice. Stort set alle i
landsbyen er lokale landmænd. Det er Justice også.
Hårdt manuelt markarbejde er for kvinder og
mænd hverdag. Hvad jeg synes, der er mest hårdt
er, at de stort set alle sammen dyrker de samme
syv typer afgrøder. Det resulterer i, at min mor og
jeg på det lokale marked står og sælger kartofler
ligesom 30 andre kvinder. Udbyttet er større end
efterspørgslen, hvorfor priserne presses kraftigt til
fordel for de få, forbipasserende biler. Det er meget
håbløst i mine øjne. Alligevel vandrer kvinderne
trofast de tre km hver dag.
Det er bl.a. situationer som disse den langsigtede udviklingshjælp fra Folkekirkens Nødhjælp,
kæmper for at løse. Konkret var jeg med til at uddele nye typer såsæd til landsbyens landmænd i
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælps lokale
samarbejdspartner, Christian Service Committee
(CSC). Derved får landmændene mulighed for at
sælge nye afgrøder, bl.a. hvidløg som hidtil har været delvist importeret fra Tanzania.
Derudover underviser CSC landmændene i
marketing og hjælper dem med at finde nye og andre markeder eller hoteller, hvor de kan få bedre
priser for deres afgrøder.
Maden, der mætter mange munde
Interesseret spørges jeg gang på gang: »Har I det i
Danmark?« Eller »Gør I det i Danmark?« og tålmodigt svarer jeg. »Selvfølgelig laver vi selv mad i Dan-
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mark« og »Nej, vi er ikke kannibaler i Danmark«.
Det giver smil på læben og mange undrende ansigtsudtryk, når jeg fortæller om mit hjemland.
Ofte er mad et samtale emne. Her er nsima, deres
stabile mad. Det er kartoffelmos lignende klumper af majsmel og vand, som alle spiser flere gange
dagligt. Det smager neutralt, så smagen afhænger
af tilbehøret, hvilket typisk er bønner, grønsager,
æg eller små ansjos lignende fisk.
Nsima er for malawianerne en indgroet del af
hverdagen, ligesom det for os er at børste tænder
morgen og aften. Derfor overrasker det rigtig
mange malawianere, at vi i Danmark ikke, som
de, har en stabil madvare. Generelt overraskes de
meget, når jeg fortæller. Det er uhyggeligt svært,
ja nærmest umuligt at forklare om Danmark. Forskellene er så store og desværre lever mine fortællinger nogle gange op til deres indgroede billede
af det hvide menneske. Et billede af og symbol på
rigdom og muligheder. Alt det de ikke har. Men
til trods for den allestedsnærværende fattigdom er
det så livsbekræftende at besøge Malawi. Her lever livsglæden, nærværet og troen på Gud i bedste
velgående.
Christine Jensen og hendes
malawianske familie.

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.
Torsdag den 26. marts kl. 17.00 i Tilsted v. Lisa Bremer
Kom og vær med til børnegudstjeneste for mindre børn og deres
familier.
Efter »Stjernestund« inviteres familierne til fællesspisning i Tilsted Præstegård. Tilmelding til Heidi Sejersbøl på SMS 2613 1427,
senest den 22. marts. 30 kr. voksne /gratis for børn.
Tilsted Menighedsråd
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ÅRETS KONFIRMATIONER
Sjørring Kirke
Bededag den 1. maj
kl. 09.30

Sjørring Kirke
Bededag den 1. maj
kl. 11.00

Kallerup Kirke
Søndag den 3. maj
kl. 10.30

Oliver Matti Bakke
Ester Bylov Beith
Cecilie Bliksted
Jakob Lykke Højbak
Oliver Overgaard Pedersen
Signe Græsborg Yde
Louise Jeppesen
Magnus Viborg Landbo
Mathilde Bekhøj Mouritsen
Oliver Dahl Pedersen
Mikkel Høj Ruby
Kathrine Høj Ruby
Kevin Nielsen
Jesper Frost Gravesen
Ida Marie Landbo Hyldahl
Mathias Dalgaard Jensen
Jonas Tegtmeier Bojesen

Alex Ingemann Vad Andersen
Marie Tholander Jensen
Eva Jarl Madsen
Martin Amby Ubbesen
Markus Midholm Eriksen
Sofie Yde Dahl
Julie Emilie Junker
Lærke Gram Rysgaard
Jasmin Blaabjerg
Nicolai Vinther Thulstrup
Christian Moseid Christensen
Freja Lea Mulbjerg Jepsen
Annika Nielsen
Anders Skydt Thomsen
Jacob Lynggaard Poulsen
Alberthe Andrea Nielsen
Maja Laurence Ribberholt
Munk Hansen

Magnus Kær Christensen
Terkel Møller Smed
Johanne Boje Mortensen
Karsten Reinholt Nielsen
Bettina Bang Kær
Viktor Lodahl Hedegaard
Camilla Rask Toftdal

MINIKONFIRMANDER
Tirsdag den 3. marts starter et forløb med minikonfirmander. Forløbet kører hver tirsdag efter
skoletid kl. 14:15-15:40 på Sjørring skole. Minikonfirmandforløbet er henvendt til alle 3. klasses
elever med bopæl i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-

Kallerup sogne. Der vil blive arrangeret transport
fra Snedsted skole til Sjørring skole. Der vil blive
sendt en invitation ud. Tilmelding er nødvendigt
til sognepræst Jesper Wiborg Andersen på telefon
9793 1061 eller mail: jeka@km.dk

TRÆFFETID I SJØRRING
Grundet meget få besøg er præstens faste træffetid i graverhuset i Sjørring ophævet. Der kan dog altid
træffes aftale med præsten.
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ARRANGEMENTER OG MØDER
KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30
hos Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2.
Tirsdag den 7. april kl. 19.30
hos Kirsten og Vilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5.
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30
KFUM – Rosenkransgade 6 i Thisted:
Hvidsten-gruppen – set fra et barns synspunkt
– ved Lissy Sørensen.
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30
hos Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6.

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag d. 11. marts kl. 14.30
hos Lilian Linde Frejasvej 20 i Sjørring
Onsdag d. 8. april kl. 14.30
hos Henny Kloster Frejasvej 1 i Sjørring.
Onsdag d. 6 maj kl. 14.30
hos Betty Johnsen Dissinggade 9 i Sjørring.

SANGAFTEN I THORSTED KIRKE
Onsdag den 4. marts 2015 kl.19.30.
Alle er velkomne til denne aften med fælles sang og solosang. Lokale musikere medvirker. I pausen
serveres kaffe, te og kage. Fri entré.

SOGNEAFTEN I KONFIRMANDSTUEN
Skjoldborg præstegård
Onsdag den 11. marts kl. 19.00
På væggen i konfirmandstuen i Skjoldborg præstegård hænger der konfirmandbilleder – helt tilbage
fra 1962. Kom og hjælp os med at sætte navn på
de forskellige konfirmander – på billederne. Der
vil blive serveret kaffe og kage. Alle er velkomne.

Foto fra sangaften, 2014.
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ARRANGEMENTER
SOGNEEFTERMIDDAG
i Sjørring graverhus
Onsdag den 18. marts kl. 14.30
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen fortæller og
viser billeder fra sit ophold ved et børnehjem i
Kenya i 2012. Kaffe: 20 kr.
HØJMESSE I ØSTERILD KIRKE
Palmesøndag den 29. marts kl. 10.30
Prædikant er Søren Skov Johansen, Vejen. Landsdelspræst for Hørehæmmede Vest for Storebælt.
Gudstjenesten er for alle, men der vil være taget
særlige hensyn til hørehæmmede og døve.
Der kan til denne gudstjeneste aftales udvidet
kørsel med kirkebil.
Efter højmessen mødes vi til kirkefrokost i Fælleshuset – lige ved kirken. Pris 35,00 for voksne.
Tilmelding til sognepræst Asger Hørving, kontaktpræst i Thisted provsti. Tlf: 9799 5010. Bedst
tirsdag til fredag 12.00-13.00 / mail: ahoe@km.dk
GUDSTJENESTE PÅSKEMORGEN
i Skjoldborg Kirke
søndag den 5.april kl. 05.30.
I lighed med sidste år holder vi også i år en påskemorgen-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.
Efter gudstjenesten går vi over i Skjoldborg præstegård, hvor der serveres morgenkaffe. 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, mamelade, honning, smør,
ost…), som skal stilles frem på fælles bord. Alle er
velkomne.
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup
Menighedsråd
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SOGNEAFTEN
Skjoldborg præstegård
Tirsdag den 14. april kl.19.30.
Christine Tøfting Jensen vil fortælle og vise billeder fra sit ophold i Malawi i Afrika. Hun været
udsendt for Folkekirkens Nødhjælp. Kaffe: 20 kr.
Alle er velkomne.
EXPERIENCE THE CHRISTIAN FELLOWSHIP
Taizé-gudstjeneste
Thursday, May 7th at 19:00
Hillerslev Kirke
Across nationality, language, culture and churchdenominations! We invite everyone in Thisted
Kommune, who might be interested to songs of
praise, prayer, meditation, candle light. Songs and
readings in different languages. Please spread the
news to anyone, who might be interested!
Oplev det kristne fællesskab på tværs af trossamfund, sprog og nationalitet! Alle interesserede i Thisted Kommune inviteres til bøn, stilhed, lystænding
og lovsang. Sange og læsninger på forskellige sprog.
Gør venligst andre, som kunne have interesse opmærksom på arrangementet!
Hillerslev-Kåstrup menighedsråd
og kirkerne i Thisted provsti
SANGAFTEN I KALLERUP KIRKE
tirsdag den 5. maj kl.19.30
Forårs-fællessang: Vi hilser foråret velkommen i
ord og toner med sange fra Højskolesangbogen.
Der er mulighed for kaffe/the/saft. Fri entré.
SOGNEUDFLUGT
tirsdag den 16. juni 2015
Årets sogneudflugt går sydpå. Vi skal bl.a. besøge
Vedersø egnsmuseum, kirke og Kaj Munks gamle
præstegård. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Tilmelding til Kirsten Thinggaard på tlf. 9793
1598 / 6070 7905 eller mail: vkt@karby.dk

ARRANGEMENTER

Friluftsgudstjeneste
THISTED PROVSTIS ÅRLIGE FÆLLES

afholdes i år

2. PINSEDAG
mandag den 25. maj, kl. 11.00 ved Hotel Vilsund Strand.
(Ved Stranden 2, Vilsund, 7700 Thisted)
MEDVIRKENDE:
Nordvestjysk pigekor og FDF-orkestret Thisted / KFUM-spejderne fra Nors
FDF fra Thisted, Hillerslev & Sennels / Spejderne fra Skjoldborg-Kallerup
Præsterne i Thisted provsti.
Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe. Vel mødt!
Arr. præster og menighedsråd i Thisted provsti

HJÆLP KVINDER I VERDENS FATTIGSTE LANDE

- Sogneindsamling søndag den 8. marts 2015
Ved årets Sogneindsamling 2015 sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder.
Søndag den 8. marts er nemlig »Kvindernes internationale kampdag«.
I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under
fysisk og psykisk vold og diskrimination – og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder.
Pengene, der bliver samlet ind på dagen, vil gå til at:
• motivere forældre til at undgå barneægteskaber.
• oplyse kvinder om deres rettigheder.
•u
 ddanne kvinder, så de finder styrke og stemme
i både familien og samfundet.
• i nvolvere kvinder i aktiviteter,
der forbedrer deres økonomi.
• fremme kvinders ret til at eje jord.
• modarbejde misbrug af og vold mod kvinder.
Der er brug for flere indsamlere i Sjørring!
Er man interesseret, så kontakt Kirsten Humlum på tlf. 9797 1508.
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BØRNES IDEN
På vores hjemmeside WWW.STSK-KIRKER.DK
findes forskellige spil og opgaver for børn.
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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
Sognepræst
Jesper Wiborg Andersen,
Østergårdsvej 3, Skjoldborg,
7700 Thisted
Tlf. 9793 1061
Mail: jeka@km.dk
www.stsk-kirker.dk
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

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.

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

Marts
01.

2.s. i fasten

09:00 HBS

-

10:30 LB

08.

3.s. i fasten

-

-

09:00

-

15.

Midfaste

10:30

-

-

09:00

22.

Mariæ bebudelse

10:30

-

09:00

-

29.

Palmesøndag

-

-

19:00 MA

-

02.

Skærtorsdag

17:00

-

19:00

-

03.

Langfredag

-

09:00

10:30

-

05.

Påskedag

10:30 KK

-

05:30 KK

-

06.

2. påskedag

12.

1.s.e. påske

09:00

-

-

10:30

19.

2.s.e. påske

-

10:30

09:00

-

26.

3.s.e. påske

09:00

-

10:30

09:30 og 11:002

April
1

1

Fælles-gudstjeneste med Tilsted sogn i Tilsted Kirke kl. 10:30

Maj
01.

Bededag

-

-

-

03.

4.s.e. påske

-

-

-

10:303

10.

5.s.e. påske

09:00

-

14:004

-

14.

Kr. Himmelfartsdag

10:30

-

-

-

17.

6.s.e. påske

-

09:00

10:30

-

24.

Pinsedag

-

14:00

-

25.

2. pinsedag

31.

Trinitatis

09:00

-

10:30

-

1.s.e.trin.

10:30

-

-

09:00

10:30

Friluftsgudstjeneste kl. 11:00 – se omtale i bladet side 9

Juni
07.

		 HBS = Henning Bjørndal Sørensen. MA = Mariann Amby. LB= Lisa Bremer. KK = kirkekaffe.
1
Liturgisk gudstjeneste – langfredag.
2
Konfirmation i Sjørring Kirke – se omtale i bladet.
3
Konfirmation i Kallerup Kirke – se omtale i bladet.
4
Børnegudstjeneste i Skjoldborg – hvor mini-konfirmanderne medvirker.
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Redigering: Sognepræsten
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden

Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer (juni-august 2015)
er den 15. april 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.

