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ÅRETS KONFIRMATIONER
De bibelske ord, der samler os i dag til konfirmationen,
er én linje fra Apostlen Paulus’ brev til Romerne- kapitel 8, vers 31.
»Er Gud for os, hvem kan da være imod os?«
Amen
Kære konfirmander
Vi mødtes første gang i august sidste år. Vi er nu
kommet gennem konfirmationsforberedelsen,
som har været noget anderledes i år – som følge
af Folkeskolereformen. Vi har haft morgentimer,
heldagsundervisning og aftentimer om fredagen.
Nu er I konfirmander blevet et lille år ældre.
Se, der sker nogle ting med os mennesker, når
vi bliver ældre. Vi gør os bl.a. den opdagelse, at vi
ikke altid bare kan snakke os ud af livets vanskeligheder. Vi opdager, at dét ikke altid er nemt at være
menneske, for hver dag bringer nye krav med sig.
Dét her siger jeg selvfølgelig ikke for at tage modet
fra jer. På ingen måde! For det er vel sådant, hvis
man aldrig har opdaget, at det kan være svært at
leve et menneskeliv, så kunne det tyde på, at man
aldrig er blevet voksen.
I det gamle Rom sagde man, at et menneske skal
flås for at blive voksen. Når jeg nævner det citat,
er det ikke udtryk for et ønske om at genindføre
forældrenes revselsesret, nej, jeg nævner det, for at
fremhæve de gamle romeres pointe, nemlig dén, at
tilværelsen indeholder grænser, som man skal lære
at kende. Hvis man ikke tidligt modtager kritik,
og får et par rap over fingrene, så løber man den
risiko, at man ikke kan klare kritikken, når den
for alvor kommer – og man derfor heller ikke kan
komme på benene igen, når den er drevet over.
Der er altså noget man skal lære sig, når man
bliver ældre. Dét, som vi skal lære os, er ikke medfødt. For vi fødes jo på en måde som hovedpersoner i livet. Lige fra dét øjeblik vi fødes, er vi ofte
midtpunkt for omgivelsernes opmærksomhed.
Der pusles og nusses, der ammes og krammes –
og vi træder de første skridt på gulvet – med den
behagelige fornemmelse af, at alting drejer sig om
os selv, for uanset om vi skriger eller skråler, så
reagerer omgivelserne med beundring eller begejstring. Siden sker der andre ting. For efter de første
børnefødselsdage opdager vi til vores overraskelse
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eller forskrækkelse, at vi faktisk ikke er de eneste i
verden, ja, der er ligefrem andre mennesker at tage
hensyn til – selv ens forældre – og siden tager det
for alvor fart. Så er der børnehavepædagoger, klassekammerater, skolelærere, rektorer og sergenter
og kæresten, og senere igen – dén chef man får i
arbejdslivet. Og dét, som jeg vil sige med dét er, at i
takt med, at man bliver ældre, opdager man, at det
er sværere at spille hovedrollen i sit eget liv.
Vi kan også sige det på en anden måde: At blive
voksen er at opdage, at der kan være svælgende
gab mellem ønskernes verden og virkelighedens
verden. Her er det værd at huske på sætningen fra
apostlen Paulus, der skriver: Er Gud for os, hvem
kan da være imod os? Det er et godt ord at holde
fast i, for dét ord siger, at selvom vi støder på nederlag og må bære skuffelser i livet, så har vi en stærk
grundvold i livet. Gud siger til jer konfirmander
i dag, at uanset hvordan det går jer, uanset hvor
meget I så end kludrer i dét i livet, så er jeres liv
grundlæggende i orden, fordi I er Hans kære børn,
og så er livet altid, altid værd at leve.
Konfirmation betyder bekræftelse og det er
Gud, der i dag bekræfter, hvad Han i dåben gav
løfte om: I hører til her i livet, og I har ingen grund
til at liste rundt langs væggen, som om I var tilskuere til livet. Guds ord slår tilskuerholdningen
i stykker og kalder jer alle ind på banen, hvor det
handler om at deltage i livets spil.
I har tanker og forventninger til jeres liv og
fremtid. Det ved jeg. Jeg har haft lejlighed til at tale
med nogle af jer om, hvilke planer I har efter folkeskolen. Disse overvejelser, som I konfirmander, går
med, vidner om, at I er ved at blive ældre. I er ved at
finde jeres identitet – altså hvem I er hver især – og
hvad I hver især vil lave i fremtiden. Én ting er den
identitet vi har i kraft af vores arbejde. Noget andet
er den identitet I har som enkeltpersoner. Foruden
den identitet I har som jeres forældres børn, så får
I med konfirmationen understreget jeres identitet
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som døbte som kristne. Og dén identitet vil følge
jer på jeres vej i livet. I er døbt i den treenige Guds
navn med et korsmærke for bryst og ansigt, og det
fællesskab og dén identitet, kan ingen tage fra jer!
Hverken nu som unge eller når I engang er blevet
rigtig gamle.
Lad os prøve at lave et tankeeksperiment:
Lad os nu forestille os om 70 år, så sidder I konfirmander – som ældre mennesker – måske til
konfirmationsfest for ét af jeres børnebørn eller oldebørn. Så kan I sige på det tidspunkt: »Jeg
blev konfirmeret på en flot og dejlig dag i maj – i
år 2015.« Og så vil jeres børnebørn eller oldebørn
kigge forbavset på jer og udbryde: 2015!! »Har du
levet for SÅ længe siden? Tænk at der er nogen, der
har levet for så mange år siden…«
Os andre, skal I, konfirmander, nok ikke regne
med at møde inde i kirken i år 2085. Men når I går
op til kirken, kan det sagtens være, at I passerer
nogle af os ude på kirkegården. Og når I sidder til
en konfirmation dén dag om 70 år, så vil I kunne
se gennem jeres tykke briller, de velklædte unge
og smilende konfirmander, og så vil minderne om
dén dag i dag, for så længe siden, dukke op hos jer.
I vil lade blikket fortsætte hen til døbefonten og op

SIDEN SIDST
Sjørring Kirke:
Døbte: Claudia Krabbe Elsberg, Magnus Christiansen Jørgensen, Lauritz Villy Kristensen, Lucas
Lund Hansen, Ella Marie Rosenkrantz Heegaard,
Maja Lemvig Koldsgaard
Viede: Trine Tornlund Hansen og Jonas Frøkjær
Hansen
Begravede: Karen Margrethe Jensen, Peter Olsen,
Knud Vinther Andersen

mod prædikestolen, og så vil I huske, hvor smukt
dét hele så ud på jeres konfirmationsdag i en fjern,
fjern fortid. Og i dét øjeblik vil I måske blive vemodige og indfanget af den stemning med dét at
blive ældre, dét med hvor tiden dog går så hurtigt,
og hvor er det svært at holde tiden fast. Og når dén
erfaring alligevel ikke slår benene væk under os, så
er det, fordi vi i kirken møder noget, som giver os
en grundvold, fodfæste, tro og livsmod.
Kirken er et sted, et hus, hvor tingene ikke sådan
forgår og forældes. Kirken er dét sted Guds ord lyder til os – igen og igen og igen. Det Guds ord, som
vi først hørte ved døbefonten og siden ved konfirmationen, at Guds søn blev vores bror og ven – og
Gud dermed blev Vor Far, og at han vil følge os til
verdens ende. I den tro kunne jeres forfædre leve
og finde styrke og mening i livet. Og når I – om
70 år – deltager i en konfirmation, så vil I opdage,
at det kan jeres børnebørn og oldebørn også finde
mening og styrke i.
Må Gud velsigne jeres liv – forskellige som de
bliver.
Kan I have en RIGTIG god konfirmationsdag og
god vind fremover.
Amen.

MØDER
KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 2. juni kl. 19.30
hos Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6.
August:
Vi arrangerer en tur ud i det blå...
DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag 3. juni kl.14.30
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47.

Skjoldborg Kirke:
Døbte: Silje Jensen
J UN I-AUG UST 20 15 | 3

ÅRETS KONFIRMANDER
Kallerup.

Sjørring.

INDSKRIVNING FOR NYE KONFIRMANDER
Den 16. august inviteres nye konfirmander og forældre til gudstjeneste og introduktion til konfirmationsforberedelsen 2015-2016.
Konfirmander med bopæl i Skjoldborg-Kallerup sogne inviteres til Skjoldborg Kirke den 16.
august kl. 16.00. Efter gudstjenesten giver jeg en
introduktion til konfirmationsforberedelsen i kirken. Medbring kopi af dåbsattest.
Konfirmander med bopæl i Sjørring-Thorsted
sogne inviteres til den 16. august kl. 19.30 i Sjørring Kirke. Efter gudstjenesten introducerer jeg
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til konfirmationsforberedelse. Medbring kopi af
dåbsattest.
Skriv meget gerne en mail, hvis I ikke har mulighed for deltage på det nævnte tidspunkt.
Næste års konfirmation er for Sjørring-Thorsted
sogne Bededag, fredag den 22. april 2016.
Næste års konfirmation er for Skjoldborg-Kallerup sogne søndag den 24. april 2016
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen
(email: jeka@km.dk)

ARRANGEMENTER
THISTED PROVSTIS ÅRLIGE FÆLLES

Friluftsgudstjeneste
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 FDForkestret Thisted, KFUM-spejderne fra Nors,
FDF fra Thisted, Hillerslev & Sennels,
Spejderne fra Skjoldborg-Stagstrup og
præsterne i Thisted provsti.
Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe.
Vel mødt!
Arr. præster og menighedsråd i Thisted provsti

SOGNEUDFLUGT
Tirsdag den 16. juni 2015 - afgang fra Sjørring
Kirke kl. 8.45 og fra Skjoldborg Kirke kl. 9.00.
Vi skal bl.a. besøge Vedersø Egnsmuseum, Vedersø
Kirke og Kaj Munks gamle præstegård. Pris: 175
kr. Prisen inkluderer transport, formiddagskaffe,
entréer, middag (dog ikke drikkevarer under middagen) og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest
10. juni til Kirsten Thinggaard på tlf. 6070 7905
eller mail: vkt@karby.dk
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 23. august kl. 14.00
For hele pastoratet på Sjørring Fælled. 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 til en hyggelig sommereftermiddag på
Sjørring Fælled.

NYT FRA KIRKEGÅRDENE
Det er forår og overalt spirer vækster og planter
frem og træernes kroner grønnes. Forårets konfirmationer er overstået, og på kirkegårdene står
en travl periode for døren. Så alle medarbejdere er
ude med river og trillebøre. Måske møder du et nyt
ansigt, når du besøger kirkegården, for i vinterens
løb har menighedsrådet foretaget nogle nedskæringer i bemanding, således at personalet i højere
grad end tidligere skal hjælpe på alle kirkegårde.
Det betyder også, du må bære over med personalet,
hvis de har travlt eller ikke er til stede i så stort et
omfang som før på kirkegårdene. Og måske udfører de også arbejdet på anden vis end tidligere.
Men det er menighedsrådets beslutning, og har du
spørgsmål eller klager, skal de altså rettes til menighedsrådets medlemmer. Vi har et ualmindelig
dygtigt personale, som fortjener ros. Besparelser
må vi alle leve med, men vi tror, at vi også i fremtiden vil have velordnede kirkegårde.
De reviderede kirkegårdsvedtægter er nu godkendt af provstiet og lægges ud på pastoratets

hjemmeside, hvor de kan læses (stsk-kirker.dk)
Men vi arbejder hele tiden på forbedringer i gruppen af kirkeværger og gravere, så de fire kirkegårde
har ens praksis og regler. Det gør arbejdet lettere
for alle.
En pose penge til altertavlen i Skjoldborg
I februar 2015 søgte menighedsrådet penge til renovering af Axel Poulsens altertavle i Skjoldborg
Kirke hos A.P. Møller Fonden. Og så ventede vi ellers i spænding på et svar. En herlig dag i marts
dumpede et brev ned i postkassen hos menighedsrådsformanden og med brevet fulgte et tilsagn
om 163.000 kr. til renoveringen. Sikke en dejlig
gave! Der er nu truffet aftale med Bevaringscenter
Nordjylland, beliggende i Vodskov, om renoveringen. Vi kommer til at undvære altertavlen små
tre måneder i efteråret, men når det nye kirkeår
begynder, er altertavlen tilbage i Skjoldborg Kirke.
Strålende af klare farver og bladguld – så god som
ny. Og vi glæder os – og tak til A.P. Møller Fonden.
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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. 07.00-15.00.
På Thorsted kirkegård onsdag mellem
10.00-12.00.
Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 9797 1408

Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg
Tlf. 2393 3790
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,
mobil 2963 3466
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

Juni
07.

1.s.e.trin.

10:30

-

-

09:00

14.

2.s.e.trin.

-

10:30

09:00

-

21.

3.s.e.trin.

10:30

-

09:00

-

28.

4.s.e.trin.

09:00

-

10:30

-

05.

5.s.e.trin.

10:30

-

-

09:00

12.

6.s.e.trin.

-

09:00

10:30

-

19.

7.s.e.trin.

10:30

-

09:00

-

26.

8.s.e.trin.

09:00

-

10:30

10:30

Juli

August
02.

9.s.e.trin.

19:00

-

-

09.

10.s.e.trin.

09:00

-

10:30

-

16.

11.s.e.trin.

19:30

10:30

16:00

-

23.

12.s.e.trin.

14:002

-

-

-

30.

13.s.e.trin.

10:30

-

-

19:00

10:30

-

09:00

-

1

1

September
06.

14.s.e.trin.
1
2

Konfirmandindskrivning. Se omtale i bladet.
Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 for hele pastoratet på Sjørring Fælled. Se omtale i bladet.

Vær opmærksom på: »Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage- og helligdage.«

VIKARPRÆST

LANDSINDSAMLINGEN

Grundet sognepræst Jesper Wiborg Andersens
forældreorlov konstitueres Mariane Madsen i
stillingen som sognepræst i Sjørring-ThorstedSkjoldborg-Kallerup pastorat i perioden fra den
17. maj 2015 til og med den 12. juli 2015. Mariane
Madsen kan træffes på tlf. 2441 9013 eller mail:
marma@km.dk

I forbindelse landsindsamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 8. marts blev der samlet
11.731,00 kr. ind i Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup sogne.
Der skal lyde en stor tak til bidragsydere såvel
som frivillige indsamlere.

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

Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof
til næste nummer (sept.-nov. 2015)
er den 20. juli 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.

