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- en beretning fra en sejltur på Limfjorden i juli 2015.

Én af mine venner har en jolle liggende i havnen 
i Vilsund. En såkaldt sjægt. Ofte har han og jeg 
talt om at sejle en længere tur på Limfjorden i hans 
sjægt.  I år skulle det endelig være. Vi planlagde en 
to-dages tur i juli, mens vi ventede på en dag, hvor 
vejret var egnet til sejlads på fjorden.

Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, 
da vi en torsdag morgen sejlede afsted sydpå - fra 
Vilsund. Om bagbord kunne vi se landskabet på 
Mors, og til styrbord side landskabet i Thy. Vores 
lille sjægt var pakket med bagage, proviant og telt. 
Min ven og jeg sad med redningsveste i bunden af 
båden for at styre ror og sejl.

»Det skal helst ikke blæse mere end 6 meter pr. 
sekund – til en båd som denne,« sagde min ven. Det 
blæste dog lidt mere den dag. Nogle timer senere 
tog vinden yderligere til.  Efterhånden rev vinden i 
mast og sejl – i vores lille båd. Båden gyngede tem-
melig voldsomt. Indimellem løftede fjordens bøl-
ger båden op – og lod den klaske ned i vandet igen. 
Bølgesprøjt røg indenbords og efterhånden blev vi 
temmelig våde og kolde.

»Hvad gør vi, hvis sjægten kæntrer,« tænkte jeg. 
Min erfarne ven var tavs. Jeg kastede et flygtigt blik 

ind til kysten. Der var langt ind til land. Ude midt 
på fjorden var bølgerne hvide på toppen. Men sej-
ladsen fortsatte sydpå forbi Dragstrup Vig. Sjæg-
ten skød en god fart og solen skinnede. Mens vi sad 
i båden kom jeg til at tænke på et vers:

Lyset slår blink over Limfjordens vande,
tindrer og ler i et stridigt spil.
Bølgerne kaster med flammende brande
vikingedrømmenes hvide ild.

Til trods for den stærke blæst gik turen godt. Vi 
nøjedes med at benytte bådens forsejl. Storsejlet 
blev ikke rigget til. Senere på dagen fandt vi et sted 
at overnatte, og vi satte et telt op. Bålet blev tændt, 
maden blev tilberedt og fortæret. Sidst på aftenen 
krøb vi fornøjede og solbrændte i soveposen. Vin-
den havde lagt sig. Naturen var stille og himlen var 
aftenrød.

Landskabet
At sejle ned igennem Limfjorden er ligesom at se 
tingene på afstand. Landskaber, der skifter udse-
ende. Køer og heste græsser på grønne enge. På 

ET PAR DAGE PÅ LIMFJORDEN I EN SJÆGT

En sjægt er en sprydstagsrigget fisker-
jolle med storsejl, topsejl og fok.
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ET PAR DAGE PÅ LIMFJORDEN I EN SJÆGT

afstand ser man andre ting – end man ser nært på. 
Digteren Knud Sørensen har skrevet et digt om, 
hvordan landskabet i Thy skifter karakter, når 
man kører igennem det. Her kommer et lille ud-
drag af hans digt:

THY
Landskabet trodser
ethvert forsøg på
beskrivelse.
Frodige marker, siger jeg.
Thy er frodige marker, og straks
vender Thy sig imod mig
med klitter og marehalm, farver i gråt
i stedet for de saftige grønne.
Disse vidder, siger jeg, disse gråbrune
vidder er Thy, og efter nogle minutter
er alting forandret:
Træer, træer og atter træer. Åh. siger jeg,
Thy er disse plantager, disse dybder
af træer, denne
plantningsbedrift – og søerne
skynder jeg mig at sige, søerne
og atter skifter mit forrudebillede:
Frodighed, skvulpende kvæg og
velholdte gårde…

Blæsten som et billede på Guds ånd
I Thy blæser det meget. Thy ligger tæt på Vester-
havet og landskabet bærer præg af vestenvinden. 
Vinden i sig selv – kan man ikke se. Man kan se 
træernes grene bevæge sig i blæsten, men vinden i 
sig selv – er usynlig. Men det betyder ikke, at vin-
den ikke findes, fordi vi ikke kan se dén. Sådan er 
det også med Guds Ånd – Helligånden. Den er li-
gesom et kæmpe åndedræt i verden. Vi kan ikke se 
dén, men sommetider kan man mærke dén – som 
f.eks. ét øjeblik af stor fylde. Vinden og luften er 
naturelementer, som Helligånden ofte beskrives 
med. Vinden er også synonymt med renselse. Sjæl 
og sind bliver renset i vinden. Det oplever man 
også, når man sejler et par dage på Limfjorden. Det 
er på mange måder velgørende.

Ligesom vinden finder Guds Helligånd vej til 
menneskets ånd. Når menneskets lille ånd bliver 

grebet af Guds store Ånd kommer mennesket i 
en tilstand af grebethed – en tilstand af tro. Har 
du nogensinde oplevet sådan en tilstand? Det kan 
være, at du føler, at Gud aldrig taler til dig. Du sy-
nes måske, at du aldrig har oplevet, at Gud taler 
til dig på samme måde, som Han taler til de store 
profeter i Biblens skrifter. Nej, dét har du nok ikke 
oplevet, for Guds måde at tale til os er som oftest 
langt mindre spektakulært. Gud taler derimod til 
os igennem vores samvittighed. I samvittigheden 
møder vi Guds ånd, der vejleder os. Helligånden 
blæser ikke som en vilkårlig vind, dén finder ind i 
os, oplyser og guider os – i livet. For Gud har no-
get at sige os – igennem Hans Ånd. Derfor skal vi 
trække vejret dybt, bruge vores samvittighed og 
lade Guds ånd finde ind i os. Med andre ord lade 
Helligånden udfolde sig i os, således at vi kan bære 
gode frugter i vores måde at leve på. Ikke mindst i 
den måde vi lever med hinanden på, så menneske-
livet kan blomstre i glæde og bære gode frugter, 
som det er Guds vilje.

Hjemturen
Næste morgen sejlede vi tilbage til Vilsund.  Der 
blæste en vestlig vind og vi skød en god fart. Un-
dervejs hjemover fik vi et spektakulært syn: På 
stranden, lige ved vandkanten, lå der 10-12 sæler 
og solede sig. Et flot syn. Vi fik et billede af dem.

Efter den gode sejltur i sjægten, og med en op-
levelse rigere, får jeg lyst til begejstret at udbryde:

…Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør
I kuling fra Hals og til Harboør...

Med sommerlige hilsener
Jesper Wiborg Andersen

Sæler set den 17. juli på stranden syd for Vilsund.
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MØDER

KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag 1. september kl. 19.30 
hos Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6.
Tirsdag 6. oktober kl. 19.30 
hos KFUM/K, Rosenkrantzgade 6 i Thisted:
»Søren Kirkegårds opfattelse af, hvad det vil sige at 
blive og være et kristent menneske« – et alvorligt, 
men også humoristisk foredrag. Ved Poul H. Poulsen.
Tirsdag 3. november kl.19.30 
hos Hanne og Anton Mikkelsen, Møgelvej 118.

Fredag 27. november kl. 18.00 
Adventshygge hos Hanne og Gunner Poulsen, 
Kvædevej 12.

DANMISSION- MISSION AFRIKA
Onsdag 2. september kl. 14.30
Hilda Tousgård, Bakkevej 20.
Onsdag 7. oktober kl. 14.30
Henny Kloster, Frejasvej 1.
Onsdag 4. november kl. 14.30
Marie Holm, Næstrupvej 5.

Siden sidst-rubrikken indeholder oplysninger om 
de kirkelige handlinger (dåb, vielser og begravel-
ser), der har fundet sted i vore fire kirker – siden 
sidste kirkeblad.

 
Skjoldborg Kirke:
Døbte: Ida Haaning Gregersen, Mille Spanggaard 
Bunk, Frederik Wiborg Andersen.

 
Kallerup Kirke:
Begravede: Mogens Poetzsch.

 
Sjørring Kirke:
Døbte: Olivia Grønkjær Kristensen, Naya Verna 
Johannessen, Freja Margon Poulsen, Frederik 
Kirsmeyer Kjær.
Viede: Camilla Melgaard Jensen og Simon Søgaard 
Lang. Ronnie Vestergaard og Hanne Thorsgaard 
Højland.
Begravede/bisatte: Magda Jacobsen.
 
Thorsted Kirke.
Døbte: Kevin Gade Grønkjær.

OM BARNEDÅBSIDEN 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 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 Wiborg Andersen
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ARRANGEMENTER

 
HØSTFEST I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
torsdag d. 17. september kl. 19.30
Falckredder, Henning Sørensen fra Nykøbing (op-
vokset i Skjoldborg) taler over emnet: 
Er der grund til at holde høstfest? 
Lokale musikere spiller til fællessang. 
Alle er velkomne!

SANGAFTEN I KALLERUP KIRKE
onsdag d. 30. september kl. 19.30
Høsten er i hus, og efteråret står for døren…

Vi indbyder folk til at komme til syng-sammen 
aften i Kallerup Kirke, hvor vi vil synge nogle af 
vores bedste høst- og efterårssange. 

Organist Annette Boch Pedersen sidder ved 
klaveret, og der er mulighed for at ønske sange fra 
Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog.

Undervejs byder menighedsrådet på en kop kaf-
fe/ the/saft og småkager.

Alle er velkommen - og der er fri entré.

SOGNEEFTERMIDDAG - UDFLUGT
tirsdag d. 6. oktober kl. 14.30
Vi besøger Liv Stange, Skyumvej 83, Gærup, 7752 
Snedsted. 

Liv vil fortælle om sit arbejde med at væve kir-
ketekstiler, og hendes mand Aksel Kristensen vil 
fortælle om sin stensamling.

Mangler du kørelejlighed kan du ringe til: Kir-
sten Thinggaard, tlf. 6070 7905 eller Lisbeth Horn-
strup, tlf. 3057 0488.

SOGNEAFTEN PÅ SJØRRING SKOLE
onsdag 28. oktober kl. 19.30
Kasper Bendix Johnsen er hjerneforsker fra Aal-
borg Universitet. Han vil fortælle om sin forsk-
ning. Kasper skriver: »Vi bliver ældre og ældre, og 
med den stigende alder øges risikoen for at blive 
ramt af alvorlige sygdomme i hjernen. Igennem de 
seneste årtier har man udviklet utallige nye for-
mer for medicin, som kan være med til at reducere 
symptomer og måske endda kurere en bestemt 
sygdom i hjernen – dog kan meget af denne me-
dicin ikke nå frem til hjernen. Foredraget kommer 
til at omhandle hjernen, dens opbygning og funk-
tioner med fokus på den såkaldte blod-hjerne-bar-
riere. Jeg vil give et indblik i problematikken ved 
blod-hjerne-barrieren i forhold til at kunne levere 
medicin ind i hjernen.«

Alle er velkomne.

Kasper Bendix Johnsen, der på billedet overrækkes 
Roblon Prisen for sin forskning i hjernekræft, har fa-
milierødder i Sjørring.

søndag den 23. august kl. 14.00.

Gudstjenesten foregår på Sjørring Fælled.  
Et lokalt band, under ledelse af Kristina Brogaard, medvirker.  

Efter gudstjenesten synger vi fra Højskolesangbogen og nyder fællesskabet med vor medbragte  
kaffe og kage. Medbring gerne stol/tæppe og beklædning i forhold til vejret. Alle er velkomne.

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup menighedsråd.

Friluftsgudstjeneste på Sjørring Fælled
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ARRANGEMENTER

VI SOM ER SØGENDE 
– EN POETISK KONCERTFORTÆLLING
i Tilsted kirke onsdag d. 2. september kl. 19.30
Tilsted kirke får denne aften besøg af forfatteren 
og salmedigteren Iben Krogsdal.

Koncerten, »Vi som er søgende«, er en anderle-
des, poetisk og musikalsk opførelse af nye salmer, 
særligt sammensat til opførelse i kirker. Koncer-
ten er bygget op om en række poetiske salmer og 
fortællinger af forfatteren Iben Krogsdal om det at 
være søgende, troende og tvivlende i en moderne 
verden. Nogle af teksterne oplæses af forfatteren 
selv. Andre synges og spilles af salmekomponister-
ne Maria Kynne (sang) og Thomas Reil (klaver).

I musikken mødes jazz, pop og Balkan-toner 
med dansk salmetradition og moderne poesi.

Koncertfortællingen er både en musikalsk op-
levelse og en poetisk vækken-til-eftertanke, trøst 
eller forhåbning.

 Tilhørerne får også mulighed for at synge med 
på fællessange. 

Entré: 30 kr. Alle er velkomne.

Maria er sangerinde og komponist, Iben Krogsdal er 
forfatter og salmedigter, og Thomas Reil er pianist.

STJERNESTUND I SKJOLDBORG KIRKE
 den 24. september kl. 17.00
»Stjernestund« er en kort børnegudstjeneste i kir-
ken – med efterfølgende aftensmad på Skjoldborg  
skole. Arrangementet henvender sig til alle med 
bopæl i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup 
sogne – samt Tilsted sogn.

Pris for aftensmad: 30 kr. pr. voksen/gratis for 
børn. Tilmelding senest 20. sept til: sognepræst 
Jesper Wiborg Andersen tlf. 97931061 eller mail: 
jeka@km.dk

 
 
MORTENS AFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD
tirsdag den 10.nov. kl. 18.00
Foredraget holdes af Ruth B. Christensen, der er 
leder af KFUMs soldaterhjem. Hun vil fortælle om 
sine udsendelser til verdens brændpunkter. 

Efter foredraget serveres der andesteg med til-
behør til 100 kr./pers. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest den 4. november til: 
Klaus Brostrøm på tlf.: 9792 4617 eller 2724 5002. 
Mail: klausbrostrom@gmail.com

BABYSALMESANG I HUNDBORG KIRKE
torsdage kl. 10.30-11.30 
Forløbet med babysalmesang strækker sig over 
otte gange med start den 22. oktober. 

Tilmelding og yderligere informationer til: or-
ganist Annette Boch Pedersen, tlf. 9793 3940 eller 
e-mail:  annetteboch@gmail.com  
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NYT FRA KIRKEGÅRDENE

Gå rundt om kirken!
Hvor ofte går du en tur rundt om din kirke? Nok 
ikke ofte, for sædvanen er jo, at vi går ind i kirken 
til en kirkelig handling. Men prøv lige at gå en tur 
rundt om Skjoldborg Kirke. Når du runder hjørnet 
til den østre gavl, så mangler der noget. Den gamle 
faldefærdige klokkestabel er borte! Kigger man op 
på den nyfugede østgavl sladrer kun et par sorte 
streger øverst om, at der engang har stået en klok-
kestabel her. Og tag så et nøje kig på murens smuk-
ke kvadersten, som nu kan komme til deres rette. 
I alle røde, brune og grå nuancer danner de et far-
vespil, der må gøre enhver kunstner misundelig. 
Men stenene er jo også Vorherres skaberværk.

Tilladelsen fra stiftet til at fjerne klokkestab-
len kom sidst i år 2014, og nu trekvart år senere 
er opgaven udført. Man kan nu igen gå sikkert til 
kirkens østgavl. Og kirkeklokken lyder stadig over 
landsbyen, idet der ikke har været klokke i den nu 
nedtagne klokkestabel siden det store træklokke-
tårn blev bygget for mere end 20 år siden.

 Kirkesyn
Den 3. juni var der det årlige kirkesyn ved pastora-
tets fire kirker. I kirkesynet deltog menighedsråds-
formanden, kirkeværgerne, menighedsrådsmed-
lemmer, graverne, præsten og en bygningskyndig. 
Kirkerne blev kigget efter, både ude og inde, og 
heldigvis kunne vi konstatere, at vi har godt vedli-
geholdte kirkebygninger. Selvfølgelig vil der hvert 
år være småting, som trænger til en kærlig hånd. 
På det efterfølgende menighedsrådsmøde blev de 
forskellige mangler drøftet og der blev lavet en pri-
oritering af ønsker til udbedringer. Nogle forbed-
ringer kan klares relativt hurtigt og billigt, men 
større arbejder kræver finansiering fra provstikas-
sen. I menighedsrådet har vi gang i mange opgaver 
ved de fire kirker, men i fællesskab arbejder vi os 
støt og roligt igennem dem. Det betyder også, at vi 
på et tidspunkt ikke længere får brug for så mange 
ekstra eksterne penge, idet vi gerne skulle kunne 
»nøjes« med vedligeholdelse fra driftsbudgettet.

I øjeblikket har vi gang i en større opgave om-
kring gavl og mure på Thorsted Kirke, altertavlen 
og indvendig forskønnelse i Skjoldborg Kirke, Kal-
lerup Kirkes forandring til udvidet brug og endelig 
menighedshuset i Sjørring. Så der bruges en del tid 
på skrivelser og ansøgninger – og venten på svar. 
Men resultaterne skulle gerne tale for sig selv. 

Kirkeværge Jytte Nielsen

I juli måned blev den gamle faldefærdige klokkesta-
bel fjernet.
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TRADITION MED SANGAFTEN I KIRKEN

Kallerup Kirke var fyldt til sidste stol den 5. maj 
2015, hvor der blev holdt en hyggelig sangaften i 
anledning af 70-årsdagen for Danmarks befrielse. 
Det blev en stemningsfyldt aften, hvor vi sang for-
årssange og befrielsessange. 

Raghild Thomsen fortalte en personlig øjenvid-

ne-beretning fra krigens tid og befrielsesdagene 
for 70 år siden.

I efteråret fortsætter den gode tradition med 
sangaften – denne gang med »høsten« som tema. 
Det er den 30. september i Kallerup kirke. (Se side 
5 i kirkebladet).
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AFSLUTNING MED MINI-KONFIRMANDER

Søndag den 10. maj 2015 afsluttedes forløbet 
med mini-konfirmanderne fra Sjørring-Thor-
sted-Skjoldborg-Kallerup. Afslutningen foregik 
i Skjoldborg kirke og præstegård. Efter børne-
gudstjenesten, hvor mini-konfirmanderne bidrog 
med flere sang-indslag, deltog børn, søskende og 

forældre i et udendørs familieløb med forskellige 
konkurrencer. Dagen sluttede med snobrød og bål, 
samt kåring af vinderholdet.

Der starter et nyt mini-konfirmandforløb i for-
året 2016.
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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. 07.00-15.00. 
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. 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
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er bar-
nets forældre ugifte og ønsker de fælles forældremyndig-
hed, 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 borgerser-
vice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her med-
bringes 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, nav-
neændring 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. 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.

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 telefon-
svareren i præstegården til den 
tjenestegørende præst: 

Mariann Dahl Amby, 
Silstrupvej 34, Tilsted, 
7700 Thisted
Tlf. 9792 1750,  
mail: mda@km.dk
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

September

06. 14.s.e.trin. 10:30 - 09:00 -

13. 15.s.e.trin. - 09:00 10:30 -

20. 16.s.e.trin. 09:00 MA - - -

27. 17.s.e.trin. - 14:001 - 10:30 Høst

Oktober

04. 18.s.e.trin. 10:30 Høst - - 09:00

11. 19.s.e.trin. 09:00 - 10:30 Høst2 -

18. 20.s.e.trin. - 10:30 09:00 -

25. 21.s.e.trin. - - 10:303 -

November

01. Alle Helgen 10:30 - 19.004 -

08. 23.s.e.trin. 09:00 - - 10:30

15. 24.s.e.trin. - 09:00 MA 14:00 HSK -

22. s.s. i kirkeåret 09:00 AMN - - -

29. 1. s. i advent 09:00 - 10:30 -

December

06. 2. s. i advent 10:30 - 09:00 -

13. 3. s. i advent 10:30 - - 09:00

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

HSK = Helle Sommer Kjærgaard  /  MA = Mariann Amby  /  AMN= Anne Marie Nande Kraft

1. Høstgudstjenesten i Thorsted Kirke afholdes 27. september kl. 14.00, hvor både frimenighedspræst Pe-
ter H. Jensen og sognepræst Jesper Wiborg Andersen medvirker. Efter gudstjenesten inviteres menigheden 
til kaffe på Thorsted Friskole, hvor Peter H. Jensen fortæller en historie.

2. Spejderne fra Skjoldborg-Stagstrup medvirker ved høstgudstjenesten i Skjoldborg Kirke 11. oktober.

3. Menighedsmøde for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sogne. Efter gudstjenesten søndag den 
25. oktober kl. 10.30 i Skjoldborg Kirke indbydes alle sognenes folkekirkemedlemmer til menighedsmøde 
og let frokost i Skjoldborg præstegård. På mødet vil rådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det 
forløbne år og planlagt virksomhed i det kommende år, samt regnskab og budget.

4. Ved gudstjenesten til Alle Helgen kl. 19.00 i Skjoldborg Kirke medvirker sangere med forskellige ind-
slag.

Ved årets høstgudstjenester er der kollekt. Der samles ind til Møltrup Optagelseshjem og Folkekirkens 
Nødhjælp.

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 (dec.2015-feb. 2016) 
er den 20. oktober 2015. Materialet 
indsendes til: Sognepræst Jesper 
Wiborg Andersen, jeka@km.dk


