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KIRKE OG SOGNENYT
LÆS OM:
#MIRAKEL OG UNDER #NYT FRA KIRKEGÅRDENE
#ARRANGEMENTER OG MEGET MERE

SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

KALLERUP KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

SJØRRING · THORSTED · SKJOLDBORG · KALLERUP

FORSKELLEN PÅ ET MIRAKEL OG ET UNDER
Ordet »mirakel« forekommer ikke i den autoriserede Bibel. Det gør derimod ordet »under«. Hvad
er forskellen på et mirakel og et under?
Et mirakel er en uforklarlig og heldig begivenhed, som vi sommetider møder i livet. Et eksempel:
To biler støder frontalt sammen og ingen kommer
til skade. Eller: En mand spiller lotto og vinder
flere millioner kroner. Eller: En luddoven student
går op til eksamen og får et 12-tal. Når vi hører om
sådan noget, står vi et øjeblik og virrer med hovedet og konstaterer, at der sker dog de særeste og
heldige ting i verden. Vi forstår ikke et muk, men
går videre og glemmer det hele. Miraklet eller dét,
der er sket, gør ikke livet væsentligt anderledes for
os. Vi bliver blot en smule forbavsede.
Hvad er så et under? Et under er Guds indgriben, der gør vores liv nyt. Helt nyt. Underet behøver ikke at være uforklarligt. Det kan være ganske
almindelige og forklarlige ting, der dagligt sker.
Lad mig give tre eksempler på undere:
En syg mand køres til operationsbordet og er
bange. Men så kommer pludselig Jesu ord på korset til ham: »Fader i dine hænder betror jeg min
ånd.« Og den syge bliver tryg og operationen lyk-
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kes. Og så ligger manden bagefter i sin seng og
stråler af lykke. For det var et under, der var sket
med ham. Han havde oplevet jorden blive løftet op
mod Himlen.
Min hustru og jeg oplevede den lykke at få vores
første barn i maj måned – i år. Den dag, hvor barnet kom til verden, var som et under. En fødsel er
en særlig begivenhed, der løfter nybagte forældre
mod Himlen – i lykke. Senere følger andre små undere. Det første smil, det første grin, etc.
Et tredje eksempel: En ensom mand sidder i sit
hus og brænder efter at se et andet menneske: I sit
stille sind beder han: »Gud – send mig et menneske.« Kort tid efter ringer det på døren, og derude
står en gammel ven, der lige kom forbi. Da han er
gået igen, sidder manden tilbage og takker Gud –
for det under, der var sket.
Igen er det noget dagligdags. Vi er nede på
jorden. Men her er jorden ligesom løftet op mod
Himlen. Ja – det er faktisk underet i en nøddeskal.
Nogle undere er sære og uforklarlige, mens andre
er helt almindelige og forklarlige. Men fælles for
dem er, at de løfter os op mod Himlen. De mennesker, der oplever underet, nøjes ikke med at virre

FORSKELLEN PÅ ET MIRAKEL OG ET UNDER
forvirret med hovedet og gå videre. Nej, de, der
oplever et under, er selv blevet løftet med op mod
Himlen og véd med sig selv, at »det her er kommet
til mig – ovenfra«.
Der er derfor himmelvid forskel på et mirakel
og et under. Forskellen er himmelvid. For der er
Himlen til forskel. Fik vi valget mellem et mirakel
og et under, om det så er valget mellem et flot og
imponerende mirakel, og et lille uanseligt under,
burde vi sige; giv mig underet. For det er undere
mit liv trænger til. Jeg trænger til at blive løftet
mod Himlen. Vi går til uden underet. Ja – vi går til,
hvis vi ikke engang imellem får lov at blive løftet
fra jorden mod Himlen.
I Det Nye Testamente er der en beretning, der
hedder »Bespisningen af de fem tusind« (Johannes
Ev. kap.6,1-15). Beretningen handler om, at Jesus
gør et under ved at bespise fem tusind mennesker
med blot fem brød og to fisk. Det er ørkesløst at
diskutere om Jesus kunne gøre det under eller ej.
Selvfølgelig kunne han det. Der er imidlertid en
lille detalje i beretningen, som det er værd at hæfte
sig ved. Nemlig linjen: »Så tog Jesus brødene, takke-

de, og delte ud til dem, der sad dér. På samme måde
også med fiskene…« (Joh. 6. v. 11) Sådan gjorde Jesus sit under »i takkens tegn«, så at sige.
Sådan er det også i dag takken, som det hele drejer sig om, når vi taler om undere. Det er gennem
takken, at et menneske oplever det underfulde: at
jorden løftes mod Himlen.
At sige tak til Gud er en hovedsag for et menneske. Det er takken, der om jeg så må sige er »den
skål«, som mennesket modtager Guds undere i.
Og hvis den skål mangler – hvad så? Så siver Guds
godhed bort mellem fingrene på os – og spildes. På
den måde er det vores tak – eller for nu at bruge et
gammeldags ord: taksigelsen, der for et menneske
gør et mirakel til et under. Hvis vi indstiller vores
liv på taksigelse, så er der ingen ende på den række
af Guds gode undere, der venter os i livet.

SIDEN SIDST

OM BARNEDÅB

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

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.«

Skjoldborg Kirke:
Begravede/bisatte: Ida Villesen, Else Bisgaard.
Sjørring Kirke:
Døbte: Alma Nisted Frøkjær, Mads Mogensen
Viede: Anne Buchhave Olsen og Henrik Krogsgaard Nielsen
Begravede/bisatte: Jens Skaarup.
Thorsted Kirke.
Døbte: Eik Nissen Kristensen.

»Vi rækker vore hænder frem som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv!« (DDS 367)
Jesper Wiborg Andersen

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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MENIGHEDSMØDE 2015
Efter gudstjenesten i Skjoldborg Kirke søndag den
25. oktober var ca. 20 mennesker samlet til det årlige menighedsmøde i Skjoldborg præstegård.
Kontaktperson Børge Hornstrup redegjorde
for personale-situationen. Maj-Britt Christiansen
redegjorde for organist-situationen i fravær af fast
organist til Sjørring og Thorsted Kirker.
Kirkeværge Ejner Heskjær orienterede om, hvad
der er blevet renoveret på Thorsted Kirke og kirkegård. I Thorsted Kirke er der problemer med orglet, der er angrebet af orm. Der er givet grønt lys for
renovering af Thorsted kirkes vest-gavl.
For Sjørring Kirkes vedkommende er skader i
tårnet blevet udbedret. Kalkning af Sjørring Kirke
er udskudt til næste år.
Kirkeværge Lisbeth Hornstrup (Skjoldborg
Kirke) berettede om fjernelsen af klokkestablen og

restaureringen af altertavlen, der genindvies ved
en festlig gudstjeneste 1.s.i.advent.
Børge Hornstrup orienterede om situationen
med projekt Kallerup Kirke. Der er indkaldt til
møde den 30. november hos biskoppen i Aalborg.
Kirsten Humlum fortalte om projekt Sjørring
sognehus, hvor vi afventer tilbud fra HusCompagniet.
Kirsten Fonseca gennemgik årsregnskab for
2014 og budget for 2015.
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen afsluttede
med en gennemgang af det forgangne års kirkelige
aktiviteter, samt kommende arrangementer. De
tilstedeværende bød ind med nye idéer til kirkelige aktiviteter.

HØSTOFFER 2015

MINIKONFIRMAND

Ved vore fire høstgudstjenester blev der holdt offergang. Følgende beløb blev indsamlet.
Thorsted kirke: 1378,50 kr.
Sjørring kirke: 1007,50 kr.
Kallerup kirke: 2900 kr.
Skjoldborg kirke: 1375 kr.
I alt blev der samlet 6661 kr. ind. Pengene går i år
til Folkekirkens Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem.

Der starter et forløb for mini-konfirmander i
marts 2016. Der vil komme en invitation til 3. klaserne igennem Snedsted Skole og Sjørring Skole.
Forløbet foregår på Sjørring Skole.

Jesper Wiborg Andersen

Hold øje med vores hjemmeside (stsk-kirker.dk)
Sognepræst, Jesper Wiborg Andersen

MØDER
KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Onsdag 6. januar kl. 19.30
hos Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6,
7700 Thisted.
Tirsdag 2. februar 2016
hos KFUM/K i Thisted, Rosenkransgade 6
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DANMISSION- MISSION AFRIKA
Onsdag den 2. december kl. 14.30
hos Betty Johnsen, Dissingsgade 9
Onsdag den 6. januar kl. 14.30
hos Lilian Linde, Frejasvej 20.
Onsdag den 3. februar kl. 14.30
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47.

ARRANGEMENTER

Festgudstjeneste i Skjoldborg Kirke
søndag den 29. november kl. 10.30.
Altertavlen fra Skjoldborg Kirke er i øjeblikket til restaurering ved Bevaringscenter Nordjylland
– betalt af A.P. Møller-fonden. Ved denne festlige gudstjeneste, hvor Nordvestjysk Pigekor medvirker,
vil vi genindvie en funklende ny-restaureret altertavle.
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup menighedsråd.

NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE
Det er blevet tid til grandækning på vore kirkegårde, så graverne og medhjælperne har travlt med at
pynte på kirkegårdene forud for julehøjtiden. Så
tag en tur på kirkegården, og nyd det gode håndværk og de flotte resultater på gravene. Personalet
gør sig umage – tak for det!
Renoveringerne ved Thorsted Kirke er ved at blive
planlagt. Det drejer sig om dræning ved vestgavlen,
samt opsætning af kirkeklokken i en vuggebom i
klokkekammen. Når dette er udført skal området
vest for gavlen planeres og anlægges med græs, så
det ser ordentlig ud. Det forventes at arbejdet kan
udføres i foråret, så fugtigheden i kirken vil ændres til det bedre.
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ARRANGEMENTER
CAFÉ-EFTERMIDDAG
I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
tirsdag den 8. december kl. 14.30
Vi julehygger – alle er velkomne. Kaffe: 20 kr.
Arrangør: Jytte Winther og Betty Johnsen.
SYNG JULEN IND I SJØRRING KIRKE
- musikalsk aftensgudstjeneste
søndag den 6. december kl. 19.30
Sjørring-koret under ledelse af Svend Ejler Gregersen har sammensat et sangprogram til denne
aften. Lokale musikere medvirker. Kom og vær
med til at synge julen ind. Alle er velkomne. Efter
gudstjenesten er der kaffe og småkager. Fri entré.
JULE-FÆLLES-SANG I KALLERUP KIRKE
tirsdag d. 22. 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 og sange sammen i Kallerup kirke. Der serveres kaffe og småkager. Annette Boch Pedersen
sidder ved klaveret. Fri entré.
JULEKONCERT I
SJØRRING KIRKE
tirsdag den 15. december kl. 19.30
Thy-koret under ledelse af Nanna
Kjær byder denne aften på et blandet
repertoire af julesange.
Undervejs i koncerten vil præsten
fortælle en historie og organisten
spiller til fællessalmerne.
Alle er velkomne. Gratis entré.
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SOGNEAFTEN I
SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
torsdag den 21. januar kl. 19.30
»Tro når eksistensen udfordres«. Sygehuspræst
Sigrid W. Kjær fortæller om sit arbejde på Thisted
Sygehus. Kaffe 20 kr. Alle er velkomne!

ARRANGEMENTER
SANGAFTEN I KALLERUP KIRKE
MED »SVENSKE VISER OG
SANGE«
torsdag den 4. februar kl. 19.30
Vi synger svenske viser og sange med De
Eventyrlystne fra Thyholm. Gruppen
består af to ægtepar, Birthe og Eskild
Højgaard samt Merete og Anton Lyhne.
Vægten ligger på den store, svenske
visetradition, men der vil være afstikkere til de andre nordiske lande, som
har så meget at byde ind med. Der vil
også være eksempler på »De Eventyrlystnes« egne sange, som er skrevet i
sammenhæng med deres fortællinger
om Carl Larsson, Anders Zorn, Selma
Lagerlöf og Dan Andersson. Vi byder på
en kop kaffe med brød. Fri entré.
Arrangør: Foreningen Norden.

Alle nationaliteter i Thy inviteres til:

TAIZÉ-GUDSTJENESTE
mandag den 1. februar kl. 19.00 i Hillerslev Kirke
Kom som du er. Vær med til fællessang, bøn og lystænding.
Join us in singing and prayer. Light a candle.
Oplev Guds nærvær og det kristne fællesskab på tværs af nationalitet, sprog og trossamfund!
Experience God’s presence and the Christian fellowship across nationality,
language, culture and church-denominations!
Behov for transport? / Need a lift?
Eller tilbyder du kørsel? / Or if you offer to drive:
Kontakt Benno Møller Hansen, tlf. 2466 2437.
Arr.: Hillerslev-Kåstrup menighedsråd og kirkerne i Thisted provsti

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp sker efter gudstjenesten d. 13. marts 2016.
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STJERNESTUND I KIRKEN
Onsdag den 9. marts i Sjørring Kirke kl. 17.00.
- børnegudstjeneste, alle er velkomne.
»Stjernestund« er en kort børnegudstjeneste i kirken – med efterfølgende aftensmad på Sjørring
skole. Arrangementet henvender sig til alle med
bopæl i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup
sogne – samt Tilsted sogn. Denne gang medvirker
spejderne fra Vang. Alle er velkomne. Pris for aftensmad: 30 kr. pr voksen/gratis for børn.
Tilmelding senest den 6. marts til: sognepræst Jesper Wiborg Andersen på mail: jeka@km.dk eller
tlf. 9793 1061

Fællesspisning og hygge efter stjernestund.
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ALTERTAVLEN I SKJOLDBORG KIRKE
Den 21. september blev altertavlen i Skjoldborg
Kirke taget ned i enkeltdele og kørt til Bevaringscenter Nordjylland i Vodskov.
I skrivende stund er altertavlen ved at blive rengjort, og på billedet er konservator Laura Hesel
Bonde ved at rense den for mange års snavs og sod,
og bag det sortgrå kommer guldet frem.
Det er så meningen, at altertavlen efter rengøring skal have ny forgyldning, samt males op. Det
bliver rigtig spændende at få tavlen tilbage til ko-

ret, som også er blevet frisket op under fraværet
af altertavlen. Der er kommet nyt antependium,
knæfaldet er blevet malet og har fået nye knæhynder. Alle bænkene i kirken har også fået nye hynder.
Så vi kan glæde os til 1. søndag i advent, hvor vi
kan sidde behageligt og betragte den nyrenoverede
altertavle, som da er tilbage i kirken.
Jytte Nielsen
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BØRNES IDEN
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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

09:00

-

10:30 1 KK

-

06. 2. s. i advent

19:302

-

09:00

-

13. 3. s. i advent

10:30

-

-

09:00

-

-

09:30

-

16. Sjørring Børnehave

09:30

-

-

-

17. Sjørring Efterskole

19:00

-

-

-

-

-

09:00 MDA

-

24. Juleaften

10:30/15:00

16:00

13:00

14:00

25. Juledag

10:30

-

16:00

-

26. 2. juledag3

-

-

-

-

27. Julesøndag

-

-

-

10:30 HSK

14:00 KK

-

16.00 KK

-

-

10:30

09:00

-

10. 1.s.e.H.3.K.

09:00

-

10:30

-

17. s.s.e.H.3.K.

10:30

-

-

09:00

24. Septuagesima

09:00

-

10:30

-

31. Seksagesima

10:30 HSK

-

-

-

12:30 4

-

13:30 4

-

14. 1. s. i fasten

-

-

19:00 MDA

-

21. 2. s. i fasten

-

10:30

-

09:00

28. 3. s. i fasten

09:00

-

10:30

-

10:30

-

09:00

-

NOVEMBER
29. 1. s. i advent
DECEMBER

15. Skjoldborg Børnehave5
5

18. Sjørring Skole
20. 4. s. i advent

10:00/11:00

JANUAR
01. Nytårsdag
03. Hellig 3 Konger

FEBRUAR
07. Fastelavn

MARTS
06. Midfaste

HSK = Helle Sommer Kjærgaard / MA = Mariann Dahl Amby, provst for Thisted provsti / KK = kirkekaffe
1. Festgudstjeneste med Nordvestjysk pigekor (se omtale i bladet)
2. M
 usikalsk aftensgudstjeneste »Syng julen ind« i
Sjørring Kirke – (se omtale i bladet).
3. 2 . juledag fælles-gudstjeneste kl.10.30 i Tilsted Kirke.
KIRKE OG SOGNENYT
Redigering: Sognepræsten
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden

4. B
 egge gudstjenester til fastelavn er børnegudstjenester.
5. G
 udstjenesterne er for både dagplejere og børnehaver.

Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer (marts-juni 2016) er
den 20. januar 2016. 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.

