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Alterbilledet i Skjoldborg kirke er et trærelief, der 
viser De Vise Mænd, der frembærer gaver til Jesus-
barnet. Motivet er hentet fra beretningen i Mat-
thæus evangeliet kapitel 2.

Alterbilledet er udført i 1925 af Axel Poulsen. I 
efteråret 2015 blev alterbilledet restaureret ved Be-
varingscenter Nordjylland. Arbejdet blev udført 
af malerikonservator Winnie Odder. Første led i 
processen var at rense altertavlen for snavs og sod.  
Derefter er det maleri-konservatorens opgave at 
tolke den kunstneriske hoved-intention med vær-
ket. Winnie Odder har arbejdet ud fra følgende 
spørgsmål: Hvad er det, som kunstneren har villet 
udtrykke og fremhæve ved værket? Hvilken me-
tode og hvilke materialer har Axel Poulsen oprin-
deligt anvendt i 1925? Derpå har Winnie arbejdet 
med at ophjælpe farverne på alterbilledet. Det har 
været Winnies ambition at bevare maleriets »lav-
mælte inderlighed«. Arbejdet med altertavlen har 
for Winnie Odder betydet, at hun har fået øjnene 
op for kunstneren Axel Poulsen. Hun har efter-
følgende studeret hans forskellige værker. Hun er 
imponereret af Alex Poulsens billedskærer-teknik 
og hans kunstneriske udtryk.

Legenden om »Den fjerde vismand«   
På alterbilledet ser vi de vise mænd tilbede og 
overrække gaver til Jesusbarnet.

En gammel legende fortæller om en fjerde vis-
mand, Artaban, der boede i det fjerne Persien. Ar-

taban vidste, at når en ny stor stjerne dukkede op 
på Himlen, så betød det, at en ny konge var født i 
det fjerne land, Judæa.

Artaban begav sig ud på den lange rejse for at 
møde den nye konge. Han havde købt tre ædelste-
ne, en rubin, en safir og en diamant. Dem vil han 
give som gave til den nyfødte konge.

Det blev en meget lang rejse med mange forhin-
dringer og mange forsinkelser. Undervejs på rejsen 
hjalp han flere mennesker i nød. Den første han 
måtte hjælpe var en ældre mand, der var blevet 
overfaldet i ørkenen.

Efter rejsen igennem ørkenen nåede Artaban 
frem til Betlehem. Her reddede han en mor og 
hendes barn fra at blive slået ihjel af nogle romer-
ske soldater. Prisen var, at han må forære den før-
ste ædelsten væk – safiren.

På et tidspunkt hører Artaban, at den nyfødte 
konge er draget til Ægypten med sine forældre. Så 
rejste Artaban til Ægypten, men han fandt ikke 
den nyfødte konge. Årene gik og Artaban rejste i 
mange lande – han begyndte at tvivle på, at han 
nogensinde ville finde kongen.  Hans gode hjerte 
løb af med ham mange gange, og til sidst var han 
en fattig mand. Men den sidste ædelsten – diaman-
ten havde han stadig.

Tredive år var der gået, og Artaban nærmede sig 
Jerusalem. Det var ved påsketid. I byen var der en 
sær stemning. Der var soldater alle vegne. Artaban 
fik spurgt en, hvad der var på færde. Manden sva-
rede ham med en hvisken: »Tre oprørere bliver kors-
fæstet i dag. Nogle kalder den ene Jesus fra Nazareth, 
Guds søn og jødernes konge«. Mere fik han ikke at 
vide, før en soldat vinkede dem videre. 

Nu blev Artaban bange. Var han kommet for 
sent? Var det ham, som han havde ledt efter alle 
disse år? Hvor foregik henrettelsen? Han måtte af 
sted. Måske var det meningen med de mange års 
forsinkelse: At han med sin diamant skulle løs-
købe kongen?

I det samme kom tre soldater slæbende med en 
ung pige. Hun skulle sælges som slave. Lige da de 
kom forbi, rev hun sig løs og kastede sig ned og ha-
gede sig fast i Artabans klæder: »Frels mig!« råbte 
hun.

ALTERBILLEDET I SKJOLDBORG KIRKE

Altertavlen inden restaureringen.
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ALTERBILLEDET I SKJOLDBORG KIRKE

Det rev og sled i Artabans indre. To gange var 
hans gaver gået til mennesker – og nu? Han kunne 
ikke lade være: Han trykkede diamanten ind i hen-
des hånd: »Her er din løsesum.«

I det samme blev alt buldermørkt. Byen blev 
rystet af et voldsomt jordskælv. En sten ramte Ar-
tabans tinding og han faldt om. Pigen bøjede sig 
over ham. Han så hendes ansigt, men bag hendes 
ansigt, så han et andet: Kongens ansigt. Han var 
sikker. 

»Tak, Artaban, for dine gaver,« sagde en stemme. 
»Du klædte mig da jeg var nøgen, trøstede mig, da jeg 

sørgede, beskyttede mig, da jeg var svag, købte mig 
fri, da jeg var bundet.« 

»Hvornår har jeg givet dig gaver?,« fremstam-
mede Artaban. »Jeg nåede det jo aldrig.«

»Du klædte mig, da du klædte den gamle, over-
faldne mand i ørkenen. Du beskyttede mig, da du 
beskyttede en kvindes barn i Betlehem. Du købte mig 
fri, da du købte en kvinde fri fra slaveri. Alt, hvad du 
har givet mennesker, har du givet mig.« 

Et lysskær gik over den gamle Artabans ansigt. 
Hans rejse var forbi. Han havde fundet kongen og 
givet ham hans gave.

Malerikonservator Winnie Odder vil komme en 
aften i efteråret 2016 og fortælle om arbejdet med 
alterbilledet.

Restaureringen af alterbilledet er betalt af A. P.  
Møller Fondet.
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PÅSKEMORGEN MED HARPEMUSIK

MØDER

KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 1. marts kl.19.30 
hos KFUM/K, Rosenkransgade 6 i Thisted.
Journalist Per Hansen ved TVMidtVest: 
»Blandt originaler og andet godtfolk«
Tirsdag den 5. april kl. 19.30
hos Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2.

DANMISSION - MISSION AFRIKA
Onsdag d. 9. marts kl 14.30 
hos Henny Kloster, Frejasvej 1, Sjørring
Onsdag den 6. april kl 14.30 
hos Betty Johnsen, Dissinggade 9, Sjørring.
Onsdag d. 4. maj kl 14.30 
hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47.

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

 
Sjørring Kirke:
Døbte: Victoria Ingrid Andersen, Freya Landbo 
Hovmand.
Begravede/bisatte: Rikard Nielsen Skinnerup, Ka-
ren Marie Landbo.

Skjoldborg Kirke:
Døbte: Alma Hammer Svaneborg.
Begravede: Thora Marie Josefsen, Astrid Kristine 
Holm.

Kallerup Kirke:
Døbte: Embla Berglind Rysgaard.

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

Søndag den 27. marts kl. 05.30 i Skjoldborg Kirke
Til vores tidlige morgengudstjeneste deltager Ma-
nuela Rauff, der er klassisk sanger, sangskriver og 
harpenist. Hun vil spille på harpe og synge un-
dervejs i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er alle 
velkomne ved morgenkaffe i konfirmandstuen i 
Skjoldborg præstegård (Østergårdsvej 3, 7700 Thi-
sted). Menighedsrådet sørger for rundstykker, og vi 
vil bede om, at alle har lidt med til morgenbordet 
(kaffe, the, marmelade, honning, ost m.m.), som 
stilles på fællesbord. Alle er velkomne.
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ÅRETS KONFIRMANDER 2016

Sjørring Kirke 
Bededag 22. april kl. 10.30

Sebastian Dalgaard Hedegaard
Rebecca Dalgaard Høegh

Gustav Anton Mommer Hjort
Jacob Tøfting Jensen
Majken Daniela Ravn

Jonas Thiesen Søe
Sofie Møller Jensen

Simon Dahl Poulsen
Emma Rytter Bekhøj Jonasen

Jasmin Bang
Ebbe Bust Facius

Clas Hedegaard Andersen
Johanne Amby Ubbesen

Christian Eriksen
Fiona Elisabeth Bagge

Kallerup Kirke 
søndag den 24. april kl. 10.30

Pernille Bang Jensen
Katrine Klim Petersen

Anja Vestergaard Jensen
Maria Tøfting Jensen

Andreas Haugaard Enemærke

MINIKONFIRMANDER

SOGNEAFTEN I KONFIRMANDSTUEN

Tirsdag den 1. marts starter et forløb med mini-
konfirmander. Forløbet kører hver tirsdag efter 
skoletid kl. 14:20-15:45 på Sjørring Skole. Mini-
konfirmandforløbet er henvendt til alle 3. klasses 
elever med bopæl i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg- 

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

Konfirmation 2017:
Sjørring Kirke 12. maj 2017

Skjoldborg Kirke: 14. maj 2017

Indskrivningsdato for forløbet 2016-17:
Søndag d. 19. juni

Skjoldborg Kirke kl. 16.00
Sjørring Kirke kl. 19.30

Skjoldborg præstegård tirsdag den 8. marts kl. 19.30

Vi mangler at sætte navne på en del af »vores« 
konfirmander på de gamle billeder på væggen i 
konfirmandstuen. De årstal, der mangler særligt 
at blive sat navn på er: 1965-1967, 1970, 1976-1977 

og 1993 – og enkelte andre personer fra de andre 
årgange. Kom og hjælp os med at sætte navn på 
de forskellige konfirmander på billederne. Der vil 
blive serveret kaffe og kage. Alle er velkomne.
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ARRANGEMENTER

VELKOMMEN OM BORD 
TIL EN UFORGLEMMELIG REJSE
Onsdag den 30. marts kl. 19.30 
i Skjoldborg præstegård
Øjvind Thomasen fortæller, hvordan man med 
små fly kan gøre en verden til forskel i verdens mest
afsondrede og ufremkommelige egne. 

Alle er velkomne. Arr: Sjørring-Thorsted-
Skjoldborg-Kallerup sogne.

STJERNESTUND I SJØRRING KIRKE
Den 9. marts kl. 17.00
»Stjernestund« er en kort børnegudstjeneste i kirken - med ef-
terfølgende aftensmad på Sjørring skole. Arrangementet hen-
vender sig til alle med bopæl i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup sogne – samt Tilsted sogn. Denne gang medvirker 
spejderne fra Vandet samt Spirekoret. Alle er velkomne.

Pris for aftensmad: 30 kr. pr. voksen / gratis for børn. Til-
melding senest 6. marts til sognepræst Jesper Wiborg Ander-
sen på mail: jeka@km.dk eller tlf. 9793 1061.

Næste Stjernestund er i Tilsted kirke den 19. maj kl. 17.00 
med efterfølgende aftensmad i Tilsted præstegård. Tilmelding 
til præst Helle S. Kjærgaard, hsk@km.dk

MUSIKALSK GUDSTJENESTE
MED THY GOSPEL KOR
Søndag den 3. april kl. 14.00
i Sjørring Kirke
Kom og deltag i en anderledes gudstje-
neste. Til denne musikalske gudstjene-
ste vil Thy Gospel Kor under ledelse af 
Birgit Muff synge flere gospelsange for 
os og fortælle om sangenes betydning. 
Alle er velkomne.

SANG-EFTERMIDDAG I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
Torsdag den 21. april kl. 14.30
Sjørringkoret under ledelse af Svend Ejler Gregersen vil synge for os denne eftermiddag. Svend Ejler Gre-
gersen vil fortælle om sangene og der vil også være fællessang undervejs i programmet.
Alle er velkomne. Kaffe: 20 kr.
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ARRANGEMENTER

»ALLE KIRKER SYNGER« I KALLERUP
Onsdag den 4. maj kl. 19.00
Et salmesangforløb, hvor alle kirker i Thisted Provsti har mu-
lighed for at deltage. De lokale præster, organister og kirkesan-
gere vil de enkelte aftener introducere, synge for, indlære og 
lede salmesangen - der bliver afbrudt af en kort pause, hvor der 
fortælles om »aftenens kirke«. Forløbet starter således i Tilsted 
Kirke. Vi håber mange fra menighederne i Thisted provsti vil 
bevæge sig over sognegrænser for at synge salmer i et større 
fællesskab.
 
Programmet for »Alle kirker synger«
Thisted Provsti 2016:
  d.  2/ 3: Tilsted Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  6/ 4: Klitmøller Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  4/ 5: Kallerup Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  1/ 6: Tømmerby Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  3/ 8: Thisted Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  7/ 9: Sennels Kirke kl. 19.00-20.15.
  d.  5/10: Kåstrup Kirke kl. 19.00-20.15.
  d. 2/ 11: Ræhr Kirke kl. 19.00-20.15.

Se mere på www.thistedprovsti.dk/allekirkersynger

Alle kirker synger

”Giv mig, Gud, en salmetunge,
så for dig jeg ret kan sjunge

højt og lydelig”

THISTED PROVSTI 2016-2017

KIRKER - THISTED PROVSTI

Tilsted

Kallerup 

Thisted

Kåstrup

Hunstrup

Vorupør

Klitmøller

Tømmerby

Sennels

Ræhr

Nors

Skinnerup
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HJÆLP TIL FLYGTNINGENE 
I NÆROMRÅDERNE
søndag den 8. maj kl. 14.00
Sammen med mange andre sogne i Thisted provsti 
er Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup kirker 
med-indbydere til nedenstående arrangement:

Støttekoncert til fordel for flygtninge i nærområ-
derne søndag den 8. maj kl. 14.00 i Teutonersalen 
i Thisted.

En række lokale musikere og kunstnere vil op-
træde til koncerten. Toastmaster er Michael Jarn-
vig.

De indsamlede penge går til Folkekirkens 
Nødhjælp og IAS (Internation Aid services),  
som støtter de mennesker, der er på flugt i nærom-
råderne –bl.a. fra Syrien.

Initiativgruppen er: Anne-Mette Grønborg 
Sørensen, Birgit Muff Pedersen, Svend Ryborg,  
Leif Damsgaard Jensen og Knud Egon Wraa.

STUDIEAFTEN 
I SKJOLDBORG PRÆSTEGÅRD
Onsdag den 18. maj kl. 19.30
Denne aften skal vi drøfte det bibelske emne »mål-
tidet og nadveren«. Hvad er meningen med at gå til 
alters i gudstjenesten? 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen vil holde 
et oplæg om nadverens betydning. Derefter er der 
gruppearbejde og drøftelse med udgangspunkt i 
studiebogen »Ikke af brød alene«. 

Derefter kaffe og socialt samvær. Alle er vel-
komne.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE

TIL MENIGHEDERNE I THISTED PROVSTI

Thisted Provstis årlige fælles Friluftsgudstjeneste afholdes i år

2. Pinsedag, mandag den 16. maj kl. 11.00 ved Hotel Limfjorden
(Det grønne område, bag Hotel Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted)

 
Medvirkende: Ballerum tærskeværk, KFUM-spejderne fra Nors,  

FDF fra Thisted, Hillerslev og Sennels, Præsterne i Thisted provsti.
 

Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe. Vel mødt!

Arr. præster og menighedsråd i Thisted provsti
 

I forbindelse med friluftsgudstjenesten er der arrangeret pilgrimsvandring (11 km) fra Sennels Kirke 
(med andagt kl. 07.30 i kirken) og en kortere pilgrimsvandring fra Eshøj (andagt kl. 08.45).  

Begge vandringer til Hotel Limfjord går langs Limfjorden.

I 2017 er det jubilæumsår. Den 31. oktober 2017 
er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 
95 teser om aflad på Slotskirkedøren i Wittenberg. 
En begivenhed, der førte mange forandringer med 
sig, blandt andet dannelsen af den evangelisk-
lutherske kirke i Danmark, som vi i Den Danske 
Folkekirke er en del af. 

Reformationen fik stor betydning for både 
dansk kirkeliv og dansk samfundsliv. Alt dette vil 
der blive sat fokus på i jubilæumsåret.

Forud for jubilæet er det lykkedes at få tilret-
telagt en studierejse for Thisted Provstis præster i 
dagene 25.-31. maj 2016. Turen går til bl.a. Witten-
berg og Erfurt – og præsterne skal gennem besøg 
i byerne, hvor reformationsbegivenhederne fandt 
sted, genopfriske reformationens historie og be-
tydning. (Se programmet på www.reformations-
rejser.dk). 

Efter rejsen håber og tror jeg, at provstiets præ-
ster er klædt grundigt på til at fortælle om refor-
mationen lokalt i sognet, på skolen, i foreningslivet 
og andre relevante steder.

Med tilladelse fra biskop Henning Toft Bro vil 
der søndag den 29. maj blive et reduceret antal 
gudstjenester i Thisted Provsti:

Thisted Kirke kl. 10.00 
v. pastor emeritus Poul Henning Poulsen

Sennels Kirke kl. 10.30 
v. pastor emeritus Leif Hvass

Sjørring Kirke kl. 9.00 
v. pastor emeritus Jørgen Erbs

Hundborg Kirke kl. 10.30 
v. pastor emeritus Jørgen Erbs

Tømmerby Kirke kl. 9.00 
v. pastor Mariane Madsen

Vesløs Kirke kl. 10.30 
v. pastor Mariane Madsen

Hansted Kirke kl. 14.00 
v. pastor emeritus Poul Henning Poulsen

Ønsker om barnedåb d. 29. maj - henvises så vidt 
muligt til nævnte gudstjenester. Kirkehandlinger 
vil ligeledes blive varetaget af en række af provsti-
ets pastores emeriti. Kontakten skal ske via Thisted 
Kirkekontor (tlf. 9792 2471) i de seks dage. Nær-
mere oplysninger om dette følger. Jeg vil gerne op-
fordre menighederne i provstiet til at bakke op om 
gudstjenesterne i de kirker.

Thisted Provsti den 25. januar 2016.
Mariann Amby, provst

8 |  K IRKE OG SOGNENYT



DEL MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER

Søndag d. 13. marts 2016 vil Sjørring, Thorsted, 
Skjoldborg og Kallerup Sogne gerne sende så man-
ge frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet 
får mulighed for at give verdens fattigste kvinder 
en håndsrækning.

Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. 
Idéen i deleøkonomien er at udnytte vores egne – 
og hinandens – ressourcer på en gensidigt fordel-
agtig måde.

Tankegangen at »dele med den fattige« er meget 
ældre og står som en helt central grundpille i både 
kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de 
bibelske historier og i den gamle høstsang: »Rev vi 
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige 
skal også være mæt.«

Derfor er overskriften for årets sogneindsam-
ling: »Del med verdens fattigste kvinder.«

»Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal 
vi investere i kvinderne,« siger Desmond Tutu, tid-
ligere ærkebiskop i Sydafrika.

Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
•  Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele fami-

liens uddannelses- og sundhedsniveau
•  Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage 

lån på lige fod med mænd, vil landbruget i ud-
viklingslande kunne producere 20-30 procent 
mere

•  Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn 
dobbelt så gode chancer for at overleve

•  Hvis flere børn overlever, vælger mange kvin-
der og familier at få færre børn.

Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er 
en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af gene-
rationer deler vores søndag med mennesker, der 
virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med 
turen med indsamlingsbøssen og den varme suppe 
efter indsamlingen.

Der er brug for flere indsamlere i Sjørring. Meld 
dig som indsamler hos Kirsten Humlum, tlf. nr. 
2112 1031 allerede nu – og del din søndag med ver-
dens fattigste kvinder.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåe-
de vore fire sogne et indsamlingsresultat på 11.742 
kroner.

På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind 
til kvinder i verdens fattigste lande.

Menighedsrådsmøder i 2016: 16/3, 20/4, 11/5, 1/6, 10/8, 14/9, 12/10, 23/11.
Møderne finder sted sædvanligvis kl.19.00 i konfirmandstuen i Skjoldborg præstegård  

og er åbne for offentligheden.

VANDRESERVOIR
I Etiopien opsamler en ny dam regnvand, så kvæghyrderne 
ikke længere behøver at vandre med deres dyr i tørtiden. Det 
betyder færre konflikter med naboerne – og børnene kan blive 
i skolen hele året.

Foto: Tinbit Amare Dejene
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BØRNESIDEN
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S Løsningen på denne rebus spises meget i julemåneden

Tallene 1-2-3-4 skal pusles ind,
så der kun er en af hver i hver
lodrette kolonne, vandrette række
og kvadrat med fire felter.

MINISUDOKU

MINIQUIZ’EN
SVAR: Lærken

Hvilken af disse fugle er
den mest
almindelige
i Danmark?
   1) Storken
   2) Uglen
   3) Lærken

Hvilke gaver?
Familien Due har haft en dejlig
juleaften, men der er også denne
gang nogle gaver, der skal byttes.
For sjov har Fie og Bo byttet rundt
på bogstaverne på sedlerne med
navnene på det, der skal byttes.
Kan du finde ud af, hvilke gaver de
skal have byttet?

MILDE FOVI

RIESTEGENE

PER STRØM
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GÆSTEBYG
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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 Er din henvendelse om navngiv-
ning/navneændring ikke registreret inden for en uge, så 
kontakt præsten pr. telefon.

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

MARTS

06. Midfaste 10.30 - 09.00 -

13. Mariæ bebudelse 09:00 - - -

20. Palmesøndag 09.00 - 10.30 -

24. Skærtorsdag 19.00 - - 17.00

25. Langfredag 10.301 - 09.001 -

27. Påskedag 10.30 - 05.30 -

28. 2. påskedag                 - 10.302 HSK - -

APRIL

3. 1.s.e.påske 14.003 - - 10.30

10. 2.e.påske - - 10.30 MA -

17. 3.s.e.påske 10.30 - 09.00 -

22. Bededag 10.304 - - -

24. 4.s.e.påske - - - 10.304

MAJ

01. 5.s.e.påske - 10.30 09.00 -

05. Kr. Himmelfartsdag 10.30 - - -

08. 6. s.e.påske          - 09.00 10.30 -

15. Pinsedag 10.30 - - 09.00

16. 2. pinsedag5 Friluftsgudstjeneste ved Hotel Limfjorden, Thisted kl. 11.00

22. Trinitatis 10.30 AMN

29. 1.s.e.trin.                09.00 JE

JUNI

05. 2.s.e.trin. - 09.00 10.30 -

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

1. Liturgisk gudstjeneste – langfredag. 

2.  Fælles-gudstjeneste med Tilsted sogn i Thorsted Kirke. 

3. Gospelgudstjeneste – se omtalte i bladet.

4.  Konfirmation i Sjørring og Kallerup Kirke – se omtale i bladet.

5.  2. pinsedag – gudstjeneste ved Hotel Limfjorden kl.11.00 – se omtale i bladet.

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle guds-
tjenester 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 (juni-august 2016) 
er den 15. april 2016. Materialet ind-
sendes til: Sognepræst Jesper Wiborg 
Andersen, jeka@km.dk

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


