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#KONFIRMATION2016 #ARRANGEMENTER #KIRKESANG
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SKJOLDBORG KIRKE
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ÅRETS KONFIRMANDPRÆDIKEN
Kære konfirmander
Undervejs i konfirmationsforberedelsen har vi
læst tegneserien, Menneskesønnen. Den bog fortæller mange af de vigtigste historier fra Det Nye
Testamente, om hvad Jesus gjorde og sagde. Flere
af jer konfirmander har udtrykt en glæde over at
læse historien på dén måde – med billeder.
Fortæller-stemmen i Menneskesønnen er faktisk ikke Jesus, men derimod disciplen Peter. I
Menneskesønnen er alle historierne om Jesus og
alle begivenhederne i Jesu liv skildret fra Peters
perspektiv.

Disciplen Peter er en god figur at huske på til
konfirmationen i dag. For Peter var på mange måder et uperfekt menneske, der alligevel fik meget
stor betydning. Og dét at modnes som menneske
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og blive voksen hænger også sammen med opdagelsen af, at verden og dens mennesker er uperfekte
– også selvom vi gerne vil tro noget andet. Det betyder ikke, at man ikke skal gøre sig umage med
sine ting i livet, men det betyder slet og ret, at ingen
mennesker er perfekte.
I Menneskesønnen læste vi om en række situationer, hvor disciplen Peter fejler og dummer sig.
Det mest kendte eksempel er nok, skærtorsdag aften, hvor Peter højtideligt lover Jesus at følge ham
gennem tykt og tyndt som en ven, uanset hvad der
sker. Men dét løfte var ikke meget værd, for få timer senere den aften, efter at Jesus blev taget til
fange, svigter og fornægter Peter ethvert kendskab
til Jesus. Alligevel kan Gud bruge disciplen Peter,
han bliver ikke straffet eller skubbet til side. Dermed er Peter et fint eksempel på et menneske, der
ikke er perfekt, men som får en opgave i livet, som
han skal være tro imod.
Lad mig også give et eksempel fra dyreverdenen
på et væsen, der på alle måder også er uperfekt,
men som alligevel har fået lov at være her på jorden.
Konfirmander! På jeres stol ligger et papir med
et foto af et dyr. Tag lige det foto frem – og kig på
det. I må beholde det.
Til alle, der ikke kan se billedet, kan jeg fortælle, at det er et fotografi af en fugl. Ikke en hvilken
som helst fugl, det er en ganske bestemt fugl. Det
er – ifølge komikeren og journalisten Anders Lund
Madsen – verdens dummeste fugl – Hoatzinen.
Hoatzinen er en meget speciel fugl. Det er dén
fugl i verden, der mest ligner en punker. Den har
en bunke fjer i hovedet, der stritter i alle retninger.
Og så har hoatzinen en mærkelig blå aftegning i
hovedet, som om den har en blå maske på. Men
én ting er at den ser mærkelig ud. Den har også
en ubehagelig rådden stank. Og ikke nok med, at
den ser mærkelig ud og lugter rådden – dens navn
betyder »stinkende mødding«. Hoatzinen kan ikke
ret meget. Den er dårlig til at flyve, den kan hverken løbe eller slås, og det meste af dagen sidder den
på en gren over floden, tygger blade og glor ud i
luften. Hvis Hoatzinen føler sig truet, lader den sig
falde ned i floden og drive bort med strømmen.

ÅRETS KONFIRMANDPRÆDIKEN
Tilmed er Hoatzinen så dumt indrettet, at dens
mave sidder så relativt højt i forhold til benene, at
når hoatzinen har spist og fyldt sin mave, kommer
den ud af balance, falder forover og er nødt til at
ligge dér de næste tre timer, indtil maden er sunket
ned i systemet.
Så hoatzinen er måske ikke af verdens mest perfekte fugle, men ikke desto mindre har hoatzinen
fået lov til at være her på jorden i 10 mio. år.
Så – kære konfirmand, når det fremover sker, at
du en dag føler dig dum, håbløs og umulig, og du
lugter ud af munden, dit hår stritter på den ufede
måde, så tag dette billede af hoatzinen frem og kig
på det. Den fugl er dét hele, men alligevel har hoatzinen fået lov til at være på planeten i 10 mio. år,
så mere kræves der altså ikke, for at man har lov
til at være her.
Se – Hoatzinen er på mange måder én af dyreverdenens klovne. Og det er godt at der findes
klovne – både dem i cirkus og dem i det virkelige
liv.
Når klovne optræder i cirkus er de ofte meget
tumpede og uperfekte at se på – men de er – som
regel – meget ihærdige i deres foretagende. Uanset
hvor mange forhindringer, der dukker op, uanset
hvor mange lagkager de får i hovedet, så giver en
klovn ikke op, før der – på en eller anden måde – er
fundet en udvej på et problem.
Der findes også klovne i det virkelige liv. Og det
er egentlig meget godt for et menneskeligt fællesskab, at der sommetider er en klovn tilstede
iblandt os. Kender vi ikke alle en dreng fra skolen
eller voksen fra arbejde, der altid tør spille dum
og stille de dumme spørgsmål? Nogle gange syntes
vi, at vedkommende er pinlig og irriterende, men
andre gange er det befriende, fordi vedkommende
bare siger det, som alle tænker, men som ingen tør
sige, og på den måde bliver andre i stand til at tale
frit om tingene.
Lad mig vende tilbage til disciplen Peter, som
også var alletiders store klovn for 2000 år siden.
Han kommer galt af sted flere gange i Det Nye Testamente. Han er så begejstret over Jesus og fællesskabet med Jesus, at han er lige ved at kunne gå på
vandet, men tvivler så, og falder i vandet og bliver

gennemblødt. Gang på gang går det galt for ham,
men han har stadig lov til at være sammen med
Guds søn. For Jesus holder af Peter, sådan som han
er.
Da Peter svigter og fornægter Jesus skærtorsdag
nat – kommer der dog et alvorligt brud mellem
dem. Og Peter må erkende, at han hverken er klogere eller bedre end de andre disciple, ja måske kun
lidt klogere end en hoatzin. Men Jesus kan stadig
væk bruge ham og tager ham til sig – trods Peters
grove svigt. Og dermed opdager Peter, at Guds
kærlighed er så stor, at den kan rumme ham, uanset hvor meget han har kludret i det.
Det samme forhold – gælder også mellem Gud
og os. Når vi føler os grimme, dumme og utilstrækkelige ligesom en hoatzin – så vender Gud
os ikke ryggen. Han tror på os og han er dén, der
åbner nye muligheder for os – hele livet igennem.
Gud er den, der bestandig siger: Du er accepteret
som den du er. Jeg kan også bruge dig, og du skal
vide, at jeg følger dig – på hele din vej. Se dét budskab lød engang ved jeres dåb for flere år siden…
– og dét budskab skal lyde igen her ved jeres konfirmation i dag.
Må Gud velsigne jeres liv forskellige og u-perfekte som de bliver.
Amen.
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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.

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: Axel Andersen-Hansen, Marcus Lund Søjberg
Begravede/bisatte: Ingolf Visby Bunch, Poul Erik
Jensen, Niels Peter Pedersen.
Kirkelig velsignet: Simon Villadsen Refsgaard og
Kristina Nørgaard Refsgaard
Skjoldborg Kirke:
Døbte: Smilla Marie Kortegaard Nielsen, Carl Vester Strømgaard.
Viede: Søren Schultz Jacobsen og Susanne Irene
Rokkjær Andersen.
Begravede/bisatte: Karl Marinus Josefsen, Gerda
Nielsen.

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

MØDER
KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 7. juni kl. 19.30
hos Kirsten og Vilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5.

DANMISSION - MISSION AFRIKA
Onsdag den 1. juni kl.14.30
hos Lilian Linde, Frejasvej 20.

INDSKRIVNING FOR NYE KONFIRMANDER
Den 19. juni inviteres nye konfirmander og forældre til gudstjeneste og introduktion til konfir
mationsforberedelsen 2016-2017.
Konfirmander med bopæl i Skjoldborg-Kalle
rup sogne mødes i Skjoldborg Kirke den 19. juni
kl. 16.00. Efter gudstjenesten giver jeg en introduktion til konfirmationsforberedelsen i kirken.
Medbring kopi af dåbsattest.
Konfirmander med bopæl i Sjørring-Thorsted
sogne mødes den 19. juni kl. 19.30 i Sjørring Kirke. Efter gudstjenesten giver jeg en introduktion
4 | KIRKE O G SO G NE NY T

til konfirmationsforberedelsen. Medbring kopi af
dåbsattest. Skriv meget gerne en mail, hvis I ikke
har mulighed for deltage på det nævnte tidspunkt.
Sognepræst Jesper Wiborg Andersen (email:
jeka@km.dk)
Næste års konfirmation:
Sjørring-Thorsted sogne:
Bededag, fredag den 12. maj 2017.
Skjoldborg-Kallerup sogne:
Søndag den 14. maj 2017.

ÅRETS KONFIRMANDER 2016

Sjørring konfirmander 2016

Kallerup konfirmander 2016
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SOGNEUDFLUGT 2016
Onsdag den 15. juni.
Bussen kører fra Sjørring Kirke kl. 08.45 og fra
Skjoldborg Kirke kl.09.00
Vi besøger Store Vildmose, hvor der er rundvisning med lokal guide og adgang til museum. Vi
spiser middag på Biersted Kro. Derefter besøger
vi Oxholm Mølle og får en rundvisning i Oxholm
Kirke. Pris: 175 kr.
Tilmelding senest den 8. juni til Kirsten Thinggaard: tlf. 6070 7905 eller mail: vkt@karby.dk eller
til sognepræst Jesper W. Andersen på tlf. 9793 1061
eller mail: jeka@km.dk

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 14. august kl. 14.00
i Skjoldborg præstegård for hele pastoratet
Gudstjenesten foregår i haven i Skjoldborg
præstegård. Efter gudstjeneste nyder vi den
medbragte kaffe/kage og synger et par sange
fra højskolesangbogen.
Medbring gerne klapstol/tæppe og beklædning i forhold til vejret.
Vi håber at se unge og gamle, enlige og
familier, til en sommereftermiddag i præstegårdshaven.

BABYSALMESANG
I april-juni har der været et forløb med Babysalmesang i Sjørring Kirke.
Babysalmesang henvender sig til babyer i alderen 2-9 mdr.- og deres mødre.
Kontakt organist Annette B. Pedersen (tlf. 9793
3940 eller mail: annetteboch@gmail.com) for at
forhøre dig om næste babysalmesangs-forløb.
Af vore fire kirker vil babysalmesang oftest foregå i Sjørring kirke, fordi der er bedst plads.

6 | KIRKE OG SOGNE NY T

ARRANGEMENTER
KIRKER - THISTED

PROVSTI

»ALLE KIRKER SYNGER«
Et salmesangforløb, hvor alle kirker i Thisted Provsti har mulighed for at deltage. De lokale præster, organister og kirkeTilsted
Klitmøller
sangere vil de enkelte
aftener introducere, synge for, indlære
og lede salmesangen - der bliver afbrudt af en kort pause, hvor
der fortælles om »aftenens kirke«. Vi håber mange fra menigi Thisted provsti vil bevæge sig over sognegrænser for
Kallehederne
rup
Tømmerby
at synge salmer i et større fællesskab.

Alle kirker synger
THISTED PROVSTI

2016-2017

Programmet for »Alle kirker synger«
Thisted Provsti
2016:
Sennels
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.
Kåstrup
Ræhr
d. 5/10: Kåstrup
Kirke
kl. 19.00-20.15.
d. 2/ 11: Ræhr Kirke
kl. 19.00-20.15.
Thisted

Se mere på www.thistedprovsti.dk/allekirkersynger

Skinnerup

”Giv mig, Gud, en salmetu
nge,
så for dig jeg ret kan sjun
ge
højt og lydelig”

ÅRETS HØSTFEST 2016
Torsdag den 22. september kl. 19.30
i Sjørring Idræts- og kulturcenter
Taler til høstfesten er formand for Nordthy
LandboSenior Ole Westergaard. Derudover er
fællessang på programmet. Alle er velkomne.

Ole Westergaard

Vorupør

Nors

tildegrafisk.dk

Hunstrup

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup
menighedsråd.

Menighedsrådsmøder i 2016: 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.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 8. NOVEMBER 2016
Interview med Ejner Heskjær, Sjørring.
I november 2016 skal der vælges nye menighedsrådsmedlemmer i alle fire sogne i pastoratet. Nogle af
de »gamle« og erfarne menighedsrådsmedlemmer
stiller op til valg igen, hvilket er vigtigt for kontinuitetens skyld. Andre vil gerne holde med menighedsrådsarbejde og give plads til nye medlemmer.
Én af dem, der holder er Ejner Heskjær fra Sjørring. Han har været engageret i menighedsrådsarbejdet gennem 28 år. Vi har spurgt Ejner om hans
erfaringer efter de mange år som menighedsrådsmedlem.
Hvordan gik til det, da du stillede op første gang til
menighedsrådet?
- Jeg blev spurgt dengang, om jeg ville stille op og
jeg blev valgt. Jeg havde en interesse for det kirkelige
arbejde i sognene.
Hvad har man indflydelse på som medlem af menighedsrådet?
- Overordnet set har man indflydelse på, hvad der
foregår af forskellige arrangementer og aktiviteter.
Det vigtigste for mig er at have indflydelse på kirken
og dermed fremme menighedens liv og vækst. Man
har også indflydelse på og ansvar for medarbejdernes arbejdsforhold og være med til at sikre, at de har
gode arbejdsforhold.
Hvilke opgaver har du haft som menighedsrådsmedlem?
- Jeg har i årenes løb prøvet flere ting. Jeg har
både været menigt medlem og tidligere været formand for menighedsrådet i Sjørring. De sidste år
har jeg været formand for præstegårdsudvalg samt
kirkeværge ved Sjørring og Thorsted kirker. Som
kirkeværge er det bl.a. min opgave at føre tilsyn med
kirkebygningen, kirkegården og kirkegårdens faciliteter. Med andre ord – at tage vare på kirkegårdens
daglige drift i samarbejde med graveren.
Hvorfor er det vigtigt, at nogle stiller op til menighedsrådet?
- Det er vigtigt, at der er nogen der fortsat vil arbejde for kirkens liv og vækst i de kommende år – så
vi fremover kan have velfungerende kirker i vore fire
sogne.
Hvad tænker du med glæde tilbage på efter dine
mange års engagement i kirken?
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- Det har været dejligt at være med til at skabe
kirkeliv i Sjørring-Thorsted sogne. Det har været
en glæde for mig at være med til at lave kirke og
være en del af et større fællesskab. Gennem det frivillige arbejde i kirken får man et tæt og fortroligt
forhold til mange mennesker. Det sammenhold og
den fortrolighed, som har været i menighedsrådet,
har været unik. Det er et meningsfuldt arbejde at
hjælpe til med, at vi kan have en kirke, hvor der kan
holdes gudstjenester, dåb, konfirmation, bryllup og
begravelser og forskellige andre arrangementer. Det
er vigtigt, at vi kommer til at føle os som ét pastorat
fremover. Jeg håber og tror på, at der fremover vil
opstå et større menighedsfællesskab i de fire sogne
ved at der kommer et sognehus i Sjørring. Et sognehus, hvor der foruden graverfaciliteter er plads til
konfirmander, mini-konfirmander, kor, præstekontor, sogneaftener og mange andre aktiviteter.
Tak for interviewet, Ejner. Tak for dit store engagement gennem 28 år. Du har ydet en meget stor indsats i menighedsrådet for kirkens trivsel og vækst.
Har du interesse for menighedsrådet og de mange
muligheder for at arbejde med det, eller er du bare
nysgerrig og har nogle spørgsmål til det, er du meget velkommen til at kontakte én af de nuværende
medlemmer eller præsten for at få yderligere informationer. Vi glæder os til at se nye ansigter, som vil
være med til at tage vare på vore kirker i fremtiden.

MENIGHEDSRÅDSVALG 8. NOVEMBER 2016
Forud for valget afholdes der orienteringsmøde.
Datoen er fastsat til den 13. september, tid og sted
annonceres i næste kirkeblad og i dagspressen.
På orienteringsmødet redegøres der for menighedsrådets arbejde og for kommende opgaver og regler

for opstilling af kandidater bliver gennemgået. Efter
det officielle orienteringsmøde er der mulighed for
at de tilstedeværende bliver enige om at lave et opstillingsmøde.

KONFIRMANDUDFLUGT 2016
BESØG HOS KIRKENS KORSHÆR I AALBORG
Den 24. februar var Sjørring-konfirmanderne på
udflugt til Aalborg. Vi besøgte bl.a. Kirkens Korshær i Søndergade i Aalborg. Her fortalte Korshærspræst Lena Bentsen om arbejdet for samfundets
nødstedte mennesker. Korshærspræsten fortalte
om, at Kirkens Korshærs formål er at hjælpe men-

nesker, der har sociale problemer som ensomhed,
misbrug, psykiske lidelser og hjemløshed tæt inde
på livet. I varmestuerne kan udsatte mennesker få
husly og et måltid mad og hjælp til forskellige daglige ting.

KIRKENS KORSHÆR I THY
Det er ikke blot i landets større byer, man finder
Kirkens Korshær. Selv om der endnu ikke findes
varmestue, herberg, suppekøkken eller andre af
korshærens tilbud i Thisted, så kunne det måske
med tiden blive tilfældet.
Til gengæld findes der fire steder i Thy genbrugsforretninger, som drives af Kirkens Korshær med
frivillige medarbejdere fra lokalområdet. Disse
forretninger findes i Falsbjerg, Bedsted, Vestervig
og på Rævebakken i Vilsund.
Butikkerne bidrager hver for sig til at afholde de
mange udgifter, som knytter sig til Kirkens Korshærs arbejde. Hvis der findes et lokalt korshærsarbejde bliver overskuddet fra butikkerne kanaliseret derhen. Ellers går overskuddet til landsarbejdet, som omfatter en lang række sociale være- og
opholdssteder. Landet over findes der 240 genbrugsbutikker. Alle Korshærens aktiviteter drives
af ca. 400 ansatte og 6000 frivillige medarbejdere.
Den 27. november, som i år både er sidste søndag
i november og første søndag i advent, vil man for
første gang i historien opleve en landsindsamling

til Kirkens Korshær. Den har naturligvis til formål
at bidrage til korshærens økonomi, men også i høj
grad for at udbrede kendskabet til Kirkens Korshær i almindelighed.
Inden da, er der planlagt flere aktiviteter, som
vil dreje sig om det frivillige sociale arbejde, som
korshæren udfører, der hvor den offentlige indsats
hører op.
Allerede fra den 5. til 10 juni vil »Korshæren
vandre i Thy«. Hvert år er dette arrangement
placeret et eller andet sted i landet. I år foregår
vandringen med udgangspunkt fra Bulbjerghjemmet og Thybjerglejren. Overskriften for denne
vandring er: Fællesskab, solidaritet, refleksion og
handling. I nationalparken vil der være optimale
muligheder for vandring i fred til at tænke, lytte
og samtale i et symbolsk fællesskab og i solidaritet
med alle de mennesker, hvis livsvandring kan være
lang og opslidende.
Medarbejder ved Kirkens Korshærs på
Rævebakken i Vilsund, Wagner Fonseca.
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Løsningen på denne rebus blev brugt meget i december

MINIQUIZ’EN
Hvilken af disse byer
kommer en
skibonit
fra?
1) Skjern
2) Skive
3) Skanderborg
SVAR: Skive

MINISUDOKU
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.
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MALEBOGEN

Læg farver på tegningen nedenfor, og lav
en baggrund, f. eks. det hus, du selv bor i.

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 Er din henvendelse om navngivning/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, 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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HSK = Helle Sommer Kjærgaard / MA = Mariann Amby / AMN = Anne Marie Nande Kraft

1. Konfirmand-indskrivning – se omtale i bladet.
2. Friluftsgudstjeneste kl. 14.00 for hele pastoratet i Skjoldborg præstegård. Se omtale i bladet.

KIRKE OG SOGNENYT
Redigering: Sognepræsten
Layout: Tilde Grafisk
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Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer (sept.-nov. 2016) er
den 20. juli 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.

