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»…bedst som du kommer, du fagre skærsommer,
så hastigt du flyr - som et drømmerigt blund..!«

Sådan lyder det i Chr. Richardts sommervise »Når 
egene knoppes« (nr. 309 i Højskolesangbogen).

I forsommeren var der mange skønne varme 
dage med sol. Midsommeren har været blandet, 
og vi ser nu frem mod, hvad sensommeren har at 
byde på.

»Hastigt«
Hastigt, står der med et poetiske udtryk om den 
danske sommer i Chr. Richards sommervise. Der 
er noget flygtigt over dét ord. Det går hurtigt nu 
om stunder. Det gør det på næsten alle områder 
af livet. Det er som om hastigheden sættes op – i 
samfundet. Ligesom en karrusel, der kører hurti-
gere og hurtigere.

Det er fristende at hoppe af, bare sætte sig og 
høre fuglesangen og se ud over marker og kigge ud 
mod horisonten og bare være til. Men vi skal være 
med, vi vil være med i det, som vi befinder os i.

Gudstjeneste
Det går langsomt ved en gudstjeneste. Meget 
langsomt, synes nogen. Det er ikke mærkeligt, at 
mange bliver rastløse, når den daglige hastighed 
er helt anderledes. 

Der findes steder, hvor der er en langsommere 
rytme. På de steder kan vi få tid til at falde til ro. 
På sådanne steder åbnes der kanaler ind til sindet.

At gå til gudstjeneste har en vis lighed med at 
sætte sig et fredeligt sted i naturen, lade lydene og 
duftene og vindens sus i græsset og horisontens 
eventyr komme ind i sindet.

Ved en gudstjeneste er det de store, dybe, forlø-
sende fortællinger og ord i den kristne tradition, 
der melder sig ved dørene ind til sindet. Ved en 
gudstjeneste møder vi Guds Ord. Vi møder en dyb 
og flot poesi samt fine melodier. Her kan vi bare 
være til og rammes af ord og toner med karakter 
af evighed.

Hastigheden, besværlighederne, lyset, farverne 
er stadig, når kirkedøren senere på formiddagen 
åbnes ud til det pulserende liv. Måske er vores 

skridt lidt lettere, sanserne igen oplagte til ind-
tryk, sindet lidt friere. Der er stor hastighed her, 
hvor vi er. Der er et flimmer mange steder, som vi 
mere eller mindre svæver med i. Vi behøver steder, 
hvor der er ro, og hvor det hele går langsomt eller 
i andet tempo.

Tak for tiden, tilliden og gæstfriheden.
Jeg stopper som præst i Sjørring-Thorsted-Skjold-
borg-Kallerup pastorat med udgangen af august, 
idet jeg har fået stillingen som præst i Staby-Ma-
dum pastorat i Ringkøbing Provsti. Det har på 
mange måder været en god og hastig tid i de tre 
år, jeg har været her. Der er sket meget på det per-
sonlige plan. Jeg er blevet gift og er blevet far. Der 
har været mange gode opgaver for mig som præst, 
men jeg har besluttet at søge en mindre stilling for 
at få mere tid til familielivet. Der har været mange 
gode oplevelser, stjernestunder, i mit embede som 
præst her i pastorat, som jeg vil tænke tilbage på 
med taknemmelighed og smil.

Ny præst til embedet
Fra sensommeren skal menighedsrådet i gang med 
at vise interesserede ansøgere rundt. Læse ansøg-
ninger, høre prøveprædikanter – for til sidst at 
vælge en ny præst. Det er én af de vigtigste opgaver 
for et menighedsråd. Ganske vist skal budgetterne 
lægges fornuftigt og overholdes, og der skal synes 
kirker og kirkegårde og mange andre ting, men 
at sikre menigheden en ordentlig forkyndelse og 
gode vilkår for kirkens liv og vækst er det allervig-
tigste arbejde. Held og lykke i arbejdet med at finde 
en ny præst til pastoratet.

Til slut skal der lyde en stor tak for et velfunge-
rende samarbejde med menighedsrådet, med kir-
kens personale, med alle de frivillige, der har ydet 
bidrag til de mange forskellige arrangementer i 
årenes løb.

Jesper Wiborg Andersen

SKÆRSOMMER

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: Mille Hjorth Thomsen, Signe Drejer 
Thomsen, Maja Nielsen Plougmann, Villads Chri-
stian Pagh Hald, Philip Kjær Knudsen og Signe 
Svingel Jeppesen.
Bisatte/begravede: Helene Guld, Jens Kristian Sal-
monsen og Kirsten Marie Risvig.
 
Skjoldborg Kirke:
Bisatte/begravede: Alfred Henry Jensen.
 
Kallerup Kirke:
Døbte: Arthur Bojer Jensen.
Viede: Lisbeth Busk Poulsen & Jens Christian 
Poulsen, Tanja Møller Christensen & Casper Chri-
stensen.
Bisatte/begravede: Ejvind Bovbjerg Mouritsen.

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

MØDER

KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 6. september kl. 19.30
- hos Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6.

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
- hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12.

Fredag d. 25. november kl. 18.00
Advents hygge hos Hanne og Anton Mikkelsen.

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag den 7. september kl. 14.30
- hos Bodil Heskjær, Næstrupvej 47.

Onsdag den 5. oktober kl. 14.30
- hos Betty Johnsen, Dissinggade 9.

Onsdag den 2. november kl. 14.30
- hos Lilian Linde, Frejasvej 20.
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SOGNEAFTEN MED 
MALERIKONSERVATOR WINNIE ODDER
Onsdag den 5. oktober kl. 19.30 
i Skjoldborg Kirke
I oplægget til dén aften skriver Winnie Odder:
Kunstneren Axel Poulsen – i kirkens tjeneste.
I 1925 står Skjoldborg kirkes nye altertavle på 
sin plads. Dette er frugten af et længere sam-
arbejde mellem menighedsråd og sognepræst 
og den valgte kunstner: Billedhuggeren Axel 
Poulsen. Han havde tidligere udført en alter-
tavle til sin fødeby Odense, og han skulle gen-
nem livet komme til at udføre i alt fire tavler 
og en hel række krucifikser. Alt bærer præg af 
hans dybe fascination af Norditaliens tidlige 
renæssancekunst og hans samtids skønvirke-
stil; et kunstnerisk udtryk han deler med f.eks. 
Joakim Skovgaard.

I 2015 står tavlen atter på sin plads, efter en 
længe tiltrængt konservering. Aftenens fore-
drag er ved malerikonservator Winnie Odder, 
der dels vil fortælle om den konkrete konser-
vering i 2015; men også sprede lys over nogle af 
Axel Poulsens øvrige kirkelige værker og hans 
samtids kunstneriske udtryk.

ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

STJERNESTUND

STJERNESTUND I SKJOLDBORG KIRKE
Den 13. oktober kl. 17.00
Stjernestund er en kort børne-gudstjeneste  i kirken med 
efterfølgende aftensmad på Skjoldborg skole. 

Arrangementet henvender sig til alle med bopæl i Sjør-
ring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne samt Tilsted 
sogn.

Til denne Stjernestund medvirker Skjoldborg-Stagstrup 
spejderne samt Nordvestjysk Pigekors korskole. 

Pris for aftensmad: 30 kr. pr voksen/gratis for børn.

Tilmelding til spisning er senest 10. oktober til: Lisbeth, tlf.: 
3057 0488, mail: a-hornstrup@mail.tele.dk eller Kirsten, 
tlf. 6070 7905,  mail: vkt@karby.dk    

SOGNEFTERMIDDAG
Torsdag d. 1 september kl 14.30
Vi skal på havebesøg hos Bodil og Ejner Heskjær, 
Næstrupvej 47, 7700 Thisted. Bodil og Ejner 
byder på en kop kaffe og derefter er der rundvis-
ning i haven.

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.

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup 
menighedsråd.
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Malerikonservator Winnie Odder.
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”SYNG JULEN IND” MED TEUTONERKORET 
I SKJOLDBORG KIRKE
Onsdag den 30. november kl. 19.30
Denne aften er der mulighed for at komme i ju-
lestemning i Skjoldborg kirke med Teutonerkoret.

Teutonerkoret er et kor, der er født ud af teater-
foreningen »Teutonernes Rejse«, der har hjemme 
i Snedsted.

En teaterforening der er kendetegnet ved, at de 
hvert 3.-4. år har uropført et stykke teater med 
dertil ny-skrevet og komponeret musik og sang af 
en kendt dansk komponist.  Heriblandt kan næv-
nes Anders Koppel, Lotte Rømer, og Erling Lind-
gren bl.a.

Teutonerkoret, der er et blandet kor, er siden 
starten i 1992 blevet ledet af Annette Boch Peder-
sen. Annette er uddannet cand. Phil. i musik, samt 

uddannet organist; og er bl.a. organist i Skjoldborg 
kirke.

Når der er bud efter koret, er det specielt at have 
»sin egen musik« – så at sige.

Men herudover spænder koret vidt i deres reper-
toire; og afspejler således også mangfoldigheden i 
koret, hvor den røde tråd er den gode kor-klang og 
et godt sangmiljø i en god atmosfære.

Teutonerkoret vil i Skjoldborg Kirke synge et 
blandet repertoire af både gamle danske julesange 
samt nyere julemusik; udover at de vil synge for på 
fællessangen.

Alle er velkommen til en stemningsfuld aften i 
Skjoldborg Kirke.

Der er fri entré, og mulighed for en kop kaffe/ 
the efter koncerten.

MORTENS AFTEN I TILSTED PRÆSTEGÅRD
Tirsdag den 10. november kl. 17.30
Mortens Aften starter kl. 17.30 med fyraftens-
gudstjeneste i Tilsted Kirke. Derefter spisning i 
præstegården kl. 18.15 og efterfølgende foredrag.

Tilmelding til Mariann Amby: mda@km.dk / tlf. 
5115 4407 / 9792 1750 senest den 4. november.

SOGNEAFTEN
Onsdag d. 16. november kl. 19.30
i Skjoldborg præstegård
Oda og Kristian Pedersen fortæller om og viser 
billeder fra deres tur: Jorden rundt på 115 dage.

Alle er velkomne.

SOGNE-EFTERMIDDAG
25. oktober kl. 14.30 i Skjoldborg præstegård
Foredragsholder er forfatter Lars Hansen. 
Foredrag om dansk-amerikaneren Jens Chr. Pedersen, født 
1856 i Møgelhøj i Thy. Efter sin barndom i Sperring, kom 
han i skrædderlære i Skive, men afbrød læren for at tage 
studentereksamen i Aarhus. Efter at have fuldført teolog-
studiet i København, rejste han ud som missionær og præst 
i Australien, Chile, Argentina, Brasilien og Liberia. Han 
arbejdede også en tid ved danske kirker i USA, hvor han 
skiftede til amerikansk statsborgerskab. Han blev året efter 
overtagelsen sendt til den forhenværende danske koloni i 
Vestindien, hvor han virkede indtil sin død i 1940.

ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER

Menighedsrådsmøder i 2016: 14. september, 12. oktober og 23. november.
Møderne finder sted sædvanligvis kl. 19.00 i konfirmandstuen i Skjoldborg præstegård  

og er åbne for offentligheden.

BABYSALMESANG

Babysalmesang handler om nærvær – gennem 
sang, remser, dans og leg; hvor babyerne får brugt 
alle sanser.

Når man synger for og med et barn formidles 
følelser af nærvær, af glæde og ømhed. Følelser der 
er et væsentligt grundlag for et barns udvikling.

Her bruger mor/far sig selv som omdrejnings-
punkt for deres baby i ca. 40 min – af og til afbrudt 
af en aktivitet som f.eks. sæbebobler – hvor vi ser 
og lytter.

Babysalmesang foregår i kirken; både for at blive 
»dus« med rummet, men også fordi kirkens rum 
giver ro og mulighed for forskellige klang-farver. 
Desuden er kirken et godt rum at synge  i – sangen 
får vinger!

Babysalmesangen har et forløb over otte gange; 
så babyerne og mødrene når at blive kendte med 
sangene og formen.

Der er mulighed for at gå til babysalmesang i 
følgende kirker i næste sæson: Hundborg Kirke fra 
d. 25/8-13/10 (begge dage incl.) eller Tilsted Kirke 
fra d. 27/10-15/12.

Disse hold henvender sig til babyer imellem 
2 mdr. og 7-8 mdr., og I må gerne medbringe et 
tæppe. Vi har lavet et loft på otte babyer – men 
der er plads til lidt flere i Hundborg kirke. Efter 
salmesangen er der mulighed for lidt fælles hygge 
over en kop kaffe/ the og »ammestue-historier« :-)

 I er velkommen, også selvom du ikke bor i 
ovennævnte sogne; da dette er hold for hele Thi-
sted provsti, og det koster ikke noget at deltage. 
Man kan tilmelde sig hos nedenstående eller den 
lokale præst – også hvis man har spørgsmål.

Mvh. Annette Boch Pedersen, organist i Tilsted 
og S-T-S-K kirker, mail: annetteboch@gmail.com 
- mobil: 2196 4448.
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ORIENTERINGSMØDE

Orienteringsmøde for alle fire sogne afholdes den 
13. september 2016 kl. 19.30 på Sjørring Skole

Der vil blive redegjort for pastoratsrådets ar-
bejde i de forløbne fire år og for kommende opga-
ver. Herunder vil der blive lejlighed til en drøftelse 
af forventninger og ønsker til en kommende ny 
præst.

Desuden gennemgås reglerne for opstilling af 
kandidater til menighedsrådsvalget.

Når det officielle orienteringsmøde er afholdt, 
er der mulighed for, at de tilstedeværende personer 
sognevis bliver enige om at lave opstillingsmøder, 

således at der bliver lavet lister med navne på per-
soner, der kunne ønske at deltage i det kirkelige 
arbejde.

Der opfordres til at deltage i mødet for at sikre 
din kirkes fremtid for den næste 4-års periode.

Ved mødet er pastoratsrådet vært ved kaffe og 
brød.

 
Valgbestyrelsen:
Niels Henning Nielsen (formand), 9793 0610
Kirsten Humlum, 9797 1508
Linda Overgaard, 9797 1636

Den 8. november er der valg til menighedsrådene.

Ved valget i 2012 dannede de fire sogne: Sjørring, 
Thorsted, Skjoldborg og Kallerup et fælles menig-
hedsråd (pastoratsråd).

Vi besluttede, at pastoratsrådet skal bestå af 13 
medlemmer. Der skal vælges fem i Sjørring Sogn, 
to i Thorsted Sogn, fire i Skjoldborg Sogn og to i 
Kallerup Sogn.

Der skal således også i år afholdes valg/eller af-
talevalg i alle fire sogne.

Pastoratsrådets opgaver er at sikre den kirkelige 
trivsel i sognene og sørge for alt det praktiske om-
kring driften af kirkerne.

Pastoratsrådet har afgørende indflydelse på valg 
af præst og biskop, ansættelse og arbejdsgiveran-
svar for kirkens personale, kirkens vedligeholdelse 
og udsmykning, kirkegården og præstegården og 
kirkens økonomi, samt arrangementer i og om-
kring kirken.

Det er nu, du har mulighed for at få indflydelse 
på valget og dermed din folkekirke.

Der er masser af spændende opgaver, og du kan 
være med til at sætte dit præg på arbejdet og be-
slutte, hvilke opgaver menighedsrådet kan og vil 
påtage sig.

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2016

PRÆSTESITUATIONEN

AFSLUTNING MED MINI-KONFIRMANDER

I kirkeblade for 4-5 år siden havde vi ofte denne 
overskrift og en forklaring om, hvor langt vi var 
nået i vor søgen efter en præst.

Vi havde håbet, at denne overskrift ikke blev ak-
tuel i de første mange år, men nu er den desværre 
igen aktuel.

Som det vel nu er alle bekendt har sognepræst 
Jesper Wiborg Andersen efter et virke i vore sogne 
i 3 år desværre valgt at søge nye græsgange.

Den 21. august er der holdt afskedsgudstjenester 
og sammenkomst, hvor Jesper er blevet takket for 
tiden hos os, omend den var kort og lykke til for 
fremtiden.

Stillingen som ny sognepræst bliver efter planen 
opslået den 29. august med en tre-ugers frist. Op-
slaget vil være at læse på vores hjemmeside STSK-
Kirker.dk

Vi håber, at vi må være heldige, at der blandt an-
søgerne er den rette person for os.

På orienteringsmødet (omtalt på side 8), som 
samtidig bliver årets menighedsmøde, vil der være 
lejlighed til at drøfte og komme med ønsker og ud-
trykke forventninger til en kommende ny præst.

Flere præster vil i perioden fra 22. august og 
indtil 30. september være os behjælpelige med at 
forrette vore gudstjenester (se gudstjenestelisten) 
og Helle Sommer Kjærgaard og Anne Marie Nan-
de Kraft vil forestå konfirmandundervisning. Vi 
takker jer alle for denne hjælp.

Fra 1. oktober er Anne Marie Godiksen Sloth 
konstitueret som vores sognepræst indtil videre. 
Vi byder Anne Marie velkommen, og håber, at så-
vel menighed som ansatte må tage godt imod dig.

Kirsten Fonseca

En aften i maj blev der holdt afslutning for mini-
konfirmanderne fra Sjørring-Thorsted-Skjold-
borg-Kallerup sogne. Efter andagten i Skjoldborg 
kirke var mini-konfirmanderne, søskende og for-
ældre samlede til udendørs aktiviteter i Skjoldborg 
præstegård. Der blev holdt familieløb med forskel-
lige konkurrencer og aftenen sluttede med bål og 
snobrød.

Der starter et nyt forløb med mini-konfirman-
der efter nytår. Hold øje med kirkebladet og hjem-
mesiden www.stsk-kirker.dk
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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.

BØRNESIDEN

ADRESSER
Præstestillingen er vakant.

Vedr. kirkelige handlinger  
rettes henvendelse til:
Provst Mariann Amby 
Mail: mda@km.dk
Tlf. 5115 4407

Attestudstedelse m.v.:
Personregisterfører  
Annika Hove
Mail: anho@km.dk
Tlf. 9798 1405; træffes 
mandag-fredag 09.00-12.00

Fra 1. oktober:
Konstitueret præst 
Anna-Marie Sloth
Træffes på telefon 9793 1061 /
mobil: 22274 1552
Mail: ams@km.dk 
Mail: amsloth@mail.dk
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

AUGUST

28. 14.s.e.trin. 09.00 MA 10.30 HBS -

SEPTEMBER

04. 15.s.e.trin. 14.00 HSK - - -

11. 16.s.e.trin. 10.30 HBS 1 - 09.00 HBS -

18. 17.s.e.trin. - - - 10.30 MA 1

25. 18.s.e.trin. - 19.00 HSK 2 10.30 HBS 1 -

OKTOBER

02. 19.s.e.trin. 09.00 - 10.30 -

09. 20.s.e.trin. 10.30 - 09.00

16. 21.s.e.trin. - 10.30 - -

23. 22.s.e.trin. - - 19.00 HSK -

30. 23.s.e.trin. 10.30 - 09.00 -

NOVEMBER

06. Alle Helgen 19.00 - 10.30 -

13. 25.s.e.trin. - 10.30 09.00

20. s.s. i kirkeåret 10.30 - 09.00 -

27. 1. s. i advent 09.00 - 10.30 -

DECEMBER

04. 2. s. i advent 10.30 - 09.00 -

11. 3. s. i advent 19.30 3 - - 10.30

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

1 Høstgudstjeneste. Ved årets høstgudstjenester er der kollekt. Der samles ind til Møltrup Optagelseshjem 
og Folkekirkens Nødhjælp. Spejderne fra Skjoldborg-Stagstrup medvirker ved høstgudstjenesten i Skjoldborg 
Kirke 25. september.

2 Sangaften med høsttema ved Helle S. Kjærgaard.

3 Musikalsk aftensgudstjeneste - »Syng Julen ind« med Sjørring-koret. 

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 (dec. 2016-feb. 2017) 
er den 15. oktober 2016. Materialet 
indsendes til: Kons. sognepræst 
Anna-Marie Sloth, ams@km.dk

HSK = Helle Sommer Kjærgaard  /  MA = Mariann Amby  / HBS = Henning Bjørndal Sørensen


