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Nu titte til hinanden de favre blomster små, 
de muntre fugle kalde på hverandre,
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

Denne salme er skrevet af Ingemann, og på over-
fladen kan den måske virke sukkersød og ligetil, 
men samtidig rummer den dybder, som den be-
skriver ligeud ad landevejen, så ethvert barn kan 
forstå det. Dybder, hvis baggrund vi ofte tager 
for givet, men som er en meget vigtig del af vores 
kristne arv og vores menneskelige baggrund.

Når Ingemann i 2. vers skriver: »dog menneske-
nes børn har han allermest kær, Gud ånder på øjet 
når det græder«, så viser han os, hvordan Gud er 
os allermest nær, når vi græder. Menneskenes børn 
har han allermest kær, de små betyder allermest. 

Ude i »den virkelige verden« kan vi jo godt have 
det indtryk, at det, der bliver lagt mest vægt på, er 
at vi er store og stærke, at vi fylder som personer 
og har magt. 

Men i Guds øjne, er børnene det første og det 
største, og det underbygger Ingemann ved at skri-
ve: »Guds søn var selv et barn og på krybbestrå han 
lå, hans vugge stod på jord foruden gænge, Guds 
himmeriges fryd har han lovet de små, og blomster 
fra paradisets enge.«

»Guds himmeriges fryd!« – det er et smukt ord 
at tage i munden, og et ord, som maner fryden 
frem i vore tanker.

Og i vers 4, hvor det lyder: »han bærer barnet op 
til Gud på armen«, der viser Ingemann, at nærhe-
den til de små er helt alvorligt ment. Han springer 
over de store teologiske mellemregninger, hvor 
vi kunne samle op på at fortælle, at Jesus var selv 
menneske, blev slået ihjel, besejrede døden og steg 
op til Gud. Han banede vejen for mennesker til 
Gud, blot ved at være et menneske selv.

Også på den anden side af døden, er vejen banet 
til Gud.

Et sted i Ny testamente spørger nogen Jesus, 
hvem der kan blive frelst, og Jesus svarer at det er 
ikke noget, mennesker kan klare som sådan, men 
for Gud er alle ting mulige.

Derfor ved vi, at vi kan ikke frelse os selv, men 
Gud kan. Og derfor ved vi, at de små, de svage, 
dem der ikke kan rose sig selv overfor nogen, de 
kommer i første række, for det kommer aldrig an 
på selv-ros eller på selv-retfærdighed. At stille sig 
an, at klare sig selv, eller klare sig bedre end andre. 
Tværtimod. Det kommer an på at være som bar-
net. At komme som man er til livet – og til Gud. 
Med al vor afmagt og med vore naturlige mangler, 
som vi alle kender til at have dem.

Vi skal ikke bygge om på os selv, for at være Gud 
tilpas, vi skal blot indrømme, at vi dybest set alle 
er som børn. Børn, der må favnes af noget større, 
af Gud.

Vi må favnes og bæres af ham, for hvem alting 
er muligt.

Så den lille salme handler også om Guds-forhol-
det. Om at det er ligetil og ligefremt, og der er nær-
hed i det. Gud er der som den sol, man slår øjnene 
op til om morgenen, den, der også spreder sol i os 
som mennesker.

»Du lærte os til Gud vore øjne opslå« – har man-
ge sunget som børn, måske i skolerne. Og måske 
har de mange børn følt, når de sang det, hvordan 
det ligesom oplader et menneskes indre blik, at 
sige det, at slå øjnene op til Gud, det giver i hvert 
fald mulighed for at have højt til loftet, at kunne 
rumme sig selv og andre – og at have udblik for 
mere end blot det helt jordnære!

Anna-Marie Sloth

GUD ÅNDER PÅ ØJET PÅSKEGUDSTJENESTE

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: Thilde Kring Buck-Nielsen, Liv Pedersen

Thorsted Kirke:
Døbte: Nohr Vestergaard Lyngklip

Skjoldborg Kirke:
Døbte: Aya Møller Jeppesen, Noah Jensen, Anders 
Lilleøre Larsen
Viede: Helene Thomsen og Martin Poulsen Jensen

Kallerup Kirke:
Døbte: Natasja Marie Boamah
Døde: Vagn Nørgaard Sørensen, John Egon Frimer 
Gasberg, Anna Grete Rasl, Anker Emil Kristensen

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.

Anna-Marie Sloth

Påskedag, den 16. april holder vi gudstjeneste 
meget tidligt om morgenen, nemlig kl. 05.00.

Det er en tradition, som blev indført for nogle 
år siden, og som sognene er blevet glade for. 

Efter gudstjenesten er alle meget velkom-
ne ved morgenkaffen i konfirmandstuen i 
Skjoldborg Præstegård ( Østergårdsvej 3, 7700 
Thisted).

Menighedsrådet sørger for rundstykker, og vi 
vil bede om, at man medbringer lidt til mor-
genbordet (kaffe, the, marmelade, ost m.m.)
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Guldkonfirmation i Sjørring Kirke
Søndag den 2. april 1967 var vi 35 unge, som blev 
konfirmeret i Sjørring kirke af provst Gerorg We-
sth. Det er altså 50 år siden i år!

Vi er nogle stykker, der er blevet enige om at 
samles fr at markere jubilæet.

Det er lykkedes at få kontakt med 27 af konfir-
manderne. Desværre er der otte, der er døde.

17 af konfirmanderne bor stadig i Thy. Af de re-
sterende bor de ni i nord-eller midtjylland, og  der 
er kun én, der er bosat i København.

Vi håber, der er opbakning til at mødes til jubi-
læum søndag den 2. april. Vi mødes til fotografe-
ring kl. 10.00 og deltager derefter i gudstjenesten i 
Sjørring kirke kl. 10.30, inden vi samles til middag 
på Vildsund Strand. Jeg ser med stor glæde frem 
til dagen!

På udvalgets vegne Per Toftdal, Vildbjerg

Diamantkonfirmation i Sjørring Kirke
Søndag den 26. marts samles en gruppe menne-
sker for at deltage i gudstjenesten i Sjørring kirke, 
de er oprindeligt konfirmeret sammen i 1957, for 
60 år siden og fejrer deres jubilæum ved at mødes 
til en gudstjeneste.

MINIKONFIRMAND

Bliv minikonfirmand!
Tirsdag den 7. marts kl. 14-15.30 starter vi et mi-
nikonfirmandforløb på Sjørring Skole fra kl. 14-
15.30.

Børn fra 3. klasse, boende i Sjørring-Thorsted-
Skjoldborg-Kallerup sogne inviteres til at deltage 
i minikonfirmand-forløbet. At være minikonfir-
mand er at lytte, lege, synge og lære om kristen-
dommen. Vi hygger os sammen og holde pause 
med saftevand og kage.

Vi mødes følgende tirsdage: 7. marts, 14. marts, 
21. marts, 28. marts, 4. april, 25. april, 2. maj, 9. 
maj og så holder vi til sidst en lille afslutningsfest 
for jer i Skjoldborg præstegård, den dato får I se-
nere. Vi håber at alle I børn har lyst at være med, 
det blive super-sjovt!

Det er organist Annette Bock Pedersen og præ-
stevikar Anna-Marie Sloth, som står for under-
visningen, og så kommer der et par frivillige, som 
sørger for saftevand og kage og hjælper med det 
praktiske.

Man må gerne komme og prøve det og se, om de 
er noget, hvis man ikke er helt sikker.

Tilmelding til: amsloth@mail.dk – gerne inden 
1. marts. Spørgsmål: 2274 1552

GULD- OG DIAMANTKONFIRMATION ARRANGEMENTER

CAFÈ-EFTERMIDDAG 
Onsdag den 5. april kl. 14.30 i Skjoldborg præ-
stegård
Museumspædagog Svend Sørensen fortæller om 
digter og forfatter Martin jensen der er født i 
Sundby Thy, og han har bl.a. skrevet bøgerne »Ve-
stenvinden« og »Med kors over døren«.

Menighedsrådet

SANGAFTEN
Der er sangaften den 4. maj kl. 19.00 i Kallerup kir-
ke ved Annette Bock Pedersen og museumsleder 
Jytte Nielsen, der vil fortælle lidt om befrielsen.

Vi synger sange og salmer om forår og befrielse, 
som altid er et tema, der er værd at lovsynge!

SOGNEUDFLUGT TIL FOLKEKIRKENS HUS 
Sæt kryds i kalenderen den 11. juni. 
Menighedsrådets aktivitetsudvalgt forbereder en 
udflugt til Folkekirkens hus i Aalborg søndag den 
11. juni, hvor vi først går i kirke sammen og senere 
kører til Aalborg. Nærmere besked i næste kirke-
blad.

MØDER

KFUM OG KFUK’S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 7. marts  hos 

Kirsten og Vilhelm Thinggaard, Kallerupvej 5.
Tirsdag den 4. april hos

Nora og Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2                                                                                           
Tirsdag den 2. maj hos

hos Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12.             

DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsd. d. 1. feb. kl. 14.30 hos

Lilian Linde, Frejasvej 20
Onsd. d. 1. marts kl. 14.30 hos

Bodil Heskjær, Næstrupvej 47
Onsd. d. 5. april kl. 14.30 hos

Betty Johnsen, Dissinggade 9

INTERNATIONAL 
PÅSKE-GUDSTJENESTE

med sange fra Taizé

Langfredag d. 14. april 2017 kl. 19.00
Hillerslev Kirke 

Kom som du er – Syng på 
dit eget sprog – Tænd et lys

Come as you are – Sing with us in 
your own language – Light a candle

Behov for transport? 
Eller tilbyder du kørsel? 

Need a lift? Or if you offer to drive: 
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, 

tlf. 2466 2437

Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd 
& kirkerne i Thisted provsti

www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
  Hillerslev Kirke i Thy

STJERNESTUND
Stjernestund i Sjørring Kirke den 1. juni kl. 17.00

Stjernestund er en kort børnegudstjeneste i 
kirken med efterfølgende aftensmad på Sjørring 
Skole.

Arrangementet henvender sig til alle med bopæl 
i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne 
samt Tilsted Sogn.

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

Tilmeldning til spisning er senest den 15. maj 
til: Kirsten  tlf. 6070 7905, mail: vkt@karby.dk el-
ler Kirsten tlf. 2393 3790 mail: waki@post9.tele.dk
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EFTERLYSNING

REFORMATIONEN 500 ÅR

Følgende gravsteder på Sjørring Kirkegård udløb 
den 31.12.2016.

Eventuelle pårørende eller bekendte med de af-
døde bedes henvendes sig til graveren ved Sjørring 
Kirke: Morten Gregersen, tlf. 9797 1175, mobil 
2014 1175:

Aksel Christian Georg Andersen
Født d. 10. oktober 1901
Død d. 19. december 1984

Helga Magdalene Edith Andersen
Født d. 28. november 1898
Død d. 16. november 1986

Poul Gade Thomsen
Født d. 26. april 1863
Død d. 12. december 1930

Line Hansen Thomsen
Født d. 15. juli 1858
Død d. 17. februar 1936

MENIGHEDRÅDSVALGET 2016
Det ny fælles menighedsråd for Sjørring-Thorsted-
Skjoldborg og Kallerup sogne har konstitueret sig 
således:
Formand:  

Kirsten Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg
Næstformand:  

Kirsten Humlum, Næstrupvej 42, Sjørring
Kirkeværge for Sjørring Kirke:   

Palle Holm, Trinvej 6, Sperring 
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:   

Lisbeth Hornstrup, Stakkedal 6, Skjoldborg
Kirkeværge for Kallerup Kirke:   

Jytte Nielsen, Kallerupvadested 3, Snedsted
Kirkeværge for Thorsted Kirke:  

Torben Ranneries, Søndre Thorstedvej 14, 
Thorsted

Kasserer:  
Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg

Regnskabsfører udenfor rådet:  
Hanne Gade, Skinnerup .

Kontaktperson:  
Børge Hornstrup, Brendhøjvej 2, Kallerup

Sekretær:  
Karin Fenger Madsen, Voldgade 18, Sjørring

Følgende udvalg er nedsat:
Kirke og kirkegårdsudvalget: Kirsten Humlum, 

Kirsten Thinggaard og Ole Heskjær.
Præstegårdsudvalget: Ole Heskjær, Kirsten Thing-

gaard og Børge Hornstrup.
Valgbestyrelse: Niels Henning Nielsen (formand), 

Torben Ranneries og  Kirsten Humlum. 
Aktivitetsudvalg: Anna-Marie Sloth, Annette 

Boch Pedersen, Karin Fenger Madsen, Kirsten 
Thinggaard, Ole Heskjær og Jytte Nielsen.

Bladudvalg: Anna-Marie Sloth, Kirsten Humlum 
og Kirsten Fonseca.

Sognehusudvalg: Morten Gregersen, Kirsten 
Humlum, Palle Holm, Lis Klostergaard og 
Kirsten Fonseca.

Hjemmesideudvalg: Anna-Marie Sloth, Morten 
Gregersen, Kirsten Fonseca

Forretningsudvalg: Torben Ranneries, Børge 
Hornstrup, Kirsten Humlum og Kirsten 
Fonseca.

Kallerup-Kirke-Udvalg: Jytte Nielsen, Børge 
Hornstrup, Svend Nielsen, Lis Klostergaard

MENIGHEDSRÅDS-
MØDER 2017:
22. marts, 12. april,  
10. maj,  14. juni, 9. august, 
13. september, 11. oktober  
og 8. november.

Møderne finder sted sæd-
vanligvis kl. 19.00 i kon-
firmandstuen i Skjoldborg 
Præstegård og er åbne for 
offentligheden.

Det nye menighedsråd

Fælles biograftur d. 19. april kl. 17.30  
 
I år fejrer vi, at det er 500 år siden Martin 
Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg. I den forbindelse vil vi gerne invite-
re hele Thisted provsti i Thisted Bio og se den 
store tysk/amerikanske Lutherfilm fra 2003. 
Filmen er instrueret af Eric Till og baseret på 
Luthers liv. Hovedrollen spilles af den engel-
ske skuespiller Joseph Fiennes.  

Da den kom i Tyskland var den en sand 
kassesuccesen og den blev en af de mest sete 
i Tyskland det år. Men filmen er ikke alene 
god underholdning, den gør også en klogere 
på hvilken kolossal omvæltning reformatio-
nen har været, ikke alene for kirken men for 
hele samfundet.  

Vi indleder aftenen med velkomst kl. 
17.30, samt tysk pølsebord og øl/vand i bio-
grafens foyere. Derefter ser vi filmen sam-
men.  
 
Billetter af 50 kr. kan købes hos Anna-Marie 
Sloth
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KONFIRMATIONER FORÅR 2017 SOGNEINDSAMLINGEN 2017

Sjørring Kirke den 12. maj kl. 9.00
Anders Traulsen Pedersen

Line Søndergaard Mikkelsen
Noah Vilsgaard Votborg

Johan Heskjær
Oliver Ringgaard Grison

Stine Lykke Højbak
Sander Bonnerup Jepsen

Jannie Kjær Jensen
Nanna Aslak Yde

Laura Dahl Pedersen

Sjørring Kirke den 12. maj kl. 10.30
Simon Hedegaard

Mathias Frost Gravesen
Ellen Lawaetz
Oliver Junker

Jacob Elvang Ranneries
Laura Bekhøj Mouritsen

Niels Kristian Morsing Christiansen
Magnus Aastradsen Bagger

Laura Jepsen
Thomas Christian Søgaard Eskildsen

Jonas Arne Rasmussen

Konfirmation i Skjoldborg kirke 
den 14. maj kl. 10.30

Iben Jonna Bisgaard Skovmose
Søren Blåbjerg Jensen

Silas Viktor Bolmand Linde
Mikkel Færgegaard Kristensen

Philip Lodahl Hedegaard
Freja Søe Jensen

Sarah Brogaard Pedersen
Christoffer Holst Thomsen

Jan Thomsen

Sjørring-holdet

Skjoldborg-holdet

Søndag den 12. marts er der indsamling til Folke-
kirkens Nødhjælp. Derfor har menighedsrådet valgt 
at vi denne dag kun har én gudstjeneste i pastora-
tet og den ligger kl. 9.00. Det betyder, at mange kan 
hjælpes ad med at samle ind og at også almindelige 
kirkegængere har mulighed for at være hjemme og 
få besøg af indsamlerne. Vi håber alle vil støtte det 
vigtige formål!

Del din søndag med verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 vil Sjørring, Thorsted, 
Skjoldborg og Kallerup Sogne sende så mange fri-
villige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mu-
lighed for at give verdens mest udsatte mennesker 
en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtningestrøm-
me er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. 
Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og 
den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i 
både vores kultur og kristendom. Vi kender den 
blandt andet fra lignelsen om »Den barmhjertige 
samaritaner« fra Lukasevangeliet. 

Derfor er ideen om at dele med sin næste ho-
vedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige 
sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, 
opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem 
ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at ar-
bejde på lyder helt forenklet: »Folkekirkens Nød-
hjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men 
også en fiskestang og retten til at fiske i søen, han 
bor ved.« 

I al vores arbejde indgår »hjælp til selvhjælp«, så 
projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Over-
alt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer 
for mennesker, der bliver i stand til selv at forme 
deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udreg-
ning af, hvordan pengene rækker længst. Det gør 
de for eksempel sådan:
•  Når landbrugsproduktionen får et løft, er der 

mad nok og overskud til at sælge eller spare op.
•  Når levestandarden stiger, kommer børnene i 

skole og øger chancen for at få en uddannelse.

•  Med bedre vandforsyning øges sundhed og triv-
sel og færre må flygte ved tørke. Børnene kan 
blive i skolen i stedet for at migrere.

•  Med uddannelse bliver det nemmere at kende 
sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i 
ansvarlig produktion.

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 mest udsatte mennesker

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling 
nåede Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup 
Sogne et indsamlingsresultat på kr. 12.584,50.

På landsplan blev der samlet 12 millioner kro-
ner ind til verdens fattigste lande.

Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens 
Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpum-
pe, så disse kvinder i Malawi nu har nidoblet 
deres høst af blandt andet tomater, kartofler 
og løg. Overskuddet fra markedssalget går 
til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og 
skolegang til børnene. Foto: Lasse Mejlvang.
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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 Kirke:   
Palle Holm, Trinvej 6, Sperring 

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:   
Lisbeth Hornstrup,  
Stakkedal 6, Skjoldborg

Kirkeværge for Kallerup Kirke:   
Jytte Nielsen,  
Kallerupvadested 3, Snedsted

Kirkeværge for Thorsted Kirke:  
Torben Ranneries,  
Søndre Thorstedvej 14, Thorsted

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:
Konstitueret præst 
Anna-Marie Sloth
Træffes på telefon 9793 1061 /
mobil: 2274 1552
Mail: ams@km.dk 
Mail: amsloth@mail.dk

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

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

MARTS

05. 1.s.i fasten 10.00 AMS 9.00 AMS

12. 2.s.i fasten 9.00 HSK - -

19. 3.s.i fasten 10.30 AMS 9.00 AMS

26. Midfaste 10.30 AMS 9.00 AMS

APRIL

02. M. Bebudelse 10.30 AMS

09. Palmesøndag 09.00 AMS 10.30 AMS

13. Skærtorsdag 19.00 AMS 16.00 AMS

14. Langfredag (liturgisk) 10.30 AMN

16. Påskedag 09.00 AMS 05.00 AMS

17. 2. påskedag 10.30 AMN

23. 1.s.e. påske 10.30 MA

30. 2.s.e. påske 10.30 AMS 9.00 AMS

MAJ

04. Sangaften 19.00

07. 3.s.e. påske 10.30 MA

12. Bededag - konfirmation 09.00/10.30 AMS

14. 4.s.e. påske - konfirmation 10.30 AMS

21. 5.s.e. påske 09.00 AMS 10.30 AMS

25. Kristi himmelfart 10.30 AMS 09.00 AMS

28. 6.s. e. påske 10.30 AMS

JUNI

01. Torsdag - Stjernestund 17.00 AMS

04. Pinsedag 10.30 AMS 09.00 AMS

05. 2. pinsedag Fælles – Thisted provsti HSK

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

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 2017) er 
den 15. april 2017. Materialet indsen-
des til: Kons. sognepræst Anna-Marie 
Sloth, ams@km.dk

HSK = Helle Sommer Kjærgaard  /  MA = Mariann Amby / AMS = Anne-Marie Sloth / AMN = Anne Marie Nandekraft

AMS er gældende, så længe Anna-Marie Sloth er ansat. Når der kommer en ny præst er det ham eller 
hende, der tager over fra det tidspunkt, hvor vedkommende starter.


