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KIRKE OG SOGNENYT
LÆS OM:
#PINSE #SOGNEUDFLUGT #FRILUFTSGUDSTJENESTER
#KONFIRMATION OG MEGET MERE

SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

KALLERUP KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

SJØRRING · THORSTED · SKJOLDBORG · KALLERUP

PINSE
Pinse er, når alting springer ud – i hvert fald her i
Danmark passer det med pinsetiden.
Men det kan også passe på andre måder, at når
alting springer ud – så er det pinse.
For det, der springer ud – det er både æbletræerne og mælkebøtterne – men det er også vore
forsøg på at forstå hinanden og komme nærmere
Gud, som springer frem af meningen med pinse.
I juletiden pynter vi med nisser og grønt, i påsketiden er det harer og kyllinger – men i pinsetiden, da er det ikke nødvendigt at pynte, for da
pynter naturen så meget, så alt andet ville være
overflødigt.
Da ser vi ud over landskabet i stedet, kan vi sige.
Og den pynt, som Gud der har givet – den overgår
al forstand i skønhed og duft.
Den rører os og inspirerer os til samvær og
glæde, tilgivelse kan man også sige. Vi tilgiver den
lange hårde vinter, nu er det lige meget med det.
Alting er forvandlet.
Og vi ved, der er håb igen for alt det grønne, som
måske nok har kæmpet med sneskimmel og været
hærget af frosten. Med sommeren, skal det nok
bygges op igen alt sammen.
Ved Guds skaberkraft ånder det hele meget bedre igen. Så vi behøver ingen pynt, Gud gør det for
os i pinsen. Vi skal bare tage imod.
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Vi fejrer Guds ånds komme til verden – og den
er naturligvis langt mere endda end det pyntede
duftende sommerlandskab, selvom vi næsten ikke
kan forestille os mere. Men der er mere.
Og pinsen er, at der er mere. Den er, at vi kan
tage imod, og vi kan få evnen til også at give videre
af det, vi får. Og hvordan skal vi forklare det, at vi
får Guds ånd? Der er så mange måder at forklare
det på, at det er svært med at begynde og ende på
en måde, så det ikke bliver alt for omfattende.
Men Guds ånd er, at vort hjerte ikke er et stenhjerte, som der stod i den gammeltestamentlige
tekst.
Vi kan naturligvis alle forstene for en tid, men i
mødet med Guds ånd opblødes vi. Og hjertet bliver igen som af kød og blod. Et følende, barmhjertigt hjerte.
Vi kan alle dømme. Men i mødet med Guds ånd,
må vi tilgive igen, ånden letter tilgivelsen. Vi kan
alle misforstå, men ånden giver os at kunne komme hinanden i møde med forståelse og kærlighed.
Ånden er kærlighedens vigtigste redskab, fordi
den skaber muligheder og bedre evner for menneskehjertet. De begrænsninger, som vi mennesker
kan have, kan ånden ophæve på underligste vis
her og der. Hvad man ikke troede muligt – det kan
nogle gange pludseligt ske. På trods af alt.
En gave fra himlen. Et venskab, en hilsen, en
hjælpende hånd, en lille glæde. Et glimt af håb
midt i det svære eller følelsen af at blive båret og
løftet.
Jesus siger i evangelieteksten, at han er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Alle
der spiser af det brød, skal have evigt liv. Hans
brød er det brød, som gives til liv for verden.
Man kan erfare det ude i livet på mange måder.
For mennesker, der er låst fast alene på egne ønsker og drømme og ikke vil give plads til det andet
menneske – står ting i stampe. Ånden kan pludselig være der og lukke døre op i os, så vi ser nye
muligheder – og vælger dem.
Vor menneskelige vilje hører også med i alt dette. At vi vil, at vi prøver, at vi gør noget.
På Guds vegne kan vi aldrig sige, at noget er
umuligt, for alt er muligt for Gud.

PINSE
Jesus siger også: det brød, jeg vil give, er mit kød,
som gives til liv for verden. Et levende, blødende
menneske, Jesus Kristus, satte sit eget over styr, for
at give liv til verden.
Satte alt ind på, at denne verden skulle mærke
endnu mere end den smukke natur. Vi skulle
langtfra nøjes med det ydre, det synlige, - vi skulle
have livet i Jesus Kristus.
For et par år siden læste jeg den bog, som sangerinden Etta Cameron har skrevet om sit eget liv.
Etta var så fuldt og helt menneskelig og begik
selv mange fejl, men midt i dette menneskeliv søgte hun altid også at leve af dette brød, som Jesus
Kristus er for verden.
Bogen hedder Etta Cameron, men underteksten
lyder: hun gav smerten vinger.
Det gjorde hun ved Guds hjælp. Etta voksede
op i et meget fattigt hjem, blev misbrugt og slået.
Mistede sin mor som 11-årig, og overtog derefter
rollen som mor for sine 5 mindre søskende.
Også i det voksne liv mødte hun store udfordringer, var bl.a. tilbageholdt i nogle år i det daværende Østtyskland, hun fik ikke lov at komme ud

af landet igen efter en koncert. Forstod ikke, hvad
der skete, men ingen kunne tilsyneladende hjælpe.
Der gik flere år, før det lykkedes hende at få hjælp
til at flygte her til Danmark, hvor hun så blev.
Ettas liv var på mange måder et pinseunder. På
trods af alt, der gik galt. Hun gav smerten vinger i
liv og sang. Delte ud af det, hun havde fået og var
begavet med. Holdt ikke noget tilbage.
Måske er det noget af det vigtigste, - ikke at holde noget tilbage. Ikke at give op, ikke at give køb på
værdierne, men satse alt på det liv, som skal være
en gave, også for næsten.
Vi ved, at Etta næsten altid gav et stort 5-tal til
folk, hun så optræde – og 5 var vel at mærke den
bedste karakter. Mennesker, der ofte giver andre
den bedste karakter – er med til at bære pinsen ud
i livet.
Små ting virker store undere. Ånden bevæger os
som mennesker.
Når vi spiser dette levende brød, som Jesus
Kristus giver til verden, så ved vi jo aldrig, hvad
der kan ske indeni.
Anna-Marie Sloth

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: Sander Jarl Jensen, Christoffer Fredenslund
Andersen, Cecilie Jaqueline Kjær.
Begravede: Erna Gundhild Vestergaard, Gert Kristian Tøgersen.
Skjoldborg Kirke:
Døbte: Theodor Overgaard Larsen
Begravede: Elisabeth Christensen

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.
Anna-Marie Sloth
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SJÆLESORG PÅ NETTET
Som noget nyt har folkekirken oprettet en mulighed for sjælesorg på nettet, hvor man kan kontakte en præst og chatte om det, som man trænger til at snakke med nogen om. Det kan være via
smartphone, iPad eller pc.
Sjælesorg på nettet blev lanceret ved en åbning
i København Domkirke den 1. februar, hvor biskoppen fra Aalborg, Henning Toft Bro, åbnede
op for chatten.
Sjælesorg.nu har været en succes, og allerede nu
har man oplevet mange henvende sig til en præst
via nettet for at tale om alt muligt, der kan tynge
os som mennesker, det kan være alt fra sorg og
krise, tro og tvivl, identitet, utroskab, seksualitet
til præstationsangst mv.
Aldersmæssigt er spektret bredt og spænder fra
konfirmationsalderen over midaldrende til pensionister.
Samtalen på nettet er ment, som en nem start
for mennesker, og når trygheden ved at tale med
en præst er opnået, er det muligt f.eks. at henvise
også til den lokale sognepræst.
Initiativet er taget både for at minde folk om
muligheden for, at man kan tale med sin præst,
men også for at gøre det muligt for at nå ud til en
bredere gruppe, som måske ellers ikke ville henvende sig til en præst for en snak.

På vores lokale hjemmeside, stsk-kirker.dk, kan
man også læse om sjælesorg.nu
Ud over dette er det selvfølgelig også vigtigt, at
vi alle husker det, som Luther lærte os: vi er alle
kaldede til at være præster for hinanden, det vil
sige, vi har alle evner og muligheder for at kunne
lytte til et medmenneske, ofte kræves der ikke andet end, at man kan tie stille et øjeblik.
Og man kan tilføje, at vi er alle medarbejdere på
hinandens livsglæde, derfor må vi holde øje med,
hvordan vore medmennesker har det og turde
spørge eller lytte.
Eller: henvise til muligheden for sjælesorg på
nettet!
Anna-Marie Sloth

PRÆSTESITUATIONEN
Mens dette blad trykkes og distribueres er menighedsrådet beskæftiget med forhåbentligt at
finde vores nye faste sognepræst.
Vi har en stor forhåbning om, at vi blandt
de tre ansøgere finder den rette, og at vi i nærmeste fremtid vil kunne indbyde til indsættelsesgudstjeneste og en sammenkomst, hvor
vi kan byde velkommen til den nyvalgte præst
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og sige tak til Anna-Marie Sloth, som velvilligt og trofast har betjent os i den forlængede
vakanceperiode.
Vi opfordrer alle til at holde øje med opslag
ved kirkerne og annoncering i Thisted Posten
og på vores hjemmeside : STSK-kirker.dk
Kirsten Fonseca

SOGNEUDFLUGT
SØNDAG DEN 11. JUNI 2017
Efter gudstjenesten kl. 9.00 i Sjørring Kirke, er der
opsamling samme sted kl. 10.10 og kl. 10.20 ved
Skjoldborg Kirke.
Turen går til Aalborg, hvor vi spiser frokost i det
nye »Folkekirkenshus«.
Efter frokosten er der guidet rundvisning i Folkekirkenshus og Budolfi Kirke, samt rundvisning i
Gråbrødre Kloster, det er et lille museum der ligger
under gågaden ved Salling.
Pris: kr. 180,00.
Tilmelding skal ske senest 2. juni til Kirsten Thinggaard, tlf. 6070 7905 eller på mail
vk.thinggaard@gmail.com

MØDER
DANMISSION – MISSION AFRIKA
Onsdag d. 7. juni kl. 14.30 hos
Lilian Linde, Frejasvej 20

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
THISTED PROVSTIS ÅRLIGE
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
afholdes i år 2. pinsedag,
mandag den 5. juni kl. 11.00.
ved Bakkegården, Bakkegårdsvej 4, 7742 Vesløs
Prædikant er biskop Henning Toft Bro,
Medvirkende i øvrigt: Thisted Drenge- og Mandskor,
Thisted FDF Orkester. KFUM-spejderne fra Østerild og
i forlængelse af gudstjenesten er der mulighed for at bage
pandekager over bål sammen med FDF fra Thisted.
Medbring stol/tæppe og evt. madpakke.
Vel mødt!
Hvis nogle i vore sogne har brug for kørelejlighed,
kontakt da venligst Kirsten Fonseca, tlf. 2393 3790
senest lørdag d. 3. juni kl. 12.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
20. AUGUST
Friluftsgudstjeneste
for hele Pastoratet,
søndag den 20. august kl. 14.00
på Sjørring Fælled.
Lokale musikere vil deltage.
Efter gudstjenesten nyder vi
fællesskabet omkring vor medbragte
kaffe og kage i de skønne grønne
omgivelser.
Medbring stol/tæppe og beklædning
i forhold til vejret.
Vi glæder os til at se jer, voksne og
børn, enlige og familier, yngre og
ældre til en hyggelig sommereftermiddag i Sjørring Fælled.
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NYT NAVN
Indtil 1. april har vi officielt heddet Sjørring Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Pastorat.
Vi har længe fundet det besværligt både at sige
og at skrive det lange navn. Vi undersøgte derfor
muligheden for at forkorte navnet, og efter en
ansøgning underskrevet af alle menighedsrådets

medlemmer (repræsenterende alle fire sogne) fik
vi pr. 1. april tilladelse fra Aalborg Stift til fremtidigt at hedde: Sjørring-Skjoldborg Pastorat
Kirsten Fonseca

SOGNEHUSET I SJØRRING
Som mange sikkert har bemærket, er der sat skelpæle ved graverhuset, det betyder ikke, at vi skal til
at bygge lige nu, og slet ikke der, men at vi nu har
fundet ud af, hvor stor vores grund er!
Lige nu er tegninger på et H-hus, med en fløj til
graverfaciliteter og præstekontor samt en fløj med
mødesal, køkken m.m., projekteret i samarbejde
mellem totalentreprenør Tømrerfirmaet Lars

Peter Hede A/S v/ Esben Hede og Raabys Tegnestue I/S, v/ Carl-Peter Krarup godkendt i Thisted
Provsti. Projektet er sendt videre til godkendelse
i Aalborg Stift. Så vi venter utålmodigt og spændt
på udfaldet. Vi håber og forventer ikke, at vi ender
med vinterbyggeri.
Kirsten Humlum

MINIKONFIRMANDFORLØB

Er afsluttet i maj med børnegudstjeneste og familieløb.

Minikonfirmander lærer
og leger i kirken.
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INDSKRIVNING FOR NYE KONFIRMANDER
Den 19. juni inviteres nye konfirmander og forældre til gudstjeneste og introduktion til konfirmationsforberedelsen 2017-2018.
Konfirmander med bopæl i Skjoldborg-Kallerup sogne mødes i Skjoldborg kirke den 19. juni
kl. 16,00. Efter den korte gudstjeneste giver jeg en
introduktion til konfirmationsforberedelsen i kirken. Husk at medbringe kopi af dåbsattest, og hvis
den unge ikke er døbt, så medbring navneattesten.
Konfirmander med bopæl i Sjørring-Thorsted
sogne mødes den 19. juni kl. 19.30 i Sjørring Kirke. Efter gudstjenesten giver jeg en introduktion
til konfirmationsforberedelsen. Medbring kopi af

dåbsattesten, og hvis den unge ikke er døbt, så en
navneattest.
Skriv meget gerne en mail, hvis I ikke har mulighed for at deltage på det nævnte tidspunkt.
Anna Marie Sloth
ams@km.dk
NÆSTE ÅRS KONFIRMATIONER:
Sjørring-Thorsted sogne:
Bededag den 27. april 2018
Skjoldborg-Kallerup sogne:
søndag den 29. april 2018

Årets konfirmationsbilleder
var ikke taget, da dette blad
gik i trykken. De kommer i
næste kirkeblad. Her bringes et par billeder fra konfirmandforløbet.

Konfirmanderne
på udflugt til
Aalborg, med besøg
i Folkekirkenshus,
Budolfi Kirke og
Kirkens Korshærs
Varmestue.

Skjoldborg/Kallerupkonfirmanderne ser
film og hygger.
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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 omdrejningspunkt 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.
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Babysalmesang er i Sjørring Kirke otte torsdage
fra kl. 10.30-11.15, hvorefter vi hygger over en kop
kaffe/the/vand sammen i ca. 15 min. Vi starter
d. 24. august.
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. Efter
salmesangen er der mulighed for lidt fælles hygge
over en kop kaffe/ the og »ammestue-historier« :-)
I er velkommen, også selvom I ikke bor i vore
sogne; da dette er hold for hele Thisted 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.

NYT FRA KIRKER OG KIRKEGÅRDE
Lige nu venter vi spændt på et svar fra Aalborg
Stift. Vi har nemlig fremsendt sidste og endelige
udgave af projektet om Kallerup Kirke som eksperimentarium. Det burde være en formalitet, at få
det blå stempel, men vi vil se det, før vi tror på det.
Hvis vores vantro begrænser sig til det, så ……!
Arkitekt Kenneth Olsen har udarbejdet et flot
prospekt om hele projektet og vi har fået fremstillet en smuk folder, som skal være grundlaget for
vores ansøgninger til fonde. I arbejdsgruppen tror
vi på, at vi har et godt projekt, som det vil være
muligt at skaffe penge til gennemførelsen af. Projektet har igennem tid udvidet sig, bl.a. har vi haft
en konservator til at kigge Axel Poulsens smukke
altertavle efter, og tavlen trænger til et eftersyn. Så
derfor har vi indskrevet en renovering i projektet,
også.

Sommeren venter rundt om hjørnet og de ansatte
på kirkegårdene har travlt med at holde rent og
pænt. Snart bliver det tid til det årlige kirkesyn og
her har kirkeværgeudvalget, bestående af de fire
kirkeværger og to gravere, besluttet, at vi i år vil
arbejde specielt med de bevaringsværdige gravsteder og sten, så vi har fuldt overblik, samt planer for
det fremtidige arbejde.
Endelig arbejdes der med kirkernes lofter, som
skal efterses, så vi også der har styr på klima og
mulige fugtproblemer. Kirkerne er jo gamle huse,
som fortjener vores fulde opmærksomhed, hvis
generationerne efter os, også skal bruge dem.
Jytte Nielsen

INDRETNINGSPLANER

ALTERBORD OG KNÆFALD
Alterbordet udski�es med nyt alterbord, støbt i højstyrkebeton – og malet i ultramarin.
I alterbordet indbygges en radiator i en niche i hver side af bordkuben. Bort fra alter‐
fronten udny�es alterbordets volumen �l indbygning af kirkens brandsikre boks.
Knæfaldet udski�es med en nyt knæfald, der i materialevalg og design korresponderer
med det nye inventar i skibet i form af rammekonstruk�oner i olieret ask, samlet med
markante ﬁngertapninger i hjørnerne. Knæfaldshynderne udføres med sort skind.

Grundops�lling
Eksempel 1

TALERSTOL

Grundops�lling
Eksempel 2

Grundops�lling med borde
Eksempel 3

Grundops�lling med borde

Erland Knudssøn Madsens modelskitse �l en mobil talerstol.
Talerstolen udføres som et treﬂøjet og sammenklappeligt
møbel i alu/ﬁnér‐plade med julerosemo�ver overført via
serigraﬁsk print. Talerstolen kan ophænges på korets syd‐
væg, vis‐a‐vis Niels Sørensens gravsten på nordvæggen.
Talerstolen afs�ves med en sammenfoldelig sokkelplade og
– manuskripthylde.

DET MULTIFUNKTIONELLE RUM
Eksperimentariet indre�es med Tonica Wood, stabelstol med stel og ryg i ask,
sædepostring med mørkultramarin Hallingdal .
Tonica Wood stabelstole er designet af Niels Gammelgaard for Magnus Olsen.
Der anskaﬀes 40‐50 stole med armlæn og 40 stole uden armlæn.
Til arrangementer med bordops�lling hentes klapborde fra kirkens depot ved
graverhuset.

LOFT
Erland Knudssøn Madsens modelskitse �l a�ræksriste i
bræddelo�et.

PANELER

Eksempel 4

Kirkerummets karakterfulde, kalkede kassemure i skibet forsynes med en base af irgrønne
paneler med udfræsede mønstre mod en sort bagplade.

Den store varia�on i inventarops�llingerne nøvendiggør, at kirkens belysning
suppleres med spots placeret mellem lo�sbjælkerne og på/ved korbuen. En
jævn fordeling af spots, der kan ak�veres i forudprogrammerede serier og
mønstre, bidrager med et stærkt virkemiddel �l rummets mul�anvendelighed.

Panelfronterne udføres som a�agelige rammer i malet alu‐plade, der fortsat vil skjule kir‐
kens varmeﬂader og installa�onsfremføringer.
Udsmykningsarbejdet udføres af Erland Knudssøn Madsen med bemaling og udformning
af de udstandsede åbninger, der dels �lfører dybde i panelerne og dels medvirker ved var‐
mespredningen i rummet.
Panelerne afslu�es med en sort a�ræksrist foroven.

In�mscene ops�lling �l teater og koncert
Eksempel 5

Farveprøver

PROJEKTGRUPPE:

Menighedsrådet ved Kallerup Kirke:
Børge Hornstrup
Jy�e Nielsen
Maj‐Bri� Chris�ansen
Svend Nielsen
Erland Knudssøn Madsen, Nors
Kunstner
D+O Tegnestuen, arkitekter m.a.a., Vestervig
Arkitekt
ProEnergi, Struer
Varmekonsulent

NY FARVE‐ OG MATERIALEHOLDN

ING

I eksperimentariet indre�es
med ﬂytbare stole i lyst træ
og
postring i mørkultramarin Hallingdal.
Kirkerummets karakterfulde,
kalkede kassemure i skibet
forsynes med en base af irgrønne
paneler med udfræsede
mønstre mod en sort bagplade.
Panelerne afslu�es med en
sort a�ræksrist foroven. Panelerne
udføres med fronter i
aluminium‐ og stålplader, som
erstatning for de eksisterende
træpaneler.

BEVARET INVENTAR

I koret bevares den
forgyldte altertavle,
som blev udført‐ og
ops�llet i kirken i 1936
af Axel Poulsen.
Afs�vningen mod kor‐
gavlen forslås udført
som en ramme‐
konstruk�on med
låger mod nord og syd.
Messehaglerne vil
kunne opbevares
besky�et og konstruk‐
�onen vil i samspil
med alterbordet kunne rumme kirkens brandsikre boks.

Alterbordet udføres i ultramarin
beton som farvekontrast �l
forgyldningen i altertavle og
lysekroner.
Knæfald forsynes med hynder
i sort skind. Kirkens orgel
nylakeres i sort højglans.

Kallerup Kirke – eksperimentarium for, �l og med alle
kirke i Kallerup. Ikke nogen
Nærmest på sognets højeste punkt har �dligere genera�oner bygget deres
bede og modtage
prangende bygning, men et hus hvor man kunne møde sin Gud, høre forkyndelsen,
af det 21. århundrede vil vi
nåden. Det var dengang. Mange genera�oner senere, her i begyndelsen
vis end i den rituelle
stadig gerne møde vores Gud i kirkerummet, men også møde ham på anden
for dialog, for diakoni og for
højmesse. Vi har i dag behov for formidling, for inddragelse, for fordybelse,
liv, lige fra dåben �l
kirkens tradi�onelle høj�der i kirkeåret og høj�derne i det enkelte menneskes
begravelsen.
Kirkens romanske døbefont bevares på sin nuværende
placering under korbuen.
Mindetavlen og gravstenen bevares, ophængt på den
nordlige korvæg.

behovene �l de mange brug af
Men det kan være forbundet med vanskeligheder at opfylde kravene og
om Kallerup Kirkes
kirkerummet i dag – og i Kallerup Kirke. Derfor denne folder med fortællingen
det nye kirkerum skal kunne
historie, ønskerne �l at ændre de fysiske rammer og tankerne om hvad
ﬁnde anvendelse �l.
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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 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
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
Hjemmeside:
www.stsk-kirker.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 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
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

JUNI
04. Pinsedag

10.30 AMS

05. 2. pinsedag
11. Trinitatis

09.00 AMS
Fælles – Thisted provsti 1

09.00 HSK

18. 1.s.e. trin.

10.30 MA

25. 2.s.e. trin.

09.00 MA

JULI
02. 3.s.e. trin.

10.30 NN

09.00 NN

09. 4.s.e. trin.
16. 5.s.e. trin.

10.30 NN
09.00 NN

23. 6.s.e. trin.
30. 7.s.e. trin.

10.30 NN
10.30 NN

10.30 NN

09.00 NN

AUGUST
06. 8.s.e. trin.

10.30 NN

13. 9.s.e. trin.

10.30 NN

20. 10.s.e. trin.

14.00 NN 2

27. 11.s.e. trin.

09.00 NN

10.30 NN

09.00 NN

SEPTEMBER
03. 12.s.e. trin.

09.00 MA

NN = Ny præst / HSK = Helle Sommer Kjærgaard / MA = Mariann Amby / AMS = Anna-Marie Sloth

1: Friluftsgudstjeneste i provstiet. Se side 3.
2: Friluftsgudstjeneste på Sjørring Fælled. Se side 3.

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

Deadline:
Sidste frist for indlevering af stof til
næste nummer (september-november
2017) er den 15. juli 2017. Materialet
indsendes til: Kirsten Fonseca,
waki@post9.tele.dk

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle gudstjenester i pastoratet. Ring til
Thisted Taxa,
tlf. 9792 0422 – ring venligst
lørdag før kl. 12.00.

