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AT KUNNE SE UNDERET!
I en af de mindre kendte fortællinger af Astrid
Lindgren fortæller hun om en dreng, Johan, som
er skuffet og ked af det. Han surmuler og bebrejder Gud. For i Johans fattige husmandsfamilie har
man oplevet en forfærdelig katastrofe. Familiens
eneste ko er død. Og det oven i købet ved juletid.
Den har spist et søm, og nu er den ikke mere.
Nu går han og skælder ud: Der er ingen retfærdighed i verden. Der er ingen hjælp for den, der
er fattig. Og hvor i alverden er Gud henne? Han
skulle vel være den, der holdt øje med, at køer ikke
åd søm og døde af det.
»Men tro ikke det,« siger Johan bittert til sig selv.
»Han har vel så travlt med at se efter den rige nabos
femogtyve køer, at han slet ikke har tid til at se efter vores stakkels ene ko.«
Pludselig stivner han på sin vandring gennem
den natmørke morgen. Der sker et under lige for
øjnene af ham. I sneen i vejgrøften ligger der en
lille skikkelse og brøler hjerteskærende. Stjernerne
giver genskin i de sørgmodige øjne. En kalv – det er
minsandten en kalv! Gud har kastet en kalv ned fra
himlen, der findes ingen anden forklaring.
»Kære Gud,« mumler Johan, »kære Gud«.
Et under er sket – et lille under, men alligevel.
For man kan selvfølgelig ikke forvente, at Gud kaster en hel ko ned fra himlen. Men denne kalv. Den
lille, nye begyndelse. En kalv, som nok efterhånden skal vokse sig lige så stor som den mistede ko,
hvis Johan omsorgsfuldt tager sig af den. Og det
gør han. Efter stort besvær lykkes det ham at få den
op, og han bærer den ind i det varme køkken. Hans
øjne stråler, da han holder armene beskyttende om
den lille brune kviekalv.
--------Der er desværre en god forklaring på, hvorfor
kalven ligger ensom og forladt i grøften: Nabobondemanden, ham med de femogtyve køer, har
i anledning af den tilstundende jul været på markeds- og druktur til byen. Dér har han købt en
kalv, inden tågerne lukkede hans hjerne.
På hjemvejen finder hestene selv vejen, mens
manden sover i sin brandert på vognen. Kalven
ligger i en sæk med kun hovedet stikkende op med
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blanke sørgmodige øjne og små begyndelser til
horn.
Gennem stilheden lyder der pludselig en langtrukken brølen fra kalven. Da bondemanden halvvejs vågner op af sin brandert og ser den uformelige krop og hovedet med hornene, tror han, at det
er selveste djævelen, han har fået op at køre! Det
må være straffen for hans drikkeri! Han råber: »Ud
af slæden skal du, så sandt Gud gav mig liv og sjæl.«
Og kalven lander i grøften. Den kalv, som Johan
finder morgenen efter.
Drengens far bliver slet ikke så glad, som Johan
havde troet. Tværtimod bruger faderen det meste
af formiddagen på at forklare, at Gud har andet at
bestille end at kaste kalve ned i landevejsgrøfter.
Men Johan fastholder stædigt, at der er sket et under, og det er hans kalv, som Gud har givet som
erstatning for den døde ko.
Men der sker virkelig et under til sidst: Den rige
nabo er ilde berørt, både over sin druktur og over,
at han var så dum at tro, at han havde fået djævelen
op at køre. Da Johan og hans far kommer for at
fortælle om den fundne kalv, røres han af blikket i
drengens øjne. Han kan ikke bringe over sit hjerte
at slukke troen og håbet i Johans øjne. Så han forærer Johan kalven – mod at han højt og helligt må
love aldrig at fortælle, hvor den kommer fra.
Det er i sandhed et under, at Johan tror, at kalven i vejgrøften er et under og stædigt fastholder,
at den er en gave fra Gud. Og det er i sandhed et
endnu større under, at denne rige bondemand giver noget bort. Det plejer han ikke at gøre. Det er
derfor, han er så rig.
Man kan ikke forlange, at Gud kaster en hel ko
ned fra himlen. Bare en lille kalv, en lille ny begyndelse, en lille spire af håb, som nænsom skal passes
for at vokse sig stor.
--------Der findes mange slags træthed og skuffelse. Man
kan blive træt og resigneret af modgang, sorger,
skuffelser og bekymringer. Man kan blive træt af
verdens usselhed og ondskab. Der er ingen udveje,
og jo mere man stirrer på sig selv og de ting, der
overvælder en, jo større bliver håbløsheden. Til

sidst bliver man også træt af at bede, fordi man synes, at Gud ikke hører. Det er som at tale til en væg,
og hvis han hørte, så er han åbenbart ligeglad med
os og alle vore problemer.
Her vil dagens lignelse komme os til hjælp – idet
det netop er en lignelse om ikke at blive træt af at
bede – en lignelse, der vil tilskynde os til udholdende bøn. Ja, mere end det. For den tillader os
ligefrem at være påtrængende. Som den stædige
enke, der bliver ved at trænge ind på den uretfærdige dommer – bliver ved mod alle odds at kæmpe
for sin ret, for det hun håber på, ved i én uendelighed at rende dommeren på dørene.
Dommeren er en utiltalende herre, som hverken
har respekt for Gud eller medynk med mennesker.
Enken, som navnlig i østerland befinder sig i en
vanskelig situation, fordi hun er forladt og værgeløs, opsøger denne brutale mand for at få tilkendt
sin ret. Måske var der blevet røvet noget fra hende,
så hun ikke mere vidste, hvad hun skulle leve af.
Tappert og udholdende løber hun ham på dørene,
indtil det til sidst er ude med hans tålmodighed.
Og så siger han ved sig selv: »Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog
hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder
mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.«
Der kan I se!, siger Jesus: Når endog en sådan
hensynsløs person giver efter, skulle Gud så ikke
hjælpe sine udvalgte? Jo, han vil. – Pointen er
altså, at kvinden bliver ved med at tigge og plage
dommeren, til han hører efter og hjælper hende til
hendes ret. Hvor meget mere vil da ikke Gud ende
med at høre efter sine udvalgtes bøn og skaffe dem
deres ret?
---------

dropper, det er troen og håbet. Hvis du synes, at
han ikke svarer, så netop derfor: Bliv ved med at
rende ham på dørene.
Ofte er det, fordi vi ikke er i stand til at høre og
se. Det gælder om at have øjne og ører for det. Vi
kan ikke med god samvittighed sige, at Gud ikke
hører, hvad vi beder om. Der er mange af os, der
f.eks hver dag beder: »Giv os i dag vort daglige
brød.« Vi ville lyve storslået, hvis vi påstod, at vi
ikke fik det.
Det passer ikke, hvis du siger, at alt er håbløst.
For der er nok et lille håb i mørket. En lille vej,
som viser sig at være en udvej. Den, der har øjne
at se med, kan se underet – det lille. Hvis man har
øjnene til det, kan man se det store i det små. Se
livets under, se, at Gud hjælper. Sådan som Johans
øjne kan det.
Det er et under, at Gud lader sig bevæge. Gud
sidder ikke uanfægtet i sin himmel, siger Jesus. Og
det er et under, når vi tør tro det. Så er der intet, der
er helt håbløst. Ingen vej er så lukket, at der ikke er
et lille hul, som vi kan knibe os igennem, hvis vi
gør os små nok.
Det er m.a.o den bønnens og troens verden, som
dagens lignelse vil give os mod og kraft til at leve
og virke i – en verden, hvor bøn på enhver måde er
at insistere på, at hjælpen er der og at livet må blive
godt, også når Gud synes fjern og ubevægelig – en
verden, hvor tro og håb ikke er den kortvarige opstemthed eller blåøjede optimisme, men den stædige og vedholdende og også handlende tillid til, at
intet er håbløst og at det kan nytte at bede.
– Og i denne bønnens og troens verden er der
ingen grænser for, hvad man kan se Gud kaste ned
fra himlen! Amen!
Ovenstående er en prædiken skrevet til 9.s.e.trin.II

Sådan har vi som Guds børn barnets ret til ustandseligt i bønnen at rende Gud vor Far på dørene med
sygdommen, sorgen, bekymringerne o.s.v.
Vel kan det føles, som om Gud er ligesom den
hensynsløse og uretfærdige dommer. Sådan kan
vi føle det, hvis vi ikke får, hvad vi beder om. Så
er Gud en dårlig Gud, og vi bliver måske trætte
af ham og dropper ham. Men det er ikke ham, vi

Poul Henning Poulsen,
pastor emer., Thisted
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PRÆSTESITUATIONEN
I vort kirkeblad har vi desværre mange gange
haft en omtale under denne overskrift.
Hver gang har vi heldigvis også haft god grund
til at sige tak, det føler vi også stort behov for
denne gang. Mange tak til alle de nabopræster,
pensionerede præster og vores provst, som alle
igen har samlet et puslespil for os, så vi har
kunnet afholde gudstjenester, barnedåb, bryllupper og begravelser, som om vi var et pastorat med egen præst.
Fra 1. september, når dette blad er aktuelt,
får vi igen en normal gudstjenesteplan med to
gudstjenester i pastoratet om søndagen.

Til at løse denne opgave, har vi den glæde
at kunne byde velkommen til en fast vikar i
perioden 1. september til 14. oktober. Vikaren
er især for Sjørring Sogn en velkendt person,
idet hun har haft sin barndom i Sjørring Præstegård.
Velkommen til dig, Kirsten Haaber, vi glæder os til at møde dig, høre dig og samarbejde
med dig i den korte tid, din ansættelse varer.
Pr. 16. oktober kan vi byde velkommen til
en kær og velkendt vikar, nemlig Lisa Bremer.
Vi glæder os til, at du igen med din varme, ro,
og smittende latter vil hjælpe os igennem en
periode, indtil vi igen får en blivende præst.
Kirsten Fonseca

SIDEN SIDST
Af praktiske årsager vil disse informationer
ikke blive medtaget denne gang.

OM BARNEDÅB

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
19. september, 10. oktober og 14. november.
Møderne finder som udgangspunkt sted
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring
og er åbne for offentligheden.
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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.«
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.

KÆRE MENIGHED
Da jeg i januar 2012 begyndte mit vikariat som
sognepræst i jeres sogne, sagde provst Henning
Sørensen til mig: »Du indsættes for 3-4 måneder.« Og jeg var meget spændt på, hvordan disse
par måneder ville være hos jer. Da jeg efter 1½ år
holdt, fordi I fandt Jesper, som jeres nye præst, var
vi enige om, at fire måneder nogen gange kan vare
ret længe... Nu er der gået yderligere fem år, hvor I
har prøvet at få held med en ny præst igen og igen.
Det er så uheldig, som det kan være! Og det kan
kun skabe beundring og respekt i mig, når jeg ser,
hvordan I som menighed bliver ved med at være
kirke på og danne et dejligt pastorat. Der er sket
meget positivt i STSK i disse fem år, som jeg kun
har fulgt med på den yderste sidelinje.
Da jeg for fem år siden stoppede som vikarpræst hos jer, fik jeg en fantastisk afskedsgave: et
kvædetræ. Det har jeg glædet mig uhyrlig meget
over. I fem år er træet nu vokset i min have. Det
er blevet større, og hvert forår blomstrer det. Men
det har aldrig dannet frugt. I år viste der sig dog
små kugler under blomsterne, og nu har dette
træ ikke mindre end 20 pærer (det er nemlig en
pærekvæde!). Mon dette træ allerede i foråret vidste noget, som jeg ikke anede? Eller er det bare en
tilfældighed, at det for første gang bærer frugt lige
den sommer, hvor jeg skal tilbage som sognepræst
hos jer? Jeg kan i hvert fald kun undres over sådanne »tilfældigheder«. Og jeg glæder mig meget
både over træets frugter og til at komme tilbage
som vikarpræst hos jer! Det føles på en måde som
en hjemkomst efter alle de andre vikariater jeg efterhånden har haft.
For dem af jer, der ikke kender mig i forvejen,
skal jeg lige sige lidt om mig selv:
Jeg er uddannet tysk præst med bopæl ved Gøttrup/Fjerritslev siden 2008. Jeg er 49 år gammel
og har fire børn mellem 14 og 22 år, som efterhånden ikke alle bor hjemme længere. Ud over
det almindelige (og elskede) præstearbejde er jeg
kunstner og arbejder med som bestyrelsesmedlem
i de to foreninger »Nutidig kristen spiritualitet« og
»Nordjysk Retræte«. Jeg blev i de sidste år uddannet som retræteleder og åndelig vejleder, så det vil
måske ikke undres, hvis I ind i mellem vil blive

inviteret til en retræte, en fordybelsesdag eller en
stillegudstjeneste.
Nu vil jeg ikke skrive romaner om mig selv, fordi
den bedste måde at lære hinanden at kende er dog,
at vi kunne mødes. Måske til en gudstjeneste. Måske til et arrangement i sognehuset. Måske I ønsker
en samtale eller et besøg… Giv bare lyd, så skal vi
nok finde ud af det!
Mit vikariat begynder den 16. oktober og er ikke
begrænset med fast dato.
Jeg kan bedst kontaktes via mail: LIB@KM.DK
Man kan selvfølgeligt også ringe til mig på tlf.
3512 2709 (fastnet, jeg bor i et mobilhul) eller
sende en sms: 2388 1925 (den kommer igennem
mobilhullet).
Med de bedste ønsker
og på glædeligt gensyn
Lisa Bremer
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MØDER
DANMISSION – MISSION AFRIKA
Ingen møder i denne periode.

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag, den 4. september kl. 19.30 hos
Kirsten og Wagner Fonseca, Troldhøjvej 6
Tirsdag, den 2. oktober kl. 19.30 hos
KFUM og K, Rosenkrantzgade, Thisted
Tirsdag, den 6. november kl. 19.30 hos
KFUM og K, Rosenkrantzgade, Thisted

AKTIVITETER
HØSTFEST
I SOGNEHUSET I SJØRRING
ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER
KL. 19.30
Knud Bunde Nielsen, tidligere sognepræst i
Snedsted fortæller om høstens traditioner.
Lokale musikere medvirker til fællessang.

MORTENS AFTEN
I TILSTED PRÆSTEGÅRD
SØNDAG DEN 11. NOVEMBER KL. 17.30
Indleder med spisning: Mortens And m. tilbehør.
Derefter foredraget »Et levet liv set i bakspejlet – fra roehakker over sprogofficer til højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og
endelig sognepræst« ved tidl. TV-direktør, Ivar
Brændgaard.

Pris: kr. 40 inklusiv
en let traditionsrig anretning.

MENIGHEDSMØDE
I SOGNEHUSET I SJØRRING
ONSDAG DEN 23. OKTOBER
Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup inviteres til
det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet
vil aflægge beretning om rådets virksomhed i det
forløbne år og planer for det kommende år samt
regnskab og budget.
Vi håber, at mange vil slutte op og deltage i en
drøftelse om pastoratets fremtidige aktiviteter.
Mødet starter kl. 17.30 med fælles spisning.
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Om baggrunden for foredraget fortæller Ivar
Brændgaard: Jo ældre man bliver, desto mere klart
kan man se sit liv i bakspejlet. Jeg finder ud af, at
jeg ikke har nået meget i kraft af mig selv.
Er livsplanlægning i virkeligheden et rent lotterispil? Under alle forhold er det påvirket af mange
andre menneskers beslutninger. Men det gælder
om at være klar og at turde.
Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.
Pris kr. 120, - inkl. spisning og kaffe, men excl.
drikkevarer til maden. Vin/øl kan købes separat.
Tilmelding til Jens Ole Andersen på mail: jensole@hjempost.dk senest 5. november.

INDVIELSE AF VORT NYE SOGNEHUS
En sommerdag med sol fra en skyfri himmel blev
en flot ramme om en festlig indvielsesdag for vort
nye sognehus.
Kl. 10.00 fyldtes Sjørring Kirke til gudstjeneste
med Biskop Henning Toft Bro og med Nordvestjysk Pigekor.
Med ord og toner og fællessang m.m. blev det en
rigtig festgudstjeneste og en meget flot start på en
dag, hvor kirkens forlængede arm, nemlig det nye
sognehus skulle indvies.
Godt 100 forventningsfulde deltagere samledes
foran sognehuset, lyttende til Nordvestjysk Pigekors dejlige sang, før den røde snor symbolsk blev
klippet over af et medlem fra hver af de fire sogne.
Bordene fyldtes i salen, entreen og på den solfyldte terrasse og frokosten blev indtaget.

Herefter fulgte en velklingende og munter koncert med Nordvestjysk Pigekor under ledelse af
vores organist Annette Boch Pedersen. I dagens
anledning blev koncerten krydret med et særligt
indslag, idet forfatteren til en af vore populære
sange, nemlig; »Fuglene letter mod vinden«, selv
var til stede, Så med akkompagnement på sin guitar indledte Biskop Henning Toft Bro en solosang
af de første vers, indtil koret og deltagerne ikke
kunne holde stemmerne tilbage, men måtte være
med i fællessangen.
En række takke-og lykønskningstaler afbrudt
af fællessange fulgte herefter, dagen blev sluttet af
med kaffe og frugt/kransekage.
Mange tak til alle, der kom og var medvirkende
til at gøre dagen festlig.
Kirsten Fonseca

BRUG AF SOGNEHUSET
Menighedsrådet har fastsat
retningslinjer for brug af
Sognehuset. Der henvises til
pastoratets hjemmeside
STSK-kirker.dk
Henvendelse kan ske til sognehusets vært: Poul Svalgaard,
tlf. 2427 1059 eller graver Morten Gregersen, tlf. 2014 1175
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LITTERATURKREDS STSK-KIRKER - SÆSON 2
Fremtidige møder afholdes i sognehuset i Sjørring.
Møderne afholdes som altid torsdag kl. 19-21 og
hvis ikke andet aftales, medbringer man selv kaffe/te og brød/kage.
Første møde i sæson 2 er 27. september 2018. Ved
første møde medbringer alle (mindst) een idé til en
bog, der skal læses. Fra begyndelsen var tanken:
»at vi skal læse både nyt og gammelt, klassikere og
andre, dansk, nordisk og udenlandsk. Måske noveller, måske digte.«

Sæson 2 har følgende mødedatoer:
27. sep.: Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser
25. okt.: Anne-Cathrine Riebnitzky: Orkansæsonen og stilheden
22. nov.: Aftales i fællesskab.
Evt. afbud gives hver gang til Anne-Lise BoltJørgensen

STJERNESTUND I SJØRRING KIRKE
Sjørring Kirke inviterer børn og barnlige sjæle fra SjørringSkjoldborg pastorat til

Stjernestund onsdag d. 28. november kl. 17.00.
Her vil 3. klasser fra Sjørring Skole indlede julen ved at opføre en krybbespils-musical skrevet af Sigurd Barrett, hvor
børnene er under ledelse af deres lærer, Kristina Brogaard,
samt violinist Susanne Svenstrup. Dette i samarbejde med
kirkens organist Annette Boch Pedersen – der yderligere
medbringer korskolen fra Nordvestjysk Pigekor til at synge
kor.
Stjernestund er en børnevenlig gudstjeneste på de mindste
børns præmisser, og den varer ca. 30 min. i kirken, hvorefter der er mulighed for at spise sammen i det nye sognehus
i Sjørring.
Maden er gratis for alle børn og koster kr. 30 for voksne. Vi
vil gerne have en tilmelding senest lørdag den 24. november
til waki@post9.tele.dk; så vi sikrer at alle bliver mætte:-)
Vi glæder os til en stjernestund med jer!
Hilsen Snapper
- og alle os andre!
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KIRKENS KORSHÆR OG MENNESKER I NØD
Overalt i Danmark findes mennesker, der på
forskellige måder er i nød. Det kan være hjemløse, der lever et udsat liv på gaden, misbrugere
med psykiske diagnoser, ensomme uden kontakt til familie og venner, børn, der kommer i
skole uden overtøj og madpakke, og - og - og
desværre er listen endnu længere.
I Kirkens Korshær ser man, at flere og flere
mennesker midt iblandt os lever under sådanne vilkår. De har brug for hjælp, og det får
de overalt i landet af Kirkens Korshær. – helt
derud, hvor det offentlige ikke rækker. Det
koster mange penge, og derfor holder Kirkens
Korshær

I Thy vil der i lighed med 2017 være 11
adresser, hvorfra indsamlingen foregår.
Der er brug for mange indsamlere, og hvis
nogen vil hjælpe Kirkens Korshær med at hjælpe danskere i nød, så er man velkommen til at
melde sig.
Det kan ske pr. mail: waki@post9.tele.dk
eller telefon: 3020 1235, hvor man vil kunne
udtrykke ønske om, hvor man gerne vil være
indsamler.
Velkommen til et meningsfyldt medarbejderskab og en god oplevelse sammen med andre for vore medmennesker i nød.
Alle er velkomne!

Landsindsamling søndag den 25. november
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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.

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
Ønsker du besøg af præsten, så kontakt mig endelig. Der
er også mulighed for hjemmealtergang.
Uanset om det er en samtale, et behov for sjælesorg eller
altergang, det handler om, hører jeg gerne fra dig.

Begravelse/bisættelse
Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette
sker ofte gennem bedemanden.

ADRESSER
Sognepræst 1.9-14.10.2018:
Kirsten Haaber
Tlf. 2046 8347
Mail: KHB@KM.DK
Sognepræst 16.10. 2018 - ?:
Lisa Bremer
Tlf. 3512 2709 eller sms til 2388
1925
Mail: LIB@KM.DK
Mandag er fast fridag.
Se yderligere informationer på
næste side.
Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk

Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227.
Mail: skkakirker@gmail.com
Organist: Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940
Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429
Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Tlf. 2014 1175
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
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
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Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg
Tlf. 2393 3790
Kirkeværge for Sjørring Kirke:
Ole Heskjær, Skråvej 1, Næstrup
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

OPSLAGSTAVLE
Onsdag den 12. september kl. 19.30:
Lørdag den 15. september:
Torsdag den 27. september kl. 19-21:
Onsdag den 23. oktober kl. 17.30:
Torsdag den 25, oktober kl. 19-21:
Søndag den 11. november kl. 17.30:
Onsdag den 28. november kl. 17.00:
Torsdag den 29. november kl. 19-21:

Høstfest i Sognehuset i Sjørring
Sjørring i bevægelse
Litteraturkreds, Sjørring
Menighedsmøde i Sognehuset i Sjørring
Litteraturkreds i Sjørring
Mortens Aften i Tilsted
Stjernestund i Sjørring Kirke
Litteraturkreds i Sjørring

HØSTGUDSTJENESTER
23. september kl. 10.30 i Skjoldborg Kirke
30. september kl. 09.00 i Kallerup Kirke og kl. 10.30 i Sjørring Kirke
Årets indsamling vil gå ligeligt til Folkekirkens Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem

STILLERETRÆTE TIL FORBEREDELSE AF JULETID
Torsdag den 22/11 kl. 18 til
søndag den 25/11 ca. kl. 14.30.
Vi vil på retræten undersøge, om og hvordan det
kunne være muligt, at stille sig sådan i sit hjerte, at
det både kan møde Kristus i sin føderum og selv
blive et sted, hvor Kristus kan og vil fødes.

Vi vil lægge særlig opmærksomhed til hjertet
både under bøn, stilhed og bibellæsning. Der er
også mulighed for samtale/åndelig vejledning undervejs. Retræteledelse: Lisa Bremer
Flere informationer på pastoratets hjemmeside:
www.STSK-kirker.dk

GLUTENFRI OBLATER

DEADLINE

Der er nu indkøbt glutenfri oblater til Sjørring og Skjoldborg Kirker. Giv blot et praj
før gudstjenesten, hvis du har brug for dette
ved altergangen.

Sidste frist for indlevering af stof til næste
nummer (december 2018 - februar 2019) er
den 15. oktober 2018. Materialet indsendes
til: Kirsten Fonseca, waki@post9.tele.dk

KIRKEBIL

KIRKE OG SOGNENYT

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

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

SEPTEMBER
02. 14. s. e. trin.

10.30 KH

09. 15. s. e. trin.

09.00 KH

16. 16. s. e. trin.

10.30 KH
10.30

23. 17. s. e. trin.

09.00 KH

30. 18. s. e. trin.

10.30 KH 1

KH

09.00 KH
10.30 KH 1
09.00 KH 1

OKTOBER
07. 19. s. e. trin.

10.30 KH

09.00 KH

14. 20. s. e. trin.
21. 21. s. e. trin.

10.30 KH
10.30 LIB

28. 22. s. e. trin.

09.00 LIB
09.00 LIB

10.30 LIB

NOVEMBER
04. Alle Helgen

10.30 LIB

19.00 LIB

11. 24. s. e. trin.

10.30 LIB

09.00 LIB

18. 25. s. e. trin.

10.30 LIB

25. s. s. i kirkeåret

09.00 AMS

DECEMBER
02. 1. s. i advent

10.30 LIB

09.00 LIB

KH: Kirsten Haaber / LIB: Lisa Bremer / AMS: Anna-Marie Sloth

1: Høstgudstjeneste.

