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MARIA-HOLDNING
Ikoner er billeder, der vil hjælpe os med at finde til
et dybere forhold til Gud. Når man i ro og stilhed
betragter en ikon, kan man mærke, at en ikon vil
os noget. En ikon bærer et budskab, en invitation
til at åbne sig for det, Gud vil mig. Ikoner – siger
man – er vinduer til himlen. Derfor kan personer
fra biblen tit ses på ikoner.
Ikonen vist her hedder »Maria med tegnet«, og
viser Maria med Jesus som barn. Men i modsætning til mange andre Mariaikoner, holder Maria
her på billedet ikke Jesus i sine arme. Tværtimod er
Marias arme vidt åbne. Jesusbarnet er ikke på hendes skød, men inde i hende. Hun er faktisk stadig
gravid med ham, selv om han tydeligt ikke er en
baby, men allerede et lidt ældre barn. Men han er
jo heller ikke i Marias mave! Jesus er i Marias bryst.
Og der holder han sine arme og hænder i en typisk
velsignende holdning. Han velsigner Maria – og os,
som betragter ikonen – indefra, fra brystområdet.
Brystområdet gælder i den spirituelle, åndelige
tradition som sæde for hjertet. Med hjertet i denne
forstand, menes ikke kun den lille muskel, der sør-

ger for at blodet cirkulerer. Men det hjerte, som elsker, som føler sorg, eller som kan briste, det har sit
sæde i hele vort brystområde. Og i ikonen »Maria
med tegnet« fylder Jesus denne plads i Marias bryst
fuldstændig ud.
Da englen kom til Maria og fortalte hende, at
hun skal føde Guds søn, veg hun ikke tilbage. Hun
var åben for det, Gud ville hende. Og i denne åbenhed svarede hun: »Se, jeg er Herrens tjenerinde.
Lad det ske mig efter dit ord!« (Luk. 1, 38). Hun
tog imod Guds ord og blev gravid med hans søn.
Hun blev gravid i maven på den helt almindelige
kropslige måde. Men der findes også en anden graviditet: Hun blev også gravid med Jesus i sit hjerte.
Hun tog imod ham i sit hjerte, så han måtte fylde
alt i hende og velsigne hende indefra.
Denne graviditet i hjertet er dog ikke begrænset
på Maria. Ikonen vil opfordre os til at være som
Maria, ja, indtage den samme holdning overfor
Gud, som hun havde: Åbne op for Guds ord til
os og tage imod Jesus i hjertet. I løbet af de sidste 2000 år har mange mennesker oplevet at det,
at tage imod Jesus i hjertet, er som at blive gravid.
En helt reel fornemmelse af, at Kristus indtager sin
plads i mit hjerte.
Det kan ses på meget smuk vis i vores gamle julesalme »Nu kom der bud fra englekor« (DDS 71).
I de første vers fortælles om, hvordan Guds Ånd
overskyggede Maria, så hun blev gravid med Jesus.
Og så beder salmedigteren om, at dette også må ske
med ham. Sådan hedder det i vers 5:
O Herre Jesus, lad din Ånd
mig kraftig overskygge,
bered mit hjerte ved din hånd,
at du deri kan bygge,
at også jeg kan åndelig
undfange dig
og aldrig fra dig rykke!
Adventstiden vil invitere os til at åbne os for Guds
komme, til at indtage den samme holdning som
Maria og blive gravid med Jesus i vores hjerte og
modtage derfra hans velsignelse.
Med ønsket om en velsignet juletid
Lisa Bremer
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FOKUSAFTENER I SJØRRING SOGNEHUS
På menighedsmødet i oktober blev det ønsket,
at vi ville holde nogle aftner, hvor man kunne
gå lidt mere i dybden med nogle klassiske kristelige emner.
Derfor vil vi tre gange i vintermånederne
invitere til en FOKUSAFTEN. Fokusaften betyder, at vi tager et tema i fokus og prøver at
blive klogere på det. Fokusaftener har derfor
en nysgerrig og undersøgende karakter, men
der holdes også et oplæg hver gang, så vi har
noget at forholde os til.
Tema til de tre aftener er »Den treenige
Gud«. Vi vil den første aften lægge vægten på
Gud Faderen, den anden aften på Jesus Kristus
og den tredje aften på Helligånden.

Fokusaftener begynder kl. 17.30 med fælles
spisning, og derfor er det nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding til Kirsten Fonseca, tlf. 2393 3790
eller mail: waki@post9.tele.dk mandagen før.
Datoer for de tre fokusaftener er: 30. januar,
20. februar og 27. marts, hver gang kl. 17.30 –
20.00.
Det er en fordel, men ikke nødvendigt, at
deltage i alle tre aftener. Så hvis man er forhindret første aften, kan man sagtens deltage de
andre to aftener. Prisen pr. aften er 40 kr./pers
mht. spisning.
Vel mødt til Fokusaften
Lisa Bremer og Menighedsrådet

LUCIA-AFTEN
I SOGNEHUSET I SJØRRING ONSDAG DEN 13/12 KL. 19.00-21.00
Denne aften vil museumsleder Jytte Nielsen
fortælle og vise billeder om sagnet om helgeninden Sancta Lucia, der stammer fra byen
Syracuse, Sicilien. Hvordan en næsten 2000 år
gammel katolsk tradition har udviklet og bredt
sig, helt op til Norden, og er blevet en af vores
kernetraditioner i dag – med lucia-optog over
det ganske land d. 13. dec.

Jytte bliver »akkompagneret« af Nordvestjysk Pigekor under ledelse af deres dirigent
Annette Boch Pedersen med Kristina Brogaard
ved klaveret. Pigekoret vil således bidrage til
fortællingen med stemningsfuld musik bl.a. af
J.S. Bach, John Rutter, G. Caccini, B. Lewis m.fl.
Der bliver en pause undervejs, hvor menighedsrådet er værter ved kaffe og the med luciabrød til. Der er fri entré til arrangementet.

JULE-FÆLLESSANG
I KALLERUP KIRKE TORSDAG, DEN 20. DECEMBER KL. 19.00
Vi synger sammen en times tid og nyder sammen den stemningsfulde aften op til jul.
Annette Boch Pedersen arrangerer aftenen og spiller til, der bliver også mulighed
for at foreslå salmer, man har længtes efter at synge lige siden sidste jul!
Desuden bliver der mulighed for at høre et par lyse pigestemmer fra Nordvestjysk Pigekor.
Pigerne er bosiddende i Kallerup og Skjoldborg.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe bagefter.
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BABYSALMESANG

MØDER
KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
30/11 2018 kl. 18.00 Adventshygge hos
Lisbeth og Anders Hornstrup, Stakkedal 6.
4/12 2018 kl. 19.30 hos
KFUM og K, Rosenkrantzgade 6, Thisted.
8/1 2019 kl. 19.30 hos
Hanne og Gunner Poulsen, Kvædevej 12.
5/2 2019 kl. 19.30 hos
KFUM og K, Rosenkrantzgade 6, Thisted.

FILMAFTEN
Tirsdag d. 26 februar kl. 19.00-21.30
i Kino Thisted - for hele provstiet
Filminstruktøren Jens Loftager kommer til Thisted bio og viser sin nye film »TRO«. Filmen varer
81 min. og derefter er der pause med kaffe og kage
og efterfølgende diskussion med instruktøren.
Med sin film vil Jens Loftager sætte fokus på
hvad tro – og Gud – er for nogle størrelser. Hvad
kan religion betyde for os i dag? I TRO skaber han
to vidt forskellige billeder af religiøs tro som han
sætter overfor hinanden i en kontrastfuld og tankevækkende helhed. De to vidt forskellige billeder
henviser konkret til en dansk folkekirkepræsts
konfirmationsforberedelse med en 8. klasse og en
gruppe japanere, der var med i sekten AUM, der
stod bag giftattentatet i Tokyos undergrundsbane
i 1995.
Anmelderen skrev i JyllandsPosten: »Filmfilosofisk essay om troens væsen har været 25 år undervejs, det har været værd at vente på«. *****
Kom og vær med til en aften for hele provstiet,
hvor vi er samlet om det vigtige spørgsmål: »Hvad
er det med tro overhovedet for noget?«
Billetter af 50 kr. kan købes hos Karin FengerMadsen, mail: madsen_karin@hotmail.com eller
tlf. 2247 1967.

Babysalmesang handler om nærvær gennem sang,
remser, dans og leg; hvor babyerne får brugt alle
sanserne. Når man synger for – og med – sit barn
formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed.
Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns
personlige 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. Det handler ikke om at være en factor
x sanger; men om at ville nærværet med sit barn!
Mors stemme er jo den bedste stemme i verden, da
baby har kendt den siden de lå inde i maven.
Babysalmesang foregår i kirken; både for at blive
»dus« med rummet, men også fordi kirkens rum
giver ro og mulighed for forskellige klang-farver
og stemninger. Desuden er kirken et godt rum at
synge i – sangen får vinger!
Babysalmesangen har et forløb over 8 torsdage;
så babyer og forældre når at blive kendte med sangene og formen. Det henvender sig til babyer imellem 2 mdr. og 8 mdr. og der er mulighed for at gå
til babysalmesang i Sjørring kirke kl. 10.30-11.15.
Vi starter d. 17. januar. I vinterferien (uge 7) holder vi fri. Det koster ikke noget at deltage. Max 10
babyer. Medbring gerne et tæppe.
I er velkommen, og det er for alle i SjørringThorsted-Skjoldborg og Kallerup sogne og Tilsted
Sogn.
Efter salmesangen er der mulighed for lidt fælles hygge over en kop kaffe/te samt »ammestuehistorier«. I er også velkomne, selv om I ved, der er
gange I ikke kan.
Hvis du/ har nogle spørgsmål, kontakt venligst:
Annette Boch Pedersen
Organist i Tilsted og STSK kirker
Mailadr.: annetteboch@gmail.com
mobil: 21964448

MINI-KONFIRMANDER
Undervisning starter efter påske. Se nærmere information om forløbet i næste kirkeblad.
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AKTIVITETER
Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19.00
i Sognehuset i Sjørring
FOREDRAG OM REFORMATION OG
HEKSEPROCESSER
i Danmark-Norge med enkelte udkig til SverigeFinland og De Britiske Øer. Journalist og historiestuderende Villy Dall, Hurup fortæller om de
»europæiske hekseprocesser« fra 1540’erne og
frem til ca. 17.00.
Arrangementet er i samarbejde med Foreningen
Norden, der i 2019 fylder 100 år.
Pris for medlemmer af Foreningen Norden 50
kr. For ikke-medlemmer 75 kr. inklusive kaffe/the
og brød.

udenfor døren, hvor Karina var daglig leder af verdens første avlscenter for jaguarer, som er verdens
3. største katteart, og i risiko for at uddø. Foredraget krydres med billeder og små videoer.
Arrangeres i samarbejde med Tilsted Sogn. Pris
25 kr. incl. kaffe og kage.

Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 19.00-21.30
i Sognehuset i Sjørring
FOREDRAG MED FORSTANDER PÅ LØGUMKLOSTER REFUGIUM HELLE SKAARUP

Torsdag d. 7/2 2019 kl. 19.00
i Sognehuset i Sjørring
FOREDRAG MED KARINA SPØRRING
FRA SILKEBORG

Karina har i 15 år rejst rundt i verden i dyrenes tjeneste. Hun fortæller om at fare vild på hundeslæde
i Norge før GPS og mobiltelefon var hver mands
eje. Hun har været dyrepasser i Spanien og opfostret en girafunge, og vasket hanløvens manke
fordi den led af allergi. Hun har boet 300 km fra
et supermarked i Argentina, med krokodiller lige

Helle Skaarup holder foredrag om sit liv med musikeren Peter Bastian. Foredraget har titlen »Altid
allerede elsket – set fra sidelinjen«. Ud fra bogen
skrevet af Peter Bastian: »Altid allerede elsket«. »Vi
fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de
gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab
med Peter,« siger Helle Skaarup.
Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi vidt omkring meget
mellem jord og himmel. Høresansen, sjæle-omsorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og
døden.
Pris 25 kr. incl. kaffe og kage.
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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:
Lisa Bremer
Tlf. 9395 3009
Mail: LIB@KM.DK

Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227
Mail: skkakirker@gmail.com

Mandag er fast fridag.

Organist: Annette Boch Pedersen
Tlf. 9793 3940

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg,
7700 Thisted
Tlf. 9793 1061
Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk

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
Torsdag den 13. december kl. 19.00-21.00
Torsdag den 20. december kl.19.00
Torsdag den 17. januar kl. 19.00
Onsdag den 30.januar kl. 19.00-21.00
Torsdag den 31.januar kl. 19.00-21.00
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
Onsdag den 20. februar kl. 17.30-20.00
Torsdag den 28. februar kl. 19.00-21.00
Torsdag den 7. marts kl. 19.00-21.30

Luciaaften i Sognethuset, Sjørring
Julefællessang i Kallerup Kirke
Foredrag i Sognehuset i Sjørring
Fokusaften i Sognehuset i Sjørring
Litteraturkreds i Sognehuset i Sjørring
Sogneaften i Sognehuset i Sjørring
Fokusaften i Sognehuset i Sjørring
Litteraturkreds i Sognehuset i Sjørring
Sogneaften i Sognehuset i Sjørring

JULEAFSLUTNINGER
Traditionen tro holdes der juleafslutninger i
kirken for børn og unge i alle alderstrin:
14. kl. 09.00 STU-Skjoldborg i Skjoldborg
18. kl. 09.30 Fribørnehave Skjoldborg og Sundby
Dagpleje i Skjoldborg
19. kl. 10.00 Sjørring Børnehus og Dagpleje i
Sjørring
20. kl. 9.30 Sjørring skole 0.-6. årgang i Sjørring
20. kl. 11.00 Sjørring skole 7.-9. årgang i Sjørring
21. kl. 19.00 Sjørringvold Efterskole i Sjørring

KYNDELMISSE
Søndag den 3. februar holder vi kyndelmisse i Kallerup kirke kl. 19.00. Alle er hjertelig velkommen.

INTERNATIONAL
GUDSTJENESTE
med sange fra Taizé
Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 19.00
i 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

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 (marts-maj 2019) er den 15. januar 2019. 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.

Redigering: Menighedsrådet
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

DECEMBER
02. 1. s. i. advent

10.30 LIB KK

09. 2. s. i. advent

09.00 LIB
10.30 LIB

14. fredag
16. 3. s. i. advent

09.00 LIB 1
10.30 LIB

09.00 LIB

18. tirsdag

09.30

19. onsdag

10.00 LIB 3

20. torsdag

09.30 /11.00 LIB 4

21. fredag

19.00

23. 4. s. i. advent

14.30 LIB 7

24. Juleaften

15.15 LIB

19.00 5

LIB 6

12.45 LIB

25. Juledag
26. 2. juledag

LIB 2

14.00 LIB

16.30 LIB

09.30 HKS
10.30 LIB 8

30. Julesøndag

10.30 LIB

JANUAR
01. Nytårsdag

16.00 LIB KK

14.30 LIB KK

06. Hellig 3 k.s.
13. 1. s. e. h.3.k.

10.30 LIB
09.00

AMS

20. 2. s. e. h.3.k.
27. 3. s. e. h.3.k.

09.00 LIB
10.30 LIB

10.30 LIB
09.00 LIB

FEBRUAR
04.
11.
18.
25.

4. s. e. h.3.k.

10.30 LIB KK

19.00 LIB 9

S. s. e. h.3.k.

10.30

Septuagesima
Seksagesima

AMN

10.30 LIB
09.00 LIB

10.30 LIB KK

LIB: Lisa Bremer / AMN: Anna Marie Nande / AMS: Anna-Marie Sloth / HSK = Helle Sommer
KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 1: Juleafslutning STU-Skjoldborg / 2: Juleafslutning Fribørnehave Skjoldborg og
Dagpleje Sundby / 3: Juleafslutning Børnehus og Dagpleje Sjørring / 4: Juleafslutning Sjørring Skole
5: Syng julen ind i Kallerup kirke / 6: Juleafslutning Sjørringvold Efterskole / 7: Lille juleaften for hele familien
8: Fælles for hele pastoratet samt Tilsted / 9: Kyndelmisse.

