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BED, OG I SKAL FÅ...

»Bed, og I skal få, 
så jeres glæde kan være fuldkommen.«

Sådan siger Jesus til sine disciple i Johannesevan-
geliet 16,24. Han er lige ved at tage afsked med sine 
disciple, fortæller dem om Helligåndens komme, 
og så taler han også om at bede. I sin tale opmun-
trer Jesus dem til at bede til Gud: »Bed, og I skal få, 
så jeres glæde kan være fuldkommen.«

Et andet sted i Johannesevangeliet siger Jesus til 
kvinden i Samaria: »Gud er ånd, og de, som tilbe-
der ham, skal tilbede i ånd og sandhed.« (Joh. 4,24)

Jeg synes, det er meget spændende, hvordan Je-
sus her sammenfletter talen om Helligånden med 
temaet »bøn«. Da må der være noget, der hænger 
sammen, noget, der forbinder Helligånd og bøn.

Og hvis vi nu også lader Søren Kirkegaard kom-
me til orde, så bliver det vist ikke mindre spæn-
dende. Han siger nemlig om bøn:

»At bede er at ånde.
Derfor er spørgsmålet, hvorfor skal man bede?
Et dumt spørgsmål.
Hvorfor skal man trække vejret?
For ellers dør jeg!
Ikke at bede medfører åndelig død.«

Nu har vi tre bolde i luften, tre temaer, der åben-
bart hænger sammen: bøn, Helligånd og at ånde. 
Prøv lige, at smage lidt på disse tre temaer...

Bare gennem ordene er der allerede en sammen-
hæng: »at ånde« og »Helligånd«. Kan det være, at 
det ikke er et tilfælde, at vi udover ordet »vejrtræk-
ning« også har ordet »åndedræt« og »at ånde«? Kan 
det være at der er en sammenhæng mellem vores 
åndedræt og Helligånden?

Måske kan den gamle fortælling om, hvordan 
Gud skabte mennesket være en hjælp til at forstå 
sammenhæng. I 1. Mosebog 2,7 fortælles nemlig 
følgende: »Da formede Gud Herren mennesket af 
jord og blæste livsånde i hans næsebor, så menne-
sket blev et levende væsen.« Vores allerførste ånde-
dræt bestod altså af den livsånd, som Gud blæste 
i menneskets næsebor. Vi er levende væsener kun 
fordi vi trækker vejret, vi ånder. Og hvad er det vi 
ånder? I et videnskabeligt præget sprog kunne man 
sige, at det er ilt og en del andre luftbestanddele. 
I et mere religiøst sprog kunne vi sige: Vi ånder 
Guds livsånd, Helligånden. Bare mærk efter, hvad 
det vil gøre med dig, hvis du forestiller dig – eller 
gør dig klar over – at du hver gang du ånder ind, 
ånder Guds ånd ind i dig. Man kan faktisk gøre 
det til en lille øvelse: Hvor end du lige er – bliv for 
et kort øjeblik opmærksom på din vejrtrækning. 
Ånd bevidst ind og ud. Ikke kunstigt, ikke stær-
kere end normalt, bare bevidst. Og så forestil dig, 
at lige overfor dig er Gud og ånder også ind og ud. 
Når du ånder ind, ånder Gud ud. Og når du ånder 
ud, ånder Gud ind. Det bliver en tagen og given 
af livsånd. Helligånden bevæger sig imellem dig 
og Gud. En meget dyb og intim kommunikation. 
Hvordan kalder vi en dyb og intim kommunikati-
on med Gud? Vi kalder det bøn. Bare ved at trække 
vejret, bare ved at ånde ind og ud, bevidst og med 
at huske Gud i det, beder du i ånden. Ligesom Je-
sus opfordrede kvinden i Samaria til: »Gud er ånd, 
og dem, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og 
sandhed.«

Måske kunne du bruge sommertiden med dens 
afslappede ferietid til at lege lidt med det, eksperi-
mentere med det og måske finde glæde i det: »Bed, 
og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.«

Med de bedste ønsker til sommeren
Lisa Bremer
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SOGNEUDFLUGT

Torsdag, den 22. august 2019
I år går turen til Vestervig kirke. Her vil Villiam Mortensen 
pensioneret lærer fra VUC Thy-Mors være rundviser. Vil-
liam har de sidste 40 år skrevet artikler i Egnshistorisk Årbog 
for Sydthy og gennem 25 år været rundviser ved Vestervig 
kirke. Efter afslutningen af kirkens restaurering for 3-4 år 
siden påtog han sig sammen med den daværende kirkeværge 
Mogens Jensen, at udfærdige et skrift om restaureringen.

Efter rundvisningen fortsætter udflugten til Thinghus-
kroen i Vestervig ca. kl 20.00, hvor der vil være kaffe m.m.

Afgang Sjørring kirke kl. 18.15. Hjemkomst ca. kl. 22.00. 
Afgang Skjoldborg kirke kl. 18.30. Hjemkomst ca. kl. 21.45. 

(Ved få tilmeldinger kører vi samlet i egne biler – ellers bus).
Pris pr. person 50,- kr. (incl. rundvisning og kaffe m.m.) 
Seneste tilmelding den 15/8 2019 til Karin Madsen, mail: 

madsen_karin@hotmail.com eller mobil 2247 1967.

KIRKETEKSTILER PÅ HELTBORG MUSEUM

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum 
vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, 
dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil 
blive udstillet fra den 16. juni til den 1. septem-
ber.  

Morsø, Sydthy og Nordthy Distriktsforenin-
ger og Morsø, Sydthy og Thisted provstier har 
sammen med Heltborg Museum ved Liv Stange 
og Jytte Nielsen gennem længere tid arbejdet 
på at skabe en udstilling med mange forskellige 
messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring i 
vore sognekirker findes de smukkeste tekstilar-
bejder fra mange anerkendte kunstnere. Mes-
sehaglen er jo først og fremmest et klædnings-
stykke til brug ved gudstjenesten, men kan også 
være et sandt kunstværk, som formidler kristne 
symboler og tegn. Til udstillingen er der således 
lånt tekstiler fra mange kirker. 

I udstillingsperioden vil der være arbejdende 
værksteder og foredrag, så alle kan lære at strik-
ke dåbsklude eller blive klogere på tekstilernes 
historie. 

Heltborg Museum er også kendt for sin store 
samling af Jens Søndergaards malerier mm. Der 
er nu en god anledning til et besøg på museet 
med den smukkeste udsigt over Limfjorden. 

Udstillingen åbnes den 16. juni kl. 14.00 af 
tidligere biskop Søren Lodberg Hvas. Alle er 
velkommen. 

Jytte Nielsen, 
Museumsleder Museum Thy. 

JUNI-AUGUST 2019 |  3



KONCERT I SJØRRING KIRKE

KONFIRMATIONSFOR-
BEREDELSE 2019-20

Sæt x i kalenderen!

MICHALA PETRI  
ÅRETS P2 KUNSTNER 

2019
i Sjørring kirke d. 11. september 2019 kl. 19.30

akkompagneret af Lars Hannibal

Denne koncert er kommet i hus i samarbejde mellem 
Tilsted og Sjørring-Skjoldborg menighedsråd.

Entré: 125 kr. + ekspeditionsgebyr kr. 25
Billetkøb: Ticketmaster.dk

Kære forældre
I efteråret begynder vi med et nyt hold konfirman-
der både i Sjørring og i Skjoldborg. Har I børn, der 
efter sommerferien går i 7. klasse og gerne vil være 
med til konfirmationsforberedelse, så er I velkom-
men til allerede nu at tilmelde dem via mail til un-
dertegnede. Oplys venligst barnets navn, fødsels-
dato, bopælsadresse og om det drejer sig om kon-
firmationsforberedelse i Sjørring eller Skjoldborg. 
Tilmelding inden sommerferien begynder, helst 
inden uge 23! I vil i løbet af sommeren blive kon-
taktet (via mail) mht. datoerne for undervisningen.

Konfirmationsdatoerne for 2020 er:
Sjørring, fredag (Store Bededag) d. 8. maj kl. 9.00 
og 10.30 og Skjoldborg, søndag d. 10. maj kl. 10.00.

Kærlige hilsner 
sognepræst Lisa Bremer, lib@km.dk

Eric Klitgaard © Type 2

 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 

THISTED PROVSTI 
Anden Pinsedag 

mandag den 10. juni kl. 11.00 

Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels 
Medvirkende: Provstiets præster, 

Thisted Kirkes Drenge- & Mandskor, 
kirkesangere fra hele provstiet 

og musikere fra Thisted Musikskole 

Fælles vandring for alle interesserede 
begynder kl. 8.00 fra Thisted Kirke 
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FRILUFTSGUDSTJENESTE

BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Søndag den 4. august kl. 14.00                              
Gudstjenesten der foregår i den fri natur, kommer 
i år til at foregå i Oasen ved Skjoldborg Præstegård 
sønd. d. 4. august kl. 14.00.

Skjoldborg kirke er jo lukket midlertidigt pga. 
renovering; men til denne gudstjeneste har Skjold-
borg mulighed for at gøre brug af »Oasen«, der lig-
ger idyllisk ved Skjoldborg Præstegård – et område 
hvor Skjoldborg/Stagstrup-spejdere holder til.

Til friluftsgudstjenesten d. 4. august vil der være 
ekstra musik; da »vores« Kristina Brogaard vil del-
tage, og Kristina har lovet at tage både harmonika 
og violin med! 

Kristina bor sammen med sin musikalske fami-
lie i Skjoldborg sogn; og hun er lærer på Sjørring 
skole – derfor må vi godt sige »vores«.

Derudover vikarierer Kristina også som orga-
nist i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup 
kirker;  udover at hun også er akkompagnatør for 
Nordvestjysk Pigekor og underviser ved Musik-
skolen i Thy.

Denne eftermiddag vil Kristina spille til fælles-
sangen sammen med organisten; men derudover 
vil hun også give smagsprøve på egne sange, hvor 
teksten er skrevet af Søren Andersen og melodien  
af Kristina. En sang passer perfekt til gudstjeneste 
i det fri: »Floden suser, vandet bruser livet står på 
lur. Velkommen til din riverrafting rejse ryste tour«.

Menighedsrådet byder velkommen til en guds-
tjeneste under åben himmel; hvor der er tradition 
for, at man efter gudstjenesten indtager sin med-
bragte kaffe.

Kære forældre i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og 
Kallerup sogne.

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring 
kirke med opstart i august.

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem 
mor og barn i kirkens rum, hvor vi synger og leger, 
lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med 
barnet. Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne 
for sansninger og elsker at sanse noget sammen 
med mor eller far. Når man synger for og med sit 
barn formidles følelser af nærvær, glæde og øm-
hed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et 
barns personlige udvikling.

Derfor inviterer vi til  babysalmesang i Sjørring 
kirke hver torsdag fra kl. 10.30  til 11.30 – med start 
torsdag d. 22. august og 7 torsdage frem.

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller te 
og lidt tid til at sludre sammen inden vi går hjem.

Medbring gerne et lille tæppe som barnet kan 
ligge på.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, man tilmel-
der sig hos Annette Boch Pedersen enten på mail 
til annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448. 
Hvis man en dag er forhindret er det fint, hvis man 
lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke 
samt organist Annette Boch Pedersen
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227  
Mail: skkakirker@gmail.com

Organist:  Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448

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. 2041 5910

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup Menighedsråd:
Formand: Kirsten D. Fonseca
Troldhøjvej 6, Skjoldborg 
Tlf. 2393 3790

Kirkeværge for Sjørring Kirke:   
Ole Heskjær, Skråvej 1, Næstrup,  
tlf. 6018 7483 

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:   
Lisbeth Hornstrup,  
Stakkedal 6, Skjoldborg, tlf. 3057 0488

Kirkeværge for Kallerup Kirke:   
Jytte Nielsen, Kallerupvadested 3, Sned-
sted, tlf. 9793 4344

Kirkeværge for Thorsted Kirke:  
Torben Ranneries, Søndre Thorstedvej 
14, Thorsted, tlf. 9726 6027

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, 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
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.

ADRESSER
Sognepræst:
Lisa Bremer
Mobilnr. 9395 3009
Mail: LIB@KM.DK

Mandag er fast fridag. 

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 

Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.  
Henvendelse tlf. nr. 2014 1175

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
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GLUTENFRI OBLATER

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

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle gudstjenester 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 (september-december 2019) er 
den 15. juli 2019. Materialet indsendes til: 
Kirsten Fonseca, waki@post9.tele.dk

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

OM BARNEDÅB

TIL OPSLAGSTAVLEN

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. Det skal understrege, at bar-
nedåben ret beset bør placeres i sin rette sammen-
hæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man 
døbes til menighedens fællesskab – med menighe-
den som vidner på dåben.

2. pinsedag den 10. juni kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste Malle Strand, Sennels

Søndag den 4. august kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste, Skjoldborg

Torsdag den 22. august  Sogneudflugt til Vestervig

Onsdag den 11. september kl. 19.30 Koncert med Michala Petri

Tirsdag den 24. september Årets høstfest afholdes - omtale i næste kirkeblad.

Torsdag den 26. september  Litteraturaften i Sjørring Sognehus

MØDER
MISSION AFRIKA OG DANMISSION
Onsdag den 5. juni kl. 14.30 hos

Lilian Linde Frejasvej 20, Sjørring

VILDSUND MARKED

Gøglergudstjeneste på Hotel Vildsund Strand
Sædvanen tro bliver der i forbindelse med Vild-
sund Marked  afholdt gudstjeneste mandag d. 22 
juli  kl. 19.30 og kl. 21.00.
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GUDSTJENESTER

Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

JUNI

02. 6. s.e. påske 09.00 AMS KK

09. Pinsedag 09.00 LIB 10.30 LIB

10. 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste1

16. Trinitatis S. 10.30 LIB

23. 1. s.e. trin. 10.30 LIB KK

30. 2. s.e. trin. 09.00 HSK

JULI

07. 3. s.e. trin. 10.30 LIB 09.00 LIB

14. 4. s.e. trin. 10.30 LIB KK

21. 5. s.e. trin. 10.30 LIB KK

28. 6. s.e. trin. 09.00 AMS

AUGUST

04. 7. s.e. trin. 14.00 LIB 2

11. 8. s.e. trin. 10.30 LIB 09.00 LIB

18. 9. s.e. trin. 10.30 LIB

25. 10. s.e. trin. 09.00 LIB KK 10.30 LIB

SEPTEMBER

01. 11. s.e. trin. 09.00 AMS KK

08. 12. s.e. trin. 09.00 HSK

KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 

1 = Fælles friluftsgudstjeneste for hele provstiet ved Malle Strand (Sennels) kl. 11.00

2 = Friluftsgudstjeneste i Oasen, Skjoldborg

OBS: Skjoldborg kirke er lukket pga renovering. Alle kirkelige handlinger og gudstjenester foregår fra Kallerup kirke.

LIB: Lisa Bremer  /  AMS: Anna-Marie Sloth  /  HSK = Helle Sommer


