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RETRÆTE – HVAD ER DET NU FOR NOGET? ...

HØSTFEST - SOGNEHUSET I SJØRRING

Nogle gang siger jeg: »Jeg er på retræte!« Og så 
kommer spørgsmålet: »Hvad for noget? Retræte? 
Hvad betyder det?« Andre gange har nogen hørt, at 
jeg er uddannet som retræteleder. Og så kommer 
spørgsmålet igen: »Hvad er det – retræte?« Ja, hvad 
er det for noget? Og hvad skal det være godt for?

Ordet »retræte« betyder simpelthen »at trække 
sig tilbage«. Og det er et ret præcist udtryk for det, 
man gør, når man går på retræte. Man trækker sig 
tilbage. Der har verden over og igennem alle tider 
været folk på retræte på mange forskellige måder. 
Også i kristen sammenhæng er det kendt fra bibe-
lens tider indtil i dag. Læs bare engang opmærk-
somt i Markusevangeliet, hvor mange gange der 
står, at Jesus trak sig tilbage for at være alene og 
bede. Han gjorde det enten helt alene eller sammen 
med nogle disciple. Jesu første store retræte var de 
40 dage i ørkenen, hvor han blev fristet af det onde. 
En anden stor retræteoplevelse var, da han tog tre 
disciple med op på bjerget og blev forklaret for de-
res øjne. I denne forklaring holdt han samtale med 
Moses og profeten Elias. 

Og det er typisk for en retræte – om end det ikke 
altid er så ekstremt som i disse to fortællinger om 
Jesus. Men når man trækker sig tilbage fra alt det 
ydre, går i stilheden og bøn – og det i en længere 
periode, så åbner det for muligheden af at møde 
en verden, der er større end den almindelige hver-
dagsverden. Det åbner i begge retninger: vore mør-
ke sider og de lyse sider. Så forskelligt disse erfarin-
ger er, så meget munder de dog ud på det samme 
sted: Til sidst bliver man rigere på kærlighed, erfa-
ring og erkendelse om Gud, verden og sig selv. Og 
det er jo det, en retræte vil: skabe plads, rum og tid 
til at møde mig selv og Gud. For det hænger sam-
men. Og det er lige det, mange mennesker er bange 
for. Hvorfor har vi ellers så omhyggeligt indrettet 
os med al den larm, musik, fjernsyn, radio, snak...? 
Stilhed virker truende, fordi stilhed vil føre os til 
et dybere lag inde i os selv og – måske – til et ægte 
møde med Gud. Og at møde Gud er livsfarligt, det 
ved Biblen alt om. For Guds veje er ikke vore veje. 

Når vi møder Gud, vil det forandre os. Og det 
gør bange. Vi vil da hellere selv være herre i eget 
hus end at lade Gud tage over. Derfor er det heller 

ikke så populært at gå på retræte. Det er skønt at 
få ro og tid, og ingen kræver noget af en, men det 
kan også være meget udfordrende. Men lige i ud-
fordringerne ligger jo muligheden for vækst.

Hvordan ser det nu rent praktisk ud med disse 
retræter? Nogle betegner en retræte som »kloster 
på tid« – og det rammer faktisk ret godt. Når man 
tager på retræte, så tager man typisk et sted hen, 
hvor der er ro og afslappet atmosfære. 

Vi har i Danmark flere steder, hvor det er særlig 
velegnet at holde retræte. Man kan tage alene på 
retræte eller i en gruppe. For uøvede er det nem-
mest at komme på retræte med en gruppe og en 
retræteleder, der har ansvar for hele forløbet, står 
for forberedelse, gennemføring og andagter, har 
måltider planlagt, undervisningen forberedt og 
står til rådighed som samtalepartner eller åndelig 
vejleder. Mest er der en fast ramme og dagsrytme 
på retræte. Det skaber ro og sikkerhed for den en-
kelte. Tit er der perioder med fælles bøn og medi-
tation, med undervisning, meditativ bibellæsning 
og øvelser, med fælles spisning og med stilhed, 
hvor der ikke er fast program. Stilhedsperioder 
kan strække sig fra nogle timer til flere dage – 
og det betyder at man i denne tid ikke taler med 
hinanden, heller ikke under måltiderne. Mobilen 
hviler gerne i flyvetilstand, så den bare fungerer 
som ur, men ikke skaber kontakter og forstyrrelser 
udefra. Man lever i den tid lidt som i sin egen boble 
og samtidig i en fælles boble. I stilhedsperioden er 
det tit muligt at opsøge retrætelederen, for at tale 
om det, der rører sig i en.

En retræte kan vare fra nogle timer (som ved 
dagsretræten, som vi vil holde i november i Skjold-
borg, se her i kirkebladet), hen over en weekend på 
2-3 dage med overnatning til flere dage eller uger. 
Nogle mennesker går også i flere måneder eller år 
på retræte som en væsentlig del af deres åndelige 
dannelsesproces. Men det er godt at begynde med 
små skridt.

Da Jesus blev bedt om, at sige noget om bøn, 
sagde han: »Når du vil bede, så gå ind i dit kam-
mer og luk din dør og bed til din fader, som er i 
det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal 

lønne dig.« (Mat. 6, 6). Denne sætning beskriver 
meget fint hvad en retrætes bevægelse og mening 
er: At trække sig tilbage i det skjulte, for at sætte tid 
af og give plads til at bede, til at møde Gud.

Har du spørgsmål til retræte? Er du usikker på, 
om det kunne være noget for dig? Eller er du bare 
nysgerrig efter at høre lidt mere om det? Så er du 
velkommen til at kontakte mig. Eller tilmeld dig 
vores retrætedag i november og prøv bare selv, 
hvad det nu er for noget!

Kærlige hilsner
Lisa

MØDER

Høstfest den 24. september kl. 19.00 
Der er tradition for afholdelse af høstfest, når 
høsten er vel i hus.

I år kommer forh. museumspædagog Svend 
Sørensen, Museum Thy og fortæller om hø-
sten i historisk perspektiv.

Om foredraget siger han: »Det var en stor 
skam at binde det sidste neg, høstkællingen. 
Det fremgår af foredraget, der vil binde en 
mindekrans om de skikke, der knytter sig til 

høsten. Høsten har ikke bare givet næring til 
brød, men også til digte og overtroiske over-
leveringer. Fest og kulør er to begreber, som 
dækker både i stak og lade.«

Til arrangementet serveres boller med ost, 
vindruer og rødvin samt æbleskiver med 
hindbærmarmelade. Pris 30 kr.

I aftenens løb skal vi også synge høst – og 
efterårssange.

KFUM OG KFUK´S FAMILIEARBEJDE
Tirsdag den 3. september kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade, Thisted
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade, Thisted
Tirsdag den 5. november kl. 19.30 hos

KFUM og KFUK, Rosenkrantzgade, Thisted

MISSION AFRIKA OG DANMISSION
Onsdag den 4. september kl 14.30 hos 
Lilian Linde, Frejasvej 20, Sjørring
Onsdag den 2. oktober kl 14.30 hos 

Bodil Heskjær, Vingen 2, Thisted
Onsdag den 6. november kl 14.30 hos 

Betty Johnsen, Dissingsgade 9, Sjørring

Høstgudstjenester
29. september kl. 9.00 i Kallerup Kirke
29. september kl. 10.30 i Sjørring Kirke

Årets indsamling vil gå ligeligt til Folkekirkens Nødhjælp og Møltrup Optagelseshjem
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STJERNESTUND

MENIGHEDSMØDE

ALLE HELGEN KIRKEKONCERTKONCERT I SJØRRING KIRKE

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

Kom vi finder en skat!

Stjernestund – en kort familiegudstjeneste i bør-
nehøjde og fælles spisning bagefter 

torsdag den 14. november kl. 17.00 i Sjørring kirke

Vi vil gå på skattejagt og spørge, hvad der egentlig 
er en rigtig skat...

Denne børnevenlige gudstjeneste på de mindste 
børns præmisser varer ca. 30. min., hvorefter der 
er mulighed for at spise aftensmad sammen. Ma-
den er gratis for alle børnene og koster kr. 30 for 
voksne. Mht. spisning vil vi gerne have tilmelding 
senest mandag den 11. november til Kirsten Fon-
seca (waki@post9.tele.dk).

Alle børnene med deres familier og alle barnlige 
sjæle er velkommen!

Eric Klitgaard © Type 2

I foråret kunne den danske blokfløjtenist Mi-
chala Petri fejre både sin 60 års fødselsdag og 
50-året for sin første offentlige koncert.

Hun fik en forsinket fødselsdagsgave, der 
til gengæld varer hele 2019: Michala Petri blev 
nemlig udvalgt til P2 Kunstner 2019.

- Michala Petri er et fænomen i dansk mu-
sikliv. Som blokfløjtevirtuos har hun i snart et 
halvt århundrede udforsket blokfløjtens natur, 
siger P2-redaktør Esben Tange.

- Med utrættelig energi har hun stillet sig i 
spidsen for en udvikling af instrumentets re-
pertoire – fra musik inspireret af oprindelig 

musik i det fjerne østen til helt ny klassisk mu-
sik.

Michala Petri tager på en efterårsturné sam-
men med sin mangeårige Duo partner Lars 
Hannibal.

Programmet vil indeholde musik fra forskel-
lige perioder med specielt fokus på folkemusik-
kens inspiration for den klassiske musik. Un-
dervejs fortæller Michala Petri om musikken 
og guider publikum igennem koncerten.

Tilsted og Sjørring-Skjoldborg menigheds-
råd byder velkommen til denne ekstraordinære 
oplevelse i Sjørring kirke.

I Sjørring Sognehus 
onsdag den 23. oktober kl. 17.30
Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne Sjør-
ring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup inviteres 
til det årlige menighedsmøde. 

Her vil menighedsrådet aflægge beretning om 
årets virksomhed i det forløbne år og planer for det 

kommende år samt regnskab og budget. Vort håb 
er, at mange vil slutte op om denne aften og deltage 
i en drøftelse om pastoratets fremtidige aktiviteter. 

Mødet starter kl. 17.30 med fælles spisning.

Menighedsrådsmøder Sognehuset Sjørring kl. 19 
18. september, 9. oktober og 13. november

Allehelgensgudstjenester
i Kallerup og Sjørring kirker
søndag den 3. november 
Der vil igen i år være liturgiske gudstjenester med 
musik, ro og højtidelighed. Pårørende til alle, som 
er blevet begravet eller bisat fra vore sogne, vil få 
en indbydelse til at være med. 

Ved gudstjenesterne vil vi mindes de døde, tæn-
de lys, bede, synge og lytte – og bare sidde i stilhed 
et øjeblik. Navnene på de, der er døde, begravede 
eller bisatte fra vore kirker siden sidste Alle Hel-
gens søndag, vil blive læst op. 

Allehelgensgudstjenesten i Sjørring kirke bliver 
i år en musikgudstjeneste, der veksler imellem læs-
ninger og stemningsfuld musik, samt lys-tænding.

Vores præst Lisa Bremer står for læsningerne; og 
musikken bliver leveret af en sang-kvartet bestå-
ende af nuværende og tidligere sangere fra Nord-
vestjysk Pigekor, der bliver akkompagneret af kir-
kens organist Annette Boch Pedersen.

En aftengudstjeneste alle selvfølgelig er velkom-
men til.

Willy Egmoses Trio
tirsdag den 3. december kl. 19.00
i Skjoldborg Kirke
En kirkekoncert med Willy Egmoses Trio er et 
møde med en af de musikere og multikunstnere, 
der har haft størst betydning for den rytmiske 
musik i kirken.  Egmose er kendt og elsket for sit 
mangeårige arbejde som organist, korleder, jazz-
musiker og ikke mindst som komponist til nye 
og gamle salmetekster. »Når bare det swinger« er 
titlen på en af Willy Egmoses udgivelser, og titlen 
henviser selvfølgelig til, at jazzen og den stærke 
nordiske folketone fylder meget.

Men Willy Egmose lægger samtidig stor vægt på 
at bevare kontakten til de kirkemusikalske rødder, 
og han formår på smukkeste vis at få de kirkemu-
sikalske rødder og den rytmiske musik til at gå op 
i en højere enhed.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær 
opmærksom på vores hjemmeside og lokalpressen 
mht. sted og billetsalg. 
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KONFIRMATION SJØRRING OG SKJOLDBORG

SKJOLDBORG 
KIRKE

KONFIRMATION
THORSTED

BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

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

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring 
kirke.

Babysalmesang er en stund med nærvær mel-
lem 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 sam-
men 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 slut d. 10. oktober.

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 tilmelder 
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

Sjørring

Skjoldborg

Sådan ser Skjoldborg kirke ud lige nu.  
Håndværkerne arbejder hårdt for at blive  

klar til 1. søndag i advent.
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FOKUSAFTENER I SJØRRING SOGNEHUS

Fokusaftner 2019-2020 

I GUDS ØJE
Mine forældre ville et barn – Gud ville mig!

Men hvad ville han med mig? Hvem er jeg i Guds øje? 

Fokusaftner er tænkt som en aften, hvor vi 
lægger fokus på et tema, som vi fordyber os 
i. Der er et oplæg/foredrag til hver aften, men 
også gruppesamtaler og opgaver at arbejde 
med hver for sig. Målet er, at hver deltager bli-
ver beriget af mindst en ny erkendelse.

Fokusaftner begynder med fælles spisning 
kl. 17.30, og derfor kræver det tilmelding til 
Kirsten Fonseca (waki@post9.tele.dk) senest 
2 dage inden selve aftenen. Deltagelse koster 
40 kroner inklusive mad og materialer (kon-
tant på aftenen). Aftnerne slutter omkring kl. 
20.30.

Fokusaftner ledes af præsten Lisa Bremer og 
er arrangeret af menighedsrådet for Sjørring-
Skjoldborg pastorat.

Programmet for vinteren 2019/20:
Onsdag den 6. november: Hvilken menneske-
type er jeg?
Den gamle filosof Hyppokrates (460 - ca. 370 
f. Kr.) har allerede delt menneskene ind i fire 
grundlæggende typer. Vi er alle blandinger af 
disse typer, men det er godt at vide, hvilken 
grundtype man er mest. Det hjælper til at for-
stå sig selv og sine medmennesker. På grund-
lag af disse mennesketyper vil du begynde at 
se, hvem du er. Det kunne være et første skridt 
til at forstå, hvad Gud har tænkt sig med dig 
og mig.

Torsdag den 12. december: Hvad er virkeligt?
Findes der en absolut virkelighed og sandhed 
om mig og verden? Eller er virkelighed ikke 
virkelighed? Har sandhed flere facetter? Vi 
vil prøve at komme fænomenet »virkelighed« 
på sporet og spørge: Hvilke konsekvenser har 
vores forståelse af virkeligheden for vores for-
ståelse af os selv. Er jeg bare sådan, som jeg nu 
er? Eller kan det være, jeg er ikke den, jeg tror 
jeg er?

Onsdag den 15. januar: Hvad er min værdi?
Hvor værdifuld er jeg egentlig? Kan det måles? 
Er min selvværd det samme, som min frem-
medværd, altså det, som andre siger, jeg er 
værd? Der findes forskellige former for værdi, 
som vi vil spore efter. Og vi vil spørge: Hvad er 
jeg værd i Guds øje?

Torsdag den 20. februar: Hvad er mine værdier?
Hvad er det i mit liv, der er virkelig vigtigt for 
mig? Hvad er »den grund hvorpå jeg bygger...«, 
som det hedder i salmen.

Onsdag den 11. marts: Hvad vil Gud mig?
Hvorfor er jeg her på denne skønne jord? 
Er jeg kaldet til noget? Og hvis ja, til hvad? 
Denne sidste aften vil vi vove det store spring 
i spørgsmålet om livets mening, konkret om 
meningen med mit og dit liv. Aftenen forstås 
ikke som en afslutning af et forløb, men som et 
startskud til resten af dit liv.

RETRÆTEDAGE

Sådan synger vi i salmen »Gør døren høj, gør por-
ten vid!« (DDS 84) i adventstiden. Men hvordan 
gør man? Hvordan stiller man sig, for at åbne sit 
hjertes dør? Og hvad betyder det overhovedet, at 
hjertet skulle have en dør? Hjertet er dog ikke som 
et hus med dør og vinduer – eller er det? 

På retrætedagen den 23. november vil vi gå på 
opdagelse i, hvad hjertet er – ud over,  at det er en 
muskel, der pumper blod. Udsagn som »Det går 
mig til hjertet« eller »Jeg elsker dig af hele mit 
hjerte« henviser til, at hjertet  også har en anden 
betydning og kan meget mere end at sørge for re-
gelmæssig blodcirkulation i kroppen. Vi vil prøve 
at skabe kontakt til vores hjerterum, udforske det 
og berede hjertet, så det vil åbne sig for det, der skal 
ske i adventstiden: Kristus kommer og tager bolig i 
vore hjerter: »Jeg hjertets dør vil åbne dig...«

Retrætedagen vil være præget af bøn og medi-
tation, bibeltekst, enkelte øvelser, undervisning, 
fællesskab og selvfølgeligt en vis periode af indi-
viduel stilhed. Har man ikke før prøvet  at være på 
retræte, er en enkel retrætedag en god mulighed 
for at lære gaven af stilhed at kende. Der kræves 
ingen forudsætning eller erfaring for at deltage i 
retrætedagen.

Dagen begynder lørdag den 23. november kl. 10.00 
i præstegården i Skjoldborg med en kop the/kaffe. 
Vi holder en frokostpause, hvor vi spiser vores 

medbragte mad. Jeg forestiller mig, at vi hver især 
har noget med, som kan lægges på fælles bord (sa-
lat, brød. ost, kogte æg, frikadeller eller hvad man 
nu har lyst til at bidrage med). Det plejer at blive 
en fantastisk enkel buffet. Kaffe, the og frugt står 
fremme. Vi slutter dagen  ca. kl. 17.00 og tager 
hjem.

Søndag morgen den 24. november mødes vi i 
Sjørring sognehus kl. 9.00 til meditativ bibellæs-
ning (lectio divina) og bøn. På den måde forbere-
der vi os til gudstjenesten, som vi fejrer kl. 10.30 i 
Sjørring kirke. 

Efter gudstjenesten afslutter vi forløbet i sogne-
huset igen og er færdig senest kl. 12.30.

Hvis du nu er blevet nysgerrig og har lyst til at være 
med, så er du hjertelig velkommen til at tilmelde 
dig hos Lisa (mail: LiB@km.dk, sms: 9395 3009). 
Også hvis du har spørgsmål, skriv eller ring gerne! 

Det er gratis at deltage i retrætedagen. Deltager-
antallet er begrænset og der gælder først-til-mølle-
princippet.

Sognepræst Lisa Bremer leder retrætedagene og 
de er arrangeret i samarbejde med menighedsrådet 
for Sjørring-Skjoldborg pastorat (www.stsk-kir-
ker.dk) og foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet 
(www.nutidig-kristen-spiritualitet.dk).

Jeg glæder mig til at møde dig på retrætedagen 
i Skjoldborg!                                             Lisa Bremer

»Jeg hjertets dør 

vil åbne dig...«

Retrætedage i Skjoldborg Præstegård
og Sjørring Kirke 23.-24. november

»Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!« 
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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

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 (december 2019-februar 2020) er 
den 15. oktober 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.

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

Tirsdag den 24. september kl. 19.00 Høstfest i Sjørring Sognehus

Torsdag den 26. september kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 23. oktober kl. 17.30 Menighedsmøde i Sjørring Sognehus 

Torsdag den 31. oktober kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 6. november kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus

Søndag den 10. november  Mortens Aften i Tilsted Præstegård. 

 Se opslag ved kirkerne og på hjemmesiden. 

Torsdag den 14. november kl. 17.00 Stjernestund i Sjørring Kirke                                                                      

Lørdag den 23. november kl. 10.00 Start på Retrætedage i Skjoldborg Præstegård

Torsdag den 28. november kl. 19.00 Litteraturaften i Sjørring Sognehus

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 Koncert med Willy Egmose i Skjoldborg Kirke

Torsdag den 12. december kl. 17.30 Fokusaften i Sjørring Sognehus
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GUDSTJENESTER

Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

SEPTEMBER

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

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

15. 13. s.e. trin. 10.30 AMS

22. 14. s.e. trin. 09.00 LIB KK

29. 15. s.e. trin. 10.30 LIB 1 09.00 LIB 1

OKTOBER

06. 16. s.e. trin. 09.00 LIB KK 10.30 LIB

13. 17. s.e. trin. 10.30 LIB 09.00 LIB

20. 18. s.e. trin. 09.00 LIB 10.30 LIB KK

27. 19. s.e. trin. 09.00 HSK

NOVEMBER

03. Alle Helgen 19.00 LIB 16.30 LIB

10. 21. s.e. trin. 09.00 AMN

14. Torsdag - Stjernestund 17.00 LIB

17. 22. s.e. trin. 09.00 LIB KK 10.30 LIB

24. Sidste søndag i kirkeåret 10.30 LIB

DECEMBER

01. 1. s. i advent 10.30 LIB KK 2

08. 2. s. i advent 09.00 HSK

KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste / 

1 = Høstgudstjenester

2 = Genindvielse Skjoldborg kirke

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  /  AMN: Anne Marie Nande


