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HVAD ER LIVET?
I en tid, hvor livet, som vi kendte til, pludseligt blev
forandret kan man godt spørge sig: Hvad er livet?
Er det det, som jeg altid lever i min dagligdag? De
rutiner, mønstre, systemer, som jeg har dannet
igennem alle de år, jeg nu har levet dette liv her?
For nogle mennesker er denne tid her og nu en
farlig tid, en foruroligende tid – og man ønsker
ikke andet, end at alt skal blive normalt igen. Man
vil på arbejde igen, som man plejede at gøre før.
Man vil have sine relationer, som man gjorde før.
Man savner simpelthen det normale og bliver helt
tosset overfor de mange pludselige forandringer.
Og det er selvfølgeligt helt ok, at have det sådan!
Men for andre er denne tid her også en chance.
Man falder til ro og har pludseligt meget mere tid
end sædvanligt. Tid til at tænke og overveje sit liv.
Tid til at stille nogle store spørgsmål, som man ellers alt for gerne fortrænger og bedøver med arbejde, hygge, fritidsaktiviteter, fjernsyn m.m.
Og pludseligt kan man spørge sig selv: Er det liv,
jeg lever, virkeligt det liv, jeg ønsker at leve? Hvis
alt var muligt, ville jeg så virkeligt bare tilbage
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til det vante og kendte? Eller er der måske andre
drømme om, hvordan livet kunne være...?
Fra salmebogen synger vi: (DDS 379)
Der er en vej, som verden ikke kender:
Den »livets vej«, som ej er gjort med hænder,
en løngangssti hver sten forbi
til livets land med glædens kilder.
Livet er en vej, der skal gås. Meningen med en vej
er ikke, at stå stille på den. Livets vej vil leves i
bevægelse, ikke i stilstand, ikke i bare at komme
tilbage til det vante og kendte. Sådan i bevægelse
på vejen, knyttes livet her i salmen sammen med
glæde. Faktisk fører den hen til glædens kilde!
Også konfirmanderne i Sjørring, som nu skal konfirmeres i august i år, har gjort sig nogle tanker om,
hvad livet er for dem. De har prøvet at skrive digte
om livet. Der er nogle dybe tanker i dem, nogle
glimt af livet, som kan inspirere til at tænke længere over spørgsmålet: Hvad er livet?
Lisa Bremer

HVAD ER LIVET?
Liv
Glæde, Lykke
Venlighed skaber respekt
Jeg lever i nuet
Humor

Livet
kærlighed, omsorg
giver mig tryghed
Jeg lever mit liv
forskelligt

Livet
udfordringer
vil styrke dig
jeg lever hvert sekund
!!!

Livet
Overfladen – underfladen
Livet er hårdt
Jeg elsker solens lys
Døden

Livet
familie, kærlighed
familie skaber kærlighed
jeg elsker mit liv
familie

Livet
sorg – glæde
livet løber af sted
jeg lever til slutningen
slutningen

Livet
Blod, familie
Vi giver liv
Jeg kan lide livet
Døden

Livet
kød, blod
går over jorden
ser jeg liv overalt
!!!

Livet
lys – mørke
lever hele livet
Jeg skal dø nu
Lyset

Livet
familie, omsorg
bringer os glæde
Jeg lever livet fuldtud
Vilje

Livet
kærlighed, omsorg
vil give tryghed
jeg nyder mit liv
følelser

Liv
Langt, Fredeligt
Realiserer alt Stille
Jeg nyder livets rolighed
Døden

Livet
familie, tryghed
giver os lykke
Jeg lever mit liv
omsorg

Livet
langt – kort
livet tager tid
liv vokser overalt
Jeg tager mig tid
Slutningen

Livet
Lykke, Glæde
Giver, tager, bringer
Jeg har et liv
Nyd det!

Livet
kærlighed, omsorg
giver os glæde
Jeg elsker mit liv
Glæde

Liv
positiv tænkning
gør dig stærk
jeg bliver også stærk
Nydelse

Livet
lykke, glæde
venlighed skaber respekt
Jeg har et liv
slut
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PROVSTI GUDSTJENESTE

2. PINSEDAG KL. 11.00
online eller i bil
Vi skal være sammen på afstand, derfor vil vi afholde
en fælles drive-in gudstjeneste for hele Thisted Provsti
på Synopalhavnen, Vibedalvej i Thisted.
Så kom i din bil – og bliv siddende i den under hele gudstjenesten.

GENFORENINGEN OG ORIENTERINGSMØDE
I vore sogne fejrer vi 100-året for genforeningen,
tirsdag, den 9. juni kl. 19.00 i Sognehuset i Sjørring.
En musikalsk aften, hvor vi synger sange, der relaterer til genforeningen under ledelse af organist
Annette Boch Pedersen og efterfølgende nyder et
ægte sønderjysk kaffebord.
Desuden vil vi afholde orienteringsmøde.
I år vil optakten til menighedsrådsvalg landet
over blive fordelt på to møder, nemlig orienteringsmøde og senere et valgforsamlingsmøde den
15. september.

På orienteringsmødet vil menighedsrådet redegøre for arbejdet i de forløbne fire år og for kommende opgaver,
Desuden orienteres om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
Vi vil sammen med jer drøfte visioner, ønsker
og idéer til det kommende menighedsråd og eventuelt få et foreløbigt overblik over, hvem der kunne
være interesserede i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Medvirkende: Provstiets præster, musikere og sangere, spejdere og frivillige.
Fælles hver for sig
Vi glæder os til at se Jer alle.
Gudstjenesten vil også blive optaget og sendt direkte på
Thisted Kirkes facebookside 2. pinsedag kl. 11.00.

ÅRETS KONFIRMANDER
Følgende konfirmander skal konfirmeres i
Sjørring Kirke den 22. august 2020:
Astrid Bylov Beith
Celine Røjkjær Andersen
Ida Hede
Johanne Tøfting Jensen
Jonas Kær Jepsen
Jonas Møller Kristensen
Kasper Uhrbrand Christensen
Katrine Krog Vigsø
Luna Dalgård Yde
Magnus Haagaard
Manna Olesen Bjerg
Marie Bach Samonsen
Marie Holst Klavsen
Matilde Tusnelda Redfern Grøn
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Nicklas Bakke Bojer
Niklas Kær Jepsen
Noah Visby Bunch Janssen
Olivia Nielsen Fisker
Oscar Bojer
Simone Nielsen
Victor Oscar Bakke
William Sadolin Saugberg

Følgende konfirmander skal konfirmeres i
Skjoldborg Kirke den 23. august 2020
Emil Søe Jensen
Emma Guldhammer Skadholm
Martinus Hove Gisselbæk Spanggaard
Tobias Haugaard Enemærke

Foto: Den Gamle Kro.

MUSIKALSK OPLEVELSE
Med egne sange og melodier, formidlet
på mange forskellige musikinstrumenter samt tryllerier og fortællinger gav
musikmakkerparret Kristina Brogaard
Pedersen og Søren Andersen en flot musikalsk oplevelse til et veloplagt og talstærkt publikum ved deres debutoptræden i Sognehuset i Sjørring.

JUNI - AUGUST 2020 | 5

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.

BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE
Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring kirke
efter sommerferien.
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. Babyer 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 ømhed. Følelser, der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.
Derfor inviterer vi til babysalmesang i Sjørring
kirke – 8 torsdage fra kl. 10.30 til 11.30 – opstart
torsdag d. 20. august. Sidste gang er 8. 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 på enten mail

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

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

Mandag er fast fridag.

Organist: Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg,
7700 Thisted

Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Sognehuset i Sjørring
Tlf. 2014 1175
Næstrupvej 6.
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Henvendelse tlf. nr. 2964 8815 Graveren træffes normalt tirsdag-fredag
Sognehusvært Vivi T. Jensen på Sjørring kirkegård kl. 07.00-15.00.
mail: skallerup@hotmail.dk På Thorsted kirkegård onsdag mellem
10.00-12.00.
Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk

Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 2041 5910
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Bedste hilsner fra din kirke
samt organist Annette Boch Pedersen
Med forbehold for hvordan Corona-situationen udvikler sig og sundhedsmyndighedernes anbefaling.

OM BARNEDÅB

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

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.

Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup 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,
Snedsted, 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

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. Det skal 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.

GLUTENFRI OBLATER

DEADLINE

Vi har glutenfri oblater i 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 (september-november 2020) er
den 15. juli 2020. 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

JUNI
01. 2. Pinsedag
07. Trinitatis
14. 1. s.e. trin.

Fælles gudstjeneste - drive in og online
09.00 LIB
10.30

10.30 LIB
09.00 LIB

LIB + KK

21. 2. s.e. trin.

10.30 LIB

28. 3. s.e. trin.

09.00 HSK + KK

JULI
05. 4. s.e. trin.
12. 5. s.e. trin.
19. 6. s.e. trin.

09.00 HSK
10.30 LIB + KK
09.00

09.00 LIB
10.30 LIB

LIB

26. 7. s.e. trin.

10.30 LIB

AUGUST
02. 8. s.e. trin.

09.00 LIB

09. 9. s.e. trin.

10.30 LIB

16. 10. s.e. trin.
22. Lørdag

10.30 LIB + KK
09.00 LIB
10.30

LIB

09.00/10.30 LIB 1

23. 1. s.e. trin.
30. 1. s.e. trin.

10.30 LIB 2
10.30 LIB + KK

09.00 LIB

SEPTEMBER
06. 13. s.e. trin.

10.30 LIB
LIB: Lisa Bremer / HSK: Helle Sommer Kjærgaard
KK: Kirkekaffe efter gudstjeneste /
1 = Konfirmation Sjørring / 2 = Konfirmation Skjoldborg

Vær opmærksom på: Hold venligst øje med aktuelle hjemmesider om eventuelle ændringer af tider
og regler i forbindelse med genåbningen. Der reguleres jævnligt fra myndighedernes side.

