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ALTING HAR SIN TID...
»Alting har sin tid«, læser vi i prædikerens bog i
Det Gamle Testamente. »Alting har sin tid, og for
alt hvad der sker under himlen, er der et tidsrum.«
Jeg bruger gerne denne sætning i begravelsestaler. Den siger så meget, og den er en dyb og meget vigtig erkendelse. I vores moderne verden har
vi så godt som muligt fortrængt, at vi er dødelige
væsener. Når vi er unge, gør vi som om livet her
på jorden varer evigt. Vi bruger ikke kun vores
krop, vi misbruger den tit. Vi spiser for meget og
for usundt, arbejder for meget, tror at det, at man
ikke har tid, er et tegn for, hvor vigtig man er, og
at stress er noget helt naturligt, ja næsten positivt.
Det viser, at man i hvert fald ikke er doven. Og når
vi bliver ældre og konsekvenserne af vores livsstil
bliver tydeligere, så bekæmper vi symptomerne
med piller, så vi – hurtigst muligt og så godt som
muligt – fortsat kan leve i illusionen om, at livet
på jorden varer evigt, og døden ikke findes. I hvert
fald ikke for os!
»Alting har sin tid, og for alt hvad der sker under
himlen, er der et tidsrum« er en sætning, der taler
et helt andet sprog end det moderne menneske i
dag vil bruge. Og det gælder på alle mulige områder i livet. Forlængst har vi glemt, at der findes
en tid, hvor jordbær og asparges kan høstes. I dag
kan vi få dem hele året rundt fra alle mulige lande
– tit under omstændigheder, der hverken gavner
miljøet, produkterne eller de mennesker, der skal
plante og høste det for os i den rige del af verden.
Og jordbærtiden selv mister på den måde også sin
betydning og værd.
»Alting har sin tid, og for alt, hvad der sker under
himlen, er der et tidsrum.« Det gælder for årstiderne lige så meget som for hele vores livsgang og
også for hver enkelt dag. Der er en spisetid, og vi
har godt af at spise i ro og fred, lave mad, spise det,
nyde det – alene eller i fællesskab – og hvile os lidt
derefter. Men mange mennesker kender næsten
ikke længere til denne særlige tid. De spiser, mens
de ser fjernsyn, kører bil eller har lige en pause
mellem to møder, og så køber man hurtig noget
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færdig mad og propper det i munden, mens man
allerede er på vej til det næste...
»Alting har sin tid, og for alt hvad der sker under
himlen, er der et tidsrum.« Denne sætning kan opfordre og motivere os til at huske, hvor værdifuld
tiden er, hvor værdifuld enhver enkel handling eller begivenhed er, så vi lærer igen at agte og værdsætte den. Men sætningen minder os også om, at
tiden går. Nu er der tid til det ene, men lige om
lidt er der tid til noget andet. Og så skal vi slippe
det ene, for at være fri til det andet. Men vi er ikke
gode til at slippe, og derfor gør vi hellere mange
ting samtidig og på én gang, så vi ikke lægger
mærke til, at tiden går og forandrer sig. Vi kalder
det »multitasking« og tror, det er noget rigtig sejt.
»Alting har sin tid, og for alt hvad der sker under
himlen, er der et tidsrum.« For mig personligt er
sådan et tidsskifte lige kommet. Jeg har været
præst i folkekirken både i Tyskland og Danmark
i lidt mere end 20 år. Og selv om jeg altid har været meget glad for præstegerningen med de mange
opgaver og mennesker, jeg har mødt i alle de år, så
har der i de sidste par år vist sig noget andet: nemlig et ønske om at arbejde mere med både kunst,
foredrag og retræte. Nu er tiden moden, hvor jeg
skal prøve det. Derfor har jeg opsagt vikarstillingen med udgangen af november. Vi er gået i gang
med at opslå stillingen nu (i skrivende stund) og
satser på at finde en ny og fast præst til pastoratet
til 1. december. Min tid som vikar her var jo altid
kun begrænset! Og så vil jeg håbe på og ønske, at
der også for jer i STSK vil ske et positivt tidsskifte,
nemlig at I vil få en god og engageret præst, som
vil blive i flere år. Jeg er ikke i tvivl om, at I har
fortjent det, for det har altid været rigtig dejligt at
være præst hos jer – selv om det kun var til låns!
Med de bedste ønsker og kærlige hilsner
Lisa

PRÆSTESITUATIONEN
Vi frygtede, vi skulle bruge denne overskrift
igen, for vi vidste, at vi kun havde Lisa Bremer
på lånt tid. Lisa har hele tiden ønsket kun at
være vikar, men vi havde dog håbet at hun ændrede mening. Det gjorde hun, men hun ønsker
nu at prøve noget helt andet.

Vi har været utrolig glade for at have Lisa og
vi skylder hende stor tak for de to år, hun igen
har tjent vort pastorat. Vi ønsker held og lykke
og Guds velsignelse over hendes nye tilværelse.
Den nye præstestilling er slået op, og ultimo
september er der deadline, hvor vi håber, at en
ny præst til os, vil kunne findes.

KONFIRMANDUNDERVISNING 2020/21
Konfirmandundervisningen starter i vores pastorat lige efter efterårsferien, det vil sige i uge 43.
Vi regner jo med og håber på, at der til 1. december ansættes en ny præst til pastoratet. Lisa holder
ferie i næsten hele november. Fordi konfirmanderne ikke skal komme ud for at have alt for mange
præsteskift i løbet af kort tid, overtager sognepræsterne fra Hundborg og Tilsted undervisningen,
inden der er ansat ny præst.
Det betyder, at konfirmanderne, der skal undervises i Sjørring starter med undervisning onsdag den 21. oktober kl. 8.00-9.30 med sognepræst
Helle Sommer Kjærgård. Derefter går konfirmanderne tilbage til skolen.
Konfirmanderne, der skal undervises i Skjoldborg starter med undervisningen torsdag den 22.

oktober kl. 8.00-9.30 med sognepræst Anne Marie
Nande Kraft. Der kommer bus/taxi, som henter
konfirmanderne ved præstegården og kører dem
til skolen i Snedsted.
Konfirmationsdatoen i 2021
Sjørring: Store Bededag, fredag d. 30. april
Skjoldborg søndag d. 2. maj.
Hvis du derfor går i 7. klasse og ikke er tilmeldt
konfirmationsforberedelsen, så kan du stadig nå at
være med!
Send en e-mail til Lisa Bremer (LiB@KM.dk)
og oplys dit navn, fødselsdato, og hvor du skal gå
til konfirmationsforberedelse, enten Sjørring eller
Skjoldborg.

MINIKONFIRMANDER
På grund af corona og de deraf følgende mange restriktioner, kunne der ikke afholdes minikonfirmandundervisning i foråret 2020. Det er virkelig
beklageligt! Men ingen skal være glemt. Alle skal
have tilbud om et minikonfirmandforløb.
Derfor sammenlæser vi 3. og 4. klasse (i Skjoldborg også 5. klasse) i foråret 2021. Hvornår præcist
det bliver, kan afklares, når vi ved, hvor mange minikonfirmander der kommer, og hvornår den nye
præst vil afholde forløbet.

Derfor ville det være dejligt, hvis I forældre, der
bor i Sjørring/Thorsted og har børn i 3. og 4. klasse
ville tilmelde jeres barn allerede nu.
Det samme gælder jer forældre, der bor i Skjoldborg/Kallerup og har børn, der går i 3.-5. klasse.
Tilmeldingen skal ske til Lisa Bremer på mail:
LiB@KM.DK
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HØSTGUDSTJENESTER
Søndag den 13. september
Skjoldborg Kirke kl. 9.00
Sjørring Kirke kl. 10.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøder:
den 9. september og den 14. oktober.

Høstofferet vil blive fordelt mellem Folkekirkens
Nødhjælp og Sognets Dagligstue i Thisted.

Møderne finder som udgangspunkt sted
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring
og er åbne for offentligheden.

VALGFORSAMLINGSMØDE
VALGFORSAMLINGSMØDE
tirsdag d. 15. september kl. 19.00
Sognehuset i Sjørring
Det er blevet tid til at vælge nyt fælles menighedsråd for Sjørring-Skjoldborg-Kallerup-Thorsted
sogne og i den forbindelse vil menighedsrådet
stærkt opfordre alle interesserede til at møde op
til valgforsamlingsmødet i sognehuset i Sjørring d.
15. september, hvor det nye menighedsråd bliver
valgt. Valgproceduren er ændret i forhold til tidligere år således at valget foregår lidt som valg på en

generalforsamling. Man skal altså som udgangspunkt møde op både for at stille op til menighedsrådet og for at afgive sin stemme.
Skulle der efter valgforsamlingen være et ønske
om at opstille en alternativ liste er fristen d. 13.
oktober, og så udløses der et afstemningsvalg, som
i så fald skal holdes tirsdag d. 17. november.
Vi håber, at så mange som muligt vil møde op til
valgforsamlingen d. 15. september og benytte sig
af muligheden for at få indflydelse på det kirkelige
liv i lokalområdet.
Valgbestyrelsen

NY ORGANIST

Velkommen til vor nye organist Samuel
Eskildsen. Samuel vil sammen med organist Annette Boch Pedersen opfylde
vort fremtidige behov for organistdækning. Velkommen til et godt samarbejde, vi håber menigheden vil tage godt
imod Samuel.
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Hej, jeg hedder Samuel. Jeg er 21 år og er den nye organist,
foruden Annette Boch Pedersen. Jeg er opvokset i omegnen af
Hobro, hvor min familie fortsat bor. Igennem de sidste fire år
har jeg boet i Struer, hvor jeg har været i lære som bager. Nu
har jeg valgt at rykke teltpløkkerne op og flytte til Thisted,
og jeg glæder mig!
Jeg har spillet klaver siden 3. klasse og orgel i de sidste fire
år, og nu går jeg på Vestervig Kirkemusikskole. I 3. klasse blev
jeg optaget i Hobro Kirkes Børnekor, derefter ungdomskor
og kirkekoret i takt med at jeg blev ældre. I Struer sang jeg
også i kirkekor og dermed i alt ca. 12 år. Derforuden har jeg
vikarieret i små og store provinskirker, bl.a. Thisted, Struer
og Holstebro. Derved har jeg opnået meget erfaring på dette
område, og haft masser af musik i mit liv.
Jeg glæder mig til at komme i gang – og til at møde dig!

EFTERÅRETS FOREDRAG
FOREDRAG OM HOME-START
OG DRIVKRAFTEN BAG
Onsdag den 30. september kl. 19.00
Sognehuset i Sjørring
Rikke Riis Kirk er koordinator i Home-start
Familiekontakt Thy, som hjælper og støtter
trængte børnefamilier med at få hverdagens
store og små opgaver og udfordringer til at
glide fornuftigt.
Afdelingen i Thy har 11 år på bagen og har
gennem tiden mødt mange seje og fantastiske
familier, der har stået i stiv modvind og bedt
om Home-starts hjælp.
Rikke har selv været et barn i en familie der
har haft modvind, hvilket i dag er vendt til
en drivkraft i forhold til at sætte børnefamiliers hverdag på dagsordenen. Kom og hør om
drivkraften bag og arbejdet med Home-start.
FOREDRAG OM SKYLD OG SKAM
VED SOGNEPRÆST TORILL KRISTENSEN
torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Sognehuset i Sjørring
»Du tog vor skyld og bar vor skam«, sådan synger vi
i en gammel salme.
Nogle hævder, at vi er gået fra en skyldkultur til
en skamkultur. Det gælder måske i særlig grad de
unge.
Hvad betyder det?
Foredraget vil sætte fokus på skyld og skam.
Hvad er skyld og hvad er skam?
Hvad gør skyld, og i særlig grad skam, ved os?
Og hvordan kan vi forholde os til skylden og
skammen?
I efteråret 2018 havde jeg tre måneders studieorlov, hvor jeg beskæftigede mig med emnet skyld
og skam.
Torill Kristensen er uddannet fra Aarhus Universitet og har været præst i Folkekirken siden
1999, hvoraf de første syv år i Skjoldborg-Kallerup
Pastorat, og nu i Skjern.

Ved begge foredrag serveres der
kaffe og kage. Pris 25 kr.
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EFTERÅRETS FOREDRAG
FOREDRAG MED PERNILLE AALUND
5. november kl. 19.00-21.00
Skjoldborg kirke
I samarbejde mellem Skjoldborg Borgerforening og Sjørring-Skjoldborg Pastorat inviteres til et spændende foredrag med den danske innovationsdirektør, chefredaktør,
tv-vært og forfatter Pernille Aalund. Hendes tema denne
aften er: Tro, lykke og livsvalg. Hun siger: »Alle vores følelser stammer fra vores tanker, og vores tanker kan vi råde
langt mere over, end vi tror. Hvordan inviterer man et nyt
positivt livssyn ind i de gamle vaner?«
Billetterne til foredraget koster 250 kr og kan købes online via billetto.dk.
(https://billetto.dk/e/pernille-aalund-foredrag-trolykke-og-livsvalg-billetter-405817)
Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe, kage
og vand.
Hjertelig velkommen til denne spændende aften.

ALLEHELGEN

Allehelgen Musikgudstjeneste
i Skjoldborg Kirke
søndag d. 1. november kl. 19.00
En stille og intim stund med læsninger af Lisa Bremer, og musik leveret af en sangkvartet bestående af nuværende og tidligere medlemmer af Nordvestjysk Pigekor.
Der er mulighed for at tænde et lys for de kære vi har mistet.
Aftenen er til at mindes og savne, men også til at finde håb og trøst.
Alle er velkommen!
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MORTENSAFTEN I SJØRRING SOGNEHUS
TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 18.00
Traditionen tro holdt Tilsted sogn Mortensaften
med mortensand, vin/øl, kaffe og kage samt god
underholdning. Dertil var menigheden i SjørringSkjoldborg pastorat altid hjertelig velkommen.
I år gør vi det omvendt.
Sjørring-Skjoldborg-sognene inviterer til Mortensaften i Sjørring Sognehus med samme opskrift, og Tilsted menigheden er hjertelig velkommen.
Mortensaften, tirsdag den 10. november, begynder kl. 18.00 med spisning, hvorefter den tidligere

sognepræst fra Øsløs-Vesløs-Arup, Lone Olsen, vil
fortælle nogle gode historier. Hun vil blandt andet
komme ind på nogle kendte eller mindre kendte
fortællinger fra den nordiske mytologi.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00. Pris (inklusive mad
og underholdning) er 120 kr. pr. person.
Af hensyn til mad og deltagerantal er tilmelding
påkrævet til: Kirsten Fonseca på mobil/sms: 2393
3790 senest tirsdag den 3. november.

JULEFÆLLESSANG I SJØRRING KIRKE
1. søndag i Advent
29. november kl. 19.00 i Sjørring Kirke
I år vil vi synge julen ind 1. søndag i advent i
Sjørring kirke; et arrangement vi »plejer« at afholde i Kallerup kirke.
Men da vi skal overholde retningslinierne for
COVID-19, så er vi nødt til at afholde dette arrangement med fællessang i den største kirke.
Vi vil synge sammen bl.a. fra højskolesangbogen i en god times tid, hvor vi nyder fællesskabet
og en stemningsfuld aften op til jul.
Vores organist Annette Boch Pedersen vil stå
for denne aften, og akkompagnerer på orgel og

klaver. Der bliver også mulighed for at foreslå
sange og salmer, - dem man har længtes efter at
synge lige siden sidste jul!
Derforuden bliver der mulighed for at høre et
par lyse pigestemmer, der synger i Nordvestjysk
Pigekor til daglig. De bor desuden i SjørringThorsted-Skjoldborg og Kallerup sogne.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter
sangen.
Alle er velkommen, og der er fri entré.
Med venlig hilsen
Sjørring-Skjoldborg menighedsråd

JULEKONCERT I SKJOLDBORG KIRKE
Torsdag d. 10. december kl. 19.30
Medvirkende: Teutonerkoret samt kirkens organister
Vi følger myndighedernes COVID-19 anbefalinger!
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE
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; og det kan godt lade sig gøre med afstand
imellem familierne.
Holdet er tilrettelagt for babyer i alderen 2-8
måneder, hvor de 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.
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.
Har du/ I lyst til at være med, så er I velkommen
hver torsdag fra kl. 10.30 til 11.30 – sidste gang er
i uge 41.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, man tilmelder
sig hos Annette Boch Pedersen på mail annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448.
Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalingerne.

HYGGE OG MUSIK

FAMILIESANG
Torsdag d. 8. oktober kl. 17.00-17.35 i Sjørring Kirke
Vi vil gerne invitere hele familien: baby, far, mor,
søskende og bedsteforældre til en kort familiestund i Sjørring Kirke.
Vi vil synge sammen, bruge fagter og tage en lille kirkevandring rundt inde i kirken, - salmedanse
m.m. Altsammen på de mindstes præmisser.

Efter familiesangen er der mulighed for at spise
sammen i Sjørring Sognehus. Hertil vil vi gerne at
man tilmelder sig på waki@post9.tele.dk; så vi er
sikre på, at der er mad – og plads – til alle.
Velkommen til en hyggelig og musikalsk stund!

OBS! Vi overholder naturligvis de aktuelle retningslinier for COVID-19.
8 | KIRKE OG SOGNE NY T

BØRNESIDEN
Kan du læse, hvad der står i spiralen?
Har du lyst til at farvelægge bogstaverne?
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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
Mobilnr. 9395 3009
Mail: LIB@KM.DK
Mandag er fast fridag.
Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg,
7700 Thisted

Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227 / skkakirker@gmail.com
Organister: Annette Boch Pedersen
Tlf. 2196 4448
Samuel L. Eskildsen, tlf. 5292 7879
Kirkesanger: Jørgen Røhrmann
Tlf. 9793 6429

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen
Tlf. 2014 1175
Sognehuset i Sjørring
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Næstrupvej 6.
Henvendelse tlf. nr. 2964 8815 Graveren træffes normalt tirsdag-fredag
Sognehusvært Vivi T. Jensen på Sjørring kirkegård kl. 07.00-15.00. På
mail: skallerup@hotmail.dk Thorsted kirkegård onsdag 10.00-12.00.
Organist: Samuel L. Eskildsen
Hjemmeside:
Tlf. 5292 7879
www.stsk-kirker.dk
Facebook:
Facebook.com/stsk.kirker

Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 2041 5910
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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,
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

TIL OPSLAGSTAVLEN
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Torsdag den 24. september kl. 19.00
Onsdag den 30. september kl. 19.00
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00
Torsdag den 5. november kl. 19.00
Tirsdag den 10. november kl. 18.00
Torsdag den 26. november kl. 10.00

Valgforsamling i Sognehuset, Sjørring
Litteraturaften i Sognehuset, Sjørring
Foredrag ved Rikke Riis Kirk i Sognehuset, Sjørring
Foredrag ved Torill Kristensen i Sognehuset, Sjørring
Litteraturaften i Sognehuset, Sjørring
Foredrag ved Pernille Aalund i Skjoldborg Kirke
Følg
Mortens Aften i Sognehuset i Sognehuset, Sjørring
sjørring thorsted
Litteraturaften i Sognehuset, Sjørring

Nyhed!

NYHED: STSK PÅ

skjoldborg kalleup kir
på facebook!
FACEBOOK
Facebook.com/stsk.kirker

Nu kan du følge Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kalleup kirker på facebook!

Facebook.com/stsk.kirker
Du kan eventuelt scanne koden til højre med din telefon.

OM BARNEDÅB
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.«

Scan mig med din
mobiltelefon

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 (december 2020-februar 2021) er
den 15. oktober 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.
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

SEPTEMBER
06. 13. s.e. trin.

09.00 HSK

13. 14. s.e. trin.

10.30 LIB 1

20. 15. s.e. trin.

09.00 LIB 1
17.00

10.30 LIB

LIB

27. 16. s.e. trin.

09.00 HSK

OKTOBER
04. 17. s.e. trin.

09.00 LIB

11. 18. s.e. trin.

10.30 LIB
09.00

18. 19. s.e. trin.

10.30

LIB

25. 20. s.e. trin.

09.00

LIB

HSK

17.00 LIB
10.30

LIB

NOVEMBER
01. Allehelgensdag

16.30 LIB

19.00 LIB

08. 22. s.e. trin.
15. 23. s.e. trin.

19.00 HSK
10.30 LD

22. S.s. i kirkeåret
29. 1. s.i. advent

10.30 EA
19.00 LD 2

DECEMBER
06. 2. s.i. advent
13. 3. s.i. advent

14.00 LD + NP
09.00 NP

10.30 NP

LIB: Lisa Bremer / HSK: Helle Sommer Kjærgaard / LD = provst Lisbeth Damgren / EA = Eskil Agger
NP = Ny præst
1 = Høstgudstjeneste / 2 = Syng julen ind

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.

