
Præst søges til Sjørring-Skjoldborg Pastorat i smukke Thy 

Spænd over os dit himmelsejl. 

Rør jorden med din finger. 

Lad himmelbuen være spejl 

for lyset, som du bringer. 

Med denne strofe fra salmebogen ønsker vi at fortælle lidt om, hvad der kendetegner vores tilgang til 

livet og vores kirkelige fællesskab i hjertet af det smukke Thy. Her er højt til himlen i mere end én 

forstand.  

Vi er ét menighedsråd, der repræsenterer fire sogne. Vi har et rigtig godt samarbejde indbyrdes, og vi 

har en ligefrem og åben dialog med medarbejderne. Vi lægger os i selen for at værne om et godt 

arbejdsmiljø for alle og en venlig atmosfære. Vi ønsker at være sparringspartner for vores sognepræst, 

når der er brug for det.  

Vi er glade for vores nye sognehus, hvor vi ofte samles – for eksempel til foredrag, litteraturaften, 

samtalegrupper eller musikalske aftener. Menighedsrådet har et aktivitetsudvalg, der sigter efter at 

sætte et fælles arrangement på plakaten en gang om måneden. Det er naturligvis også her, at der er 

konfirmationsforberedelse for børnene fra den nærliggende skole.  

Menighedsrådet har netop ansat en organist på deltid, der sammen med den anden fastansatte organist, 

kirkesangerne og graverne udgør et fast team de fleste søndage til gudstjenesten. Der er også tanker om 

at etablere et børnekor i nær fremtid. 

I kirkerne foregår der en mangfoldighed af arrangementer ved siden af højmessen, for eksempel 

spaghettigudstjeneste, babysalmesang og koncerter. 

De fire sognekirker har hver deres særkende, og det afspejles til dels i de former for begivenheder, der 

finder sted her.  

Thorsted Kirke er kendt for at have levende lys i lysekronerne og er meget stemningsfuld til 

aftenarrangementer. 

Kallerup Kirke er ved at blive restaureret, og det smukke kirkerum tænkes foruden til almindelige 

kirkelige handlinger fremover også anvendt til anderledes former for møder i det kristne fællesskab 

såsom cafémøder og natkirke. Som led i restaureringen tages bænkene ud, og der gøres plads til borde 

og stole, der stilles op efter typen af arrangement.  

Skjoldborg Kirke er en typisk middelalderkirke med fritstående klokketårn og med skønt blik til 

Limfjorden. Kirken byder på alle slags gudstjenester og aftenandagter. 

Sjørring Kirke er pastoratets største kirke med smukke middelalderlige stenhuggerarbejder. Ved siden af 

denne kirke ligger det nybyggede sognehus. 

Selv om der er fire kirker i pastoratet er der højst to gudstjenester på søn- og helligdage. 

 

Hvem er du? 

Er du typen, der er nærværende og rummelig i forhold til alle slags medlemmer af Folkekirken – uanset 

trosretning, seksuel orientering eller civilstatus? Ligger Grundtvigs udtryk ”Menneske først, kristen så” 

ikke fjernt for dig? 

Er du er en præst, der har noget på hjerte og kan formidle det kristne budskab på en måde, så det giver 

mening for mennesker i 2020’erne?  



Har du lyst til at være en del af lokalsamfundet i et område, hvor de fleste finder stor glæde i at være 

aktive i forenings- og fritidsliv, hvad enten interessen går i retning af ridning, boldspil, svømning, golf, 

sang, litteraturklub, vinterbadning eller gåture i Nationalpark Thy? 

Kan du lide at tilrettelægge din tid selv – og forventer du at finde glæde ved at være i et lille sam fund, 

hvor man er en lille smule ”på” hele tiden, hvad enten man er hos købmanden eller i fitnesscentret? 

Hvis du genkender dig i det ovenstående, vil vi glæde os meget til at se din ansøgning. 

Kollegerne – man er ikke alene, når man er præst i Thisted Provsti 

Thisted Provsti er kendt for et godt samarbejde mellem præsterne. Der er mulighed for at deltage i en 

prædikengruppe med kolleger. Her fylder faglig sparring og socialt samvær mindst lige så meget som 

forberedelsen til den kommende søndag. 

Der er desuden et særligt samarbejde med to andre pastorater, og det betyder, at der er mulighed for 

nemt at aftale ferie og anden form for afløsning. 

I Aalborg Stift er der ansat to arbejdsvejledere, der tilbyder individuel rådgivning. Det er også muligt at 

deltage i en supervisionsgruppe. Som ny præst i Thisted Provsti har du i løbet af det første ansættelsesår 

en række intro-samtaler med provsten, og du får tildelt en vejlederpræst, som du altid kan kontakte. 

Derudover følger du – hvis du er nyuddannet, den obligatoriske efteruddannelse på FUV, Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter, i løbet af dine første ansættelsesår. 

Alle, både lønnede og ulønnede medarbejdere, i Sjørring-Skjoldborg Pastorat, medvirker til et positivt og 

konstruktivt samarbejde omkring vores fire kirker. Det betyder, at pastoratet er et godt sted at have sin 

tilværelse.  

Er Thy langt ude? 

Thy ligger langt fra København, men Thys placering på Jyllands skulder og i noget af Danmarks vildeste 

og smukkeste natur gør området attraktivt på så mange andre måder. 

Naturen mod nordvest er så storslået og særpræget – med klithede, søer, kronhjorte og traner – at 

Danmarks første nationalpark blev udpeget her i 2008. 

Vi har Klitmøller, der blandt surfere kaldes Cold Hawaii, fordi Vesterhavskysten og dets bø lger i Thy 

skaber nogle af Nordeuropas bedste surfspots. 

Cold Hawaii Inland rummer en lang strækning langs Limfjorden med masser af mulighed for vandsport – 

fra kajak til roning og kitesurfing. 

Thy har også et rigt kulturliv. I Thisted finder du Kulturrummet med musikskole, bibliotek og 

madværksted. Der er også teaterkreds, Spillestedet Thy og Thisted er hovedsæde for Museum Thy, der 

er i gang med en meget stor udvidelse af sine udstillingsrum. I Doverodde finder du en afdeling af 

Statens Museum for Kunst (SMK Thy). I den anden ende af kommunen findes Kirsten Kjærs Museum. 

Året rundt er der koncerter og mange events – såsom Alive Festival og Thy Kammermusikfestival. 

Mors har Limfjordsteatret og Kulturmødet. Større koncerter eller teaterforestillinger kan opleves inden for 

en times kørsel – mod øst til Aalborg eller mod syd i Holstebro. 



Thyboerne 

Thyboerne er kendte for at tage godt imod nye folk. Vi sætter en ære i at være imødekommende og 

respektere andre for det, de er og kan. Selv kan vi nok bedst beskrives som stolte, frihedselskende og 

antiautoritære. 

Hvad med familien? 

Du kan roligt tage familien med til Thy. Der er børnehaver og grundskoler i nærområdet – både folke- og 

friskoler. Der er en bred vifte af ungdomsuddannelser i Thisted, kun syv km fra Sjørring. Der er gode 

muligheder for arbejde til din ægtefælle, hvad enten han eller hun er faglært, akademiker eller 

funktionær. Uddannelse er også en mulighed, idet Thisted har Thy Uddannelsescenter med en række 

korte og mellemlange uddannelser.  

Bopælspligt 

Der er bopælspligt i pastoratet. I Skjoldborg er der en hyggelig præstegård, der stilles til rådighed. 

 

Om Sognene 

Folketal                         Sjørring      Thorsted       Skjoldborg     Kallerup 

indbyggere                                  1216                     237                       490                      133 

medl. af folkekirken                  1100                      203                      436                       120 

Kirker 

Alle 4 kirker er romanske fra ca. 1100. Kirkerne er i god stand. 

Sjørring Kirke har 225 siddepladser. Orgelet: Troels Krohn (årgang 1985 - 7 stemmer)  

Thorsted Kirke har 100 siddepladser. Klaver   

Skjoldborg Kirke har 175 siddepladser. Orgelet:  Bruno Christensen & Sønner 1993, 2 manualer, 10 

stemmer, inkl. pedaler.  

Kallerup Kirke har 90 siddepladser. Orgelet: Rodger 32 stemmer Digital.  

Kirkegang 

I Sjørring er kirkegangen middel med variation fra søndag til søndag. Almindelig gudstjeneste 22, særlige 

anledninger ca. 200. 

I Thorsted er der højst 1 gudstjeneste pr. måned, kirkegangen er lav. Almindelig gudstjeneste 12.  

I Skjoldborg er kirkegangen middel med variation fra søndag til søndag. Almindelig gudstjeneste 25, særlige 

anledninger ca. 150. 



 I Kallerup er der ca. 1 gudstjeneste pr. måned, her er kirkegangen middel med variation fra søndag til 

søndag. Almindelig gudstjeneste 20, særlige anledninger 100 

Pastoratsråd:  

Antal medlemmer 12, heraf 5 valgt i Sjørring Sogn, 4 valgt i Skjoldborg Sogn og 2 valgt i Kallerup Sogn og 1 

valgt i Thorsted.  

Formand Kirsten Fonseca, Troldhøjvej 6, Skjoldborg , 7700 Thisted,  tlf. nr. 

23 93 37 90           ca. 10 menighedsrådsmøder årligt.  

Arbejdsforhold og andet af interesse for ansøgerne 

Almindelige folkekirkelige forhold, venlig og velvillig befolkning. Såvel i Sjørring som i Skjoldborg er der 

velfungerende børnehaver og aktive borgerforeninger. 

Sjørring:  

Stor skole med overbygning samt efterskole. Idræts-og kulturcenter – rigt forenings- og idrætsliv -  gode 

tog- og busforbindelser – dagligvarebutik.  

Der er 1 konfirmandhold i Sjørring. 

Skjoldborg:  

KFUM-Spejdere og KFUM og KFUK Familiearbejde. Idrætsaktiviteter med nabosogn, Skjoldborg skole 

nedlagt i 2011. Eleverne overført til Snedsted Skole.  

1 konfirmandhold i konfirmandstuen i Skjoldborg.  

Der er ikke ældrecenter i pastoratet. Sognepræsten deltager i betjening af plejehjem i provstiet i begrænset 

omfang.                

Andre ansatte: 

I Sjørring - Thorsted: Organist -  kirkesanger – graver + 2 gravermedhjælpere. 

I Skjoldborg - Kallerup: Graver og gravermedhjælper, organist og kirkesanger. 

Kirkeblad redigeres af sognepræsten i samarbejde med bladudvalget. 

Boligforhold 

Præstegården ligger ca. 1 km. fra Skjoldborg bymidte. Adresse: Østergårdsvej 3, 7700 Thisted. Byggeår: 

1985. Yderst god stand. Tegltag, 1-plans bolig: 179 m2, 2 stuer, 4 værelser, nyt badeværelse og gæstetoilet 

fra 2017. Køkken fra 2005 med alle hårde hvidevarer. 

Konfirmandstue med tekøkken, kontor og toilet og gang 111 m2. Stort kontor med særskilt indgang, 

venteværelse i konfirmandstuen. Veludstyret kontor og konfirmandstue. 



Der er tale om en meget velindrettet og bekvem bolig. Garagebyggeri fra 2006 med dobbeltgarage, 

redskabsrum og fyrrum. Kombineret oliefyr/stokerfyr installeret i 2015.  Varmeudgift 2015 kr. 21.860, 

hvoraf menighedsrådet betalte kr. 8.367, Elforbrug 2015: kr. 13.765, hvoraf menighedsrådet betalte kr.  

5.269 

Have 

Østvendt udgang fra spisestuen til terrasse med nedgang til den parklignende have med udsigt til Mors.  

Der indgås en aftale mellem præst og menighedsråd vedr. pasning af have og gårdsplads.  

Afstande  

Præstegården i Skjoldborg ligger ca. 1 km fra kirken og børnehaven. Præstegården og kirken er forbundet 

med kirkesti. Skolebus til Snedsted Skole ca. 5 km. Afstand til Kallerup Kirke ca. 4 km. Til Sjørring Kirke ca. 6 

km. Til Thorsted Kirke ca. 9 km. Thisted ca. 7 km. 

Andet af interesse for ansøgerne  

Forpagterbolig ved præstegård, men denne er udlejet til sognenes spejdere. Præstegårdsjord ca. 8 ha er 

bortforpagtet. Ca. 1,5 ha er bortforpagtet til KFUM-Spejdernes "Grøn Oase".  

Præstegården ligger centralt, og dog i gode landlige omgivelser med skøn udsigt. Til Vesterhavet ca. 15 km. 

til Limfjorden 4 km. Dejligt sted, hvor der kan forventes god opbakning fra menighedsråd og befolkning. 

Gode udfordringer. 

Vi vil glæde os til at se din ansøgning. 

 

Du er altid velkommen til at henvende dig til os. 

Kirsten Fonseca (formand), tlf. nr. 2393 3790 

Lisa Bremer (konstitueret sognepræst siden oktober 2018) tlf. nr. 9395 3009 


