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DEN GUDDOMMELIGE LANGSOMHED
Hver morgen går jeg med min hund, og jeg overhales igen og igen af løbende mennesker. Det er
unge, som skal holde sig i form. Før dag står de op,
for det hele skal nåes, inden arbejdsdagen begynder. De løber meget lettere end dem, som kommer
lidt senere, og som forsøger at skaffe sig af med de
ekstra kilo. De har sikkert glemt, hvor langt man
skal løbe for at forbrænde en enkelt bakke chips.
Og de gamle løber, for at holde hjertet i gang og
konditionen oppe. Alle løber de for livet. Men når
man »løber for livet«, så løber man fra en fare; man
løber på grund af angst.
Alle disse løbeture er et udtryk for, hvad der er i
gang i vores samfund. Vi skal hele tiden være i bevægelse. Min mor skulle sørge for en stor families
daglige fornødenheder. Hun havde altid travlt, og
sad jeg en sommerdag i skoleferien med en roman,
så blev jeg sat i gang. Var jeg bare i bevægelse, om
det så var med noget totalt ligegyldigt, så slap jeg
for at plukke ribs den formiddag.
Er vi ikke i bevægelse, så er det tilbagegang. Sådan tænker enhver forretningsmand om sin virksomhed: Vokser det ikke, så er det stagnation. Vi
skal hele tiden følge med tiden, og vi tænker ikke
på, at den som vil følge med, altid er bag efter.

Der udgives i stribevis af selvhjælpsbøger, og
ingen af dem hjælper. Bare én hjalp, så var alle de
andre overflødige. På hvert gadehjørne er der en
coach, som tilbyder sig. Det er blevet en hel industri. De vil alle holde os i gang, så vi udvikler os og
er med på fremskridtet. Men kan jeg være sikker
på, at udvikling er et fremskridt?
Fjernsynet er overdynget med madprogrammer.
Vi læser kostplaner og kostråd i lange baner, og det
generer os tilsyneladende ikke, at det hele laves om
hvert andet øjeblik. Så går vi bare i en ny retning,
bare vi er i bevægelse, så er alt godt.
Jeg skal realisere mig selv. Jeg skal finde mig selv.
Men hvorfor egentlig, for jeg må ikke have lov at
være mig selv. Jeg må nemlig slet ikke »være«; jeg
skal hele tiden »gøre«.
Men måske bliver jeg slet ikke lykkelig ved at
»finde mig selv«; jeg kunne blive rystet, chokeret.
Måske gør dette narcissistiske navlepilleri mig
bare endnu mere frustreret og urolig. Mit forsøg
på at finde meningen i mit eget liv, i mit eget selv,
er måske på forhånd dømt til at mislykkes. Måske
skal jeg lede udenfor mig selv. Det er vel et forsøg
værd, at vende blikket væk fra sig selv, så min optagethed af mit eget velbefindende kunne erstattes
af blik for mit medmenneskes.
»Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig – spørg,
hvad du kan gøre for dit land,« sagde John F. Kennedy ved sin indsættelse som præsident. Lettere
omformet: »Spørg ikke, hvad dine medmennesker
kan gøre for dig – spørg, hvad du kan gøre for dit
medmenneske.« Måske er det i den optagethed, du
finder indhold og mening.
Slip den evige angst for at slå til. Livet afhænger
ikke af, om jeg kan slå til overfor alle de krav, som
møder mig. Jeg behøver ikke at være den stærkeste, den hurtigste, den smukkeste, den bedste, den
klogeste, mindre kan gøre det.
Pilgrimmen skal lære guddommelig langsomhed. »Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt,
indtil det finder hvile i dig,« sagde Augustin, og Søren Kirkegaard taler om, at jeg skal være, hvad jeg
allerede er: et elsket Guds barn. Det er der hvile i.
Eskil Agger
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Et nyt kirkeår påbegyndt, der har været menighedsrådsvalg, hvor nogle er stoppet, og nye er
kommet til. Velkommen til Anders Egon Møller,
vores nye præst, vi glæder os til samarbejdet.
Tak for stor engagement til det afgåede menighedsråd særlig tak til de afgåede, Bettina Thomsen, Sjørring, Torben Ranneris, Thorsted, Kirsten
Thinggaard og Kirsten Fonseca, begge Skjoldborg.
Kirsten Fonseca har været formand først 12 år i
Skjoldborg og siden otte år i storpastoratet STSK.
Tak for det kæmpe arbejde du har ydet i de mange
år. Der har været godt styr på opgaverne – også i og
omkring sammenlægningen i 2012.
Det nye menighedsråd består af 11 personer,
hvoraf tre er nyvalgt og otte er fortsat fra det
gamle råd. Desværre var der ingen til at repræsentere Thorsted Sogn. Velkommen til de nye som er
Karen Villesen, Skjoldborg, Puk Sara Damsgaard,
Skjoldborg og Marie Louise Gottenborg, Sjørring.
Det nyvalgte menighedsråd er så parat til sammen med Anders Egon Møller at komme i gang
med menighedsrådsarbejde i sognene. Det har og
er stadig svært at lave noget når COVID-19 skal
med i alle overvejelser. Alle arrangementer, møder
og mange gudstjenester bliver aflyst. Det lysner,
foråret er på vej og til den tid er de fleste forhåbentligt i gang med at blive vaccineret. Så vi glæder os
til mere normale tider, med masser af aktiviteter.
Det nye menighedsråd i
Sjørring-Thorsted og
Skjoldborg-Kallerup sogne:
Formand: Børge Frøkjær
Hornstrup, Brendhøjvej 3,
Todbøl.
Næstformand, medlem af
præstegårdsudvalg:
Karin Fenger Madsen,
Voldgade 18, Sjørring.
Kirkeværge Sjørring og Thorsted,
formand for præstegårdsudvalget: Ole Heskjær, Skråvej 1,
Næstrup, Sjørring.

Menighedsrådets vision er at gøre vores pastorat
til et godt sted at være menighed, et godt sted at
være præst og ansat, og et spændende sted at være
i menighedsråd. Det er menighedsrådets opgave at
gøre vore fire kirker og to sognehuse til gode samlingssteder for borgerne, med gode og spændende
arrangementer.
Varetagelse af bygninger med fire middelalderkirker har fyldt meget i årenes løb. Skjoldborg
Kirke har fået en gennemgribende renovering, og
Kallerup Kirke står over for en længe ventet renovering og fornyelse. Men der skal være plads og tid
til det vigtigste menighedsrådsarbejde, nemlig det
der handler om kirkens og sognenes liv og vækst
så der skal være tid til debat og drøftelse sammen
med vores præst Anders Egon Møller.
Velkommen til arbejdet til os alle.
Kirken skal være med gudstjenester med fællessang og vi må betragte det COVID-19 har gjort
ved gudstjenester som afstandskrav, 30 minutter
og ingen sang.
På grund af kirkernes evne til at tilpasse sig, er
de ved at være de eneste der har fået lov at være
flere end fem personer samlet. Personlig er jeg tryg
ved at gå i kirke, som det foregår nu også med reguleret altergang.
Børge Hornstrup
Formand

Kirkeværge Skjoldborg,
medlem af præstegårdsudvalg:
Lisbeth Hornstrup,
Stakkedal 6, Skjoldborg.
Kirkeværge Kallerup:
Jytte Bøjlund Nielsen, Kallerupvadestedvej 3, Kallerup.
Kontaktperson:
Karen Villesen, Oddesundvej
142, Skjoldborg
Kasserer: Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg.
Regnskabsfører uden for rådet:
Hanne Gade, Skinnerup.

Sekretær for menighedsrådet,
samt medlem af stående udvalg:
Marie Louise Snejstrup Gottenborg, Næstrupvej 45, Sjørring.
Stående udvalg: Kirsten Storgaard Humlum, Næstrupvej 42,
Sjørring. Puk Sara Adamsen
Agerholm, Langebeksvej 21,
Skjoldborg. Lis Klostergaard,
Todbølvej 36. Sperring.
Øvrige udvalg er ikke besat
endnu på grund af forsamlingsbegrænsning.
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KÆRE MENIGHED
I skrivende stund er der nu kun få dage til 1. februar, hvor jeg officielt tiltræder som sognepræst
hos jer. En dag som jeg siden slutningen af oktober,
hvor jeg modtog opkaldet om, at jeg var indstillet
til at være sognepræst hos jer, har set frem til med
stor spænding og glæde.
På trods af at jeg nærmer mig de 55, er dette
mit første præsteembede, hvorfor jeg i januar var
til bispeeksamen og efterfølgende blev ordineret i
Budolfi kirke.
Vejen til dette embede og Thy har ikke været
den mest snorlige. Som I sikkert vil kunne høre, er
jeg fra København af – og jeg har altid boet tæt på
hovedstaden. Jeg har en længere erhvervskarriere,
fra primært den finansielle sektor, med i bagagen,
ligesom jeg har tilbragt mange timer på skolebænken, hvor der udover teologi også er blevet læst
økonomi, historie og samfundsforhold og senest
litteraturvidenskab og skrevet en større opgave
der bl.a. omhandler Søren Kierkegaards filosofi og
aspekter af tilgivelsen. Der har også været tid til i
flere perioder at sidde i menighedsrådet ved min
lokale sognekirke, ligesom jeg gennem alle årene
har passet mit »kirkebænkembede«.
Jeg har beboet præstegården et lille stykke tid
og er allerede blevet begejstret for den del af Thys
smukke natur, som jeg har nået at stifte bekendtskab med på mine første spadsere- og cykelture og
som jeg glæder mig til at udforske mere.
Allermest ser jeg selvfølgelig frem til at lære
sognene og deres indbyggere at kende. Og til det
fremtidige samarbejde med menighedsråd, kirkernes ansatte og mine præstekolleger.
Nu skrev jeg »kære menighed« i ental, velvidende at jeg er landet i et pastorat med ikke mindre end fire kirker. Jeg vil prøve at komme rundt i
alle fire sogne, men kontormæssigt vil jeg primært
være at træffe i Sjørring sognehus eller i Skjoldborg
præstegård. Nok så vigtigt er jeg blevet udstyret
med en email-adresse aem@km.dk, og sågar også
med en mobiltelefon og nummeret 2981 1255, hvor
I er velkomne til at kontakte mig.
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Min begyndelse hos jer bliver grundet COVID19, der jo besværliggør de personlige møder, en
anden end jeg lige havde forestillet mig. Men jeg
har da fået hilst på de første – på behørig afstand
naturligvis. Jeg vil gerne sige tak for den interesse
og velvilje jeg har mødt. Jeg har i høj grad følt mig
velkommen og taget vel imod. Jeg ser frem til, at vi
forhåbentlig snart igen får mere normale tilstande,
der tillader, at vi kan mødes og forsamles igen.
Jeg vil afslutte denne lille introduktion med at
sige, at jeg håber at kunne bidrage til, at kirken
opleves af alle, det være sig ung som gammel, høj
som lav, som et sted man kan gå til på alle livets
mange stadier.
De bedste hilsener
Anders Egon Møller

PRÆSTEINDSÆTTELSE
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Vær med, når en digital udgave af Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen den
14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.
Klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, samtidig har corona-pandemien været med til
at forværre problemer, der eksisterede i forvejen.
Sult, ulighed og konflikter.
Som næstekærlige mennesker må vi ikke vende
det blinde øje til verdens fattigste, der mere end
nogensinde har brug for en håndsrækning. I stedet
må vi bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en
forskel.
14. marts har du konkret mulighed for at gøre en
forskel. Her sætter vi alle digitale sejl til og samler
ind til verdens fattigste.
Klimaproblemer øverst på listen
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi
høsten slår fejl år efter år. I lande som Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når
voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her allerede – de er bare
ikke særlig ligeligt fordelt på verdensplan. Det er

verdens fattigste, der rammes hårdest af konsekvenserne. Mennesker, der i forvejen ingenting
har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til
mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. Derfor ved vi også
godt, at der altid har været naturkatastrofer – men
aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp
til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til
at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.
Når vi samler ind den 14. marts, går pengene
blandt andet til klimahjælp som:
• Træplantning, der modvirker jordskred og kan
bremse voldsomme oversvømmelser
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer
folk rent drikkevand
• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke
og omskifteligt vejr
Gør en forskel – meld dig som digital indsamler
For andet år i træk sætter Corona-pandemien en
stopper for vores traditionelle dør-til-dør indsamling. Men det betyder ikke noget for dem vi hjælper, om støtten er samlet ind fysisk eller digitalt.
Det betyder noget, at den når frem.
Derfor kan du sagtens gøre en verden til forskel
ved at melde dig som digital indsamler hos din
indsamlingsleder. Så kontakt allerede nu:
Karin Fenger-Madsen, tlf. 2247 1967
mail: madsen_karin@hotmail.com eller
Kirsten Fonseca, tlf. 2393 3790
mail: waki@post9.tele.dk
Du kan også tilmelde dig på: blivindsamler.dk

DET NYTTER!
I 2019 indsamlede vi 5.779,50 kr. i
Sjørring-Skjoldborg Pastorat.
Lad os gøre det bedre denne gang – DIGITALT!

6 | KIRKE OG SOGNE NY T

AKTIVITETSUDVALGET
2020 blev et år med mange fine planer og et år med
mange aflysninger.
2021 er startet med restriktioner, som vi ikke
ved hvornår hører op. Derfor har aktivitetsudvalget besluttet, at der ikke bliver planlagt aktiviteter
i første kvartal. Hvis det bliver muligt at afholde en
aktivitet inden næste kirkeblad udkommer, vil vi
annoncere på facebook, hjemmeside, lokalavis og
opslag i byerne.

Glæd jer til foredrag,
sang og musik...

Vi har masser af gode idéer, så når vi først får lov at
mødes kommer der gang i aktiviteterne.
Rikke Riis fra Home Start vil stadig gerne komme, der bliver musik med Lene Grimal, et foredrag
om kvinders liv i Mellemøsten for bare at nævne
noget af det vi har i tankerne.
Kom meget gerne med forslag til en spændende
foredragsholder eller kunstner, der kan give koncert i kirken.
Vi glæder os til at kunne være sammen igen om
det mere sociale liv i kirken
På aktivitetsudvalgets vegne
Karin Fenger Madsen

PROVSTIGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG DEN 24. MAJ KL. 11.00
Igen nærmer tiden sig for den årlige fælles gudstjeneste for hele Thisted Provsti.
Hvor: Det er en hemmelighed
Hvordan: Det er en hemmelighed
Prædikant: Ja, det er også en hemmelighed
Men du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen!
Vær hjertelig velkommen – vi glæder os til at se jer alle.
(og så håber vi selvfølgelig, at forsamlingsforbuddet er ophævet til den tid).
Følg med på hjemmesiden for yderligere information!
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BABYSALMESANG - VIRTUELT

Babysalmesang er nærvær mellem mor/far og baby; hvor vi synger og leger, danser, lytter
og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Babysalmesang henvender sig til babyer
i alderen 2-9 mdr.
Desværre kan vi ikke mødes fysisk i kirkerne i denne tid, så derfor har der siden januar
måned været et tilbud om VIRTUEL BABYSALMESANG - hver torsdag kl. 10.30-11.15.
Mødrene har modtaget en lille pose, indeholdende program og remedier, der skal bruges; og mødes så med Annette på Google Meet – hvor de bliver guided igennem dagens
program.
Nåede du det ikke?
I kan altid tilmelde jer; send en mail til Annette – så modtager I en invitation til Google
Meet. Dette er et forsøg; så formen vil vi sikkert ændre på – sammen.
Med venlig hilsen
Annette, organist / annetteboch@gmail.com
Vel mødt
PS. Vi holder ferie i uge 13; og fortsætter indtil torsdag d. 3. juni med undtagelse af Kristi
Himmelfartsdag.
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KONFIRMATIONER 2021

Konfirmationerne er flyttet fra Store Bededag og følgende søndag.
De bliver holdt til august.

DE NYE DATOER ER
Sjørring-konfirmander bliver i Sjørring Kirke
lørdag den 28. august kl. 9 og kl. 10.30
Skjoldborg-konfirmander bliver i Skjoldborg Kirke
søndag den 29. august kl. 10.30

EFTERLYSNING
Efterlysning af pårørende eller kender til gravsted
på Sjørring Kirkegård. Afdøde er:
Hans Kristian Frost, f. 1. 3. 1877 / d. 24. 11. 1960.
Johanne Marie Frost, f. 14. 4. 1878 / d. 14. 3. 1964.
Johanne Jensen Frost f. 1. 5. 1874 / d. 17. 12. 1942.
Vedligeholdelsesaftalen af gravstedet er udløbet
den 31. december 2020. Hvis man har kendskab til

afdøde bedes man venligst henvende sig til graveren ved Sjørring Kirke, Morten Gregersen, på telefonnummer 2014 1175.
Med venlig hilsen
Graver Morten Gregersen
Sjørring-Thorsted kirkegårde
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
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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
Anders Egon Møller
Tlf. nr. 2981 1255
Mail: AEM@KM.DK
Mandag er fast fridag
Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg,
7700 Thisted
Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.
Henvendelse tlf. 2891 3247
Sognehusvært Ann Rasmussen
Mail: annrasmussen@live.dk
Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk
Facebook:
Facebook.com/stsk.kirker

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
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Graveren træffes normalt tirsdag-fredag
på Sjørring kirkegård kl. 07.00-15.00. På
Thorsted kirkegård onsdag 10.00-12.00.
Organist: Samuel L. Eskildsen
Tlf. 5292 7879
Kirkesanger: Frede Skoust
Tlf. 2041 5910
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Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup Menighedsråd:
Formand: Børge Hornstrup
Brendhøjvej 3, Todbøl
Tlf. 2325 7180
Kirkeværge for Sjørring og Thorsted
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
Kasserer:
Niels Henning Nielsen
Gadesvej 6, Skjoldborg, mobil 2963 3466

LITTERATURAFTENER
Den sidste torsdag i januar, februar, marts, april,
maj, september, oktober og november mødes en
kreds af læseinteresserede til en fælles samtale om
den bog, man i kredsen har valgt at læse i den pågældende måned.
En hyggelig aften, hvor vi foruden samtalen,
drøftelse af forslag til kommende bøger også får
tid til at nyde medbragt kaffe og brød. Vi er p.t.
ca. 10 i kredsen, men det er absolut ikke en lukket

kreds, så hvis du er interesseret, er du velkommen
til at møde op på de annoncerede tidspunkter, eller kontakte Anne-Lise Bolt-Jørgensen på telefon
2066 9265 for eventuel lån af månedens bog forinden.
Alle aftener foregår kl. 19.00 i Sognehuset, NæFølg
strupvej 6, Sjørring og de kommende
datoer er:
Torsdag den 25. marts,
torsdag
den
29.
april og
sjørring thorsted
torsdag den 27. maj.

Nyhed!

skjoldborg kalleup kir
på facebook!

NYHED: STSK PÅ 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.

Scan mig med din
mobiltelefon

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.«

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 (juni-august 2021) er den 15.
maj 2021. Materialet indsendes til: Samuel
Eskildsen, stskorganist.samuel@gmail.com

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

MARTS
07. 3. s.i fasten

09.00

14. Midfaste

10.30
09.00 HSK

20. Mariæ B.

10.30

09.00

24. Palmesøndag

09.00

10.30

APRIL
01. Skærtorsdag

17.00

02. Langfredag
04. Påskedag
05. 2. påskedag

10.30
10.30
09.00

09.00

AMN

11. 1. s.e. påske

10.30

18. 2. s.e. påske

09.00

10.30

25. 3. s.e. påske

10.30

09.00

30. St. Bededag

09.00

10.30

4. s.e. påske

10.30

09.00

5. s.e. påske

09.00 HSK

MAJ
02.
09.
13.
16.
23.
24.
30.

Kristi Himmelfart

10.30

6. s.e. påske
Pinsedag

09.00

2. pinsedag
Trinitatis S.

09.00
10.30
10.30
Provstigudstjeneste kl. 11.00

09.00

10.30

06. 1. s.e. trin.

17.00

10.30

13. 2. s.e. trin.

10.30

09.00

JUNI

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller / HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande
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.

