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DÅB
Dåben er en gave. Og det er en gave som varer livet
ud – og hvor mange gaver kan man i grunden sige
det om?
Ved dåben takker vi Gud for vort barn, og vi beder Gud om altid at være med den døbte gennem
hele livet. Den døbte bliver velsignet og får Guds
løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn
med sin kærlighed og velsignelse. Den døbte får en
plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.
Når der er dåb, er det normalt en del af søndagens gudstjeneste. Men det kan også foregå ved
særlige dåbsgudstjenester. Om det er det ene eller
det andet, så er selve dåbshandlingen den samme
og foregår på samme måde i alle kirker.
Det seneste år har betydet, at nogle forældre har
valgt at udskyde dåben, til der igen blev plads til
flere i kirken, hvilket har betydet, at de små er blevet knap så små før de nåede deres dåbsdag. Men
uanset alder så er enhver dåb egentlig at regne for
en barnedåb. Om den lille er tre måneder, 12 måneder, 12 år eller voksen, så er dåbsbarnet jo altid
Guds barn.
Ønsker I barnedåb, så skal I kontakte præsten, så
der kan aftales en dato. Før dåbsdagen mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og
betydning. Er du voksen, som ønsker at blive døbt,
så skal du ligeledes kontakte præsten. Til samtalen
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taler vi blandt andet om, hvordan gudstjenesten
forløber og ikke mindst om selve dåbshandlingen
og dens betydning. Og vi taler om hvilke salmer
vi kan synge.
I Den danske Salmebog er der et helt afsnit med
salmer, der omhandler dåb. Det er salmerne fra
nummer 441 til 453. Man kan også se teksten og
lytte til melodierne på www.dendanskesalmebogonline.dk
Der er både ældre salmer som nummer 441
»Alle mine kilder skal være hos dig« skrevet af
Grundtvig omkring 1860 og nyere salmer som
f.eks. 448 »Fyldt af glæde over livets under« skrevet
af nordmanden Svein Ellingsen. Salmerne formår
med deres poetiske sprog ofte at udtrykke noget
kort og præcist, som vi ellers med vort dagligdags
sprog kan have brug for mange, lange og knudrede
sætninger til. I vers 6 synger vi eksempelvis:
»Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!«
Det blev meget kort om dåben, for ellers kunne det
meget hurtigt blive meget langt.
Jeg håber, at vi snart vil have søndagsgudstjenester, hvor der igen er dåb. Det tror jeg, at menigheden har savnet. Det har jeg i hvert fald.
Anders Egon Møller

AFSKEDSRECEPTION FOR FREDE SKOUST
Søndag den 5. september 2021 afholdes der afskedsreception for kirkesanger Frede Skoust.
Receptionen vil være i Sjørring Sognehus efter Gudstjenesten i Sjørring Kirke kl. 10.30,
hvor der også vil blive serveret et let traktement.
Vel mødt til en hyggelig stund sammen med Frede.
Menighedsrådet

NYT FRA ORGANISTERNE
»Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide«, sådan skriver Alex Garff i sin skønne tekst til
sangen af samme navn. Sommeren er ved at gå på
hæld, og vi organister har en masse spændende
ting på programmet.
Orglet i Sjørring Kirke skal renoveres i løbet af
efteråret, dette vil tage omkring tre uger. Renoveringen vil bestå i at orglet bliver skilt ad, dele bliver
efterset og repareret evt. udskiftet. Der har også
være defekter på Subbas 16’ og Principal 8’, som
er de bærende piber i orglet under gudstjenesten.
Så når orgelbyggeren er færdig, skulle vi gerne stå
med et velfungerende, harmonisk og velklingende
orgel. Bruno Christensen og Sønner Orgelbyggeri
vil stå for renoveringen.
Fra tirsdag den 7. september kl. 10 og den første
tirsdag i hver måned, vil der være morgensang i

Sognehuset i Sjørring. Dette vil bestå i, at vi synger fra Højskolesangbogen og Salmebogen, der vil
blive rig mulighed for at byde ind med forslag til
sange vi kan synge sammen. Når vi har sunget lidt,
bliver der efterfølgende en kop kaffe med tilhørende hygge i lokalerne i Sognehuset. Alle er meget
velkommen!
Den 27. oktober kl. 19 bliver der holdt efterårssang, et rigtig hyggeligt arrangement i Sognehuset
i Sjørring, med kaffe, småkager og hyggeatmosfære. Konceptet er ligesom med morgensang, at du
kan komme og ønske dine yndlingssange og salmer fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Det
kræver ikke tilmelding, alle er så velkommen, ung
som gammel – det bliver så hyggeligt!
Annette Boch Pedersen og
Samuel Lundgaard Eskildsen

VELKOMSTARRANGEMENT
Kom og vær med til at byde vores præst Anders Egon Møller velkommen. Grundet Coronaen har det desværre ikke været mulig,
at holde et velkomstarrangement for vores nye præst, som startede tilbage i februar 2021. Nu har vi muligheden og vil gerne
invitere alle til et velkomstarrangement:
1. søndag i advent, den 28. november 2021, efter Gudstjenesten i
Sjørring Kirke kl. 10.30.
Alle er velkomne. Der vil i forbindelse med arrangementet blive
serveret et let traktement.
Menighedsrådet
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MORGENSANG

EFTERÅRSSANG

Kom og vær med til morgensang!

En aften med hygge, kaffe, småkager og sang!

Det er kl. 10 første tirsdag i hver måned, vi fremover afholder morgensang i Sognehuset i Sjørring.
Den første gang er tirsdag den 7. september kl. 10.
Der bliver mulighed for at ønske netop dine yndlingssange fra Højskolesangbogen og Salmebogen.
Der vil være kaffe og hyggeligt samvær bagefter i
lokalerne i Sognehuset.

Costa Karlslunde skriver i digtet Efterår
»I efterårets mulm og mørke
er der ikke megen tørke
det regner hele dagen lang.
Uden fuglene kan synge en sang.«

Så husk det er kl. 10 første tirsdag i hver måned.
Alle er så hjertelig velkommen og det er gratis!
Venlig hilsen
organist Samuel Lundgaard Eskildsen

Derfor byder vi ind til Efterårssang den 27. oktober
kl. 19 i Sognehuset i Sjørring, hvor der er lunt og
trygt. Der vil være mulighed for at komme med
ønsker fra Højskolesangbogen og Salmebogen.
Sognepræst Anders Egon Møller vil slutte sangen
af med en lille andagt. Til sidst slutter vi af med
kaffe, småkager og masser af hygge! Husk at tage
sangglæden med, alle er velkommen til en hyggelig
aften!
Venlig hilsen
organist Samuel Lundgaard Eskildsen

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 4. juli og søndag den 1. august 2021
var der frilufts-/aftensgudstjeneste ved henholdsvis Skjoldborg og Sjørring Kirke.
Der var en rigtig dejlig stemning og fint fremmøde til begge gudstjenester og vi havde vejret
med os. Ved begge gudstjenester var der ekstra
musikalske indlæg. Ved Skjoldborg Kirke medvir-
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kede Ove Kanstrup på sang og guitar og ved Sjørring Kirke medvirkede Sarah Brogaard Pedersen
på klarinet.
Vi er utrolig glade for den gode opbakning til
gudstjenesterne og vil klart gentage succesen på et
senere tidspunkt.
Menighedsrådet

ARRANGEMENTER
PHØNIX
- FOLKEMUSIKKEN I SALMERNE
Mandag d. 20. september kl. 19.00 kommer der
folkemusik i Sjørring Kirke fra allerhøjeste skuffe – nemlig orkesteret Phønix; der består af Karen Mose på sang/keys, Anja Præst på basklarinet/ klarinet, Jesper Falch på percussion og Jesper
Vinther på harmonika.
Phønix er et veletableret orkester på den danske
folkemusikscene og har mere end 1000 koncerter
bag sig. De fortolker danske og nordiske folkeviser
og skaber en moderne blanding af fortid og nutid.
Kvartettens unikke lyd og smittende spilleglæde,
har ført dem rundt på scener i store dele af verden.
Phønix har udgivet ni CD’er og har for dem modtaget fire Danish Music Awards.
Nu kaster Phønix sig over de gamle salmer og
salmemelodier, som har rod i folkemusikken og
giver dem nyt liv. Mange salmer blev skrevet på
folke- og visemelodier, sange og dansemusik, som
menigheden kendte og holdt af. Tempo og udførelse har med årene taget melodierne et nyt sted
hen og når salmerne synges til jul eller søndagens
højmesse, er der ikke mange, der tænker på, at det
engang var dansemusik.
Til denne koncert får salmeelskere og salmesangere en helt ny oplevelse af, hvad salmerne

Mere info omkring orkestret på
www.phonixfolk.dk

kan, når de spilles med folkemusikkens drive og
dansable swing. Publikum får lejlighed til at prøve
det på egen krop, når de synger med på udvalgte
fællessalmer undervejs i koncerten. Dog – såfremt
coronarestriktionerne tillader det, spiller Phønix
1-2 fællessalmer, hvor publikum kan synge med.
Sjørring Kirke byder alle velkommen til en anderledes musikalsk oplevelse og aften, hvor der er
fri entré.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

SANGAFTEN MED HØSTSANGE
Onsdag d. 29. september kl. 19.00

Vi indbyder til fællessang og fællesskab i
Skjoldborg Kirke. Der opstår noget fantastisk
når vi synger sammen, og når vi dykker ned i
den danske sangskat.
Sange der betyder så meget for, hvordan vi
oplever vores samtid og vores fælles historie.
Denne aften vil vi synge efter Højskolesangbogen, og bl.a. dykke ned i årstidens
sange, det vil sige høstsange og efterårets

sange. Der vil selvfølgelig også blive lejlighed
til at foreslå nogle sange. Kirkens organist,
Annette Boch Pedersen, danner ramme om
den musikalske oplevelse, suppleret af vores
sognepræst Anders Egon Møller.
Alle er velkommen til denne aften i fællesskabets tegn, og menighedsrådet er vært ved
en kop kaffe midtvejs.
Der er fri entré.
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ARRANGEMENTER
ALLEHELGEN - VI MINDES VORE KÆRE
Allehelgen handler om at mindes de døde – det
være sig familie, venner, bekendte. Men også
de mennesker, som vi ikke kendte, men som
på anden måde er gået forud for os, det være
sig dem, der har kæmpet for den kristne tro og
kristne værdier, og som har vist andre vejen siden hen.   
Med denne gudstjenestes særlige stemning,
med musikken, salmerne og teksterne sættes
rammerne for, at vi kan komme med den sorg
og det savn, vi bærer på, når vi har mistet en,
der stod os nær. Men det er også anledning til
at mindes med glæde og taknemmelighed over,
at netop det menneske var en del af mit liv, og
har sat sine spor hos mig.   
Navnene på dem, vi har mistet siden sidste
Allehelgen vil blive læst højt.
  

*
ALLEHELGEN MUSIKGUDSTJENESTE
i Sjørring Kirke søndag d. 7. november kl. 19.00.
En stille og intim stund, med læsninger af vores sognepræst Anders Egon Møller og musik
leveret af en sang-kvartet bestående af nuværende og tidligere medlemmer af Nordvestjysk
Pigekor.
Der bliver 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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Sorg er en kærlighedsgerning, hvor den døde
lever videre i mindet. Det forsvinder ikke bare
på et år, og derfor er aftenen ikke kun for dem,
der har mistet siden sidste Allehelgen. Gudstjenesten er for alle, der på et tidspunkt har
mistet, eller hvor døden uundgåeligt trænger
sig på.
Med andre ord er Allehelgens gudstjeneste
for alle, der bærer kærlighedens største pris
i deres hjerte, nemlig at vi skal miste dem, vi
elsker.  
Gudstjenesten er til at mindes og savne, men
også til at finde håb og trøst.   
I STSK kirker er der Allehelgens gudstjenester i
følgende kirker søndag d. 7. november:
Skjoldborg Kirke kl. 10.30.
Sjørring Kirke kl. 19.00*.

ARRANGEMENTER
MORTENSAFTEN
I SJØRRING SOGNEHUS
Onsdag den 10. november kl. 18.00
Sidste år blev vi nødt til at aflyse Mortensaften arrangementet. Men det skal ikke afholde os fra at
prøve igen i år. Det er stadig et fællesarrangement
med Sjørring-Skjoldborg og Tilsted menigheder
Vi begynder med spisning kl. 18.00, som selvfølgelig er Mortensand med tilbehør samt kaffe og
kage.

Efter spisning fortæller Lone Olsen, tidligere
sognepræst fra Øsløs-Vesløs-Arup, gode historier.
Hun vil blandt andet komme ind på kendte og
mindre kendte fortællinger fra den nordiske mytologi.
Aftenen slutter ca. kl. 21.00. Prisen er 120 kr. pr.
person. Tilmelding er påkrævet til Karin Fenger
Madsen på mail: madsen_karin @hotmail.com
eller telefon 2247 1967 senest onsdag den 3. november.
Vel mødt til en hyggelig aften

MUSIKGUDSTJENESTE
I SKJOLDBORG KIRKE
Søndag den 21. november kl. 09.00
Den gamle romersk-katolske messe møder den nynordiske tone fra unge stemmer.
På denne sidste dag i kirkeåret mødes vi til
musikgudstjeneste. Ved musikgudstjenesten vil
de kendte led fra vores gudstjeneste blive mødt af
musikalske led fra den korte katolske messe, missabrevis, i en ny nordisk tone.
Ja, det er faktisk er uropførelse – altså første
gang at musikken bliver opført. En missabrevis er
fem flerstemmige satser over teksterne til den romersk-katolske messes fem ordinariumsled: Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Musikken er
komponeret og arrangeret for lige stemmer af Ida
Damgren.
Til uropførelsen af sin missabrevis har Ida Damgren håndplukket dygtige unge kvindelige korsangere fra sit netværk i Aarhus.
Ida fortæller: »Sangerne er i alderen 18-24 år,
hvor stemmen både har det barnlige lys og det
modne mørke, for kvindestemmen lægger sig
først på plads midt i tyverne. Jeg glæder mig til at
lave musik, hvor denne overgangsstemme virkelig
kommer til sin ret uden at hverken ›de små‹ eller
›de store‹ synger med.«

Til daglig går Ida, 22 år, på Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus på linjen Almen
Musikledelse, hvor hun bl.a. tager undervisning i
korledelse, orkesterledelse, klassisk sang og klaver.
Organist ved gudstjenesten er Annette Boch Pedersen. Sognepræst og provst Lisbeth Damgren er
liturg og prædikant.
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HØSTGUDSTJENESTER

MENIGHEDSMØDE

Søndag den 26. september 2021
Skjoldborg Kirke kl. 09.00
Sjørring Kirke kl. 10.30

Menighedsmøde i Sjørring Sognehus
søndag den 31. oktober 2021
efter gudstjenesten i Sjørring Kirke kl. 10.30.

Årets indsamling vil gå ligeligt til Folkekirkens
Nødhjælp og Sognets Dagligstue i Thisted.

Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne
Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup
inviteres til det årlige menighedsmøde.
Her vil menighedsrådet aflægge beretning
om årets virksomhed i det forløbne år, redegøre for regnskab og budget, samt fremlægge
planer for det kommende år.
Vi håber, at mange vil møde frem og deltage i en drøftelse om vort pastorats fremtidige aktiviteter.
Mødet slutter med fælles spisning.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
3. september 2021 kl. 17.00,
6. oktober 2021 kl. 19.00
4. november 2021 kl. 19.00.
Møderne finder som udgangspunkt sted
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring
og er åbne for offentligheden.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

NYT FRA GRAVERNE / PERSONALENYT
Så er sommeren ved at ebbe ud og det er sommerferien også. Der er startet en ny gravermedhjælper,
da Arne Frøslev stoppede 1. juli og gik på efterløn.
Mette Nygaard Kristensen startede som ny medhjælper d. 15. juni.
På kirkegården har vi planer om at begynde
med klip af Thujahække midt i august, arbejdet
vil strække sig over ca. 5-6 uger. Grandækning
forventer vi at starte med i uge 43-44 hvis vejret
tillader det. Der er blevet repareret en karm i koret
i Sjørring Kirke pga. råd. Alle trævinduer er også
blevet malet, sammen med kapeldøren.
I Skjoldborg er vi færdig med at klippe kirkegårdenes hække. Kirkerne i Skjoldborg og Kallerup er
blevet kalket færdig. Det er Tingstrup Murerforretning, der har stået for kalkningen. Vi regner
med at begynde at grandække gravene i oktober
og november.
Morten Gregersen, Svend Nielsen / Samuel
Lundgaard Eskildsen
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Ny gravermedhjælper
Mette Nygaard Kristensen er pr. 15. juni til den
30. november ansat som gravermedhjælper ved
Sjørring/Thorsted Kirke efter Arne Frøslev gik på
efterløn.
Fratrædelse
Frede Skoust har opsagt sin stilling som kirkesanger ved Sjørring Kirke fra den 1. september 2021
efter 28 års tro tjeneste.
Som nævnt på side 3 afholdes der søndag den 5.
september 2021 afskedsreception for kirkesanger
Frede Skoust. Det foregår i Sjørring Sognehus efter
gudstjenesten i Sjørring Kirke kl. 10.30.

BRUG SOGNEHUSET
Vi har nu haft vores skønne sognehus i tre år. I menighedsrådet er vi blevet enige om, at der skal være
større mulighed for at bruge sognehuset i forbindelse med forskellige arrangementer.
Det vil derfor fremover være muligt at leje sognehuset i forbindelse med f.eks. barnedåb, konfirmation, bryllupsreception og enkeltstående arrangementer.
Sognehusets vedtægter og husorden er blevet
opdateret og der er samtidig også blevet udfærdi-

get en lejekontrakt. Alle tre dokumenter kan findes
og læses på vores hjemmeside stsk-kirker.dk. Heri
er der beskrevet, hvad Sognehuset kan lejes til.
Ønsker man at leje sognehuset tager man kontakt til sognehusets vært Ann Rasmussen, tlf. 2891
3247 / mail: annrasmussen@live.dk eller graver
Morten Gregersen, sjthkirke@gregersen.mail.dk
/ tlf. 2014 1175.
Menighedsrådet
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MINIKONFIRMANDER

Endelig kan vi igen invitere til Minikonfirmand. På grund af Corona blev der desværre
ikke noget minikonfirmand-forløb i foråret,
derfor vil vi nu gerne invitere til et erstatningsminikonfirmandforløb i efteråret for 4. klasse.
Minikonfirmand er et tilbud fra folkekirken, der gælder både dem, der er døbt og dem,
der ikke er døbt. Til minikonfirmand vil vi
høre fortællinger fra Bibelen, synge en hel del
sange, spise sammen og være kreative på forskellige måder.
Minikonfirmand vil foregå i Sjørring Sognehus tirsdage fra kl. 14.00-15.30. Skjoldborg
og Kallerup har først fri kl. 14.00, men programmet starter først i Sjørring kl. 14.30 – så
kom glad.
Første gang er tirsdag den 14. september.
Vi mødes seks gange, hvor den sidste gang vil
være afslutning for minikonfirmander og forældre i Sjørring Kirke søndag den 24. oktober
kl. 9.00.
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Børnene i Sjørring bliver hentet på skolen og
går til Sognehuset. Børnene fra Skjoldborg og
Kallerup bliver hentet i bus ved skolen i Snedsted. Alle børn skal hentes ved Sognehuset efter Minikonfirmandundervisningen
Deltagelse i minikonfirmand er gratis, men
man skal tilmelde sig til Lisbeth Hornstrup på
mailen: a-hornstrup@mail.tele.dk senest den
27. august 2021. I er også meget velkommen
til at kontakte Lisbeth på tlf. 3057 0488, hvis I
gerne vil vide mere om forløbet.
Vi ses!
Kærlige hilsner fra
dit Minikonfirmandteam
Sognepræst Anders Egon Møller,
Samuel Lundgaard Eskildsen, Kirsten Fonseca,
Helle Sejersbøl og Lisbeth Hornstrup

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2021-2022
SJØRRING KONFIRMANDER:
Konfirmationsforberedelsen foregår i Sognehuset i Sjørring onsdag morgen kl.
8-9.30. Første gang er onsdag den 27. oktober kl. 08.00. Derefter går konfirmanderne tilbage til Sjørring Skole.
SKJOLDBORG KONFIRMANDER:
Konfirmationsforberedelsen foregår i Konfirmandstuen i præstegården i Skjoldborg torsdag morgen kl. 8-9.30. Første gang er torsdag den 9. september kl. 08.00.
Der kommer bus/taxi, som henter konfirmanderne ved præstegården og kører dem
til skolen i Snedsted.
KONFIRMATIONSDATOER I 2022:
Sjørring Kirke - Store Bededag, fredag den 13. maj
Skjoldborg Kirke - Søndag den 15. maj
Går du i 7. klasse og er du ikke allerede tilmeldt konfirmationsforberedelsen, kan
du stadig nå at være med.
Skriv en e-mail til sognepræst Anders Egon Møller og oplys dit navn, din fødselsdato, og om du skal gå til konfirmationsforberedelse i Sjørring eller i Skjoldborg.
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Jubii – nu må vi mødes fysisk i kirken igen!
Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor eller far 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 hver torsdag fra kl. 10.30 til
11.30 . Vi startede torsdag d. 26. august – men I er stadigvæk velkommen; sidste gang er
torsdag d. 14. 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 baby kan ligge på.
Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, man tilmelder sig hos Annette Boch Pedersen på mail:
annetteboch@gmail.com eller på tlf. 21 96 44 48. 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
OBS! Vi overholder selvfølgelig gældende restriktioner for Covid-19, og der vil maks.
være plads til otte på holdet.
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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. 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
stskorganist.samuel@gmail.com
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
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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
Så er vi klar igen efter sommerferien. Den sidste
torsdag i 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 20 66 92
65 for eventuel lån af månedens bog forinden.
Alle aftener foregår kl. 19.00 i Sognehuset, Næstrupvej 6, Sjørring og de kommende datoer er:
Følg
Torsdag den 30. september, torsdag
den 28. oktober og torsdag densjørring
25. november.
thorsted

Nyhed!

skjoldborg kalleup kir
på facebook!

STSK PÅ FACEBOOK

Facebook.com/stsk.kirker

Følg 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 (december 2021 - februar 2022)
er den 25. oktober 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.

Redigering: Menighedsrådet
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden
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GUDSTJENESTER
Sjørring

Thorsted

Skjoldborg

Kallerup

SEPTEMBER
05. 14. s. e. trin.

10.30

17.00

12.

15. s. e. trin.

10.30

19.

16. s. e. trin.

09.00

LD

26.

17. s. e. trin.

10.30

1

09.00
09.00

1

OKTOBER
03.

18. s. e. trin.

10.

19. s. e. trin.

09.00

10.30

17.

20. s. e. trin.

09.00

24.

21. s. e. trin.

09.00

31.

22. s. e. trin.

10.30

2

19.00

3

10.30

09.00

HSK

10.30
09.00

NOVEMBER
07. Alle helgens dag
14. 24. s. e. trin.

09.00

21. S. s. i kirkeåret
28. 1. s. i advent

10.30
10.30
09.00

10.30

3

LD 4

09.00

DECEMBER
05. 2. s. i advent

09.00

AMN

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller
HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande / LD = Lisbeth Damgren
1: Høstgudstjeneste / 2: Menighedsmøde / 3: Alle Helgen / 4: Musikgudstjeneste

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.

