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TRADITION, PLEJER OG KØREPLANER

Hvordan plejer I at gøre? Har I altid gjort sådan?
Hvorfor gør I det på den måde? Tre spørgsmål som
jeg har stillet mange gange dette år.
Det har jeg gjort, for at få kendskab til det pastorat jeg er landet i. Et pastorat og en landsdel, der
på mange punkter adskiller sig fra det jeg kender.
Men også har mange lighedspunkter og ting til
fælles. For så forskellige er vi jo heller ikke.
Det er måske især ved gudstjenesterne og de
kirkelige handlinger, at jeg har stillet mine spørgsmål. Ikke fordi jeg skal kopiere, hvad man hidtil
har gjort, for det ville alligevel ikke lykkes. Men
for at have et udgangspunkt. For at vide hvor jeg
afviger og er i færd med at introducere noget nyt.
En gudstjeneste er der nu sat forholdsvis faste
rammer for. Der er en køreplan, som præsten ikke
bare kan afvige fra. Her i efteråret er denne køreplan noget jeg har talt med de to konfirmandhold
om. Konfirmanderne skal som en del af konfirmationsforberedelsen gå i kirke for at blive fortrolige med folkekirkens gudstjeneste, som det så flot
hedder.
Vi har også talt om salmebogen og hvad der
gemmer sig af nyttige ting i den. For det er jo ikke
kun 791 salmer, den gemmer på.
Der finder man også ritualbogen med de autoriserede forordninger for Højmessen, men også
for blandt andre børnegudstjeneste, dåb, vielse,
begravelse og konfirmation.
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Og bladrer man lidt videre, kommer man frem
til afsnittet Alterbog, hvor man finder kirkeårets
kollekter (den bøn præsten beder først i gudstjenesten) og bibelske læsninger. De bibelske læsninger
er de tre læsninger, som præsten læser op og prædiker over ved gudstjenesten. Der er nemlig ikke
frit valg på alle hylder.
Der er to helt faste serier af bibeltekster, som skal
følges. Den første tekstrække bruger man i de ulige
år; den anden i de lige år. Her kan man tale om
tradition for den første tekstrække tog sin begyndelse allerede i den tidlige kristne kirke, så den har
jo efterhånden stået sin prøve. Anden tekstrække,
der blev autoriseret i 1885, kom til, fordi der var et
ønske om også at inddrage mange af de bibeltekster, man ellers aldrig fik læst og brugt. Så sent
som i 1992 foretog man en revision af tekstrækkelæsningerne, hvor man fik tekster fra Det Gamle
Testamente med som en fast del af gudstjenestens
tekstlæsninger. Så lidt ændringer sker der nu også
inden for Folkekirken.
Tekstrækkerne er med til at lede os gennem
kirkeårets højtider - det kirkeår, der begynder 1.
søndag i advent og efter adventstiden følges af julen. Og julen er vel et passende sted at slutte denne
artikel…
Med ønsket om en velsignet juletid
Anders Egon Møller, sognepræst

DET NYE MENIGHEDSRÅD
Et år er nu gået, siden det siddende menighedsråd
blev valgt.
Det har været et spændende år, hvor vi måtte
starte med at lære hinanden at kende via Teamsmøder, da vi ikke kunne mødes fysisk på grund af
Corona. En meget anderledes måde at skulle lære
nye mennesker at kende på, tror jeg, vi var flere der
tænkte. Men det gik rigtig fint og efter noget tid
kunne vi igen mødes i Sognehuset.
Menighedsrådet vælges for en periode på fire år.
Det nyvalgte menighedsråd skal afholde sit konstituerende møde, inden dets funktionsperiode begynder første søndag i advent, og vælge formand,
næstformand, kasser m.fl., der alle er på valg hvert
år. På menighedsrådsmødet den 4. november 2021
blev Karin Fenger Madsen valgt som ny formand

for menighedsrådet og Ole Heskjær som næstformand. Der lød en stor tak til vores afgående formand Børge Hornstrup for hans arbejde og for at
bidrage til et glidende generationsskifte.
I løbet af året er der indtrådt to stedfortrædere.
I Sjørring er Helle Sejersbøl indtrådt som stedfortræder for Lis Klostergaard og i Skjoldborg er Tove
H. Enemærke indtrådt som stedfortræder for Puk
Agerholm.
Nu ser vi frem mod et nyt og spændende år i
menighedsrådet, hvor vi forhåbentlig fortsat kan
medvirke til, at det kirkelige liv må trives i vort
pastorat.
Marie Louise Snejstrup Gottenborg,
sekretær i menighedsrådet

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022
Menighedsrådsmøder 2022:
5. januar, 10. februar, 16. marts,
7. april, 5. maj, og 8. juni.

Møderne finder som udgangspunkt sted
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring,
og er åbne for offentligheden
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EN HILSEN FRA FORMANDEN
En hilsen fra den nytiltrådte formand for menighedsrådet i Sjørring- Skjoldborg pastorat
Tak for tilliden fra mine kollegaer i menighedsrådet, at I har valgt mig på posten som formand.
Jeg er glad for at påtage mig hvervet, men også
ydmyg overfor at videreføre alle de opgaver der følger med en formandspost.
Det er min anden periode som medlem af menighedsrådet i Sjørring-Skjoldborg pastorat, og jeg
har varetaget forskellige poster undervejs. Først
sekretær, så kontaktperson, derefter næstformand
og nu formand. Gennem hele tiden har jeg været
med i aktivitetsudvalget.
Så jeg synes selv, jeg har et godt indblik i, hvad
menighedsrådet skal tage sig af.
Vi har været igennem en svær periode med nedlukninger og begrænsninger i adfærd, som har
haft stor betydning for vores kirkeliv. Jeg håber
ikke vi kommer til at se så hårde nedlukninger i
dette efterår, som sidste år. For vi er godt i gang
med mange gode arrangementer.
Nogle af de første opgaver der ligger på arbejdsbordet, er opfølgning på menighedsmødet, hvor
der kom mange gode betragtninger og forslag.

Vi har lige besluttet, at vi vil i gang med et visionsarbejde i menighedsrådet, for at få tænkt nogle
store tanker om hvad det er vi gerne vil kendes for
i Sjørring-Skjoldborg pastorat.
Jeg glæder mig til det næste år, og ser frem til
samarbejde med de øvrige menighedsrådsmedlemmer, vores dygtige og engagerede personale, og
alle de gode mennesker i vores pastorat.
Med venlig hilsen
Karin Fenger Madsen

MORGENSANG FORTSÆTTER
Morgensang er blevet en kæmpe succes i første sæson, derfor fortsætter morgensang med en sæson
2. Det er som sædvanligt den første tirsdag i hver
måned, dog begynder vi allerede kl. 9.30 i stedet
for kl. 10.
Vi har i aktivitetsudvalget valgt, at to af gangene
bliver afholdt i Skjoldborg Præstegård i den fortrinlige konfirmandstue. Morgensang starter op
igen første gang tirsdag den 4. januar 2022 i Sjørring Sognehus.
Der vil være en lille kop kaffe og småkage efter
vi har sunget. Vi håber på så mange deltagere som
muligt, så tag en ven eller veninde med. Det bliver
hyggeligt og i bedste Phillip Faber-stil!
Samuel Lundgaard Eskildsen, organist
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Morgensang i 2022
kl. 9.30
4. januar: Sjørring Sognehus
1. februar:	Konfirmandstuen i
Skjoldborg Præstegård*
1. marts :

Sjørring Sognehus

5. april:	Konfirmandstuen i
Skjoldborg Præstegård*
3. maj:

Sjørring Sognehus

KONFIRMANDER 2021

Konfirmanderne fra Sjørring Kirke

Konfirmanderne fra Skjoldborg Kirke
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EN ÆGTE LIVSNYDER, SOM BLEV KIRKESANGER
Den 5. september tog vi afsked med Frede efter
28 års tro tjeneste som kirkesanger ved os. Frede
startede som kirkesanger i påsken 1993 i SjørringThorsted Sogne. Frede har altid sunget, især sammen med sin bedstemor i hans barndom, »musik
har altid fyldt meget i min familie, især min bedstemor sang jeg meget med.« Han husker tydeligt,
at de næsten hver søndag cyklede tre km for at gå
i kirke.
Som 17 årig startede Frede i lære som møbelsnedker i Aalborg, men valgte at tage et halvt års
orlov, så han kunne tage på højskole. Frede fortæller: »Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle, men min
bedstefar sagde, jeg skulle tage på højskole, og det
skulle være Støvring Højskole. Det var jeg nu ikke
helt sikker på det skulle være, men han insisterede

Frede Skoust klar til at synge
til fastelavnsgudstjeneste.
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på det, og han skulle nok betale, hvis jeg tog på
Støvring Højskole, så det kom jeg.« Efter højskoletiden genoptog Frede sin læreplads og blev udlært
møbelsnedker.
Før Frede kom til Thy var han kirkesanger i Als
og Øster Hurup Kirke i Himmerland
I januar 1993 drog Frede igen på højskole, denne
gang på Sjørring Højskole. Her mødte han sin søde
kone, Bodil, som betyder rigtig meget for ham.
»Hun er så dejlig,« som Frede selv udtrykker det.
Bodil var lærer på højskolen, da hun mødte Frede.
De blev gift i 1995 og har tre skønne børn sammen
– Kristine, Jonathan og Marie.
Tiden ved kirken
Frede startede som sagt som kirkesanger i påsken
1993 i Sjørring-Thorsted Sogne, og var endda kirkesanger før det i et andet job. Det er et job, der har
budt på mange udfordringer, såsom at lære søndagens salmer og synge til begravelser, hvor der
ingen pårørende har været. »Det er hårdt og trist
at opleve, når der ikke kommer nogle pårørende i
kirke,« fortæller Frede.
Noget af det bedste Frede husker fra sit job, var
dengang der kom en ældre dame hen til ham og
sagde, at hun havde svært ved at høre og huske,
hvad præsten havde sagt. Dog syntes hun, at det
var dejligt, at hun kunne synge sammen med Frede
til gudstjenesten, selvom hun sad på kirkebænken
som en del af menigheden. Det der med at give folk
et smil på læben, var også noget Frede var mester i,
og rigtig glad for; »uh, det er så dejligt at give folk
et bitte smil på læben når de kommer ind i kirken.«
Frede elskede også, når der var børn i kirken, da
det gav masser af liv til gudstjenesten.
Frede husker tiden som kirkesanger som en
dejlig tid med masser af fællesskab, salmer, orgel,
prædikener, musik og udfordringer. Frede fortæller, at det var svært at stoppe, især at sige endeligt farvel. Frede og Bodil har dog valgt at løse
sognebånd til Sjørring Sogn, så de vil stadig være
at finde på kirkebænkene i ny og næ, og det er vi
rigtig glade for!
Samuel Lundgaard Eskildsen

JULEGUDSTJENESTER OG -AFSLUTNINGER
Fredag den 24. december
vil der være gudstjeneste i alle
pastoratets fire kirker:
Thorsted Kirke kl. 12.45
Skjoldborg Kirke kl. 14.00
Sjørring Kirke kl. 15.15
Kallerup Kirke kl. 16.30
Juledag lørdag den 25. december
er der gudstjeneste i pastoratets
to mindste kirker
Thorsted kirke kl. 09.00
Kallerup kirke kl. 10.30
2. juledag holder vi traditionelt på skift med
Tilsted, og i år søndag den 26. december vil der
være gudstjeneste i Tilsted Kirke kl. 10.30

Juleafslutninger:
Fredag den 10. december kl. 10.00
Sjørring Kirke
Sjøringvold Efterskole
Torsdag den 16. december kl. 10.00
Skjoldborg Kirke
Fribørnehave Skjoldborg
Fredag den 17. december kl. 09.00
Skjoldborg Kirke
STU Skjoldborg
Tirsdag den 21. december
Sjørring Kirke
kl. 08.30: Sjørring Skole klassetrin 0-3
kl. 09.30: Sjørring Skole klassetrin 4-6
kl. 10.30: Sjørring Skole klassetrin 7-9

JULEFÆLLESSANG I SJØRRING KIRKE
Onsdag den 22. december kl. 19.00
Denne aften, hvor nogle har fået juleferie, vil
der lyde klokkeklang og julesang fra Sjørring
kirke.
Her slår kirken igen dørene op for fælles sangen; - og denne gang i julens tegn.
Vi skal synge julesange sammen fra den
nyeste højskolesangbog i en god times tid og
nyde fællesskabet og en stemningsfuld aften
op til jul.
Organisterne Samuel L. Eskildsen og Annette Boch Pedersen arrangerer aftenen og

sidder ved orgel/klaver, og der bliver, som sædvanlig, også mulighed for at foreslå sange og
salmer – dem man har længtes efter at synge
lige siden sidste jul!
Efter sangen er menighedsrådet vært ved en
kop kaffe/the.
Alle er velkommen til en stemningsfuld og
hyggelig aften - hvor der er fri entré.
Med venlig hilsen
Sjørring-Skjoldborg menighedsråd
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SALMEMARATON
På talrige opfordringer tager vi en ny omgang Salmemaraton i Thisted Provsti.
Vi er mange, der elsker at synge, og salmebogen
og de forskellige salmebogstillæg er spækket med
fantastiske salmer.
I 2022 synger vi os igennem temaerne i Fadervor. Vi vil synge nyt og gammelt, ukendt og måske
også noget kendt. Vi tager rundt i forskellige kirker
i provstiet og oplever fællesskabet mellem alle vore
mange sogne. Hver gang begynder vi med at høre
lidt om det sted, vi er, om kirkebygningen og ikke
mindst om det liv, der er i sognet. Kom så tit du
kan og vær med
Torsdag den 13. januar kl. 19.00 er turen så
kommet her til Sjørring Kirke, hvor vi har fået temaet: Fader vor, du som er i himlene!
Så mød frem og vær med til at vise, hvor smukt
salmerne kan klinge i vor gamle kirke med dets
nyrenoverede orgel!

JANUAR:
Torsdag d. 13/1 kl. 19.00
Sjørring kirke
Tema: Fader vor, du som er i himlene!
FEBRUAR:
Tirsdag d. 8/2 kl. 19.00
Østerild kirke
Tema: Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
MARTS:
Onsdag d. 16/3 kl. 19.00
Thisted kirke
Tema: Ske din vilje, som i himlen
således også på jorden

FOREDRAG OM HOME-START
Home-Start og drivkraften bag
onsdag den 26. januar 2022 kl. 19.00
i Sjørring Kirke
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 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. Der serveres kaffe.
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KYNDELMISSE 2022
Kyndelmisse i Skjoldborg Kirke
Onsdag d. 2. februar kl. 19.00

Lysets komme - i ord og toner
Lene Grimal på saxofon og
Annette Boch Pedersen på klaver

Kyndelmisse er en sammentrækning af ordene
candelabre og messe – altså lys-messe.
Vi kender også ordet fra »kyndelmisse slår sin
knude, overmåde, hvas og hård«... som det synges i sangen »Det er hvidt herude«.
Her i starten af februar, onsdag d. 2, er vi stadig i vinterens og mørkets vold; men hvor lyset er
vendt – vi får længere og længere dage...
Vi vil i ord og toner hylde vinteren, samt lysets
komme – lyset i ord og toner.
Til dette har man inviteret Lene Grimal på
saxofon, der bliver akkompagneret af kirkens
organist Annette Boch Pedersen.
Kirkerummet bliver denne aften bl.a. fyldt
med toner af Vivaldi samt klassiske vintersange
– og en masse fællessang.

I ord skal vi høre vores egen præst Anders
Egon Møller, samt digte skrevet af Lene; en samling hun fik udgivet sidste år.
Lene Grimal er opvokset i Hanstholm, hvor
hun gik til klaver på musikskolen. I teenageårene faldt interessen så på saxofonen, og efter
gymnasietiden kom Lene ind på Aalborg Musikkonservatorium, hvor hun bl.a. er uddannet på
sopran-, alt- og tenorsax.
Lene er bl.a. aktiv i Grimal/Lindgren duoen,
Grimal/ Buchholtz samt kvartetten SaxTalk, og
så bor Lene her i Thy, i Hovsør, og hun underviser bl.a. på Thisted Musikskole.
Alle er velkommen til en lyrisk og hyggelig
aften i Skjoldborg Kirke med stor spændvidde
klangligt.
Alle er velkommen – der er fri entré.

FASTELAVN
Søndag den 27. februar er det fastelavn.
Derfor holder vi denne søndag to anderledes
gudstjenester i vores pastorat.
Vi holder to gudstjenester i børnehøjde præget af sang og fortælling. De bliver ikke længere
end 30-40 minutter. Gudstjenesterne begynder,

så der er tid til at fortsætte festen i de forskellige
foreningers regi. Med andre ord så skulle der
blive tid til at nå både kirke og tøndeslagning!
Sjørring Kirke kl. 13.00
Skjoldborg Kirke kl. 14.00
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MINIKONFIRMANDER 2021

Her i efteråret har vi haft et skønt forløb med
minikonfirmander, otte børn har hver tirsdag
eftermiddag været samlet i Sognehuset sammen med minikonfirmandteamet.
De har været på opdagelse i kirken og svaret på quiz omkring kirkerummet samt hørt
orglet spille, nogle prøvede selv at spille. De er
blevet fortalt bibelhistorier, hvor de har været
kreative ud fra fortællingerne. Der er blevet
lavet lam med karton og garn og døbefonte i
trylledej. Der er blevet sunget salmer og hvor
især minikonfirmandsangen blev et hit.
Der er hver gang blevet hygget med boller og
saftevand og snakken omkring bordet fra de
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dejlige børn, vidnede om at de har hygget sig.
De har været spørgelystne og udvist interesse i
det, de er blevet præsenteret for.
Til sidste minikonfirmandgang kom de en
tur i tårnet på kirken, hvor de kunne se udsigten over Sjørring.
Alle børn fik overrakt juniorkonfirmand
salmebogen som tak for deltagelse i minikonfirmand undervisningen.
Tusind tak for jeres opbakning, håber at se
jer i kirken fremover.
Kærlige hilsner fra Anders, Kirsten,
Kirsten, Lisbeth, Samuel og Helle

BØRNEKOR VED SJØRRING KIRKE
Nu er vi i gang!
Efter nøje udtænkte flyers til uddeling i uge 41
samt en charmeoffensiv på Sjørring Skole i uge 43
af undertegnede – så stod vi, Samuel og jeg, meget
spændte på; kommer der nogen?
Bliver der et børnekor ved Sjørring kirke for
børn i alderen 4.-6. kl.?
Vi forventede nok 5-6 stykker, eftersom vi havde modtaget tre tilmeldinger... og havde bestilt 10
boller – da vi jo ved, at børn er sultne på det tidspunkt lige efter skole.
GODT at boller kan deles – for det strømmede
ind med børn, der gerne ville prøve at synge i kor!
OG hvor de sang... Efter en god opvarmning
og instruktion i at bruge stemmen – blev børnene
introduceret for de advents- og julesange, som organisterne Samuel og Annette har tænkt sig koret
skal synge. Sange, der skal synges, når koret skal
medvirke ved 1. søndag i advent i Sjørring Kirke.
Nåede du ikke lige med?
Går du i 4., 5. eller 6. klasse på Sjørring Skole? Er
du fra et af sognene Sjørring, Thorsted, Skjoldborg
eller Kallerup, så er du velkommen i Sjørring Kirkes børnekor.

»At synge i kor«
Er deltagelse i et musikalsk og kunstnerisk
læringsmiljø, der bygger på og udvikler
åbenhed, plads til hinanden, at lytte til hinanden, at være fokuseret og koncentreret, at
turde stå frem, samt at skabe venskaber på
tværs af alder.
OG man bliver glad af at synge – især sammen med andre

Du kan bare dukke op, og du er også velkommen til at kontakte undertegnede.
Vi synger hver onsdag kl. 14.00-15.00 i Sjørring
Sognehus – og starter op med noget at spise fra kl.
13.45. Der er altid plads til flere, og det koster ikke
noget at synge i dette kor.
Med venlig hilsen
Annette Boch Pedersen
annetteboch@gmail.com / tlf. 2196 4448
Samuel L. Eskildsen
stskorganist.samuel@gmail.com / tlf. 5292 7879

NY KIRKESANGER
Den 1. september var vi så heldige, at Alice BoltJørgensen startede som ny kirkesanger. Hun afløser Frede Skoust, som valgte at stoppe som kirkesanger efter 28 år på posten.
Udover at være ansat som kirkesanger, vil Alice
også fremover være medhjælper ved arrangementer i Sognehuset i Sjørring. Alice er uddannet arkæolog og er bosiddende i Sjørring. Hun er gift
med Bertel, og sammen har de to piger på 15 og
17 år. Alice er erfaren korsanger fra Nordvestkoret, og synger desuden med i Thisted Provstikor.
Vi siger velkommen til Alice, og ser frem til et godt
samarbejde.
Samuel Lundgaard Eskildsen, organist
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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. 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.
Opstart: torsdag d. 20. januar. Sidste gang er
torsdag d. 17. marts: i alt otte gange.
Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller
te og lidt tid til at sludre sammen, inden vi går

UGENS BIBELVERS
PÅ FACEBOOK
Som noget nyt, er jeg begyndt at lægge et ugentligt
Bibelcitat op på Facebook. Meningen er, at det skal
virke som et opmuntrende indslag i ens hverdag,
måske i en kaotisk eller hård tid i ens liv. Jeg står
selv for at finde bibelverset, og designe det i et flot
layout. Jeg håber, I vil tage godt imod det!
Samuel Lundgaard Eskildsen, organist og Facebook administrator
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hjem. Medbring gerne et lille tæppe som baby
kan ligge på.
Tilbuddet er gratis, og vi vil gerne, at man tilmelder sig hos Annette Boch Pedersen på enten
mail til 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.
Bedste hilsner fra din kirke samt organist
Annette Boch Pedersen
Vi overholder selvfølgelig gældende restriktioner for Covid-19, og der vil maks. være plads til
otte på holdet.

KREATIVITET PÅ KIRKEGÅRDENE
Graverne på kirkegårdene i Sjørring-Thorsted og Skjoldborg-Kallerup er i fuld gang med at lave gravpynt. Sidste år blev der brugt ca.
fem tons gran til at lave dekorationer med. Dekorationerne kan ses
på gravene hele vinteren igennem.
Samuel Lundgaard Eskildsen, organist

ORGLET SKILT AD
Orgelet i Sjørring Kirke er i disse tider skilt ad,
orglet skal nemlig renoveres. Arbejdet begyndte
mandag d. 25. oktober, hvor to orgelbyggere fra
orgelbyggeren Bruno Christensen & Sønner gik i
gang med at skille orglet ad og rense det. Piberne
skulle også efterses. Træpiberne blev gjort grundig
rene med en form for sæbevand og metalpiberne
blev pustet igennem med en kompressor. Pedalklaviaturet og udvalgte piber blev taget med hjem på
værkstedet i Terkelsbøl, da disse dele havde brug

for en ekstra kærlig hånd. Herligheden bliver samlet igen i uge 48.
For at orglet igen kan komme til at lyde godt,
skal det stemmes, det hedder i fagsprog at intonere.
Dette bliver gjort i uge 49. Så hvis vi er heldige kan
vi allerede tage orglet i brug igen i uge 49.
Så forhåbentlig kan der til jul igen klinge orgelmusik ud over Sjørring Kirke.
Samuel Lundgaard Eskildsen, organist
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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.

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.

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.

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.

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.

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. 3134 5666
Sognehusvært:
Alice Bolt-Jørgensen
Mail: aliceboltj@gmail.com
Medhjælper: Ann Rasmussen
Ttlf. 2891 3247
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
Kirkesanger: Alice Bolt-Jørgensen
Tlf. 3134 5666
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Sjørring-Thorsted-SkjoldborgKallerup Menighedsråd:
Formand: Karin Fenger Madsen
Voldgade 18, Sjørring
Tlf. 2247 1967
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

FOREDRAGSRÆKKE OM SØREN KIERKEGAARD
Tre torsdage i foråret bliver der lejlighed til at
høre om Søren Kierkegaard og hans tanker. Her vil
jeg inspireret af min ph.d. afhandling tale løst og
fast om vor berømte tænker.
Det bliver 24. februar, 10. marts og 24. marts i
Sjørring sognehus. Vi begynder kl. 19.00 og efter
en times tid bliver der tid til at runde af over en
kop kaffe eller te.

De foreløbige overskrifter for de tre aftener er:
Søren Kierkegaard – hvilken Kierkegaard?
Søren Kierkegaard – nedslag i skrifterne og
tankerne
Søren Kierkegaard – Kærlighedens gerninger

Nyhed!

Følg
Anders
Egon Møller,
sognepræst
sjørring thorsted

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 (marts-maj 2022)
er den 25. januar 2022.
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

DECEMBER
05.

2.s.i advent

09.00

12.

3.s.i advent

19.

4.s.i advent

10.30

24.

Juleaften

15.15

25.

Juledag

26.

2. juledag

AMN

09.00
09.00
12.45

14.00

16.30

09.00

10.30

Fællesgudstjeneste Tilsted Kirke

JANUAR
01.

Nytårsdag

14.00

16.00

02.

h.3.k. søndag

10.30

09.

1.s.e.h.3.k

16.

2.s.e.h.3.k

23.

3.s.e.h.3.k.

09.00

10.30

30.

4.s.e.h.3.k.

10.30

09.00

09.00
09.00

10.30
09.00

HSK

FEBRUAR
02.

Onsdag

06.

S.s.e.h.3.k.

19.00

13.

Septuagesima

20.

Seksagesima

09.00

HSK

27.

Fastelavn

13.00

2

09.00

1

10.30
10.30

09.00
14.00

2

MARTS
06.

1.s.i fasten

10.30

13.

2.s.i fasten

09.00

09.00
3

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller. Øvrige: HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande
1: Musik / 2: Fastelavn/ 3: Sogneindsamling

Vær opmærksom på: Hold venligst øje med aktuelle hjemmesider om eventuelle ændringer af tider og regler.

