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KIRKE OG SOGNENYT
Læs om
FØRSTE RUNDE l ARRANGEMENTER l KONFIRMATION
PÅSKE & PINSE l MUSIK l BØRNEKOR OG MEGET MERE

SJØRRING KIRKE

THORSTED KIRKE

KALLERUP KIRKE

SKJOLDBORG KIRKE

SJØRRING · THORSTED · SKJOLDBORG · KALLERUP

FØRSTE RUNDE

Kære menighed,
For et år siden sad jeg og skrev mit første indlæg
til kirkebladet. Da var der kun få dage til jeg officielt tiltrådte som sognepræst hos jer. Nu har jeg
så været et år her i Sjørring-Skjoldborg pastorat,
og jeg vil tillade mig at skrive lidt om hvad året
har budt på.
I min tale til det sidste hold konfirmander, sagde
jeg, at det blev en konfirmationsforberedelse, som
nogle, måske konfirmandernes familie og ældre
kammerater, ville synes var anderledes. Men at det
vidste konfirmanderne og jeg jo slet ikke; for det
var jo første gang konfirmanderne gik til præst.
Og jeg vidste det egentlig heller ikke, for det var
jo mit første konfirmandhold. Og det er nok meget sigende for hele mit første år – at det blev lidt
anderledes end jeg havde forventet. Kirken er jo
en del af samfundet, så alt andet ville jo også have
været mærkeligt.
Man kunne måske forvente, at efter at have været gennem et helt kirkeår, at så vil der ikke være
mange uprøvede gudstjenester og handlinger. Men
sådan er det ikke helt, da det jo, som bekendt, ikke
var alt, der kunne gennemføres sidste år.
Men heldigvis fik vi dog også gennemført meget. Gudstjenesterne og de kirkelige handlinger
blev holdt, om end i meget forskellig tidslængde og
med forskellige krav til både areal og antal i kirken.
I perioder var der således ikke megen aktivitet i de
to mindste kirker, Kallerup Kirke og Thorsted Kirke. Efter en kort opblomstring i julen gælder det
igen for Kallerup Kirke, men denne gang skyldes
det den glædelige omstændighed, at renoveringen
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og moderniseringen langt om længe er påbegyndt
(som man kan læse mere om inde i bladet).
I de kommende måneder ser jeg frem til fastelavnsgudstjenester og til at vi i forbindelse med påsken holder to korte gudstjenester for børnehaverne. Der begynder et nyt hold minikonfirmander
til marts og Bededag og den følgende søndag er der
konfirmation i kirkerne i Sjørring og Skjoldborg.
Til juni bliver der 2. pinsedag igen fælles provstigudstjeneste.
Som I kan se inde i bladet, er der mange forskellige arrangementer og med de ideer som menighedsrådet har, kommer der flere til. Derfor kan der
blive god brug for frivillige til at hjælpe til.
Det har måske nok været et anderledes første år
som præst her hos jer. Men for mig har det været
et interessant og begivenhedsrigt år, og jeg glæder
mig til at se hvad det kommende år vil byde på.
Jeg ser frem til at møde jer, om det bliver i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger,
minikonfirmandforberedelse, konfirmationsforberedelse, musikarrangementer, foredrag og hvad
det nu kan være.
De bedste hilsener
Anders Egon Møller, sognepræst

HILSEN FRA FORMANDEN
I skrivende stund ser vi frem til at alle Coronarestriktioner bliver ophævet tirsdag den 1. februar.
Næsten to år er gået med nedlukninger, afstandskrav, håndsprit, afsavn. Det har været en svær tid
for mange hvor man ikke kunne ses med familie
og venner, og alle arrangementer blev aflyst. Selv
kirken var lukket i en periode og mange af de sædvanlige arrangementer har været aflyst og udsat på
ubestemt tid.
Nu kan vi se fremad og glæde os over forårets
komme med lys og varme til os alle. Men vi må
også være åbne overfor, at det for nogle vil være
lidt svært at komme i gang igen med at være sammen i en større forsamling. Hav tålmodighed med
hinanden i denne genåbningstid.
Menighedsrådet var samlet en hel lørdag i januar for at tale om visioner for arbejdet i menighedsrådet. Det var en spændende dag med mange gode
snakke, og udvekslinger af meninger. Vi havde på
forhånd udpeget seks områder vi skulle tale om, og
bestemt at der skulle laves en handleplan for alle
områder. De seks områder var: kommunikation,
frivillige, menighedsrådsmøder, kirkegårde, kirkens liv og vækst, kirkerne.
Jeg vil her fortælle om vores ønske om at få flere
frivillige inddraget i livet omkring kirkerne.
Vi har en formodning om at flere gerne vil hjælpe til med afvikling af forskellige arrangementer
og løsning af opgaver. Det kunne for eksempel
være at hjælpe med madlavning til Stjernesund,
lave buketterne til alteret om søndagen, strikke/
nørkleklub, mandeklub, de nye aktiviteter i Kal-

lerup Kirke. Andre ideer fra jer der går og tænker,
at det kunne nu være hyggeligt nok at være en del
af et frivilligkorps ved kirkerne i Sjørring, Skjoldborg, Thorsted og Kallerup. Vi forestiller os en
tovholder fra menighedsrådet, der kan være bindeled mellem de frivillige og de ansatte.
Børge Hornstrup og Lisbeth Hornstrup fra
menighedsrådet har lovet at være tovholdere i opstarten. De vil invitere til et informationsmøde for
alle interesserede i løbet af foråret. Her kan man
komme helt uforpligtende og bidrage med ideer til
hvad frivillige kunne tænke sig at lave.
Jeg håber det har vakt jeres interesse. Spørg naboen om han/hun vil med. Det er helt uforpligtende.
Kærlige hilsner fra
Karin Fenger Madsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022
Menighedsrådsmøder 2022:
16. marts, 6. 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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RENOVERING OG MODERNISERING
Juledag var rigtig mange i kirke i en smukt julepyntet kirke og lidt vemodigt tog vi afsked med
kirken i den form, som vi har kendt og brugt de
sidste mange årtier.
Efter 12 års hårdt forarbejde fra menighedsrådet
og en tålmodig arkitekt Kenneth Olsen, er det nu
omsider lykkedes at komme i gang med at renovere
kirken.
Kirken blev sidst renoveret i 1968, hvor der blev
lagt nyt gulv og nyt varmerør under sæderne, og
inventaret fik den lysere grønne og gule farve, der
afløste den tidligere tunge bordeaux farve.
Den 11. januar 2022 gik elektrikeren og tømrerne i gang med fjerne alt inventar, strømmen skulle
afbrydes, bænkene med varmerør og paneler fjernes, den gamle isolering på loftet blev suget ud, og
ormebehandling på loftet udført, vægpanelerne er
afmonteret, så mureren kan komme i gang med
væg renovering og kalkning. Alt imedens det foregik, var vi nogle der sammen med graverne, havde
travlt med at få orglet på depot med henblik på
maling. De gamle bænke i våbenhuset, kirkeskibet og billederne fra prædikestolen blev udtaget til
depot. Knæfaldet er i depot indtil det skal males,
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AF KALLERUP KIRKE

altertavlen og døbefont er afdækket. Således forløb
den første uge.
Herefter skal vi i gang med genopbygningen, og
elektrikeren går i gang på loftet med montering af
ny belysning til supplering af de gamle lysekroner,
der skal til behandling hos en gørtler. Der bliver
monteret genvex anlæg, der skal forbedre luftfugtigheden i kirken. Papiruldsisolering blæses ind på
loftet, og der lægges loftsbrædder ovenpå, så man
kan færdes trygt på loftet fremover. Så skal maler og murer i gang i kirkerummet. Det nye varme
monteres langs ydervæggene på de nymalede paneler.
Når kirken er færdig, indrettes kirkeskibet med
ca. 80 løse polstrede stole. Det giver mulighed for
at placere stolene, så de passer til forskellige arrangementer med musik, foredrag, film og billeder
foruden selvfølgelig de kirkelige handlinger. En
projektor bliver monteret i loftet.
Særligt glæder vi os til igen at holde gudstjenester, dåb, bryllupper og de begravelser, der måtte
komme. Vi glæder os til tiden, hvor vi kan tage den
nye kirke i de gamle rammer fra 1687 i brug.
Børge Hornstrup og Jytte Nielsen
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FORÅRET I SANG
Fællessang – danner fællesskab,
og vi vil synge sammen i fællesskab i
Skjoldborg Kirke d. 30. marts kl. 19.00.
Der opstår noget fantastisk når vi synger sammen, og
når vi dykker ned i vores fælles danske sangskat.
Sange der betyder så meget for, hvordan vi oplever
vores samtid og vores fælles historie.
Denne aften vil vi synge efter den nyeste Højskolesangbog, og dykke ned i forårets sange.
Vi vil også synge nogle af de ny-tilkomne sange i højskolesangbogen bl.a. af Katrine Muff Enevoldsen, der
er blevet kendt fra tv-programmet Fællessang – hver for
sig.
OG nu må vi godt – synge sammen!
Der vil også blive lejlighed til at ønske sange; både på
aftenen men også via en ønskeseddel der hænger i kirkens våbenhus. Den ene af kirkens organister, Annette
Boch Pedersen, sidder ved klaveret og danner ramme
om den musikalske oplevelse.
Alle er velkommen til denne aften i fællesskabets
tegn, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe
midtvejs – og der er fri entré.

LITTERATURAFTENER/LÆSEKREDS
Den sidste torsdag i marts, april og maj mødes
en kreds af læseinteresserede til en fælles snak
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 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
9797 1318 for eventuel lån af månedens bog
forinden.
Alle aftener foregår kl. 19.00 i Sognehuset,
Næstrupvej 6, Sjørring og de kommende datoer er:
Torsdag den 31. marts
Torsdag den 28. april
Torsdag den 26. maj

MORGENSANG FORTSÆTTER
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.
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Overskrifterne for de tre aftener er:
Søren Kierkegaard – hvilken Kierkegaard?
Søren Kierkegaard – nedslag i skrifterne og
tankerne
Søren Kierkegaard – Kærlighedens gerninger
Anders Egon Møller, sognepræst

Morgensang har kørt lidt op og ned pga. Coronarestriktionerne. Men nu lysner det, og vi fortsætter
med en ny omgang morgensang. Det er som sædvanligt den første tirsdag i hver måned kl. 9.30.
Vi har i aktivitetsudvalget valgt, at to af gangene
bliver afholdt i Skjoldborg Præstegård i den fortrinlige konfirmandstue.
Morgensang fortsætter tirsdag den 1. marts
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

Morgensang i 2022
kl. 9.30
1. marts :

Sjørring Sognehus

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

Sjørring Sognehus

7. juni:	Konfirmandstuen i
Skjoldborg Præstegård*
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GÅ FOR VERDENS FATTIGSTE
Gå for verdens fattigste - traditionsrig indsamling vender tilbage søndag den 13. marts
Efter to års aflysninger af den fysiske indsamling vender Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling igen tilbage i samme form, som
vi kender den. Den 13. marts vil 10.000 børn,
unge og voksne gå på gaden for at samle ind til
klimahjælp til verdens fattigste familier, der er
hårdest ramt af klimakrisen.
I år er det igen muligt at tage indsamlingsbøssen i hånden og gå fra dør til dør efter to års
aflysninger på grund af corona.
Igen i år har indsamlingen fokus på klimahjælp til verdens fattigste, som er hårdest ramt
af klimakrisen. Det er familier, der må sulte,
når tørken ødelægger høsten. Forældre, som
mister deres livsgrundlag, når orkanen destruerer alt på sin vej. Og børn, som bliver hjemløse, når oversvømmelserne tager deres hjem.
»Klimakrisen kan virke uoverkommelig,
men sammen kan vi gøre en forskel for dem,
som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. Med konkrete løsninger kan vi redde
liv og hjælpe verdens fattigste familier med at
tilpasse hverdagen til det uforudsigelige vejr,«

For to år siden fik Grace Peto fra
Kenya en klimasikret køkkenhave fra
Folkekirkens Nødhjælp. Hun lærte
også nye teknikker, der sikrer det bedste
udbytte af haven, og det har ændret livet
for hele hendes familie. Det er hjælp
til selvhjælp, og det virker. Foto: Bax
Lindhardt/Folkekirkens Nødhjælp.
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PÅSKEGUDSTJENESTER

siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær
i Folkekirkens Nødhjælp.
Klimahjælp er blandt andet køkkenhaver og
nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr. Eller træplantning, som modvirker
jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser. Klimahjælp kan også være udstyr
til regnvandsopsamling, som giver vand til
husholdningen og til køkkenhaver i tørketider.

GUDSTJENESTER
Skærtorsdag den 14. april:
Thorsted Kirke kl. 10.30
Skjoldborg Kirke kl. 17.00
Langfredag den 15. april:
Skjoldborg Kirke kl. 09.00
Sjørring Kirke kl. 10.30
Påskedag den 17. april
Sjørring Kirke kl. 09.00
Skjoldborg Kirke kl. 10.30

Foto: Bax Lindhardt/Folkekirkens Nødhjælp
Sammen gør vi en forskel. Tilmeld dig som
indsamler på blivindsamler.dk.
Læs mere om årets sogneindsamling på:
https://noedhjaelp.dk/indsamling

2. Påskedag den 18. april
holder vi traditionelt på skift
med Tilsted, og i år mandag den 18. april vil der være
gudstjeneste i Tilsted Kirke
kl. 10.30

PÅSKEGUDSTJENESTER MED BØRNEHAVERNE:
Torsdag den 07. april kl. 09.00 i Skjoldborg Kirke
Fribørnehaven Skjoldborg
Torsdag den 7. april kl. 10.15 i Sjørring Kirke
Sjørring Børnehus

SALMEMARATON
På talrige opfordringer er vi godt i gang med 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.
Efter at vi havde en dejlig aften med Salmemaraton i januar i Sjørring Kirke, sender vi nu stafetten
videre.

MARTS:
Onsdag d. 16/3 kl. 19.00
Sted: Thisted Kirke
Tema: Ske din vilje, som i himlen
således også på jorden
APRIL:
Torsdag d. 7/4 kl. 19.00
Sted: Hillerslev Kirke
Tema: Giv os i dag vort daglige brød
MAJ:
Tirsdag d. 31/5 kl. 19.00
Sted: Tilsted Kirke
Tema: Forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere
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FEJR BEFRIELSEN
Kom og vær med
til at fejre befrielsen
den 4. maj i Sjørring
Kirke kl. 19.30!

Vi vil her synge nogle
af de sange, som man
sang under besættelsen fra 1940-45.
Vi vil desuden høre
befrielsesbudskabet
fra BBC.

MINIKONFIRMAND

PINSEGUDSTJENESTE

Nu er der ikke længe til foråret – derfor skal alle
der går i 3. klasse og deres forældre holde godt øje
med STSK’s hjemmeside og Facebook.
Inden længe kommer indbydelsen nemlig til
minikonfirmand, og indbydelse kommer ud via
vores hjemmeside samt Facebook.
Minikonfirmandforløbet kommer til at ligge
her i foråret.
Vi glæder os til forhåbentlig at se en masse friske
drenge og piger.
Kærlige hilsener fra
dit Minikonfirmandteam

2. PINSEDAG, MANDAG D. 6. JUNI KL. 11.00
VED FØRBY SØ
Friluftsgudstjeneste med hele Thisted Provsti – i
år ved den smukke Førby Sø i Nationalpark Thy
– naturskønt beliggende mellem Hundborg og
Vorupør, adgang fra Vorupørvej 267.
Medvirkende: Thisted Kirkes drenge- mandskor,
Thisted FDF orkester, provstiets præster, prædikant Steffen Bang Kristensen, spejdere, FDF’ere og
frivillige.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage samt
mulighed for hyggeligt samvær i det grønne.
I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til Vorupør Kirke.

KONFIRMATIONER 2022
Årets konfirmander i Sjørring og Skjoldborg Kirker:
SJØRRING KIRKE DEN 13. MAJ:
Anders Lykke Højbak
Bertil Munch Cassøe Jepsen
Emil Møller Kristensen
Emma Kirsten Maddison
Frederik Bust Facius
Gustav Pagh Haagaard
Ida Løndal Oddershede
Johan Landbo Hyldahl
Johannes Wätjen Vestmann
Karoline Sund Kristensen
Laura Kusk Larsen
Laurits Kappel Jensen
Linus Kusk Larsen
Lukas Støvring Pedersen
Magnus Sadolin Saugberg
Maja Bagger Korsgård
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Malou Brandt Nielsen
Malou Visby Bunch Janssen
Marie Nissen Kristensen
Mathias Krogh
Mechela Krogh
Salik Josef Niels Victor Cortzen
Silas Dahl-Nielsen
Toke Henriksen
Victor Hauerberg
William Kjærgaard Fjordside

SKJOLDBORG KIRKE DEN 15. MAJ:
Emil Brogaard Pedersen
Laura Kjær Holst
Maja Hove Gisselbæk Spanggaard
Mikkel Haaning Gregersen
Simon Otte Skaarup

ORGLET I SJØRRING
KIRKE SAMLET IGEN
Mandag den 28. november kom orglet tilbage
fra det sønderjyske, hvor Bruno Christensen Og
Sønner har repareret piberne og pedal tangenterne.
For at orglet igen kunne komme til at lyde
godt, skulle det stemmes, det hedder i fagsprog
at intonere. Dette blev gjort i uge 49.
Så nu lyder der igen orgelmusik ud over Sjørring Kirke.
Samuel Lundgaard Eskildsen,
organist
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BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

BØRNES IDEN
Sorter ordene nederst på siden i alfabetisk rækkefølge.
Skriv den sorterede ordliste i tabellen ud for det korrekte nummer.

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.
Igangværende hold i Sjørring kirke: torsdage
kl. 10.30 - sidste gang d. 17/3.
Næste hold i Tilsted Kirke starter torsdag
den 21. april kl. 10.30.

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, 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
NB: Der er vinterferie i uge 7.

BØRNEKOR VED
SJØRRING KIRKE
Nu er der godt gang i Sjørring Kirkes Børnekor.
Koret består af ca. otte personer. De havde deres debut 1. søndag i advent i fjor.
Vi starter hver korprøve med at spise boller, hvor vi
derefter går op i kirken for at synge. Det er altid rigtig hyggeligt, og der er altid plads til nye sangglade
medlemmer. Skriv en mail eller sms til vores organist
Samuel på mail: stskorganist.samuel@gmail.com eller
tlf. 52927879
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16.

2.

17.
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18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.

15.

30.

Sorter følgende ord:
EGYPTEN, FRIHED, MOSES, ZIPPORA, MIDJAN, FARAO, MYG, FLOD, VAND, AFGUD, MØRKE,
JETRO, GULDKALV, FLUGT, ILD, SLAVE, DATTER, HONNING, ELIEZER, PLAGE, JOSVA, REUEL,
KURV, STAV, VANDRING, BYLD, HAV, SLANGE, BROR, GRÆSHOPPE
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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.

PÅRØRENDE SØGES TIL GRAVSTEDER

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.

Anna Vestergård, f. Kvejborg
F. 29-6-1904 / D. 1-9-1952

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

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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Egon Kvejborg Vestergård
F. 2-2-1937 / D. 5-12-1991

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

ADRESSER
Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227 / skkakirker@gmail.com

Aksel Kvejborg Vestergård
F. 22-8-1899 D. 10-6-1984

Følg
Henvendelse til Skjoldborg Kirkegård til graver Svend Nielsen på 21763227
sjørring thorsted
skjoldborg kalleup kir
på facebook!

Begravelse/bisættelse
Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette
sker ofte gennem bedemanden.

Sognepræst
Anders Egon Møller
Tlf. 2981 1255
Mail: AEM@KM.DK
Mandag er fast fridag

Nyhed!

Pårørende søges til gravsteder på Skjoldborg Kirkegård. Afdøde er:

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

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 2022)
er den 15. april 2022. Materialet indsendes
til: Marie Louise Snejstrup Gottenborg,
mlsnejstrup@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
06.

1. s. i fasten

10.30

13.

2. s. i fasten

09.00

20.

3. s. i fasten

27.

Midfaste

09.00
09.00
09.00

AMN

10.30

APRIL
03.

Mariæ Bebudelse

09.00

10.

Palmesøndag

10.30

14.

Skærtorsdag

15.

Langfredag

10.30

17.

Påskedag

09.00

18.

2. Påskedag

24.

1. s. e. påske

10.30
09.00
10.30

17.00
09.00
10.30

Fælles med Tilsted Kirke kl. 10.30
09.00

HSK

MAJ
01.

2. s. e. påske

08.

3. s. e. påske

10.30

09.00

13.

Bededag

15.

4. s. e. påske

10.30

1

22.

5. s. e. påske

09.00

HSK

26.

Kr. Himmelfart

09.00

10.30

29.

6. s. e. påske

10.30

09.00

09.00
09.00 + 10.30

10.30

1

JUNI
05.

Pinsedag

06

2. Pinsedag

09.00

10.30
Fælles gudstjeneste for Thisted Provsti

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

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

