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Præster i Hundborg/Jannerup, Vang, Vorupør og Vester Vandet
Lisa Bremer, Gøttrupvej 414, 9690 Fjerritslev, tlf. 35 12 27 09, mobil 23 88 19 25 – lib@km.dk 
Henning Bjørndal Sørensen, Simons Bakke 62, 7700 Thisted, tlf. 23 32 13 24 – henning.bjørndal@gmail.com

Af Lisa Bremer

Nogle gange ved døbefonten kan jeg smile og 
lokke og stråle, alt det jeg vil, men den lille 
storebror til dåbsbarnet gider ikke kigge på 
mig og gemmer sig hellere bag sin fars ben. 
Hvorfor? Jeg tror det for et barn bl.a. 
skyldes den mærkelige store sorte 
kjole jeg har på. Barnet, hvis øjne er på 
højde med mine knæ eller mave, ser 
kun sort når det kigger på mig. Sort er nu ikke lige 
den farve, der spreder mest glæde eller fornemmelse 
af velbehag og tillid.

Derfor besluttede jeg at lave en stola til mig selv, der 
med mange farver og genkendelige historier giver et 
helt andet indtryk end den sorte kjole. Det var i 2004 
at jeg startede projektet, mens jeg var sognepræst i 
Tyskland. Som evangelisk præst har man i Tyskland 
ikke messehagel på, men at have stola på er ikke noget 
særligt. De fleste stolaer er dog mere eller mindre 
ensfarvede efter kirkeårstiderne. Min stola skulle 
derimod have alle farver, det skulle være en stola, der 
i sig selv forkynder nogle gode historier fra Biblen. Så 
begyndte jeg at brodere min helt egen stola uden 
opskrift og uden plan. Jeg var sikker på, at billederne, 
farverne og idéerne kom af sig selv, da jeg begyndte. 
Mens det første billede med paradistræet nærmede 
sig fuldendelsen var idéen født, nemlig at der skulle 
være en højre side med fortællinger fra Det Gamle 
Testamente og en venstre side med fortællinger fra 
Det Nye Testamente. Og så fulgte efter Skabelsen Noas 
Ark, Babelstårnet, Abraham, Kong David og Profeten 
Jonas. Venstre side begyndte selvfølgeligt med Jesu 
fødsel (som kan ses på titelsiden), efterfulgt af Jesu 
dåb, Jesus og børnene, Nadver, Korsfæstelsen og På-
skemorgen. 

Om det var med vilje, at billedet af skabelsen 
og korsfæstelsen ligner hinanden så meget 
med deres solopgang og solnedgang? Om det 
var med vilje, at der blev seks billeder på hver 

sin side, lige så mange som skabelsens 
dage, men et fælles syvende billede 
med regnbuen på bagsiden som kunne 
symbolisere hviledagen? Om det var 

med vilje at der var valgt tolv historier fra Biblen, lige 
så mange, som Jesus havde valgt som sine disciple? 
Måske! Men det var ikke i mine tanker, da jeg be-
gyndte. Det var bare at jeg nogle gange følte, at jeg 
ikke var alene om mit broderi …

Efter ti år (med flere års pause ind imellem) er min 
stola nu færdig og den blev båret for første gang til 
påskegudstjenesten 2014 i Vester Vandet kirke. Siden 
har jeg oplevet, at børn altid reagerer på den. De kom-
mer og kigger og snakker og spørger: »Den historie 
her kender jeg, men hvad for en er den med den store 
fisk?« Og så er vi med det samme i gang med en fortæl-
ling om en af de mange fantastiske historier fra Biblen.

Jo, jeg synes den stola, den virker, og jeg har den altid 
på, når der er børn til gudstjenesten eller til nogle 
særligt festlige dage.

Kirkenyt udgives af menighedsrådene 
i Hundborg, Jannerup, Vang,Vorupør og V. Vandet

Ansvarshavende redaktør: Lene Dahl, 
mail: hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet er ikke nødvendigvis  
i overensstemmelse med redaktørens opfattelse.

Produktion: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.



Præstesituationen

Præster i Hundborg/Jannerup, Vang, Vorupør og Vester Vandet
Lisa Bremer, Gøttrupvej 414, 9690 Fjerritslev, tlf. 35 12 27 09, mobil 23 88 19 25 – lib@km.dk 
Henning Bjørndal Sørensen, Simons Bakke 62, 7700 Thisted, tlf. 23 32 13 24 – henning.bjørndal@gmail.com

Den 10. december 2013 gik sognepræst Maibrit Ny-
gård på pension og nu også sognepræst Flemming 
Burgdorf. Samtidig mangles der en præst på 50% ved 
Tilsted kirke, siden sognepræst Mariann Amby blev 
udnævnt som provst for Thisted provsti.
Nu har biskoppen efter flere høringssvar besluttet, at 
Øster Vandet sogn skal være en del af Nors-Tved 
pastorat og at Vester Vandet skal blive en del af et nyt 
storpastorat Hundborg &Jannerup –Vang –Vorupør 
-V. Vandet. Samtidig blev det besluttet, at der skal 
være to sognepræster i det nye storpastorat: En præst 

på 100% med fast bopæl i den smukke gamle præste-
gård i Vang og en præst uden bopælspligt på 50% i 
storpastoratet og 50% i Tilsted.
Menighedsrådene fra alle de nævnte sogne skal nu i 
fællesskab finde de to nye præster og er lige nu i fuld 
gang med at skrive stillingsopslaget.  Indtil der er 
fundet og ansat to nye præster, er Henning Sørensen 
og jeg konstitueret som sognepræster. Vi vil efter alle 
vore muligheder og kræfter hjælpe i denne overgangs-
tid og glæder os til et godt samarbejde med hinanden 
og menigheden. Lisa Bremer   

Konstitueret sognepræst
Jeg er blevet opfordret til at blive konstitueret sog-
nepræst i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør pa-
storat samt Vester Vandet sogn, indtil der fastansæt-
tes nye sognepræster. Det glæder jeg mig til. 
Jeg er 67 år og bor i Tilsted. 1. oktober 2012 blev 
jeg pensioneret efter have været sognepræst, bl.a. i 
Nors og Tved i 14 år. Desuden var jeg provst for 
Thisted provsti fra 2004. 
Da jeg blev pensioneret, savnede jeg ikke præstejob-
bet. Men efter at jeg sidenhen har afløst flere gange 
ved gudstjenester og kirkelige handlinger, har jeg 
måttet erkende, at det stadigvæk rykker i mig. 

Derfor glæder jeg til sammen med 
pastor Lisa Bremer til igen at 
skulle være præst for en tid. Jeg 
håber på sammen med menig-
hedsrådene og medarbejderne i 
sognene at få et godt samarbejde. 
Jeg bor Simons Bakke 62, 7700 Thisted. Man er 
altid velkommen til at kontakte mig på 23 32 13 24 
eller henning.bjørndal@gmail.com. Jeg træffes 
desuden i Hundborg Sognegård hver mandag kl. 
10-11 og torsdag kl. 15-16.

Henning Bjørndal Sørensen

Adventskoncert  
i Hundborg kirke 

Tirsdag den 9. december kl. 19.30.  
De ni læsninger 

Medvirkende: SANG: Nordvestkoret. Dir. Mor-
ten Ahti Lyng. OPLÆSNING: Lisa Bremer. 
ORGEL: Lars Svaneborg.
Efterfølgende kaffe i Sognehuset. 

Fri adgang! Menighedsrådet

Adventskoncert  
i Vang kirke 

Torsdag den 4. december kl. 19.30 
De ni læsninger

Medvirkende: SANG: Teutonerkoret.  
Dir. Annette Boch. OPLÆSNING: Henning B. 
Sørensen. ORGEL: Lars Svaneborg.
Fri adgang!

Menighedsrådet
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Hyggelig sogneaften i Vang Beboerhus
Aftenens foredragsholdere den 2. oktober var Ole Bak-
Jensen og Jette Andersen. Sammen fortalte de om 
Tvorup Kirkeruin, Vang Kirke og Vangså i gamle dage. 
Der var et fint fremmøde, en del større end i 2013, så 
emnet må have vakt interesse og nysgerrighed.
Det var en hyggelig aften med mange gode historier, 
og vi hørte Ole gentage sig selv et par gange, da hans 
sikkerhed for sandheden ikke var 100% så han ville 
ikke garantere noget, men at historien var god var der 
ikke tvivl om.

Folk hyggede sig, og der var op til flere der var af fa-
miliær tilknytning til de personer der blev fortalt om, 
hvilket gjorde at de kom med supplerende oplysninger, 
hvilket ikke gjorde det mindre sjovt.
Der var en rigtig god stemning også til kaffen efter-
følgende, så ideen med lokalhistoriske foredrag vil nok 
blive brugt igen, bare med andre emner. Det er en 
fantastisk mulighed for at få en god forståelse for 
hvorfor tingene er som de er i vores eget område.
Endnu engang tak til Jette og Ole.

Julekoncert 
i Vorupør kirke

Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors 
(25 personer) mandag d. 15. dec. kl. 19.30. 

Gratis entré. Alle skal være meget velkommen.

Vorupør Menighedsråd

Luciaoptog
i Kirkecentret d. 13. dec. kl. 15.00.

Gratis kaffe, kage, sodavand og godteposer til 
børnene. Amerikansk lotteri.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.

Vorupør menighedsråd

Arrangementer i V. Vandet

28. december kl. 19.00: Juletræsfest i Sognegår-
den. Arrangeret i fællesskab af lokale foreninger.

10. januar kl. 10-15: Ølbrygning i Sognegården.
Har du lyst til at være med til at brygge øl sam-
men med Vandet Øllaug, så meld dig til denne 
hyggelige dag. Der vil være prøvesmagning af 
øllet før Vinterfesten. Pris medlemmer: 50 kr. / 
ikke-medlemmer 75 kr. inkl. let frokost. Tilmel-
ding til Anette senest 4/1.

15. februar: Fastelavnsfest. 
Der startes med fastelavnsgudstjeneste og efter-
følgende tøndeslagning i Sognegården. Arran-
geret i fællesskab af de lokale foreninger.

28. februar: Vinterfest i Sognegården. 
Årets fest i lokalområdet! Aftenen starter kl. 
18.00, hvor der er smagning af øllet fra brygnin-
gen i januar. De, som har lyst til at smage og 
hygge med lidt snacks er velkomne. Festen 
starter kl. 19.00, hvor menuen står på helstegt 
pattegris med tilbehør. Vi opfordrer igen alle 
brygmestre af kryddersnaps til at medbringe 
»guldet« til festen, hvor dette fremvises og testes/
smages af gæsterne som et hyggeligt indslag. Pris 
medl. 200 kr / ikke-medlemmer 230 kr. Tilmel-
ding til Anette og Ruth senest 18/2.Hjemmeværnets Musikkorps
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Minister - Kunst - Kirkenyt
Vores kirke- og kulturminister Marianne Jelved var af 
Distriktsforeningen under Landsforeningen af Menig-
hedsråd inviteret til Hurup på Hotel Thinggaarden for 
at fortælle om, hvad der rører sig på den kirkelige front. 
Ministeren fortalte om den store betydning, vores 
kirker har for samfundet. Hun pointerede, at man skal 
tænke mere på værdien ved den og ikke stirre sig blindt 
på tal og grafer. Hun berørte også emnet om en ny 
styringsstruktur, dvs. oprettelse af et råd uden for 
ministeriet, der kunne være rådgivende vedrørende 
kirkelige forhold. Bagefter var der mulighed for at 
stille spørgsmål, som mange benyttede sig af. 

Bagefter kørte Lene Dahl og jeg videre til Videbæk. 
Som nogle af jer sikkert ved, er Lene redaktør på 
Kirkenyt. Hun havde fået en invitation fra trykkeriet 

i Videbæk, med fokus på trend og tendenser anno 
2015, samt et foredrag med journalisten Svend Løbner 
Madsen, der gav gode ideer til hvordan vi kan lave et 
godt kirkeblad. Forinden var der mulighed for at se 
en kunstudstilling, med den kendte kunstner Arne 
Haugen Sørensen.
Vi startede med at kigge på kunsten, som forestillede 
forskellige bibelske beretninger. Der var ikke sparet 
på farverne, ej heller på fantasien, men kunst vil jo 
altid være en smagssag.
Vi fik, synes jeg, nogle gode forslag til hvordan vores 
kirkeblad evt. kan forbedres. Hermed også en opfor-
dring, til dette blads læsere om at bidrage med gode 
ideer til, hvordan vi kan gøre bladet mere attraktiv at 
læse, samt nye input.

Jytte Mikkelsen 

To velbesøgte arrangementer i Hundborg
Den 26. august havde Hundborg kirke besøg af 
Willy Egmose. Han spillede og fortalte om gamle 
og nye salmer, som deltagerne sang godt med på. 
Forud for koncerten den 6., 13. og 20. august sang 
vi de sange, som Egmose havde valgt.
Imellem sangene spillede trioen instrumentale 
jazznumre. Willy Egmose, klaver, Jeppe Smith-
Olsen, kontrabas, og Lars Svaneborg, trommer.
Der var omkring 90 deltagere!

Den 18. september var Erik Lindsø i Hundborg 
Forsamlingshus. Den traditionelle høstfest var i 
igen i år et samarbejde mellem borgerforeningen 
og menighedsrådet.
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en 

af landets mest efterspurgte foredragsholdere og 
fortællere, der med muntre historier og humorens 
bid sætter tilværelsen under lup. Han har været 
højskoleforstander på Rønshoved Højskole, pro-
grammedarbejder i Danmarks Radio og redaktør 
for Højskolebladet og kulturmagasinet Grænsen. 
Erik Lindsø har senest udgivet bøgerne »Der er nu 
noget ved livet, man ikke finder andre steder« og 
»Livet er i det mindste en historie værd«.
Aftenen var en munter blanding af fortælling og 
sang fra højskolesangbogen.
Der var omkring 80 deltagere! Det er dejligt at så 
mange bakker op om lokale arrangementer. Tak.

Lars Svaneborg

Vester Vandet kirke er åben:
Hverdage og lørdage imellem morgen- og aftenringningen: kl. 8.00-17.00



Der blev døbt…
Den 23. august Mille Kær Børsting Knudsen, Klitmøllervej 92, i V. Vandet kirke
Den 31. august Freja Svane Kirk, Mellemvej 5, i Vang kirke

Der blev viet…
Den 16. august Camilla Vigsø Nordensgaard og Christian Vigsø Nordensgaard,  
Legindvej 48, i Vorupør kirke
Den 30. august Annika Frøkjær Kanstrup og Simon Kanstrup, Bredstrup Bygade 7a, i V. Vandet kirke
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Nyt fra KFUM-spejderne, Vandet Gruppe
Vi har, efter omlægningen af Ø. – og V. Vandet sogne, 
fået mulighed for at komme ud til hele det område, 
som vore spejdere kommer fra. Vandet gruppe er en 
lille gruppe med ca. 35 medlemmer, men dækker et 
stort geografisk område med Torsted, Sjørring, Hund-
borg, Vang, Skinnerup, Nors og selvfølgelig Ø. og V. 
Vandet. I øjeblikket kører vi med 3 afdelinger: bæ-
verne 0.-1. klasse, ulvene 2.-3. klasse og spejderne fra 
4. klasse og opefter. Vi er så heldige at være rigtig tæt 
på sø og skov, så derfor foregår mange af vore aktivi-
teter der. Det at bruge og færdes i naturen på en or-
dentlig måde, er noget af det vi vægter meget højt. 
Sammenhold, kammeratskab og spejderfærdigheder 
er en selvfølge, når man er med som spejder i Vandet. 
Gruppen ledes af voksne engagerede ledere, og vore 
døre er altid åbne for nye spejdere.  

Her i sensommeren har vi rigt brugt vore kanoer på 
Vandet Sø, med nogle rigtig gode ture for alle enheder. 
På Grøn Fejde, i Frøstrup, havde vi et par hold med 
og sammen med bævere og ulve fra hele Thy havde de 
en fantastisk dag. Her i den kommende weekend 
deltager vi sædvanen tro i JOTA / JOTI. Der er en 
event, hvor vi over radio og internet snakker med 

spejdere over hele verden. Med vores kaldesignal 
OZ3JAM får vi forhåbentlig kontakter rundt på alle 
kontinenter.                                                                                                                                    

Vores Julestue, 1. søndag i advent er vi langt henne 
med forberedelse til. Fredag d. 21. nov. kl. 19.00 bin-
der vi adventskranse m.m. i spejderhytten, og her vil 
vi meget gerne have rigtig mange hænder til at hjælpe. 
Julestuen I Sognegården d. 30. nov. kl. 13-16 er et 
tilløbsstykke for hele egnen. Her vil I, i Det grønne 
hjørne kunne købe kranse, dekorationer m.m., i den 
overdådige basar vil der være gevinster for enhver 
smag, spejdercafeen disker op med hjemmelavede 
æbleskiver og gløgg m.m., og på scenen vil spej der-
tom bo la en give dig mulighed for den hel store gevinst. 
Det er en eftermiddag du ikke må gå glip af.

Følg os på Facebook: Vandet spejdergruppe.                                                                                            

Alle onsdage 18.30-20.00 bæver-, ulve- og spejder-
møde (husk tøj efter vejret). Husk alle (små, store, 
forældre og andre) er altid velkommen i spejderhytten 
på Toftholmvej.

Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97 97 71 50,  
mail: steffenoddershede@mail.dk

Den 6. august med Kenneth Jensen Bak, Fiskervej 19, fra Vorupør kirke
Den 7. august med Jenny Nicoline Andersen, Solgårdsvej 14, fra Vorupør kirke
Den 8. august med Keld Jef Frisland, Nordsøvej 130a, fra Vorupør kirke
Den 8. august med Holger Ivan Kristensen, Oddersundvej 249, fra Hundborg kirke
Den 23. august med Eva Jørgensen, Solgårdsvej 14, fra Vang kirke
Den 27. august med Arne Bonderup Krogh, Markstræde 2, fra Hundborg kirke
Den 4. oktober med Ole Frost Madsen, Thadetoftvej 6, fra Hundborg kirke

Vi tog afsked ved begravelse eller bisættelse…



b ø r n e s i d e n

n y t  f r a  m e n i g h e d s r å d e n e

Den 16. august Camilla Vigsø Nordensgaard og Christian Vigsø Nordensgaard,  
Legindvej 48, i Vorupør kirke
Den 30. august Annika Frøkjær Kanstrup og Simon Kanstrup, Bredstrup Bygade 7a, i V. Vandet kirke
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Det skal ikke være en hemmelighed, at vi på nuvæ-
rende tidspunkt arbejder på at få nye præster til om-
rådet. På nuværende tidspunkt bliver alle kirkelige 
tjenester afholdt af vikarer, som gør et godt stykke 
arbejde, men de hverken kan eller skal ikke erstatte en 

fastansat præst. Når det er sagt, kan jeg ikke fortælle 
mere, men vil love, at så snart der er noget nyt at 
fortælle, skal det nok komme frem i Kirkenyt, hvis 
ikke fra Vang, så fra et af de andre menighedsråd.

Suzanna C. Andersen

Vang

Har du ikke lyst til at farvelægge vores 
dejlige juleengle? Find de farver, som 
du synes passer bedst til englene!

Find vejen  
gennem  
juletræet!

Julestresset - mig? Nej! Nu er kagerne vasket, pakkerne i ovnen, ungerne ligger under træet, og huset er lagt i seng! 
Så nu kan julen bare komme!

Mor råber fra køkkenet: »Nu skal vi hygge os! Lille Peter, kan du tænde adventskransen?« Lidt efter lyder det fra 
stuen: »Så er det gjort. Mor skal jeg også tænde de fire lys?«

Jens og hans lillebror har kun en kælk. Deres mor siger, at de skal deles om den. »Okay«, siger Jens, »så tager jeg 
den på vej ned, og så kan lillebror tage den på vej op.«

Den 6. august med Kenneth Jensen Bak, Fiskervej 19, fra Vorupør kirke
Den 7. august med Jenny Nicoline Andersen, Solgårdsvej 14, fra Vorupør kirke
Den 8. august med Keld Jef Frisland, Nordsøvej 130a, fra Vorupør kirke
Den 8. august med Holger Ivan Kristensen, Oddersundvej 249, fra Hundborg kirke
Den 23. august med Eva Jørgensen, Solgårdsvej 14, fra Vang kirke
Den 27. august med Arne Bonderup Krogh, Markstræde 2, fra Hundborg kirke
Den 4. oktober med Ole Frost Madsen, Thadetoftvej 6, fra Hundborg kirke
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Vi vil allerførst sige mange tak for den store og varme 
deltagelse ved Burgdorfs afskedsgudstjeneste og re-
ceptionen på Stenbjerg Kro. Parret fik mange gode ord 
med på vejen. Vi håber, at de får skabt en lille oase i 
det sønderjyske til et velfortjent otium.

Vi har haft et par meget velbesøgte arrangementer: 
Musik i kirken med Willy Egmose, en virkelig god 
aften. Man kan vist godt sige, at Lars gav den hele 
armen. Og en rigtig god høstfest i samarbejde med 
borgerforeningen, hvor Erik Lindsøs indlæg gav stof 
til eftertanke. Det har så også været et par dyre aftener 
for os. Rådet må overveje, om vi fremover skal op-
kræve entre, når vi henter navne, der trækker folk til 
udenfor vort lille pastorat. Ellers har vi jo et princip 
om, at det skal være gratis at deltage i sogneaftener.

Sangaftenerne fik en ganske fin start med 30 frem-
mødte første gang. Vi håber at vi kan fortsætte kon-
ceptet, måske med ændringer i formen?  Og så mod-
tager vi gerne forslag til aktiviteter i sognehuset.  

Lige pt. forsøger vi at overbevise provstiet om, at 
personalet på kirkegården skal have en minilæsser til 
det tunge arbejde, ligesom den vil blive til meget 
nytte ved de reguleringer, vi skal have foretaget lø-
bende på Hundborg kirkegård.

I vores budget for 2015 er der afsat penge til en reno-
vering af materielgården i Hundborg og bygning af en 
ny servicebygning i Jannerup. I samme forbindelse vil 
der blive etableret en mere økonomisk opvarmning af 
Jannerup kirke.

Præstesituationen: Efter hård kamp må vi konstatere, 
at vi tabte kampen om at få præsten til Hundborg, 
biskoppen og stiftet har besluttet, at den ene af vore 
nye præster skal bo i Vang præstegård. Der er ikke 
bopælspligt på den  anden ½ stilling. Det ser godt ud, 
når biskoppen skriver i medierne, at menighedsrå-
dene har været med hele vejen. Jeg mener nu, vi blev 
sat af i første rundkørsel. Og jeg forstår slet ikke tanken 
om at skille Øster og Vester Vandet. Men vi må vi-
dere, nu bliver udfordringen at finde de to rigtige 
præster til vore sogne og tage godt imod dem.

Indtil stillingerne er besat, har vores tidligere provst 
Henning Bjørndal Sørensen lovet at vikarere i kir-
kerne. Tak til Henning Bjørndal Sørensen for hjælpen.

Og så nærmer julen sig jo og dermed de 9 læsninger. 
Det bliver i år Nordvestkoret, der synger.

Så håber jeg bare, at julefreden vil finde jer alle. 
God jul!  

Tage

Efter en forrygende sommer, hvor vi bl.a. måtte sige 
farvel til vores præstepar, står vi nu over for den store 
opgave at få valgt to nye præster, som skal varetage 
gudstjenesterne i pastoratet fremover. Det kan som-
metider være lidt besværligt ikke at vide, hvilke præ-
ster der kommer til gudstjenesterne, men vi må i 
mellemtiden klare det så godt vi kan. I august havde 
vi to tyske gudstjenester med Pastor Lisa Bremer. De 
var godt besøgt, og det virkede til at man var rigtig 
glad for dem. 

Så er Kirkecentret blevet fint nymalet. Sidste gang 
varede det ikke længe, før malingen begyndte at 
skalle af, så vi håber på, vi er mere heldige denne gang.
I oktober var der indbrud i graverhuset ved kirkegår-
den. Der var fjernet forskellige haveredskaber, og 
dø re og vinduer var brækket op, så episoden blev 
naturligvis anmeldt til politiet. Det er trist, at der ikke 
er mere respekt for andres ting.
Vorupør menighedsråd vil ønske alle en rigtig glæde-
lig jul.

Hundborg-Jannerup

Vorupør
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Graver Holger Poulsen
tlf. 24 61 95 32
phgraver@mail.dk

Hanne Jeppesen
tlf. 42 20 87 99
hvhj@godmail.dk

Torben V. Andersen
tlf. 23 30 67 77
torbenvad@
andersen.tdcadsl.dk

Morten Mikkelsen
tlf. 23 30 67 77
mikkelsen.1980@
hotmail.com

Organist Lars Svaneborg
tlf. 97 12 12 33
l@svaneborgsound.dk

Lars Svaneborg
tlf. 97 12 12 33
l@svaneborgsound.dk

Lars Svaneborg
tlf. 97 12 12 33
l@svaneborgsound.dk

Magnus Thorhauge
mag.1468@gmail.com
Johanna Bremer
johanna@
mhbremer.dk
Solvej W. Kjær
solvej.kjær@gmail.com

Kirkesanger John Klostergaard
tlf. 22 51 11 31
johnklostergaard@
gmail.com

Jytte Sandal
tlf. 97 92 65 79

Jytte Mikkelsen
tlf. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk

Anita Christiansen
anita.christiansen@
gmail.com
Anne Sloth
annesloth@
hotmail.com

Formand Tage Ø. Nielsen
tlf. 28 68 16 12
kanalvej@mail.dk

Suzanna C. Andersen
tlf. 28 13 62 60
felizesurpresa@
hotmail.com

Lone Toft Nielsen
tlf. 28 14 33 97
lotn@m.dk

Hans Buck
tlf. 97 97 72 11
hans@buck.dk

Næstformand Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Niels Kjeldbjerg
tlf. 40 19 42 69
janeniels@ 
hotmail.com

Jytte Mikkelsen
tlf. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk

Ruth Jeppesen
tlf. 97 97 71 17
ruthjeppesen@ 
mail.dk

Kasserer hundborgkirkekas@
gmail.com

Niels Kjeldbjerg
tlf. 40 19 42 69
janeniels@ 
hotmail.com

Pia Malena Ryltoft
tlf. 26 15 88 85

Steen Karlsen
tlf. 97 97 72 72
sok@post4.tele.dk

Kirkeværge (H) Else V.  
Christensen
tlf. 97 93 72 90
evcevcevc@gmail.com
(J) Hanne Sørensen
tlf. 97 93 74 56
hanne.sorensen10@
gmail.com

Bent T. Kristensen
tlf. 97 97 40 24

Allan Thinggaard
Thomsen
tlf. 97 93 80 56

Inge T. S.  
Kristoffersen
tlf. 97 97 70 03
vandetgaard@
gmail.com

Kontaktperson Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Tove Louise Nielsen
tlf. 97 97 42 23

Lone Toft Nielsen
tlf. 28 14 33 97
lotn@m.dk

Hans Buck
tlf. 97 97 72 11
hans@buck.dk

Menighedsråds-
medlem

Anja K. Sørensen
tlf. 20 29 61 78
storkely@paradis.dk
Katja Andersen
tlf. 97 93 74 54
kaga82@hotmail.com
Lene Stærk
tlf. 29 82 30 75
lenestrk@gmail.com

Thomas Bang
Kristensen
tlf. 28 22 81 06
nimbus_52@ 
hotmail.com

Lene Thomsen
tlf. 97 03 80 47
anderscthomsen@
mail.dk

p e r s o n a l e  o g  m e n i g h e d s r å d



Stof til næste nummer for december, januar 
og februar bedes indleveret til Lene Dahl,  

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest tirsdag d. 20. januar.

Møder i bibelkreds 1
Kl. 19.00 hvor intet andet er nævnt

Torsdag d. 4. december 
Bibeltime hos Ebba og Knud, Kanalvej 27.     

Torsdag d. 29. januar 
Bedemøde hos Lena og Finn Larsen,  
Jannerupvej 12.  

Torsdag d. 19. februar 
Bibeltime hos Esther og Gunnar, Mosevej 3.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30

Kirkebil  kan bestilles hos Snedsted Turist-
busser på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til 
søndagsgudstjenester i Hundborg og Jannerup.
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Møder i Missionshuset
Kl. 19.30 hvor intet andet er nævnt

Søndag d. 28. december. kl. 19.00 
Julefest v. Henning Fillipsen Koldby.

Bedeallianceuge:

Tirsdag d. 6. januar hos Katja og Henrik J.  
Andersen, Kanalvej 21, Jannerup.

Onsdag d. 7. januar hos Esther og Gunnar 
Kristensen, Mosevej 3, Hundborg.

Torsdag d. 8. januar hos Mary Harregård,  
Mosevænget 38, Hundborg.

Torsdag d. 15. januar 
Kristendomsundervisning nr. 1 i Thisted.

Torsdag d. 22. januar 
Årsmøde v. missionær Jens Peder Dahlsgård, 
Nykøbing Mors.

Torsdag d. 5.  februar 
Kristendomsundervisning nr. 2 i Hundborg.

v e s t e r  va n d e t

Møder i KFUM / KFUK
28.12.14 Juletræsfest i Sognegården
16.01.15  Nytårskur hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, V. Vandet
27.02.15    Generalforsamling hos Conny Poulsen, Refsvej 73 st. th.,  

Thisted

BIBELTIME MED START KL. 19.30:
03.12.14   hos Betty og Svend Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted
07.01.15  hos Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet
03.02.15    Vi deltager på KFUK i Thisted v/Gunnar Andersen,  

Øster Vandet. Det nytter at hjælpe …
03.03.15  Vi deltager på KFUK i Thisted v/Finn Feilan, Hanstholm  

Pilgrimsvandring og retræte

Danmission
Onsdag den 10/12 kl. 
14.30 hos Louise Krøyer, 
Hundborgvej 42, Thisted.

Onsdag 21/01 kl. 14.30 
hos Marget Rysbjerg, 
Nørre Mølle 33, Thisted.

Ingen møde i februar.
Alle interesserede er hjer-
teligt velkomne!



Børneklubben
Samles i missionshuset, Hellebjerg 1, lørdag i ulige 
uger kl. 14.00-15.15 hvor ikke andet er nævnt. 

Lørdag d. 6. december 
Børneklub.

Mandag d. 29. december 
Julefest i missionshuset kl. 19.30.

På gensyn i det nye år lørdag d. 17. januar 2015. 
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye børn.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.
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Legestue Hver tirsdag kl. 10-12, Helle-
bjerg 1. Mød op til et par hyggelige timer.  
For alle børn fra 0-3 år og deres forældre.

Bedemøde 
Hvor ikke andet er nævnt, er der bedemøde 
hver torsdag kl. 18.45 på Mellemvej 11.

Husk at se www.imthy.dk for møder andre  
steder i området.

Mark. 4,40-41
Så sagde han til dem: »Hvorfor er i bange? Har I 
endnu ikke tro?« Og de blev grebet af stor frygt og 
sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden 
både storm og sø adlyder ham?«

Møder i Missionshuset
Mandag d. 1. december 
Vi laver juledekorationer.

Onsdag d. 3. december 
De ni læsninger i Vang kirke kl. 19.30.

Mandag d. 29. december 
Julefest i Vang Missionshus. Tale ved Tage 
Grønkjær, Klitmøller. Kom og hjælp os med at 
nå 4 gange  rundt om juletræet.

Torsdag d. 8. januar 
Generalforsamling.  
Tale ved Richard Hove Nielsen, Vang.

Uge 3 – Bedeallianceuge rundt i hjemmene:

Mandag d. 12. hos Aase og Hans Korsgaard, 
Tvorupvej 54.

Tirsdag d. 13. hos Elly og Richard Hove Nielsen,  
Trapsandevej 51.

Onsdag d. 14. hos Mette og Thomas Bang  
Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Torsdag d. 15. hos Ingeborg og Knud  
Kristensen, Mellemvej 11.

Mandag d. 19. januar kl. 18.00 
Kredsgeneralforsamling for Thykredsens  
søndagsskoler. 

Lørdag d. 24. januar 
Kredsfamiliedag i Thisted.  
Der startes med kaffe kl. 9.30.

Torsdag d. 26. februar 
Kredsmøde i Vang ved Peter Ringgaard, musik-
konsulent i region Nord. 

Missionsugen
Mandag d. 2. februar: Møde ved Bent Kjær 
Andersen, Hjørring.
Tirsdag d. 3. februar: Møde ved Bent Kjær 
Andersen, Hjørring.
Onsdag d. 4. februar: Gudstjeneste i Vang kirke 
ved Peter Østerby Jørgensen, Galtrup.
Torsdag d. 5. februar: Møde ved Mogens Aaen, 
Strandby.
Fredag d. 6. februar: Møde ved Henning  
Fillipsen, Koldby.
Lørdag d. 7. februar: »Min aften«.  
Fortæl om det du fik givet i løbet af ugen.
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  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

Gudstjenester på plejehjemmet Solgården i Hundborg

11. december kl. 14.30 LB 29. januar kl. 14.30 LB 12. marts kl. 14.30 LB

24. december kl. 10.00 HS 12. februar kl. 14.30 LB 26. marts kl. 14.30 HS

15. januar kl. 14.30 HS 26. februar kl. 14.30 HS

Dato Kirkeåret Hundborg Vorupør Jannerup Vang V. Vandet

December
04. december De ni læsninger 19.30 HS
07. december 2. s. i advent 10.30 HS 10.30 LB
09. december De ni læsninger 19.30 LB
14. december 3. s. i advent 14.00 LB 10.30 HS 09.00 HS
21. december 4. s. i advent 10.30 LB
24. december Juleaften 15.15 HS 14.00 LB 14.00 HS 16.30 LB 15.15 LB
25. december Juledag 14.00 HS 10.30 HS
26. december 2. juledag 10.30 HS1

28. december Julesøndag 14.00 LB 10.30 LB
Januar
01. januar Nytårsdag 13.00 LB 11.00 HS 13.00 HS
04. januar Helligtrekonger 10.30 HS 14.00 HS
11. januar 1. s. e. H3K 10.30 HS 14.00 HS 09.00 HS
18. januar 2. s. e. H3K 14.00 HS 10.30 HS
25. januar S. s. e. H3K 10.30 LB 14.00 LB
Februar
01. februar Septuagesima 14.00 LB 09.00 LB
04. februar Bedemøde 19.30 PØJ
08. februar Seksagesima 14.00 HS 10.30 HS
15. februar Fastelavn 14.00 HS 10.30 HS 13.00 LB
22. februar 1. s. i fasten 10.30 HS 14.00 LB
Marts
01. marts 2. s. i fasten 10.30 HS 14.00 LB 14.00 HS
08. marts 3. s. i fasten 14.00 HS 10.30 HS

1   Fælles for hele pastoratet.

LB = Lisa Bremer   ·   HS = Henning B. Sørensen   ·   PØJ = Peter Østerby Jørgensen/Galtrup


