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Vand til vin! – bevis contra tro?

Beretningen om Jesus, der ved brylluppet i 
Kana laver vand om til vin, er den første begi-
venhed, vi hører om Jesus som indledning til 
hans offentlige virke, der begyndte, da 
han var omkring 30 år. Forinden er han 
blevet fristet af Djævelen i ørkenen og 
døbt i Jordan floden af Johannes. – Men, 
hvad var det, der skete dér ved brylluppet i Kana?

Det, at Jesus laver vand om til vin er ikke et bevis på 
noget som helst, men for den, der vælger at tro, er det et 
tegn fra Gud, tegn på, at han er Guds søn. – Et tegn, der 
som alle andre tegn altid kan tolkes og tydes i flere ret-
ninger, – der kan tros eller forkastes.

Jeg kan huske en kollega, der fortalte følgende: I en kon-
firmandtime, talte de om tro i modsætning til viden. Han 
spurgte konfirmanderne, om de kunne bevise, at deres 
far eller mor elskede dem. En dreng påstod, at det kunne 
han. – Hvordan? Jo, min mor, hun giver mig tøj og vasker 
mit tøj. – Jamen, siger præsten. Det kunne da f.eks. være, 
at din mor gjorde det, fordi det ud ad til skulle se pænt 
ud.  – Drengen fortsatte. Min mor laver også mad til mig 
hver dag, smører min madpakke hver dag. Præsten 
sagde: Det gør din mor bare fordi hun ellers ville blive 
anklaget af vanrøgt. – Lige meget hvad drengen anførte 
som beviser for, at hans mor elskede ham, så afviste 
præsten det, og sagde at det kunne skyldes selviske og 
skjulte lumpne motiver. – Til sidst, da drengen var trængt 
helt op i en krog, udbrød han: Jamen, jeg tror nu alligevel, 
at min mor elsker mig. – Og det er jo også det eneste svar, 
der giver mening på det spørgsmål.

Jesus træder frem, ind på scenen, med noget så usikkert 
som et tegn. Vi får ikke mere at henholde os til. Men 
således er vi også livet igennem, – m.h.t. det, der betyder 

allermest for os - altid udleveret til tegn. Vi har 
aldrig andet end tegn på kærlighed f.eks. at 
holde os til. Kærlighed kan aldrig gøre sig 
synlig ved andet end tegn, – tegn vi kan tyde 

og tolke, tegn, som vi kan tro på eller 
forkaste. Smilet kan jo være falskt, hånd-
trykket kan være for at narre én, – og det 
man siger, kan være løgn.

Den, der vil bevise sin kærlighed, så der ikke skal kunne 
rejses tvivl om den, skal man for alvor være på vagt og være 
mistænksom overfor og tillægge skumle motiver. Ægteman-
den, der hiver en dyr ring op af lommen til konen, og siger, 
at her har du beviset på, at jeg elsker dig, og kun dig, – han, 
kan man godt regne med, har noget, der skal skjules.

Taler man om livets afgørende og fundamentale forhold, 
både det, vi har sammen, og det, der betyder allermest 
for en selv, – alt dette er egentligt altid noget usikkert 
noget, – altid noget, hvor til vi kan stille spørgsmålet 
»passer det«. Og svaret er altid – og altid, ikke andet end, 
troens ja eller nej. Man kan aldrig bevise det.

Den del af livet, som man kan bevise, som man logisk og 
eksakt kan slutte sig frem til, det er ikke den del, der 
bærer og holder vort liv oppe. Det er ikke det, vi tror på 
og lever på. Det jeg anser for at være det gode, det der er 
værdifuldt, det jeg agter og bøjer mig for, kan jeg aldrig 
bevise. Men det er det, jeg tror på. Det, der er sandheden 
i vort liv, det, der giver en oplevelse, en tryghed, en ind-
sigt, er alt sammen noget, der består af tegn, som vi så 
kan tolke og tyde, som kærlighed f.eks.

Hele Jesu liv og virke, var en lang række af tegn fra him-
len til os mennesker, hvor spørgsmålet ikke er, om de 
passer, - men hvor man skal spørge: Er det det, du vil 
leve af og leve videre på? Tror du på, at sådan er Gud, - 
sådan vil Gud være og tage hånd om dig til evig tid?

Af Henning B. Sørensen



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.bjoerndal@gmail.com

3

Ikonerne fra konfirmanderne
Siden adventstiden er Hundborg kirke pyntet med 
nogle virkelig flotte Ikoner, som konfirmanderne la-
vede, som en del af deres undervisning.
Som en gammel tradition er disse ikoner også lavet 
på træ. For ikke at gøre det for svært, fik konfirman-
derne et stort udvalg af fotografier af deres kirker, som 
de så skulle bearbejde og male rammen dertil. Der er 

f.eks. Moses med stentavler, som kan ses i Hundborg 
kirke eller Jesus i båden, som kan ses som altertavle i 
Vorupør. Men også nadverscenen fra Jannerup kirke, 
krucifiks fra Vang kirke og fuglen Føniks fra Hund-
borg kirke var med. En del af disse ikoner kan ses på 
titelsiden her i Kirkenyt og endnu flere kan stadig ses 
i Hundborg kirke.

Pilgrimsvandring i Nationalparken Thy
Fra onsdag den 13. til søndag den 17. maj inviterer 
Viborg pilgrimscentret igen til en pilgrimsvandring i 
Nationalparken Thy. Der er mulighed for at deltage 
alle dage til vandring og gudstjenester, men man er 
også velkommen kun enkelte dage, eller bare til en 
enkel gudstjeneste. Lørdag den 16. maj starter gruppen 
deres vandring i en af vore kirker, nemlig Vester Van-
det kirke med gudstjeneste kl. 10.30. Alle interesse-
rede er meget velkommen til at deltage. Hele program-
met kan ses på: www.viborgpilgrimscentrum.dk

Pilgrimsvandringen er en grundmenneskelig måde at 
udtrykke sin søgen på for den, der leder efter mening 
og mål for sin livsvej. Den er at gå på den ydre 
vej for at finde den indre vej. Den er at gå i 
langsomhed og enkelhed, stilhed og fællesskab, 
åndelighed, bekymringsløshed og frihed. Pil-
grimsvandring er derved ikke en flugt fra virke-
ligheden, men en mulighed for at møde den. En vir-
kelighed, der giver plads og tid både til mig og Gud, 
for bønnen er vandringens hjerteslag og puls.

Thisted Provstis  
årlige fælles 

friluftsgudstjeneste
afholdes i år 2. pinsedag, mandag 
den 25. maj, kl. 11.00 ved Hotel 
Vilsund Strand (Ved Stranden 2, 

Vilsund, 7700 Thisted).
Medvirkende: 

Nordvestjysk pigekor og  
FDF-orkestret Thisted

KFUM-spejderne fra Nors 
FDF fra Thisted, Hillerslev  

og Sennels
Præsterne i Thisted Provsti.

Medbring frokostkurv  
og klapstol/tæppe.

Vel mødt!

Experience the Christian fellowship across nationality,  
language, culture and church-denominations!

(Oplev det kristne fællesskab på tværs af trossamfund,  
sprog og nationalitet!)

We invite everyone in Thisted Kommune,  
who might be interested to

(Alle interesserede i Thisted Kommune inviteres til)

Taizé-gudstjeneste
Thursday,  May 7th at 19.00 in Hillerslev Kirke 

Songs of praise – prayer – meditation – candle light 
(Bøn – stilhed – lystænding – lovsang)

Songs and readings in different languages
(Sange og læsninger på forskellige sprog)

Please spread the news to anyone, who might be interested!
(Gør venligst andre, som kunne have interesse,  

opmærksom på arrangementet!)

(Hillerslev-Kåstrup menighedsråd og kirkerne  
i Thisted provsti)
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Godt nytår til alle. I skrivende stund er stillingen som 
fuldtidspræst opslået med ansøgningsfrist den 3/2. Det 
tager lidt tid at få ophævet bopælspligten på halvtids 
stillingen i kirkeministeriet, så den vil blive opslået lidt 
senere. Så bliver det jo spændende at se, hvor mange 
ansøgere der kommer. Ifølge mine kilder er der virke-
lig mange ansøgere i storbyerne, mens udvalget er til 
at overse her i udkants Danmark. Vi håber det bedste.

Ellers har vi fået midler fra Provstiet til en ny service 
bygning i Jannerup og montering af el-varme i Jan-
nerup kirke, da varmeforsyningen her er den dyreste 
i landsdelen, målt på antal tjenester. Provstiet vil 
fremover hvert år afsætte 500.000 kr. til energibespa-
rende projekter i kirkerne. Vi har fået en stor andel af 
midlerne i 2015, så der bliver også råd til at rette 
tekniske fejl begået i sognehuset.

Der er også afsat midler til en renovering og udvi-
delse af materielgården i Hundborg og efter hård kamp 
har vi fået lov til at købe en minilæsser. Vi tror på, at 
det virkelig bliver en gevinst for arbejdsmiljøet.

På grund af en tragisk ulykke har Sitse Dahl ønsket at 
udtræde af rådet ultimo 2014 og det har rådet natur-

ligvis accepteret. Vi vil sige tak til Sitse for en loyal og 
ihærdig indsats og håber, at hun igen får lyst til at gøre 
en indsats for kirken på et senere tidspunkt. Lene Jør-
gensen, Astrupvej har overtaget hendes plads i rådet og 
på det konstituerende møde overtog Lene Jørgensen 
Sitses plads som kasserer, ellers er konstitueringen 
uændret. Af forskellige årsager havde jeg bedt rådet 
finde en ny formand. Ingen i rådet ønskede at overtage 
denne opgave, så I må trækkes med mig lidt endnu.

På personale siden har vi haft Miriam i et samarbejde 
med Sjørring kirkegård.  Sjørring ønsker fremover at 
benytte Mirian fuldtids, så vi vil takke hende for en 
dygtig indsats og håbe, at hun vil savne rødderne i 
Hundborg bare en lille bitte smule.

Nyd nu, at foråret er på vej. Tage

Hundborg-Jannerup

Menighedsrådsmøder  
i Hundborg-Jannerup
17. marts - 22. april - 26. maj - 16. juni -  
18. aug. - 15. sept. - 13. okt. - 17. nov.

Vester Vandet

Vi har haft Vang murer til at lægge tagpap ind i en 
bærende søjle på loftet under klokkekammen på Vester 
Vandet Kirke. Det er med andre ord vestgavlen, vi er 
inde og se, om vi kan ændre på. Vi har et ønske om at 
stoppe indtrængende regnvand, som dog kun kommer, 
når det regner og blæser direkte fra vest – lige ind over 
Vandet sø! Da vi havde besigtigelse på det sted, hvor 
vores nye Bruno Christensen 2014 orgel skulle stå, 
nemlig på pulpituret, allerbagerst i kirken, lå der en 
ordentlig vandpyt netop på det sted, orgelet skulle stå.
Vi blev meget opmærksomme på, at vi måtte arbejde 
på at finde ud af, hvordan vandet kom ind i kirken. 

Arkitekt Asger Thomsen undersøgte sagen nøje, og 
han kom frem til, at der skulle fremstilles en ny, vand-
tæt inspektionsluge i vestgavlen, der hvor man inspi-
cerer klokkerebet. Desuden skulle der laves en vandtæt 
spærring i den murstenssøjle, der støtter klokkekam-
men indvendig på kirkeloftet. Det blev Vang murer, 
der fik jobbet med at udføre denne spærring.
Som de to fotos viser, er der fjernet tre skifter »akustik 
mursten« – det er dem med store huller i – og så er 
der indlagt et lag tagpap, som skal stoppe vandet og 
lede det ud på gavlens yderside, eller ind på søjlens 
inderside, så det kan tørres af den ventilation, der er 
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Vang

2014, har været et år hvor Flemming gik på pension, 
og hvor først Ingeborg måtte forlade menighedsrådet 
og senere Annette Skou, begge grundet personlige 
årsager. Dette har medført at vi har sagt goddag, først 
til Niels Kjeldbjerg og siden Thomas Kristensen.

Det har været året hvor der er lavet opslag til nye 
præster og denne gang sammen med et nyt sogn og 
hjerteligt velkommen.

Nu afventer vi ansøgere og håber på at finde to nye 
præster der kan gå til opgaven, på forhåbentligt deres 
helt personlige måde og dermed sætte deres præg og 
være med til at berige vores nye femsogns pastorat.

Vang præstegård, er i skrivende stund i gang med at 
blive gjort klar til at modtage dens nye beboere.

Niels har taget et stort læs med at sørge for, at der blev 
holdt gang i processen, det vil jeg gerne takke for.

Vi har som noget nyt, gennem det sidste år haft en 
fælles regnskabsfører i Anika Hove. Det lader til hun 

trives og er dygtig i sit arbejde og det er vi meget 
glade for.

Vi kan nu spændt vente på hvad 2015 bringer og i 
mellem tiden være glade for den indsats vore konsti-
tuerede præster leverer til os. En Stor tak til jer, jeg 
syntes I går ind til opgaven på en dejlig måde.

 Suzanna C Andersen.

Menighedsrådsmøder i Vang 
10. februar kl. 19.00: Tvorupvej 36.

5. marts kl. 19.30: Fælles menighedsrådsmøde

21. april kl. 18.00: Rodals Bakke 3

26. maj kl. 19.00: Trapsandevej 26A

30. juni kl. 19.00: Mellemvej 4

11. august kl. 19.00: Klostergårdsvej 6

8. september kl. 19.00: Djernæsvej 8

6. oktober kl. 19.00: Tvorupvej 36

24. november kl. 19.00:  
Konstitueringsmøde, Rodals Bakke 3

på kirkeloftet. Kirken er naturligvis åben oventil, og 
isoleret på loftet nedadtil. Vi har sikkert ikke helt 
fjernet risikoen for at få vand ind ved vestgavlen, men 
vi håber da, at den nye låge, samt tagpapspærren vil 
hjælpe noget på problemet. Det nye orgel vil ikke 
kunne tåle indtrængende vand, selv om dets bagside 
er udført af vandfast krydsfiner plade.
Vi har ved udgangen af 2014 afsluttet orgelprojektet, 
inkl. de nævnte præventive »afværge«-foranstaltnin-
ger. Vi har fået installeret en orgelvarmer, der skal 
tænde, hvis fugtighedsprocenten ved orgelet bliver for 

høj. Vi skal naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at det 
nye orgel skal kunne bruges i mange år – gerne op til 
100 år! 
Her ved starten af 2015 glæder vi os over, at der nu er 
ro om orgelsituationen i Vester Vandet kirke, efter 
mange års tovtrækkeri om denne sag. Nu skal vi af-
holde en indvielse. 
Vi har Thisted Kirkes dygtige organist, Preben Nørgård 
Christensen i tale om at spille til denne indvielse, men 
han er jo en travl optaget mand. Vi prøver at få en 
dato frem – gerne i foråret 2015.

Problemet er blevet løst



Døbte
02.11.2014 Stephanie Kær Møller, Mellemvej 16, - Vang kirke
15.11.2014 Daniel Moeslund Hounisen, Vorupørvej 178, - Hundborg kirke
16.11.2014 Daniella Thamani Msole Mortensen, Mosevænget 44, - Hundborg kirke
16.11.2014 Sophia Vestergaard Mose, Møllestien 1, - Hundborg Kirke
22.11.2014 Silke Sofia Arnsbæk Dahl, Møllestien 2, - Hundborg kirke
23.11.2014 Kaja Skytte-Folkmann, Faddersbøl Bro 7, - Vang kirke
14.12.2014 Lia Marie Damgaard Bjerre, Thorstedvej 123, - Vester Vandet kirke
11.01.2015 Emma Ginnerup Toftdahl, Rosvangvej 45, - Vang kirke
25.01.2015 Magnus Bendtsen Thomsen, Jannerupvej 13, - Hundborg kirke
25.01.2015 Marco Skydt Jørgensen Brinck, Dybdalsgave 19, - Hundborg kirke
01.02.2015 Noah Borregaard Schultz, Vorupørvej 175, - Hundborg kirke

Viede
15.11.2014  Henriette Hounisen og Kim Moeslund Hounisen, Vorupørvej 178, - Hundborg kirke
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07.01.2015 Gerda Hansen, Hovedgaden 8 Snedsted, - Vorupør kirke
08.01.2015 Anine Jeppeson, Bredkærvej 9, - Vorupør kirke
16.01.2015 Elna Rasmussen, Toosholmvej 1, - Vorupør kirke
17.01.2015 Bente Rasmussen Strunk, Nystrupvej 1, - Thisted sygehus kapel
17.01.2015 Jørgen Peter Jørgensen, Frejasvej 3, - Vang kirke
19.01.2015 Arne Kloster Hedegaard, Vorupørvej 65, - Hundborg kirke 
24.01.2015 Kenneth Reinbach Odgaard Hansen, Rodals Bakke 27, - Vang kirke

Døde

Her i midten af januar er præstesituationen den samme. 
Vi er glade for, at Lisa Bremer og Henning Sørensen vil 
hjælpe os, indtil der bliver ansat to nye. Det bliver spæn-
dende og se hvem og hvor mange der har lyst til at søge 
stillingerne.
Sidst i november havde vi en dejlig sogneaften med Verner 
Paulsen, der denne gang fortalte om Kristendommens 
historie. Han startede i Palæstina og endte i Vorupør, hvor 
han fortalte om vækkelsestiden, om fiskekompagniet og 
om forskellige personer fra den tid, blandt andet Jens 
Munk Poulsen. Der var pæn tilslutning, og snakken gik 
livlig over det overdådige kaffebord bagefter. Tak til da-
merne der bagte, og tak til Verner Paulsen for det inter-
resandte foredrag. 
Julekoncerten med Nykøbing Mors Hjemmeværnsmusik-

korps var en succes. Korpset levede op til deres titel som 
landets bedste Hjemmeværnskorps. Så havde vi også i år 
juletræsfest og luciaoptog for børnene d. 13. dec. Der kom 
desværre ikke så mange, men det blev alligevel til en hyg-
gelig eftermiddag med sang og dans omkring juletræet.
Menighedsrådet har fået bevilget et beløb til bl.a. at få 
plantet læhegn omkring kirkegården. En del af træerne er 
gået ud. Med hensyn til opvarmning af kirken er der taget 
kontakt til en expert på området. Det kniber med at få 
varmet kirken op indenfor det lovede tidsrum, og det 
bliver derfor uøkonomisk. Graverhuset er blevet istandsat 
efter indbruddet i efterår. Arbejdsredskaberne er anskaffet 
igen, så nu håber vi, at vi får lov til at beholde dem.
Herefter Dagmar og Egon vil vi ønske alle en go’ vind.             

Vorupør Menighedsråd

Vorupør
n y t  f r a  m e n i g h e d s r å d e n e
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Hvor mange æg lagde 
hønen til påske?
Tip: Det er nemmere  
at tælle æggene, hvis  
du først farver dem.

Så var der hønen, som havde fået feber – og kun kunne  
lægge hårdkogte æg.

Læreren spørger Karin: »Ved du, hvad der skete med Jesus i påsken?«
Karin svarer straks: »Nej,vi var på ferie i påsken.«

Hvorfor lægger høns æg?
Jamen hvis de kastede dem, ville de blive knust!

Her på billedet kan du se,  
hvad der skete påskemorgen.

Hvis du ikke kender til  
historien, så bed dine  

forældre fortælle den for dig.  
I kan også læse den i børne- 

biblen eller den store
bibel. Historien står i  

Matthæusevangeliet 28.

Spejdernyt
Vi er startet godt op her i det nye år med en legeaften 
i Sognegården. Nytårsparaden var i år i Ø. Vandet 
Kirke, med efterfølgende kaffe og rundstykker i spej-
derhytten. Her i den kommende weekend, skal vi på 
Nytårs weekend/Nytårs kur. Alle spejdere med fami-
lie er indbudt og vi starter med bowling. Herefter tager 
vi i »Knakken«, Thisted DDS spejderhytte. Senere på 
weekenden skal vi besøge CF kasernen.

Ellers gik vores julestue i Sognegården 1. søndag i 
advent over al forventning. Der var stuvende fyldt med 
købelystne og glade folk. Alt blev udsolgt og alle 
havde en hyggelig eftermiddag. Tusind tak til alle jer, 
der støttede op om julestuen.

Søndag d. 7. dec. var vi med til præsteindsættelse i 
Ø. Vandet Kirke af vor nye præst Annie Krog Fol-
dager. Med faner og provst blev Annie behørigt ind-
sat. Spejderne vil gerne benytte lejligheden til at 

byde Annie velkommen, og ser  
frem til et godt samarbejde.                                                                                                                                     

Program for de næste par måneder: 15. feb. Fastelavn. 
Vi starter i V. Vandet Kirke kl. 13.00 til fastelavns guds-
tjeneste, og herefter tager vi alle i Sognegården til 
tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe/kakao og meget 
mere. Mød op til en hyggelig eftermiddag. 

Snart er vi på den anden side af Kyndelmisse, dagene 
bliver længere, måske vinteren strenges. Et er sikker 
vi går imod lysere tider og udendørs aktiviteterne 
presser sig på, og det vil vi nyde. 

Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 
til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid 
velkommen.

Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97  97 71 50, 
mail: steffenoddershede@mail.dk
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Kirkebetjent/
Graver

Holger Poulsen
tlf. 24 61 95 32
hpgraver@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

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

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

Kasserer Lene Stærk
tlf. 29 82 30 75 
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
kagga82@hotmail.com

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

Jytte Mikkelsen
tlf. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk
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p e r s o n a l e  o g  m e n i g h e d s r å d

v e s t e r  va n d e t

Danmission Vandet-kredsen
Alle møder kl. 14.30

Onsdag d. 18 marts hos Rita Nørgård,  
Bakken 4, Nors.

Onsdag d. 22 april hos Rosa Hansen,  
Egshvilevej 5, V. Vandet.

Onsdag d. 20 maj hos Anne Marie Ranneries, 
Dr. Louise Gade 12 B, Thisted.

Onsdag d. 10 juni hos Marie Skårup,  
Markvænget 32 C, Thisted.

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

Vandet-Skinnerup 
Borgerforening

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 
hvor der er smagning af øllet fra brygningen 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-medl. 230 kr. 
Tilmelding senest 18. februar.
Anette: 42 80 93 02 / anb@privat.dk
Ruth: 97 97 70 01 / ruthbjoernskov@hotmail.com

8. april: Generalforsamling kl. 19.30 i Aulaen. 

KFUM / KFUK  
i Øster og Vester Vandet
FAMILIEKLUB
27.03.15  Besøgsaften på Hanstholm Asyl- 

center, Nørbyvej 1, Hanstholm.
19.04.15  Kirkekaffe kl. 9.00 hos Conny  

Poulsen, Refsvej 73 st. th., Thisted.
24.04.15  Spilleaften og rengøring i Aulaen, 

Toftholmvej 1, Vester Vandet.
29.05.15  Cykeltur i Arup – mødetid og  

-sted følger.
23.06.15  Grillaften kl. 18.00 hos Bodil og  

Peter Nielsen, Agerholmvej 11,  
Vester Vandet. Medbring selv kød, 
drikkevarer og service.

BIBELTIME MED START KL. 19.30 HOS:
03.03.15  Vi deltager på KFUK i Thisted  

v/Finn Feilan, Hanstholm.  
Pilgrimsvandring og retræte.

08.04.15  Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 
11, Vester Vandet.

06.05.15  Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, 
Vester Vandet.

03.06.15  Helle og Poul Alfred Kristiansen, 
Elmholmvej 1, Øster Vandet.

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.



Møder i bibelkreds 1
Torsdag d. 26. marts 
Bedemøde hos Ebba og Knud Kanalvej 27.     

Torsdag d. 23. april 
Bibeltime hos Lena og Finn Larsen,  
Jannerupvej 12.  

»At sige verden ret farvel«
Sogneaften v. bedemand Niels Ole Wensien 
– tirsdag d. 10. marts kl. 19.30 i Hundborg 
Sognehus

Foredraget tager tilhørerne med på en lille »hi-
storisk rejse« over udviklingen i begravelsesskik-
kene, som vi kender dem i dag og med såvel et 
historisk tilbageblik, som med udpegning af ti-
dens tendenser. Samtidig kommer vi omkring 
bedemandens opgaver i fortid og nutid. Der vil 
også ske en omtale af udgifterne i forbindelse 
med begravelser og bisættelser og  hvorledes 
tendenserne er i 2015. Alle er velkomne.

Menighedsrådene i pastoratet

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.00

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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a r r a n g e m e n t e r  i  m a r t s  -  a p r i l  -  m a j

Møder i Missionshuset
Kl. 19.00 hvor intet andet er nævnt

Torsdag d. 5 marts kl. 19.30 
Kristendomsundervisning i Thisted (nr. 4).

Missionsuge

Mandag d 9. marts. Preben Hansen, Ålborg.

Tirsdag d. 10. marts. Bent Kjær Andersen, 
Hjørring.

Torsdag d. 12. marts. I Kirken v. Peter Østerby 
Jørgensen.

Fredag d. 13. marts. Simon O. Pedersen, Lemvig.

Torsdag d. 9. april 
Missionær Henrik Dideriksen, Skive.

Tordag d.  16. april kl. 19.30 
Kristendomsundervisning i Thisted (nr. 5).

6.-7. maj 
Kredsmøde. Bibelundervisning i Thisted,  
v. Jørgen Hedager.

Torsdag d. 21. maj kl. 19.30 
Kristendomsundervisning i Thisted (nr. 6).

Torsdag d. 28. maj kl. 19.30 
Kristendomsundervisning i Thisted (nr. 7).

6.-11. juni 
Teltmøder i Vildsund. Se program senere.

Sangaften i  
Hundborg Sognehus
Tirsdag d. 28. april kl. 19.30

Vi gentager succesen, og aftenens sangleder er:
Organist: Henrik Juul Andersen. Alle er vel-
komne. Menighedsrådene i pastoratet

Påskekoncert  
i Hundborg kirke
Palmesøndag d. 29. marts kl. 19.30
Medvirkende: Kristine Frøkjær, sang.  
Inger Rasmussen, klaver. Steen Karlsen, fløjte. 
Francesc Gomez, cello. Alle er velkomne.

Menighedsrådene i pastoratet



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

14. marts - 28. marts  
11. april - 25. april  
9. maj - 23. maj

6. juni: Afslutning før sommerferie hos  
Ingeborg, Mellemvej 11.  

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Stof til næste nummer for juni, juli og august 
bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com 

- allersenest mandag d. 20. april.
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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.

Romerbrevet kap. 12 vers 2 
Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer for-
vandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, 
hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager 
ham, det fuldkomne.

Møder i missionshuset
Torsdag d. 19. marts 
Møde v/Per Hauge, Vinderslev.

Torsdag d. 16. april
Pakkefest v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, 
Strandby. Overskuddet går til fordel for Sømands-
missionen og til vedligeholdelse af missionshuset.

Fredag d. 8. maj 
Konfirmandfest v/missionær 
Henrik Dideriksen, Skive.

På kredsplan:

Onsdag d. 6. maj – torsdag d. 7. maj 
Bibelkursus i Thisted missionshus.

Fra lørdag d. 6. juni til torsdag d. 11. juni 
Teltmøder i Vildsund   

Bibelstudieaften
Torsdag d. 28. maj hos Ingeborg og Knud,  
Mellemvej 11 Vang.

Mød Hans Berntsen i Vorupør
Kom og vær med til et arrangement i Vorupør Kirkecenter 17. marts. kl. 19.00. 

Hans Berntsen kommer og fortæller om hans mangeårige virke. Han holder møder over 
hele landet hvor budskabet om Guds kærlighed, evangeliets forvandlende og helbredende 
kraft forkyndes og praktiseres igennem personlig forbøn. 

Vorupør Menighedsråd
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  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

1 = Gudstjeneste IM i bedeugen
2 = Påskekoncert med Rendsammen
3 = stillegudstjeneste med nadver i centrum
4 = meditativ gudstjeneste til Jesu dødetime
5 = Påskegudstjeneste med konfirmandjubilæum

6 = Gudstjeneste på tysk
7 = Konfirmation
8 =  Gudstjeneste med pilgrimsgruppen  

fra Viborg (se omtale side 3)
* = Kirkekaffe efter gudstjenesten

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

Dato Kirkeåret Hundborg Vorupør Jannerup Vang V. Vandet
Marts
08. marts 3. s. i fasten 14.00 HS 10.30 HS
12. marts Torsdag, bedeuge 19.00 PØJ1

15. marts Midfaste 09.00 LB 10.30 LB
22. marts Mariæ bebudelse 10.30 HS 09.00 LB
29. marts Palmesøndag 19.302 10.30 LB 10.30 HS *
April
02. april Skærtorsdag 10.30 HS 19.30 LB3

03. april Langfredag 10.30 HS 15.00 LB4 09.00 HS
05. april Påskedag 10.30 HS5 09.00 LB
06. april 2. påskedag 12.30 LB6

14.00 LB
09.00 HS 10.30 HS

12. april 1. s. e. påske 09.00 HS 10.30 HS
19. april 2. s. e. påske 09.00 HS 10.30 HS 09.00 LB *
26. april 3. s. e. påske 10.30 LB 09.00 HS
Maj
01. maj Bededag 10.30 LB7

03. maj 4. s. e. påske 10.30 LB7 09.00 HS 10.30 HS
10. maj 5. s. e. påske 10.00 LB7 14.00 HS 10.30 HS
14. maj Kr. himmelfart 09.00 HS 10.30 HS
16. maj Lørdag 10.30 LB8

17. maj 6. s. e. påske 10.30 LB 09.00 HS
24. maj Pinse 10.30 HS 09.00 HS 09.00 LB *
25. maj 2. pinsedag Fælles gudstjeneste for hele provstiet ved Vilsund Strand - se side 3
31. maj Trinitatis 10.30 LB
Juni
07. juni 1. s. e. trinitatis 09.00 HS 10.30 HS 10.30 LB

Gudstjenester på plejehjemmet Solgården i Hundborg
12. marts kl. 14.30 LB 23. april kl. 14.30 LB 04. juni kl. 14.30 LB
26. marts kl. 14.30 HS 07. maj kl. 14.30 HS 18. juni kl. 14.30 HS
09. april kl. 14.30 HS 21. maj kl. 14.30 LB


