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Hej, jeg er ny i Thy. . .
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... og vil gerne sige tak for den dejlige velkomst her! I har 
modtaget min mand og mig så varmt og hjerteligt, at vi 
allerede føler os hjemme! Vi har mødt en hel masse men-
nesker, mange med lune og et glimt i øjet, det er herligt! 
Thy har fra første dag vist sig fra sin skønneste side – folk, 
Vesterhavet og nationalparken.

Selv er jeg født i Århus, men jeg voksede op i Herning. 
Fra jeg var 12 år, havde jeg et stort ønske om at gøre 
verden bedre. Men hvordan? Ved at være præst, tænkte 
jeg, og det tænker jeg stadig. For kristendommen går ind 
for alle mennesker.
Før jeg begyndte at læse teologi i Århus, København, 
Oxford og Heidelberg, lærte jeg sprog i Berlin og Paris.

Mit ønske om at være præst gik i opfyldelse, da jeg blev 
sognepræst i Sønderjylland. Der var jeg i 12 år. De sidste 
par år har jeg boet i København, mens jeg skrev på en 
bog sammen med min mand, 
og i Berlin hvor jeg har været 
knyttet til Den danske Kirke.

I Berlin holdt jeg gudstjenester 
for udenlandsdanskere og unge 
på gennemrejse, hjalp til med 
julebasar og holdt familieguds-
tjeneste med krybbespil for 
børn. Samtidig har min mand 
og jeg fortsat været i gang med 
at skrive historier om Jesus 
som barn, der opdager sine 
særlige evner, og miraklerne 
begynder at ske!

Jeg glæder mig rigtig meget til 
at være præst blandt folk på 
landet, og så pludselig at have 
hele fem sogne! Det er betagende at få lov til at være i 
naturskønne Thy, med kirker og altertavler i særklasse 
samt leve i omgivelser, der kan tage pusten fra en! I fæl-
lesskab skal vi i gang med så mange nye ting og fort-
sætte de gode traditioner vi har. Jeg vil gerne være præst 
for alle. Ingen skal glemmes. Når det er sagt, må jeg – som 
præst – naturligvis også tænke på, at de raske, som Jesus 
siger, ikke har så meget brug for læge. Nogen trænger 

mere til hjælp, omsorg og trøst end andre, men alle skal 
have mulighed for at få del i Guds ord. Hver gode tanke 
forbedrer vores liv en smule, og når gode tanker så be-
gynder at danne et fælles åndeligt netværk, kommer der 
gang i noget, der virkelig batter!

I kristent øjemed kører vi bedst ved at udvikle vores 
planer i overensstemmelse med Skaberens overordnede 
vision, som den er lagt fast på biblens første side:

»Lad os skabe menneskeheden...!‹« Eller som Jesus, den 
gode hyrde, siger: »Der skal være én hjord!« Kære Gud, 
lad vores forehavender være bidrag til, at vi alle, som er 
din store menneskehed, kan leve her på planeten i fred 
og harmoni! Lad os bidrage til en verden uden had, krig 
og terror! Til en menneskehed, som bliver til et billede 
på den kærlige Gud, ved at den samarbejder og værner 
om vores særpræg og forskelligheder. Gud sætter solen 

og månen på himlen, lader 
jorden give frugt, så hver enkelt 
dag kan blive til en god dag. 
Sådan starter biblen. 

Hver skabelsesdag skal være en 
god dag!

Med Guds nåde kan vi alle 
være medarbejdere på at skaffe 
os flere rigtig gode dage og få 
del i Guds evige liv og livsglæ-
de. Når vi tænker på det i 
mindre format, har vi vores 
udfordring her og nu i vores 
fem sogne, der ønsker at ar-
bejde sammen. Det gavner 
enhver af os. Glæden driver 
værket. Så kan vi få det rigtig 

godt sammen. For at opnå fremskridt må vi bevare det 
gode, vi har, og udvikle det gode, vi vil have! Jeg er Livet, 
siger Herren. Med Guds nåde kan vi være Livets og 
Livsglædens små og store medarbejdere!

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle og ønsker jer 
en rigtig god dag!

Med hjertelige hilsner sognepræst Anne Marie Nande

Sognepræst Anne Marie Nande 
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Præster i Hundborg/Jannerup, Vang, Vorupør og Vester Vandet
Anne Marie Nande 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, tlf. 97 97 40 14 
– anmn@km.dk. Træffes ikke mandage.  
Ferie: 11.-17. juli og 16.-24. august. 

Helle Sommer Kjærgaard 
Lyngbyvej 36, Lyngby, 7755 Bedsted, tlf. 97 94 12 00 
el. 21 38 86 65 – hsk@km.dk. Træffes ikke fredage. 
Ferie: 22. juni - 6. juli. 

Præstegården holder åbent hus
Fælles friluftsgudstjeneste i præstehaven søndag den 26. juli kl. 14.00

Sommerens kup! Grib den store kuglepen! Sæt kryds i 
kalenderen! Midt i årets skønneste sommertid fejrer vi 
grøn gudstjeneste med sol, sang og slabberas! Vi er fem 
sogne, der kan få dig i godt humør! Få smil på læben, 
kig forbi, mærk solen på kinderne og vær med til at 
høre en prædiken i det fri. Der serveres åndelig og anden 
føde – alt hvad hjertet og munden begærer. Der stilles 
stole ud i haven. Borde ditto. Der brygges den ene dam-
pende kop kaffe efter den anden. Og te. De store kander 
kommer på bordet. Og kager. 
Er der nogen, der kan bringe hjemmebag – eller lagkage? 
Fantastisk! Har du lyst til at bage, lyder mottoet: I ringer, 

vi springer! Så er dit lykketal: 97 97 40 14. Så vinder 
dine hjemmelavede kager en æresplads på kaffebordet! 
Vil man være på den helt sikre side, er det kærkommet 
at medbringe en klapstol eller et tæppe og sætte sig ud 
under åben himmel eller lejre sig i bøgetræernes skygge...
I tilfælde af regn følger vi menighedsrådenes forslag og 
slår paraplyerne ud. I tilfælde af orkan søger vi lynhurtigt 
ly i Vang kirke og præstegården.
Har nogen mulighed for at være frivillig, lave alter, 
brygge kaffe, bage kage? Så ring meget gerne 97 97 40 
14! Vi menighedsråd og præster glæder os til at hilse jer 
velkommen! Kærlige hilsner fra os alle

Anne Marie Nande  
byder til sommergudstjeneste 

i præstegårdshaven  



a k t u e l  i n f o r m a t i o n

4

Pilgrimsvandring
Lørdag den 5. september arbejder vi på en pil-
grimsvandring med udgangspunkt i Ræhr Kirke og 
slutpunkt i Nors Kirke.  Denne pilgrimstur bliver lidt 
anderledes;  vi forsøger at arrangere hestevognskørsel 
fra Ræhr Kirke til parkeringspladsen ved Isbjerg. På 

den måde kan man også deltage, selvom man ikke kan 
klare eller har lyst til at gå en lang distance.  Til gengæld 
bliver vi nødt til at have tilmeldinger og opkræve en 
deltagerbetaling til hestevognen. Hold øje med an-
nonce i Thistedposten og på: www.hanstedkirke.dk

Sogneudflugt
Menighederne i pastoratet indbydes hermed til sogneudflugt fre-
dag den 19. juni med afgang kl. 9.00 fra Sognehuset i Hundborg.

Vi besøger: Silkeborg museum, ørneshow, Mariager kirke/kloster 
med guide, tid på egen hånd i Mariager, samt aftensmad på hotel 
Postgården i Mariager.

Rådene sælger en let frokost samt drikkevarer på turen, alternativt 
køber/medbringer man selv. Pris for turen: 200 kr. inklusive af-
tensmad og entreer. 

Tilmelding til: Pia på tlf. 26 15 88 85 eller Tove på tlf. 97 97 42 23 
/ 29 10 49 09 senest d. 12. juni.

Menighedsrådene i Vang – Vorupør –  
Vester Vandet – Hundborg/Jannerup

Mariager Kloster

Mariager Kirke

Silkeborg Museum
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k o n f i r m a t i o n

Konfirmander 2015
Konfirmation i Vorupør 

kirke den 3. maj 2015
1. række fra venstre: 

Sara Kirstine Andersen, 
Ida Jensen, Elisa  

Mejlsø Andersen.
2. række fra venstre:

Lasse Bjerregaard Munk, 
Rasmus Munk Harre- 

gaard, Christoffer  
Vestergaard Jensen, 

Marcus Munk Wrkoslav, 
Frederik Franck  

Sørensen.

Konfirmation i Hundborg kirke den 10. maj 2015
1. række fra venstre: Mette Kristine Frank Larsen,  
Kian Kammersgaard Dinsen, Signe Brund Kristensen.
2. række fra venstre: Gustav Holst Menander, Emil Vestergaard 
Kristensen, Rasmus Immersen, Emil Kristensen, Mikkel Larsen.

Konfirmation i Vang 
kirke den 1. maj 2015 
Esther Marie Leegaard, 
Magnus Lukassen.



Døbte

01.03.2015  Sara Vestergaard Bovbjerg, Bjerregårdsparken 70, Hjerm 
– Hundborg kirke

14.03.2015 Liv Paula Haugstrup, Vorupørvej 144 – Hundborg kirke

Viede

14.02.2015 Pia Toftdahl og Knud Ivan Ginnerup, Rosvangvej 45 – Vang kirke
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17.02.2015 Klaus Harbo Hyldahl, Nytorv 3, Thisted – Vorupør kirke
17.03.2015 Emilie Margrethe Hansen, Solgårdsvej 14 – Hundborg kirke
21.03.2015  Carl Christian Immersen Pedersen, Røde Anes Vej 33 –  

Hunborg kirke
21.03.2015 Per Brusgaard, Bredkærvej 99 – Vorupør kirke
26.03.2014 Elna Agnetha Bakke, Solgårdsvej 14 – Hundborg kirke
31.03.2014  Martine Vestergaard Vorup, Vesterkærvej 1, Thisted –  

Hundborg kirke

Døde

Carl Nielsen-aften i Hundborg
I anledning af 150-året for komponisten Carl Nielsens 
fødsel er der musik og sangaften i Hundborg Sognehus 
d. 11. juni kl. 19.00.

Aftenen bliver med musikindslag, solo og fællessang.

De medvirkende er »Rendsammen«, som i dagens an-
ledning er udvidet med sangeren Kristine Frøkjær. Vi 
har taget udgangspunkt i, at ud over, at det er 150 år 
siden, at Carl Nielsen fødtes, så er det også 75-året for 
besættelsen. I Højskolesangbogens Melodibog fra besæt-
telsesåret 1940 er Carl Nielsen repræsenteret med ikke 
mindre end 35 melodier. Vi har sammensat et program 
bestående af de melodier, som vi synes er velklingende, 
og som vi vel at mærke synes er for lidt kendte. 

Rendsammen vil først præsentere en stribe mere eller 
mindre glemte Carl Nielsen-sange, som vi har arrange-
ret for sang, fløjte, bratch, cello og klaver. Ind imellem 

bliver der fællessang, hvor det bliver de mere kendte Carl 
Nielsen-melodier. Vi vil også kort præsentere Carl Niel-
sens bidrag til salmebogens melodibog, hvor Kristine 
Frøkjær vil synge »Tunge, mørke natteskyer« samt »Sænk 
kun du hoved du blomst«

Efter kaffepausen er der fællessang.

Vi fejrer 150-året  
for Carl Nielsens  
fødsel
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17.02.2015 Klaus Harbo Hyldahl, Nytorv 3, Thisted – Vorupør kirke
17.03.2015 Emilie Margrethe Hansen, Solgårdsvej 14 – Hundborg kirke
21.03.2015  Carl Christian Immersen Pedersen, Røde Anes Vej 33 –  

Hunborg kirke
21.03.2015 Per Brusgaard, Bredkærvej 99 – Vorupør kirke
26.03.2014 Elna Agnetha Bakke, Solgårdsvej 14 – Hundborg kirke
31.03.2014  Martine Vestergaard Vorup, Vesterkærvej 1, Thisted –  

Hundborg kirke

Nytænkning og lokalt ejerskab
Da jeg læste Præsteforeningens blad midt i marts 
– og så, at der var en stilling som sognepræst i 
Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester 
Vandet pastorat samt bistandspræst for provsten 
for Thisted provsti – håbede jeg med det 
samme, at det kunne blive mig. Det blev 
det, og det vil jeg gerne begynde med at 
takke menighedsrådene og provsten for.

Jeg er født i Herning i 1956 som den ældste af en søsken-
deflok på 5. Jeg blev teologisk kandidat fra Aarhus Uni-
versitet i 1993 og ordineret i Aalborg Domkirke, Bu-
dolfi kirke i 1996. Jeg bor i Lyngby, midt i Nationalpark 
Thy, sammen med min mand. Vi har tre voksne børn, 
som alle har haft en god barndom i Thy, men nu bor og 
studerer i København. Vi har boet her siden 1994, hvor 
min mand blev sognepræst i Vestervig og Agger Pastorat, 
men er nu ansat på Vestervig Kirkemusikskole.

Jeg har været konstitueret sognepræst i Snedsted pastorat, 
desuden en kort periode præst i Struer og i Glyngøre. 
Derefter var jeg centerleder på Limfjordscentret Do ver-
odde Købmandsgård i syv år og siden februar 2008 har 
jeg været ansat som udviklingskonsulent i KFUM’s So-
ciale Arbejde. 

I stillingsopslaget stod der at man søgte en præst som 
kan tale til og med alle, samt en præst som er imødekom-
mende, engageret og bredt favnende – det synes jeg, 
passer på mig, og det vil jeg bestræbe mig på at leve op 
til. Menighedsrådene ønsker også en præst som er ny-
skabende og vil være med til at samle pastoratet. I min 
ansøgning, skrev jeg:
I er et nydannet femsognspastorat, som kender hinanden, 
men som alligevel skal arbejde sammen på en anden 
måde end I er vant til. Her tænker jeg, at det må være 
vigtigt at have øje for hvert sogns særlige traditioner og 
ønsker og samtidig søge det, som kan samle. 

Jeg synes, det nye kirkeblad er et fint udtryk for det som 
kan samle, og jeg vil gerne i samarbejde med menigheds-
rådene, sognene og sognepræst Anne Marie Nande 
være med til at udvikle flere initiativer. 

I Tilsted sogn, hvor jeg skal være bistandspræst for prov-
sten i halvdelen af min arbejdstid, vil menighedsrådet 

gerne, at bistandspræsten engagerer sig i ud-
vikling af det diakonale arbejde i sognet. Den 
opgave vil jeg gerne være med til at løfte og jeg 
vil kunne bruge mine erfaringer fra mit ar-

bejde i KFUM’s Sociale Arbejde. Jeg vil 
lægge vægt på lokalt ejerskab og en 
drøftelse af de behov man ser i sognet. 

Jeg ser frem til at være jeres sognepræst/
bistandspræst og vil i samarbejde med sognepræst Anne 
Marie Nande og provst Mariann Amby gerne være med 
til at igangsætte nyt. Jeg er glad for højmessen som den 
er, men kunne tænke mig, at være en del af en arbejds-
gruppe, som kunne være med til at udvikle forskellige 
gudstjenesteformer, som kan passes ind i det kirkeliv, der 
er i sognene. Jeg synes det kunne være spændende at 
inddrage menigheden, børne- og ungdomsorganisatio-
ner, foreningslivet og andre interesserede – som kunne 
arbejde med, så der fra begyndelsen er både forståelse 
og lokalt medejerskab.

Jeg håber at enhver som kunne tænke sig et besøg, en 
samtale vil gribe fat i mig. Jeg vil naturligvis være at 
træffe på telefon og mail og jeg vil også få træffetid i 
nogle af sognene, men herom flere oplysninger på hjem-
mesiden.

Helle Sommer Kjærgaard

Præsteindsættelse  
af pastor  

Helle Sommer  
Kjærgaard

finder sted søndag d. 14. juni
Vang kl. 9.00

Hundborg kl. 10.30
Vorupør kl. 19.00

7. juni indsat i Jannerup, V. Vandet og Tilsted kirker



8

s i d e n  s i d s t

Indsættelse af sognepræst 
Anne Marie Nande

8

Sognepræsterne Anne Marie Nande og Helle Sommer Kjærgaard

Første prædiken 
i Hundborg

Menighedsrådenes tale til 
Anne Marie i Sognehuset

Anne Marie  
og Eberhard
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Sognepræster fra  
hele provstiet efter  

indsættelsen

Anne Marie Nande 
glæder sig til at  

betjene de fem sogne

Der var også dåb 
ved indsættelses- 

gudstjenesten

Den nye præst er 
allerede populær  

hos børnene
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n y t  f r a  m e n i G h e d s r å d e n e

Hundborg og Jannerup

I skrivende stund har vi netop holdt velkomst recep-
tion for vores nye sognepræst Anne Marie Nande. 
Det var dejligt at se den store deltagelse både i kir-
ken og i sognehuset, alle blev vist klar over, at Anne 
Marie både giver med- og modspil, det bliver spæn-
dende. Tag nu godt imod hende og bak op omkring 
hendes virke og de nye tiltag, hun kommer med. Det 
er en gave at have sognehuset til sådan et arrange-
ment, og et personale, der i den grad havde pyntet 
kirken op til fest.

Vi har også haft en livlig indsættelse i Jannerup kir-
ke. Der var i hvert fald krudt i de yngste i kirker. Det 
tog Anne Marie nu med ophøjet ro. Hun fik dem 
intregreret og aktiveret i gudstjenesten. Det er vist 
det man kalder overskud. Og så må det være dejligt 
at starte sit virke i en kirke med barnedåb.

På samme tid havde vi faktisk afklaring på den an-
den stilling, men da det ikke var godkendt i kirke-
ministeriet endnu, kunne vi ikke offentliggøre det 
og af samme grund kunne personen ikke deltage. 
Men vi får en stærk duo, og vi er sikre på, at de to 
præster vil arbejde fint sammen.

Vores nye præst i halvtidsstillingen her bliver Helle 
Sommer Kjærgaard fra Lyngby. Helles mand har i 

mange år været sognepræst, så hun har altid været 
udelukket fra at søge stillinger med bopælspligt. Så 
heldigvis er halvtidsstillingen her uden. Mange af jer 
vil sikkert kende hende fra hendes virke i Snedsted, 
da Feldbæk sagen var på sit højeste. Helle har i sit 
arbejdsliv samarbejdet meget bredt, en egenskab hun 
virkelig får brug for her, da hun jo skal være halvde-
len af tiden i Tilsted Sogn. Og så kan vi mærke at 
Helle virkelig glæder sig til at komme i gang, dejligt.

Af samme grunde må vi jo tage afsked med vore to 
vikarpræster. Tak til Lisa Bremer og Henning Søren-
sen for en meget ihærdig og synlig indsats. Også 
omkring ansættelserne har de været guld værd for 
os amatører, guidet os og deltaget meget aktivt i den 
proces, de har været virkelig skarpe i spørgsmålene 
til deres kommende kollegaer. Vi har forgæves for-
søgt at få Lisa til at søge stillingerne, men hun er 
åbenbart blevet træt af os i denne omgang, mærke-
ligt nok…

Også tak til de tre andre menighedsråd for samar-
bejdet omkring ansættelserne. Vi har haft virkelig 
mange møder og besøg, haft fire præster til prøve-
prædiken og samtaler, nogle præster havde søgt 
begge stillinger, men der har været et flot fremmøde. 

10

Nyt fra KFUM Spejderne i Vandet
Her i skrivende stund, medio april, sidder vi og kikker 
på Dronningens 75 års fødselsdag i fjernsynet. Stort 
tillykke herfra.

Foråret er kommet. Fuglene er i fuld gang med rede-
bygning, træerne står på spring til at springe ud og de 
første blomster er faldet til fordel for de næste. Jo, det 
er en herlig tid vi er midt i.

Hos spejderne nyder vi også foråret. Udendørs aktivi-
teterne har taget over. Især skoven har vi haft mange 

aktiviteter i. Nu venter vi bare på temperaturen stiger 
nogle grader, så vi kan indtage søen med vore kanoer.

Her på søndag er vi med til ØKO dag i Tvorup, hvor 
køerne kommer på græs for første gang i år. Vi skal 
stå for pandekager, varmt kakao, pølser og brød. Alt 
tilberedt over bål.

Først i juni, er vi inviteret på gruppeweekend hos en 
af vore venskabsgrupper, nemlig Dybe-Ramme, ved 
Lemvig. 
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Der har kun været et plat spørgsmål, som jeg virke-
lig godt kunne have undværet.

På kirkegårdene har vi ansat Anne Marie Møller, 
Vang i den deltidsstilling, som Miriam havde tidli-
gere. Både Holger og Anne Marie Møller er heldig-
vis meget fleksible personer, så sammen løser de 
mødetidspunkter, i respekt for Anne Maries anden 
arbejdsplads. Ifølge pålidelige rygter fungerer Anne 
Marie virkelig godt i teamet. Vi har fået vores nye 
minilæsser hjem, den bliver flittigt brugt og Vorup-
ør ønsker også at bruge maskinen lejlighedsvis. Lars 
Svaneborg fratræder sin stilling som organist den 
31. juli og stillingen vil blive opslået til besættelse 
straks derefter. I mellemtiden afløser Mette.

I den nærmeste fremtid åbner menighedsrådet for, 
at der ved barnedåb, konfirmationer og bryllupper 
bliver muligheder for at plante et træ i den grønne 
plæne nord for kirkegårdene i Hundborg. Et projekt, 
vi forventer os meget af. Dels bliver det et grønt 
område, dels skulle det gerne højne personernes 
relationer og samhørighed med kirken og området. 
På sigt kunne området måske blive en skov grav-
plads med plads og ro til fordybelse. Det at plante et 
træ er jo en symbolsk handling for liv og vækst.

Vi arbejder stadig på ny servicebygning i Jannerup og 
ny varmeforsyning til kirken. Men at få den sag igen-
nem kirkeministerium og nationalmuseet, er en proces, 
der kræver meget tålmodighed, selv af thy-boer…

Vi ansætter Leif Damsgård Jensen i en stilling som 
redaktør af alle hjemmesider i pastoratet. Mange af 
jer vil kende ham fra Thisted Posten. En fælles, for 
at styrke fællesskabet og samhørigheden. Søger I på 
kirkerne, vil I komme til en aktivitetskalender for, 
hvad der foregår i alle sognene. 

Så vil jeg lige minde om vores Carl Nielsen aften d. 
11. juni i Sognehuset og vores sogneudflugt d. 19. 
juni, se annoncerne andet sted i bladet. Vi håber på 
fint vejr og lige så flot fremmøde, som sidste år.

Og så håber jeg bare, at pinsesolen har ramt jer alle,

Tage 

Menighedsrådsmøder  
i Hundborg/Jannerup
16. juni 15. september 17. november
18. august 13. oktober  

Fra onsdag d. 1. til lørdag d. 4. juli skal vi på som-
merlejr, som kommer til at foregå i »Hytten« Knuds-
bjerg, Sennels, sammen med spejdere fra Hørdum, 
Skjoldborg/Stagstrup og Nors.

Program for de kommende måneder:

Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 

til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid 
velkommen.

17. juni: Sommerferieafslutning, 
  for hele gruppen.
1.-4. juli:  Sommerlejr i  Sennels,  
  for hele gruppen.
19. august: Opstart efter  
  sommerpausen.  

Gruppeleder: Steffen  
Oddershede, tlf. 97 97 71 50,  
steffenoddershede@mail.dk
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I midten af april fik vi besat stillingen som 
sognepræst. Det blev Anne Marie Nande 
Kraft, som tiltrådte den 19. april ved præste-
indsættelse i tre af sognene. De sidste to sogne 
den 26. april.

Vi vil her fra Vorupør byde hende hjertelig 
velkommen, og vi håber, at hun og hendes 
mand må falde godt til. Nu mangler vi så at få 
ansat en præst i den anden halvtidsstilling.

I påsken blev der afholdt tysk gudstjeneste v.
pastor Lisa Bremer. Der var en fin tilslutning 
til, så det er åbenbart noget, vi skal satse på 
også i fremtiden. Nu er det så heldigt, at vores 
nye præst gerne vil påtage sig opgaven frem-
over. 

Af arrangementer har vi kun haft ét, nemlig 
den 17. marts med Hans Berntsen, der er 
kendt for igennem mange år at have holdt 
møder rundt omkring i landet, samt i udlan-
det, hvor han taler om kristendommen og 
efterfølgende beder for de syge. Der var stor 
tilslutning til arrangementet og mange posi-
tive tilbagemeldinger om en god aften.

Af kommende arrangementer vil vi nævne 
sogneudflugten i juni. Der er også tale om at 
holde nogle koncerter, som endnu ikke er 
fastlagt. 

Vorupør Menighedsråd vil ønske alle en rigtig 
god sommer. 

Mødet 21. marts 2015 blev sat i stand, da re-
sten af medlemmerne på et tidligere tidspunkt 
har givet udtryk for, at de ikke ville overtage 
formands posten, sidst spurgt den 31. marts 
2015.

Det var derfor vigtigt at få afholdt et menig-
hedsmøde for at vejre stemningen for en sam-
menlægning med Hundborg/Jannerup menig-
hedsråd for resten af valgperioden, hvis jeg 
havde et ønske om at gå af som formand, på 
grund af sygdom.

Uventet meldte Niels Kjeldberg sig som villig 
til at være ny formand, alle tilstedeværende 
undtagen jeg selv mente, at Vang skulle fort-
sætte selvstændigt.

Der er gjort opmærksom på, at det ville lette 
den nye præst Anne Marie Nande for 10 mø-
der om året, samt at der er lovgivning, der 
sikrer, at alle tidligere råd bliver repræsenteret.

Argumentet for at forblive som selvstændigt 
råd var, at vi var forskellige og unikke, og der 
var stemning for, at vi skulle bevares.

Mener nu, at kirkerne vil blive ved med at stå 
hvor de gør i dag, og at menneskene der bor i 
de respektive sogne bliver boende.

Det der vil blive ændret er, at der vil være flere 
om samarbejdet for at fremme kirkens trivsel.

Nu er det så spændende, hvordan, det kom-
mer til at løbe af stablen det sidste stykke tid 
inden nyvalg.

Håber så, at dem der mente der kan stilles folk 
til et menighedsråd næste gang, er klar til at gå 
ind i rådet, hvis ikke andre melder sig. Og hå - 
ber at de er villige til at gå ind med nærmest 
dags varsel, hvis det bliver et krav fra provsten.

Alt muligt held og lykke. Og tak for nu.

Suzanna C. Andersen

Menighedsrådsmøder  
i Kirkecentret
25. juni  22. oktober 
13. august  19. november 
15. september
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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 Vakant Vakant Vakant 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

Niels Kjeldbjerg
tlf. 97 97 42 69
janeniels@ 
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

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

Lene Thomsen
tlf. 28 96 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

Tove Louise Nielsen
tlf. 97 97 42 23 -
29 10 49 09
tovetonny@gmail.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 -
29 10 49 09
tovetonny@gmail.com

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. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com

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



Møder i bibelkreds 1
Torsdage kl. 19.00 
Nærmere information kontakt Lena Larsen, 
tlf. 28 14 27 95.  

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.00
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Møder i Missionshuset
6.-11. juni: Teltmøder i Vildsund.

Søndag den 12. juli: Kredsudflugt.

17.-24. juli: Bibelcamping i Hurup.

Lørdag den 15. august 
Rengøring i missionshuset.

Torsdag den 20. august 
Kristendomsundervisning i Thisted, nr. 8.

a r r a n G e m e n t e r  i  j u n i  -  j u l i  -  a u G u s t

v e s t e r  va n d e t

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.

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
Onsdag den 3. juni kl. 19.30
Møde hos Helle og Poul Alfred Kristiansen, 
Elmholmvej 1, Øster Vandet.

Tirsdag den 23. juni kl. 18.00
Grillaften hos Bodil og Peter Nielsen, Ager-
holmvej 11, Vester Vandet. Medbring selv kød, 
drikkevarer og service.

I juli måned holder vi sommerferie, næste pro-
grampunkt bliver sidst i august.

Kontaktperson: Ellen Sloth  
Tlf. 20 23 65 62 · ellensloth@privat.dk

Festaften i Danmission
Den 27. august kl. 19.30 i Nors sognehus hol-
der Danmission deres årlige møde, som i år 
bliver til en rigtig festaften. 
Ud over kaffebord, amerikansk lotteri, god hygge 
og snak bliver aftens højdepunkt et foredrag af 
Birgitte Warming, er ny teamleder for netværket. 
Hun fortæller om de kristne i Ægypten. 
Alle er meget velkomne! 



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

Lørdag den 6. juni   
Sommerafslutning hos Ingeborg og Knud,  
Mellemvej 11. Forældre er velkomne.  
Afslutning kl. ca. 17.00.

Lørdag den 15. august 
Opstart efter sommerferie (lodseddelsalg) + 
mad når vi er færdige.

Lørdag den 29. august 
Børneklub.

Fra den 6. til 9. juli 
Sommerlejr på Bjørneborg. 

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Stof til næste nummer for september, oktober og 
november bedes indleveret til Lene Dahl,  

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest fredag d. 24. juli.
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Møder i missionshuset
Torsdag den 18. juni
Grillaften på rastepladsen på Boligvej. Man kører 
mod vest på Tvorupvej, på højre hånd kommer 
Boligvej. Grillen er klar kl. 18.00.

Fra den 6. til den 11. juni
Teltmøder i Vildsund. Programmer findes i Vang 
kirke og missionshuset.

Søndag den 12. juli  
Kredsudflugt. Turen går til Thyborøn.

Fra den 17. til den 24. juli 
Bibelcamping i Hurup. Programmer findes i 
Vang kirke og i missionshuset.

Torsdag den 13. august  
Møde i missionshuset ved fritidsmissionær 
Svend Erik Petersen, Ringkøbing.

Torsdag den 27. august 
Møde i missionshuset ved soldaterhjemsleder 
Leif Hove Nielsen, Aalborg.

Bibelstudieaften
Torsdag d. 20. august hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Matt. 28,20b: »Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende.«

Legestue i Vang-Tvorup 
Missionshuset · Hellebjerg 1

Tirsdag den 9. juni  
Sommerafslutning.

Tirsdag den 4. august                                                                                                                               
Opstart efter sommerferie fra kl. 10.00 til 12.00.

Se også møder på www.imthy.dk

a r r a n G e m e n t e r  i  j u n i  -  j u l i  -  a u G u s t
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G u d s t j e n e s t e r

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

1 = Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
2 = Friluftsgudstjeneste ved Tvorup kirkeruin
3 = Aftensang
4 = Tyske gudstjenester
* = Kirkekaffe efter gudstjenesten

Dato Kirkeåret Hundborg Vorupør Jannerup Vang V. Vandet

Juni
07. juni 1. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK
14. juni 2. s. e. trin. 10.30* HSK 19.00 HSK 09.00 HSK
21. juni 3. s. e. trin. 10.30* AMN 09.00 HSK 09.00 AMN
28. juni 4. s. e. trin. 09.00 AMN 10.30* AMN
Juli
05. juli 5. s. e. trin. 09.00 AMN 10.30* AMN 19.00 AMN
12. juli 6. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 MDA 10.30 HSK
19. juli 7. s. e. trin. 10.30* AMN

12.30 AMN4
09.00 HSK

26. juli 8. s. e. trin. 10.30 HSK 14.00 
AMN+HSK1

August
02. august 9. s. e. trin. 10.30 HSK

12.30 AMN4
09.00 HSK 10.30* AMN

09. august 10. s. e. trin. 10.30* AMN 09.00 AMN
16. august 11. s. e. trin. 19.00 HSK 09.00 HSK
23. august 12. s. e. trin. 09.00 JWA 19.00 HSK3 10.30* HSK
30. august 13. s. e. trin. 10.30* AMN 14.00 

AMN+HSK2
09.00 AMN

September
06. september 14. s. e. trin. 09.00 HSK 09.00 AMN 10.30* AMN

Gudstjenester på plejehjemmet Solgården i Hundborg

04. juni kl. 14.30 Ingen i juli 27. august kl. 14.30
18. juni kl. 14.30 06. august kl. 14.30 10. september kl. 14.30

AMN = Anne Marie Nande  ·   HSK = Helle Sommer Kjærgaard    
MDA = Mariann D. Amby   ·   JWA = Jesper W. Andersen

Kirkebil  kan bestilles hos Snedsted Turist-
busser på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til 
søndagsgudstjenester i Hundborg og Jannerup.


