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Mysteriet om honningmelonerne
Findes der et træ, hvis indre flyder med ananasser, vindruer og meloner? 
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Høst er dødens tid. Med god grund afbilleder man Døden 
som en, der høster: manden med leen. Han mejer men-
nesker ned, som landmanden græsenge. Græsset må dø 
og blive til det, der står i begyndelsen af ordet »høst« – hø. 
Høst er livets tid. Uden hø kunne landmanden ikke have 
holdt sine heste, kalve, kvier, køer og tyre i live. Græssets 
død, koens brød.

Troen, der krystalliserer sig i Kristus, rummer død og liv. 
Først er det langfredag og – død. Så er det påske og – liv.

Når vi ser på ordet »høst«, 
opdager vi noget. Efter »hø« 
følger et tankevækkende »st«. 
Det er forkortelsen af det la-
tinske ord sanctus, som bety-
der hellig. Hellig, hellig, hellig 
er Herren, din Gud! Efter det 
forgængelige græs er blevet til 
hø, er der et højere, et him-
melsk, et helligt liv. Så bliver 
al livsglæde guddommelig-
gjort. Selv om du er syg her, 
er du evig-rask der. Skønt du 
en kort stund er svag her, er 
du evig-stærk der. Selv om du 
en kort tid er ulykkelig her, er 
du evig-glad der.

Høsten giver os, hvad vi be’r om i Fadervor: vores dag-
lige brød i form af havregryn, rundstykker, horn, fransk-
brød eller rugbrød. Kornets død, menneskets brød. 
Eng e nes og kornmarkernes mange strå strækker sig i 
vejret. Sådan en mark er menneskeheden – mener folk, 
der forestiller sig Døden som manden med leen, der 
mejer os alle ned. Og så er alt forbi.

Jesus fortæller noget andet. Allerede i oldtiden kommer 
han med det, som naturvidenskaben først opdager i 
nutiden: forståelsen af alt livs indre og ydre sammen-
hæng. Menneskeheden er ikke en kornmark med syv 
milliarder adskilte strå, der mejes ned. Nej. Ifølge Jesus 
er vi grene, der danner en livsenhed ligesom et – træ! 
Sandt nok har træets talløse grene hver deres særpræg, 

deres helt egen svaghed og styrke, deres individuelle 
»gren-liv«, men tillige findes der et liv, som er uendeligt 
meget større: træets liv. Træet værner om hver enkelt 
gren, taler til dem og siger: »Jeg er træet, og I er mine 
grene. Gennem mit indre sender jeg vand og mineraler 
til jer! Ja, jeg sender jer næring fra steder, der er så langt 
væk, at I slet ikke kan nå dem.«

Hver honningmelon i Hundborg, hvert jordbær i Jannerup, 
hver vindrue i Vang, hvert hvedekorn i Vorupør, hver 

vandmelon i Vester Vandet 
beviser det. Fra de fjerneste 
egne sender menneskeheds-
træet næring til vores Fem-
stjernepastorat ★ Hundborg ★ 

Jannerup ★ Vang ★ Vorupør 
★ Vester Vandet. 

Nye kartofler fra Samsø. Kaf-
febønner fra Etiopien. Bananer 
fra Ecuador. Mangoer fra In-
dien. Ananasser fra Hawaii. 
Oprindeligt kommer hvede fra 
Nærøsten, honningmeloner 
fra Persien og Egypten, have-
jordbær fra Amerika, vindruer 
fra Mellemasien. Selv kartof-
lerne, som er hverdagskost for 

os, er kommet igennem mennesketræets lange indre for-
syningskanaler – helt fra inkaernes fjerne rige i Mellem-
amerika. De har lagt eventyrlige rejser bag sig, inden de 
nåede menneskehedstræets danske grene i Thy!
At tænke på menneskenes store indre og ydre livsenhed 
bringer os i nærkontakt med Guds ånd, der rummer os 
alle. Samtidig er det en helt praktisk forudsætning for 
vores og vores sognes succes i det moderne verdenssam-
fund, der på godt og ondt begynder at blive til det, Jesus 
siger: et tæt forgrenet træ af levende mennesker.

Hjertelig velkommen til vores fem høstgudstjenester, 
hvor vi sender en stor tak til Gud, for de gode gaver, vi 
har fået!

Anne Marie Nande Kraft

Velkommen til høstgudstjeneste!



3 sogneaftener om gudstjenesten
Kirkens gudstjeneste har altid rummet både tradition og 
fornyelse. Men fornyelsen af gudstjenesten har været 
langsom, fordi man ville undgå at miste noget værdifuldt 
– og fordi ændringer altid risikerer at erstatte det velprø-
vede med noget mindre holdbart. Men det erfarer man 
jo først, når man efterprøver, hvad der duer.

Vi to præster indbyder alle interesserede i de fem sogne, 
Hundborg – Jannerup – Vang – Vorupør – Vester Vandet 
til tre studiekreds-aftner om gudstjenestens baggrund, 

historie – og fornyelse. Her kan 
man få at vide, hvorfor gudstjene-
sten forløber som den gør, og 
hvorfor den har sit bestemte 
indhold. Men vi vil også gerne 
give mulighed for at deltagerne 
kan give deres mening tilkende, 
og være med til at forme nogle af 
vores gudstjenester fremover. 

Vi har bedt stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard, der særlig 
arbejder med salme- og gudstjenestepraksis, give tre 
oplæg til fælles samtale om det at holde gudstjeneste i 
vor tid. Alle interesserede er velkomne, vi håber at se 
mange.

Menighedsrådene er værter for kaffen. 

Anne Marie Nande og Helle Sommer Kjærgaard
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Gudstjenesten – hvorfor og hvordan?
Tirsdag den 22. september kl. 19.00 i Hundborg 
Sognehus. Gudstjenestens historie – hvorfor hol-
der vi gudstjeneste, som vi gør? Hvorfor er søn-
dagsgudstjenesten kristendommens centrum? 
Hvordan så gudstjenesten ud i den ældste kristen-
dom – og hvad skete der med den sidenhen?

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Vester Vandet 
Sognegård. Søndagsgudstjenesten – Hvad kan 
laves om, og hvad bør ikke opgives? Er højmessen 
for tung for en lille menighed – hvad kan der gøres 
ved det? Vi gennemgår gudstjenestens enkelte led, 
drøfter deres betydning, og ser på, hvilke variati-
onsmuligheder, der er.

Tirsdag den 17. november kl. 19.00 i Vorupør 
Kirkecenter og Kirke. Anderledes gudstjenester 
– for alle tider, sanser og aldre? Rundtom i Folke-
kirken gøres der forsøg med vidt forskellige guds-
tjenesteformer. Med baggrund i de foregående 
studieaftner vil vi prøve selv at komponere en 
aftengudstjeneste over et bestemt tema. Vi begyn-
der i Kirkecentret og slutter aftenen med at vi 
holder denne gudstjeneste i kirken.

Jørgen 
Kjærgaard

s i d e n  s i d s t

Indbydelsetil alle

Sogneaften i 
musikkens tegn  
med Rendsammen
11. juni lagde Hundborg Sognehus lo-
kaler til en forrygende aften med mu-
sikindslag, solo- og fællessang i anled-
ning af 150-året for komponisten Carl 
Nielsens fødsel. 
På billedet ses musikerne fra »Rendsam-
men« og sangeren Kirsten Humlum.
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Alle holdt vejret. Fra Hundborg til Jannerup, Vang, 
Vorupør og Vester Vandet havde hjælpende hænder 
hængt farvestrålende plakater op. De lovede »Solskins-
gudstjeneste«, »det store kaffe- og kagebord« og »åbent 
hus« i ★ femstjernesognenes nyistandsatte 400 år 
gamle præstegård. Det skulle ske søndag den 26. juli 
kl. 14. Men åh, hvor var det koldt! Uha, hvor det reg-
nede! Øv, hvor det blæste! I ugevis kun 9-12 grader 
med masser af nedbør! Og alt sammen, jeg tør ikke 
sige det, hen imod slutningen af årets varmeste måned 
– juli! Og der var intet håb at hente. Aviserne overgik 
hinanden med alarmerende udmeldinger: »Koldeste 
juli i mands minde!«, »Dårligste vejr i to årtier!«, 
»Himlen åbner for sluserne!«, »Oversvømmelse – bliv 
hjemme!«

Jo mer’ vi nærmede os dagen, jo mer’ fulgte alle med 
i spænding. Ku’ det lade sig gøre at fejre i det grønne?

Åh nej, og oven i al den kulde, regn og blæst varsko-
ede vejrudsigten nu om, at vores nye ★ femstjernepa-
storat skulle hærges af storm. Suk! Tidlig søndag 
morgen hylede vindstødene i stormstyrke! De kastede 
blomsterpotter omkuld og kylede havestole ind i hæk-
ken. Kl. 7.30 lykkedes det ikke vores »flagmand« at 
hejse præstegårdens store Dannebrog. Forpustet kom 
han ind. To fuldvoksne mænd skulle der til, og det 
stod klart: Vi havde ikke en jordisk chance for at fejre 
under åben himmel – i hvert fald ikke med sol, varme 
og vindstille. Festen måtte aflyses! Desværre! Beklager!

Men menneskets indsigt og Guds vilje kan være to 

ting. Omkring kl. 10 kom menighedsrådsmedlemmer 
i vintertøj for at hjælpe. Tappert opstillede de borde 
og bænke, alter, højtaler, klaver… 

Og så hændte, hvad folk nu i tilbageblik kalder »et 
enkeltstående lykketræf«, »et vidunderligt minde«, »et 
forbavsende under«, »en sand solstrålehistorie«! Med 
ét ord: Guds nåde var med os! Kort efter kl. 14, da 
klokkeringningen og gudstjenesten gik i gang, for-
vandlede præstehaven sig ved et trylleslag til en Sol-
skinsgudstjeneste. Vi sad under 200 år gamle trægi-
ganter, og de beskyttede os. Vi hørte blæsten brutalt 
suse og bruse uden for haven, men den kunne ikke 
røre os. Vi så vindstødene voldsomt rive og ruske i 
trætopperne, men nede på plænen sad vi i ly og varme, 
badet i sol. Med ét gik alt op i en højere enhed: Det 
duftede lysegrønt, gult, hvidt og rosenrødt af frisk 
slået græs, tusindfryd og stokroser. Alteret var dækket 
med nystrøgede duge fra Hundborg, velduftende 
hybenroser fra Vorupør, og et kors fra Vester Vandet. 
Korset var sat sammen af to trægrene, som var finsle-
bet af naturens kræfter, bleget af solens stråler, saltet 
af Vesterhavet og skyllet i land. Det var anbragt på en 
lille klippesten. Og på en »klippe« skulle korsets kirke 
jo sættes, sagde Jesus.

Evangelieteksten drejede sig om træer, blandt andet 
om et figentræ, og virkelig: Vi sad der under træer, og 
fra et Jesus-figentræ ved præstegårdens nykalkede 
mure vinkede bladene lystigt over til os. Midt i natu-
rens vidunderlige katedral hørte vi klaver- og fløjte-

Næsten 100 mennesker  
mødte op i præstens have

Solskinsgudstjeneste i præstehaven
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Nyt fra KFUM Spejderne i Vandet
Sommeren er over os, i hvert fald efter kalenderen, og 
spejderne er gået på en velfortjent sommerferie.
Først vil vi fra spejderne gerne byde vore to nye præ-
ster, Anne Marie Nande Kraft og Helle Sommer 
Kjærgaard velkommen til vort område, og ser frem til 
et godt samarbejde med jer. Vi glæder os.

Op til sommeren havde vi hos spejderne en masse 
dejlige arrangementer, som vi var med i. Her skal lige 
nævnes et par stykker af dem. Vores venskabsgruppe 
fra Dybe/Ramme havde først i juni kaldt os til en 
super weekend. Travetur ved Vesterhavet omkring 
Bovbjerg Fyr, overnatning i shelter, mad over bål og 
en masse andre spejderaktiviteter var noget af indhol-
det på weekenden.

Sommerlejren foregik sammen med spejdere fra 
Skjoldborg/Stagstrup, Hørdum og Nors i en lækker 
hytte i Sennels helt ned til fjorden. Næsten 80 spej-

dere deltog i lejren, 
som bl.a. bød på en hel 
dag på og ved fjorden, 
en kæmpe spejderolympiade, mad over bål i kæmpe 
wok, smuglerjagt og meget mere.

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.

19. august: Opstart efter sommerpausen.
4.-6. september: Ledertræf på Gram Slot 
(for alle ledere)
18.-20. september: Efterårsløb i Nors (for spejderne).
3. oktober:  Grøn Fejde i Østrild (for bævere og ulve).

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

Anne Marie og Helle var godt for- 
beredt på ustadigt vejr med sydvest

toner, en prædiken om træer og Guds magt, salmer 
og sange, og vi nød de hjemmebagte kager – alt hvad 
hjertet begærer: hindbærsnitter, glaserede dragesmå-
kager, blåbærmuffins, chokoladekager, frugttærter…

Femstjernesognene var mødt så talstærkt op, næsten 
100 glade mennesker, at vi løb tør for porcelæn. Det 
blev lynsnart suppleret med plastikforsyninger. Ingen 
kom til kort. I dag er Solskinsgudstjenesten et dejligt 
minde. Vi ved nu, at der har været en 4-timers-oase 
med herlig solskin og varme midt i en kold regnørken 
på tre, fire uger – lige netop da vi alle mødtes!

Det varmede mit hjerte at se så mange dejlige men-
nesker, som jeg allerede holder så meget af! Fra hele  
★ femstjernepastoratet skal der lyde en varm og hjer-
telig TAK til Gud for de vidunderlige fire timer, til 
gæsterne og deres strålende humør, samt til alle frivil-
lige hjælpere! Tak, tak, tak! Må der altid være Solskins-
gudstjeneste i vores indre! Må heldet, lykken, »mirak-
let« og Guds nåde også i fremtiden være med vores nye 
fællesskab!

Kærlig solstrålehilsen! Anne Marie Nande Kraft



Døbte

26.04.2015 Kristian Elias Vestergård  – Jannerup Kirke
10.05.2015 Maja Bach Christensen – Vester Vandet Kirke
10.05.2015 Kian Zhi Kammersgaard – Hundborg Kirke
24.05.2015 Magnus Nordensgaard – Vorupør Kirke
30.05.2015 Viktor Knop Bang Nielsen – Hundborg Kirke
21.06.2015 Victoria Vagn Nielsen – Vorupør Kirke
12.07.2015 Halfdan Haruki Kuno Tolstrup – Vester Vandet Kirke

Viede

30.05.2015 Heidi Knop og Henrik Bang Nielsen – Hundborg Kirke
23.05.2015 Karina Dam Jensen og  
    Allan Skovsted Sørensen – Vester Vandet Kirke
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28.03.2015 Sten Frandsen – Hundborg Kirke
18.04.2015 Jens Ryltoft Nielsen – Vorupør Kirke
02.05.2015 Thorkild Vestergård – Hundborg Kirke
15.05.2015 Kristian Harald kristensen – Hundborg Kirke
28.05.2015 Aksel Sigfred Thomsen – Vorupør Kirke
02.06.2015 Otto Østergaard – Jannerup Kirke
11.06.2015 Gerda Vestergård – Hundborg Kirke
17.06.2015 Ane Katrine Kristiansen – Hundborg Kirke
18.06.2015 Christian Vestergaard Bunk – Hundborg Kirke
26.06.2015 Sonja Viola Hessellund – Hundborg Kirke
27.06.2015 Nina Poulsen Østergaard – Jannerup Kirke
23.07.2015 Kristian Jensen Poulsen – Vorupør Kirke

Døde

www.hjvvvv-kirker.dk
Alle fem sogne i pastoratet er gået sammen om en ny 
hjemmeside. Den gik i luften den 30. juli. På et tids-
punkt når man søger på sin lokale kirke, ryger man 
automatisk ind på den nye hjemmeside. Her klikker 
man så på sin kirke, hvor der vil være specielle oplys-
ninger om lige netop den kirke.

Mange oplysninger og begivenheder gælder for hele 
pastoratet og dermed hensigtsmæssigt for os alle.  Den 
er stadig under opbygning, men vi vil bestræbe os på 
at opdatere den hen ad vejen, så den er spændende 
med nye billeder fra forskellige arrangementer osv. 
Sidste nye Kirkenyt kan altid findes der. Lene Dahl
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28.03.2015 Sten Frandsen – Hundborg Kirke
18.04.2015 Jens Ryltoft Nielsen – Vorupør Kirke
02.05.2015 Thorkild Vestergård – Hundborg Kirke
15.05.2015 Kristian Harald kristensen – Hundborg Kirke
28.05.2015 Aksel Sigfred Thomsen – Vorupør Kirke
02.06.2015 Otto Østergaard – Jannerup Kirke
11.06.2015 Gerda Vestergård – Hundborg Kirke
17.06.2015 Ane Katrine Kristiansen – Hundborg Kirke
18.06.2015 Christian Vestergaard Bunk – Hundborg Kirke
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★ Femstjernesognene på udflugt!
Fredag 19. juni! Hundborg Sognehus! Allerede tidligt om 
formiddagen troppede ★ femstjernepastoratets rejse-
lystne folk op og tog plads om bord på dobbeltdækkeren, 
der var gul som en kanariefugl. Næppe var den ude af 
Hundborg, før den ved et trylleslag forvandlede sig til en 
rullende højskolesangbog, der susede gennem Thy i takt 
til muntre sange, skudt i gang af John Klostergaard. 
Målet? At få sunget hele højskolesangbogen igennem? 
På vej til Silkeborg? Godt hjulpet af ikke mindre end fire 
fuldvoksne kirkesangere? Ja, måske. Vi stemte i hvert fald 
alle glædeligt i. Så, hvor fjorden var mest blå, nød det 
syngende ★ femstjernepastorat de medbragte rundstyk-
ker sammen med den smukke udsigt og rigtig god jord-
bærmarmelade.

Tusindvis af mennesker valfarter hvert år til Silkeborg 
for at hilse på en hængt herre, som stadig har løkken om 
halsen. Han hedder »Tollundmanden«, er over 2.000 år 
gammel, og han kender ingen forskelsbehandling. Som 
allerede apostlen Paulus krævede, udviste Tollundman-
den samme respekt for store og små, mænd og kvinder, 
folk fra Vang og Vorupør. 

Nu gik det videre over stok og 
sten. Den syngende bus rullede 
langs Gudenåen, så et sand-
wich- og sodavandsstop – her-
ligt, når man er blevet sulten! 
Herefter et brag af et ørne-
show! En langskægget falkoner 
– »Falkemanden« – lod skifte-
vis høge, hornugler, slørugler og hav-
ørne flyve om ørene på os. Hjælp!, 
nogle sætter sig på vores arme, skuldre 

og hoveder! Tage fik sat lange kaninører på, og nu kunne 
rovfuglene sååå godt li’ ham, og straks forfuglte, nej: 
forfulgte, de det formentlige bytte! Med et sad der også 
en rovfugl på mit hoved! Nogle værnede sig under para-
plyer, for man ved aldrig, om en rovfugl ikke pludselig 
siger »hej« med næb og klør. Vi overlevede og alle var 
enige om, at ørneshowet overgik vores vildeste forvent-
ninger! 

Nu den velfortjente pause. Nogle havde bagt om kap – en 
stor TAK! – vi nød den dampende kaffe, de hjemmebagte 
kager, og livet lige ud af picnickurven. I smukke Mariager 
slappede vi af i den høje hvide kirke, sang »Det dufter ly-
segrønt af græs«, og hørte historien om den store ørn, der 
udfordres af myggen. Derefter en middag på Postgaarden. 
Over den lækre 3-retters-menu med isdessert indfandt det 
smukkeste sommervejr sig, og vi begyndte at solbade på 
terrassen. Så blev det store kompas pakket ud, og det 
syngende ★ femstjernepastorat susede hjem!

Sikke en skøn, skøn udflugt! En stor varm TAK for turen! 
TAK Tage, TAK menighedsråd! Hvornår skal 
vi af sted igen?

Anne Marie Nande Kraft

En skøn udflugt med 
mange gode oplevelser
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Velkommen til de fem sognes konfirmander!
Nu begynder undervisningen. Vi mødes i Hundborg 
Sognehus hver onsdag kl. 7.50-9.20. Første gang er 
onsdag den 26. august. Bagefter er der  bus lige til 
døren i Sjørring Skole. 

Vi kommer til at lave en hel masse spændende ting. 
Indtil konfirmationen vil vi gå på opdagelse i  
biblen og kirken. Vi vil høre om nogle af de største 
ideer, mennesker har haft i de sidste 3.000 år, debat-
tere stort og småt, dybe og høje ting, tale om sorg og 
glæde, om Gud, Jesus og Helligånden! Vi vil se film, 
bede, holde en prædiken, undervejs vil der være rund-
stykker, hjemmebagt kage og julebibelbanko, og så 
tager vi på udflugt! Og vips … så er vi klar til …

… konfirmationerne i vores 5-stjerne-sogne

★  Hundborg Kirke  8. maj 
★  Jannerup Kirke 5. maj 
★  Vang Kirke 22. april 
★  Vorupør Kirke 1. maj  
★  Vester Vandet Kirke 22. april

Jeg glæder mig til at se jer!

Kærlig hilsen sognepræsten 

Konfirmandstart i Hundborg Kirke
13. september kl. 10.30. Bagefter frokost i Hund-
borg Sognehus med indskrivning samt info om 
undervisning og konfirmationsdagen.

Hej Minier i 3. klasse
Klar, parat, start, så går det løs! Jubii, 
så begynder vi lige straks...! Vi mødes, 
går på skattejagt, hører de bedste 
 bibelhistorier om Moses, Noas ark 
– og Jesus, lærer lidt om menneskehe-
dens højeste værdier, spiller teater, 
tegner, holder eftermiddags-pause 

med saft, chokolade madder, øko-gulerødder, og det 
hemmelige minikonfirmand-håndtryk slippes løs!

• Vi ses hver onsdag fra klokken 14.00 til 15.30. 
•  Fra 16/9 til 21/10 mødes vi i Hundborg Sognehus.

Den 25/10 kl. 14.00 mødes vi i Hundborg 
Kirke, hvor det med jeres hjælp bliver en fest af 
en gudstjeneste med kirkeshow og lækker bør-
nekirkekaffe.

•  Fra 28/10 til 9/12 mødes vi i Vorupør Kirkecenter.

Den 13/12 kl. 14.00 slutter vi af i Vorup ør 
Kirke med en af årets bedste gudstjenester. Med 
Luciaoptog! Med Julekrybbespil! Med dans om 
det megastore juletræ i Vorupør Kirkecenter! 
Med julehygge! Med æbleskiver! Med risen-
grød! Med børnegløgg! Med sodavand! 
Sæt et STORT kryds i kalenderen.

Vi glæder os til at se jer. Kom og vær med! Det 
bliver SÅ sjovt! 

 Hilsen præsterne Anne Marie og Helle

Infomøde
om Minikonfirmand-undervisningen i
Hundborg Sognehus den 16/9 kl. 15.30.
Mødet varer en lille time, og der serveres kaffe.

Allerhelgensgudstjenesten i Vorupør 1. november
Der vil efter gudstjenesten være en sammenkomst i Kirkecentret med kaffe og brød. Familier til afdøde 
i årets løb vil få en personlig invitation. Alle er hjertelig velkommen. Vorupør Menighedsråd
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s i d e n  s i d s t

Indsættelse af sognepræst 
Helle Sommer Kjærgaard

9

Nøøj en kæmpe gave 

Helle Sommer 
Kjærgaard og provst  

Mariann Amby

Pastoratets frilufts- 
gudstjeneste i Vildsund

Smil og venlige 
ord ved receptionen

Helle Sommer 
Kjærgaard 
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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

Vorupør Vang

Efter en spændende, men også lidt hektisk perio-
de har vi nu fået begge præstestillinger besat. Den 
14. juni blev vores nye præst Helle Sommer Kjær-
gaard indsat i Vorupør Kirke. Hun skal beklæde 
en halvtidsstilling i Tilsted sogn som afløser for 
provsten, og i den anden halvtidsstilling skal hun 
virke her i de fem sogne Hundborg, Jannerup, 
Vang,  Vorupør og Vester Vandet. Hun får en del 
at se til må man sige, men idet Helle har samar-
bejdet bredt i sit tidligere arbejde, er det ikke nyt 
for hende. Vi vil byde dig velkommen i vores 
midte, og ønske dig held og lykke med embedet.

De to præster har besluttet at have ugentlig træf-
fetid på de forskellige kirkekontorer. Således vil 
det være muligt at træffe en af præsterne i Kirke-
centret i Vorupør hver tirsdag kl. 15-16.

Der er begyndt at blive et tættere samarbejde 
mellem sognene. Udviklingen synes at pege i 
retning af, at menighedsrådene går sammen om 
at løse flere og flere opgaver, hvor det er relevant. 
Der er p.t. en fælles hjemmeside under opbygning 
for alle sognene.

På initiativ fra vore præster vil der blive afholdt 
tre sogneaftener i hhv. Hundborg, V. Vandet og 
Vorupør. Dette bliver nærmere omtalt andet sted 
i bladet. Menighedsrådet vil gerne opfordre alle, 
der har lyst, til at høre noget om gudstjenesten, 
hvorfor den bliver holdt som den gør, og vil der 
være ønsker om forandring. Konsulent ved Ål-
borg Stift Jørgen Kjærgaard vil fortælle om dette.

Efter allerhelgensgudstjenesten først i november 
serveres der kaffe og brød i Kirkecentret. Familier 
til afdøde i årets løb vil få en personlig invitation.

Organiststillingen genopslås.
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Menighedsrådsmøder 
15. september, 22. oktober, 19. november

Som jeg lovede den 21. april til sognemødet i 
Vang Beboerhus, fik vi uden problemer dispen-
sation fra biskoppen til at fortsætte med fire 
valgte menighedsrådsmedlemmer.  Ved et me-
nighedsrådsmøde den 5. maj valgte vi: Formand: 
Niels, næstformand: Thomas, kasserer og kon-
taktperson: Tove (tager det store læs), kirke-
værge og præstegårdsudvalg: Bent, valgbesty-
relse: Niels, Anne Marie og Bent. 
Den 14. juni blev Helle Sommer Kjærgaard ind-
sat i Vang Kirke, hvor jeg læste biskoppens kollats 
op for menigheden. Det var en hyggelig og dejlig 
gudstjeneste, så rigtig hjertelig velkommen til 
Helle. Vi glæder os til samarbejdet.
Så har vi siden hjulpet Anne Marie og Eberhard 
med mange småting i den smukke gamle præste-
gård, og et flot og arbejdsvenligt kontor er etab-
leret, samt en hyggelig og pæn privatbolig har de 
indrettet. Vi håber, at de vil føle sig meget godt 
tilpas der i mange år fremover.
Den 22. juli 2015 holdt provsten indflytningssyn 
i præstegården, til stede var Anne Marie, Tage, 
Bent og Niels. Der var intet at bemærke.
Søndag den 26. juli var der friluftsgudstjeneste i 
præstegårdshaven i Vang. Det var virkeligt meget 
hyggeligt og i smukt solskinsvejr, en stor ople-
velse. Knap 80 fremmødte, det synes vi er meget 
pænt, så en stor tak til Anne Marie og Helle.

 Niels Kjeldbjerg

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 8. september, tirsdag den  
6. oktober og tirsdag den 24. november

Tirsdag 27. oktober er der sogneaften i  Vang 
Beboerhus kl. 19.30, hvor Anne Marie og 
Eberhard vil underholde. Se annonce i Thi-
sted Posten i uge 43.
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n y t  f r a  m e n i g h e d s r å d e n en y t  f r a  m e n i g h e d s r å d e n e

Hundborg og Jannerup

Siden sidst har vi haft indsættelse og velkomstrecep-
tion for Helle Sommer Kjærgaard. Det sidste i samar-
bejde med Tilsted Menighedsråd. En god dag, hvor vi 
fik testet, om Helle kunne det, hun havde lovet. Jeg 
skal undlade at referere resultatet, men ellers en rigtig 
god dag.

Vores Carl Nielsen-aften i sognehuset var virkelig en 
god aften. Dejligt at være så tæt på musikerne og 
fornemme deres engagement og glæde ved musikken. 
Mange tak til vores husorkester »Rendsammen« for 
indsatsen.

Vi fandt ingen katastrofer ved kirkesynene, men selv-
følgelig nogle små ting, som vi får rettet. Og så er det 
altså en fornøjelse at have et personale, der helt uop-
fordret bruger deres fritid på at gøre menighedsrådet 
en tjeneste. Det fortæller en hel del.

Vi har valgt at genopslå organiststillingen, men det 
bliver sikkert svært at finde en person, der ønsker en 
halvtidsstilling. I mellemtiden hjælper Mette selvføl-
gelig.

Vi har haft håndværkere til at rette de tekniske fejl, der 
er begået i sognehuset. De var nu rimeligt tilfredse 
med kvaliteten af det arbejde, der var lavet, bortset fra 
nogle mærkelige fejl. Blandt andet var varmen til to 
radiatorer vendt forkert.

Vores sogneudflugt var igen begunstiget af rimeligt 
vejr. Særligt fugleshowet tror jeg gjorde indtryk hos 
mange. Lene J. har åbenbart fugletække, heldigt, at 
hun havde paraplyen med. Vi må jo prøve at finde lidt 

tid i Mariager på en af de næste ture, for det er virke-
lig en hyggelig by. Der er lidt arbejde med at arran-
gere sådan en udflugt, men at fornemme glæden, 
engagementet og taknemmeligheden fra deltagerne 
er virkelig maset værd. Tak for det. Et guldbryllup i 
Hundborg tog desværre en del af vore stamkunder. 
Det må vi forsøge at undgå fremover, men stort til-
lykke til Enevoldsen med jubilæet. Fredag er nok ikke 
en heldig dag for udflugten.

Else Christensen har af personlige årsager ønsket at 
forlade menighedsrådet. Heldigvis ønsker hun at 
beholde sine medarbejderfunktioner, for hende kan 
vi ikke undvære. Tak til Else for en meget aktiv indsats 
i rådet. I stedet har Gunnar Kristensen, Mosevej, 
overtaget pladsen i rådet.

Og så er jeg lige kommet hjem fra en dejlig frilufts-
gudstjeneste i haven ved Vang præstegård. Dejligt at 
se det store fremmøde og at se vore veloplagte præster 
i den rolle. Anne Marie inviterede alle til åbent hus i 
præstegården, og det tilbud skal man jo ikke give Thy-
boer. Rigtige mange frivillige bidrog med alle de 
praktiske ting. Mange tak for det, jeg er bange for, at 
vi sender bud igen. Og tak til Anne Marie med fami-
lie og venner for gæstfriheden, dejlige signaler at 
sende.

Og så starter vore præster mange nye ting op her i 
efteråret. Mød op og deltag, det fortjener de. Jeg er 
sikker på, at det ikke er farligt, du kan højst blive af-
hængig. 

Tage

Sogneaftener/koncerter i Hundborg og Jannerup
17. september kl. 19.00:  Høstfest i Hundborg Forsamligshus ved »Æ’ tæsk’værk« fra Ballerum.
26. oktober kl. 19.30:  Koncert i Hundborg Kirke ved Vestervig Kammerkor.
10. november kl. 19.30:  Sangaften i Hundborg Sognehus ved Inger Rasmussen.

Se Thisted Posten og www.hjvvvv-kirker.dk når tiden nærmer sig



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

a r r a n g e m e n t e r  i  s e p t  -  o k t  -  n o v
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Møder i Missionshuset
24. september: Høstfest v. missionær  
Villy Holm Pedersen, Brønderslev.

14.-19. september: Kredsmøderække  
v. Villy Sørensen og Bjarne Lindgren.

7.-8. oktober: Oktobermøder i  
Hillerslev Missionshus.

29. oktober: Møde v. Mogens Nørgård  
Pedersen, Brønderslev.

5. november: Kredsens årsfest med 
generalforsamling i Hundborg.

19. og 26. november: Kristendoms- 
undervisning i Thisted. nr. 9 og 10.

v e s t e r  va n d e t

Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl. 19.00

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB
Lørdag den 12. september kl. 10.00-13.00: 
Distrikt Thy Mors afholder loppemarked hos 
Brdr. Sloth, Bødkervej 20, Silstrup. Kontakt: Egon 
61 30 81 47 / Svend Aage 81 74 85 58.
Fredag den 25. september kl. 18.00: Vi tager i 
skoven og finder svampe med start på p-plads v. 
Årbjerg.
Søndag den 4. oktober kl. 9.00: Før kirkegang 
drikker vi morgenkaffe hos Conny Poulsen, 
Refsvej 73 st. th., Thisted.
Fredag den 23. oktober kl. 19.00: Vi laver glas-
kunst. Vi mødes på Hvidhøjvej 1, Næstrup.
Lørdag den 14. november kl. 13.00: Vok-
senstævne på Nr. Nissum Efterskole.
Fredag den 20. november kl. 19.00: Temaaften 
»Omkring Jesushistorierne« v. Anne Marie 
Nande, i aulaen, Toftholmvej 1, Vester Vandet.
Mandag den 28. december kl. 19.00: Juletræsfest 
i sognegården.

BIBELTIME KL. 19.30:
Onsdag den 2. september hos Conny Poulsen, 
Refsvej 73 st. th., Thisted.
Onsdag den 7. oktober hos Betty og Svend Aage 
Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted.
Onsdag den 4. november hos Hanne og Martin 
Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.
Tirsdag den 1. december. Vi deltager på KFUK 
i Thisted – »Hvad livet lærte mig« v. Henning 
Sørensen, Nykøbing Mors.
Kontaktperson: Ellen Sloth 20 23 65 62 /  
ellensloth@privat.dk

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

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest tirsdag den 20. oktober.

Menighedsrådsmøder i V. Vandet
26 august · 22 oktober · 10 december 

Danmission Vandet-kredsen
Alle møder er onsdage, start kl. 14.30. 

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

23. september 
hos Louise Krøyer, Hundborgvej 42, Thisted.

21. oktober 
hos Inge Vangsgård, Klitmøllervej 49, V. Vandet.

18. november  
hos Margit Rysbjerg, Nr. Mølle 33, Thisted.

9. december 
hos Rita Nørgård, Bakken 4, Nors.



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

Lørdag den 12. september
Lørdag den 6. september
Lørdag den 10. oktober
Lørdag den 24. oktober
Lørdag den 7. november
Lørdag den 21. november
Lørdag den 5. december

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 10. september hos Elly og Richard 
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.

Torsdag den 15. oktober hos Aase og Hans 
Korsgaard, Tvorupvej 54.

Torsdag den 12. november hos Mette og  
Thomas Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Joh.3,30:  
»Han skal blive større, jeg skal blive mindre«

Se også møder på www.imthy.dk

a r r a n g e m e n t e r  i  s e p t  -  o k t  -  n o v

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.

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
Torsdag den 24. september
Høstfest v. Anders Jørgen Jensen, Vildbjerg.  
Vil fortælle om bofællesskab efter kaffe.

Torsdag den 22. oktober
Møde v. missionær Simon Overgaard Pedersen. 
Kor: Håbet medvirker.

Torsdag den 5. november
Kredsårsmøde med generalforsamling.

Torsdag den 26. november
Adventsfest v. Hanne Sohn, Aalborg.

Tirsdag den 1. december
Vi samles for at lave juledekorationer til de  
ældre i sognet.

Møder på kredsplan
Tirsdag den 8. september
Kvindestævne i Thisted Missionshus  
v. Anette Ingemansen.

Mandag den 14. til lørdag den 19. september                                                                                          
Møderække rundt i kredsen.  
Talere: Villy Sørensen og Bjarne Lindgren.  
Se hvor på www.imthy.dk – kalender.

Onsdag d. 7. oktober                                                                                                                           
Oktobermøde i Hillerslev Missionshus.

Torsdag den 5. november                                                                                                                             
Årsfest  med generalforsamling i  
Hundborg Missionshus.

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00.
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Kirkebetjent/
Graver

Holger Poulsen
tlf. 97 93 76 00
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. 24 20 70 41
mikkelsen.1980@
hotmail.com

Organist Vakant Vakant Vakant Magnus Thorhauge
magn.1468@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@rn.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) Gunnar 
Kristensen
tlf. 97 97 16 45
mosevej3@hotmail.dk
(J) Hanne Sørensen
tlf. 97 93 74 56
hanne.sorensen10@
gmail.com

Bent T. Kristensen
tlf. 97 97 40 24
bentthingstrup@ 
hotmail.dk

Allan Thinggaard
Thomsen
tlf. 97 93 80 56
allanthomsen@ 
privat.dk

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@rn.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

Tove Kristensen
tlf. 97 92 35 44
kke@post7.tele.dk

www.hjvvvv-kirker.dk

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



s å d a n  g ø r  m a n  v e d . . .

En ny lov vedr. civilregistrering er trådt i kraft. Det betyder, at borgere skal anmelde navngivning,  
navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk

Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældre-
myndighed, kan de inden for de første 14 dage efter 
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndig-
hed via www.borger.dk  
Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i statsfor-
valtningen.

Navngivning – dåb
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i 
kirken. 
Et barn skal have navn senest ½ år efter fødslen. Foræl-
drene, eller den af forældrene, som har forældremyn-
digheden, sørger for at det sker. En liste med god-
kendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på Kir-
keministeriets hjemmeside, www.km.dk 
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt 
via www.borger.dk 
Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, aftales 
dette med sognepræsten, som efter dåben indberetter 
barnets navn. Inden dåben har forældrene en samtale 
med præsten.

Navneændring
Sker ved anmeldelse via www.borger.dk. Der er gebyrer 
på visse navneændringer.

Vielse
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales 
at aftale dato i god tid. Nogle uger før vielsen har bru-
deparret en samtale med præsten. For at blive viet i 
kirken, skal mindst en af parterne være medlem af 
folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet. 
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæ-
ring/prøvelsesattest. Dette sker ved henvendelse til 
kommunen via www.borger.dk 

Dødsfald
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes 
bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldel-
sen sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette. 
Tidspunkt for begravelsen/bisættelsen aftales med 
præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen 
har de nærmeste pårørende en samtale med præsten.  
Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning 
i hjemmet.

Præster i Hundborg – Jannerup – Vang –  
Vorupør – Vester Vandet

Anne Marie Nande Kraft 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træffes ikke mandage

Helle Sommer Kjærgaard 
Lyngbyvej 36, Lyngby, 7755 Bedsted, 
tlf. 21 38 86 65 · hsk@km.dk
Træffes ikke mandage

Præsterne træffes begge på telefon og mail alle dage undtagen mandage, som er fridag.
Træffetid i Vester Vandet præstegård: Torsdage kl. 16.30-17.30
Træffetid i Vorupør Kirkecenter: Tirsdage kl. 15.00-16.00
Træffetid i Hundborg Sognehus: Tirsdage kl. 16.30-18.00

AMN: Ferie: 10.-13. oktober og 14.-16. november. 
HSK: Ferie: 18.-21. september og 20.-23. november.
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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.

Gudstjenester på plejehjemmet Solgården i Hundborg

10. september kl. 14.30 HSK 22. oktober kl. 14.30 HSK 10. december kl. 14.30 AMN

24. september kl. 14.30 AMN 05. november kl. 14.30 AMN

08. oktober kl. 14.30 AMN 19. november kl. 14.30 HSK

1 = Konfirmander og forældre
2 = Høstgudstjeneste
3 =  Høst- og fangstgudstjeneste  

med efterfølgende frokost
4 = Kirkekaffe

5 = Altergang
6 = Børnekirkekaffe
7 = De ni læsninger
8 =  Minikonfirmanderne deltager 

Lucia og juletræsfest

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet

September
13. september 15. s. e. trin. 10.30 AMN1 09.00 HSK 10.30 HSK
20. september 16. s. e. trin. 14.00 

AMN2,4,5
10.30 AMN3

27. september 17. s. e. trin. 10.30 
AMN2,4

14.00 
AMN2,4,5

10.30 HSK2,4

Oktober
04. oktober 18. s. e. trin. 10.30 AMN 09.00 HSK 09.00 AMN
11. oktober 19. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK 10.30 MDA
18. oktober 20. s. e. trin. 10.30 AMN4 09.00 AMN
25. oktober 21. s. e. trin. 14.00 BUSK

AMN+HSK6
10.30 AMN4

November
01. november Allehelgen 10.30 AMN 14.00 HSK 19.00 AMN 19.00 HSK4 10.30 HSK4

08. november 23. s. e. trin. 14.00 AMN 10.30 AMN
15. november 24. s. e. trin. 10.30 HSK4 09.00 HSK
22. november S. s. i kirkeår 10.30 AMN4 14.00 AMN 10.30 MDA
29. november 1. s. i advent 15.00 

HSK+AMN
10.30 AMN4

December
06. december 2. s. i advent 10.30 AMN4 10.30 HSK 19.00 

AMN+HSK4,7

13. december 3. s. i advent 10.30 HSK 14.00 
AMN+HSK8

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

www.hjvvvv-kirker.dk


