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J som Jesus: Gud selv kommer til os i menneskeskik-
kelse! Som en af os!

J som Jorden: Ære være Gud i det højeste, og fred på 
jorden! Budskabet er for hele planeten!

J som Julen: Det er alle tiders fest!

J som Jubel: Frygt ikke, glæd jer, i dag er der født jer 
en frelser!

Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst... 
Og vores gæst besøger os ikke kun i Guds egen her-
lighed som Skaber, men 
også i menneskets egen 
herlighed som skabning! 
For i ham skal Gud og men-
neske være én. Én med os 
alle. Han kæmper mod vo-
res sygdomme og bringer 
sin sundhed. Han kæmper 
mod vores depressioner og 
bringer os sin egen glæde 
som julegave – en livsglæde 
uden sidestykke! Han kæm-
per mod vores død og skæn-
ker os sit eget liv som jule-
gave – et liv i premiumklas-
sen, der varer evigt!

Han holder, hvad han lover, 
ja endnu bedre: Han er, hvad han lover – Vejen, Sand-
heden, Livet, Kærligheden!

Derfor!

Han bringer verdens første og største kærlighed: Den 
der i tidernes morgen talte til mørket og sagde: Der 
skal blive lys!

Også julelys!

Og så blev der lys!

Også julelys!

Den, som er så stor, at den gør rask! Den, som er så 

stor, at den levendegør! »’Lazarus, kom herud!’ Og 
den døde Laraus kom ud af graven...«. Den, som lyser 
over de retfærdige og uretfærdige, over venner og 
fjender! Der findes ikke nok superlativer i verden til 
at udtømme den enestående betydning, de guddom-
melige festdage har, som nu nærmer sig med syvmi-
leskridt! Og alligevel kan det siges med tre bogstaver: 
JUL!

Men hvad er Jul? I hvert fald ikke hvad nogle vil re-
ducere det til. Det er svindel at erstatte den ægte for-

kyndelse med intetsigende 
snydesoftware. Det er gro-
tesk at jule mere og mere, 
mens man tillige formind-
sker Julens indhold. 

Kvintessensen af vores krist-
ne højtid er Jesusbarnet og 
juleevangeliet. Nogle forsø-
ger at kaste barnet ud med 
badevandet ved at smide 
Jesusbarnet ud sammen 
med krybben, stalden og 
Betlehem. For så at erstatte 
det hele med en julemand 
der suser gennem snevejr 
med masser af øl og cola. De 
har glemt, at julemanden – 

lige som de tre hellige konger på vores juleplakat – 
udelukkende kommer for Vorherres skyld!

Ja, juletid er jubletid! Men der er ikke kun grund til 
jubel for forretningsfolk. Vores kristne »lykke-jul« 
byder på gevinst for alle og enhver, og det i al evighed! 
Ja, et dampende bæger med gløgg og duftende æble-
skiver varmer vores krop for en stund. Men Juleevan-
geliets glædelige budskab vil varme vores hjerte fra 
evighed til evighed! Ja, julemad gør juleglad. Ja »det 
dufter så mørkegrønt af gran«, som Flemming Burg-
dorf så gerne sagde. 
Men hvordan verdenshistorien end vender og ender, 



kommer Julens evige hygge og lykke fra verdens al-
lerførste og allerstørste julefest. I år fejrer vi 2015 års 
jubilæum for verdens første Jul – den i år 0, den som 
skød hele vores tidsregning i gang, den der kickstar-
tede hele vores kristne kultur med dens værdifælles-
skab omkring livets integritet og dens evige livsglæde 
i premiumklassen. Julemand og juleand må under-
strege men ikke erstatte det. 

Verdens første juleaften var en meget stille fest for to. 
To fattige mennesker – mand og kvinde – sad sammen 
i en mørk stald i Betle-
hem. Men så mørkt det 
var, tændte Skaberen 
dog julelys i øjnene på 
dem. De to, som sad 
der mutters alene, fik 
den største julegave 
nogen sinde: det evige 
Liv selv, som kom til 
Jorden i egen person – i 
skikkelse af et barn. Et 
barn, der også vil være 
din og min »hytte-
gæst«! Et barn, der vil 
fejre i vores hjerter – 
ikke kun for en kort 
stund med julebag og 
julejag, men for et tids-
rum uden død og uden 
ende. For det er julega-
ven over alle julegaver: 
at vi får del i den lyksa-
lighed, som aldrig slut-
ter! 

Gør, som de hellige tre 
konger gjorde! Med 
god grund kalder vi 
dem for vise mænd. For 
det var klogt, at de lod 
stjernen føre dem til 
barnet, for at de kunne 
tilbede Gud, den evige 
Kærlighed og Livsglæ-
de, der var kommet til 

verden for at åbenbare sig. Uanset om vi benytter 
cykler, biler, elefanter, kameler eller apostlenes heste, 
kunne vi lade os føre af denne ledestjerne, når vi ser 
vores 5-stjerne-sognes ★-tegn. 

Hver gudstjeneste skal gerne være en stjerne, som 
fører os til Kristus. Ikke kun en stjerne for en juleaften, 
men en for altid. Kom, Jesus, vær vor høje gæst, hold 
i os evighedens julefest!

Med kærlige julehilsner 
Anne Marie Nande Kraft
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24. december 2015
Vi mødes i vores dejlige kirker! 

Vi fejrer jule-underet! Vi fejrer Jesusbarnet! 

Kærlig julehilsen!
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Julen synges ind i V. Vandet Kirke og
Bachs Kaffekantate i V. Vandet præstegård

Torsdag den 3. december kl. 19.00
Julen synges ind i Vester Vandet Kirke kl. 19.00. Efterfølgende er der Bachs Kaffekantate i Vester 
Vandet præstegård. »Rendsammen« står for  musik af Johan Sebastian Bach. Nøjere sagt spiller 

de hans eneste stykke om kaffe og dens glæde. Det sker i præstegården efter gudstjenesten.

Derefter si’r vi bord-dæk-dig, og så får vi naturligvis en … en … ja du gætter rigtigt! … en kop

  kaffe! Samt julekringle. Oplev, hvordan det dampende sorte bryg kan smage  
efter kaffeslabberasmusik på verdensplan!

 Juletræsfest i Vandet
Mandag den 28. december er der juletræsfest i Vandet Sognegård. 
Træet tændes kl. 19.00, hvor vi går rundt om træet og synger julesalmer, dernæst 
kommer julemanden på besøg og deler slikposer ud til børnene, hvorefter sogne-
præst Helle Sommer har lovet at underholde børnene, efterfølgende er der kaffe og 
kage, samt islagkage. Alle er velkomne. 
Voksne 25 kr. Børn gratis. Arrangeret i fællesskab af de lokale foreninger.

Jul for de mindste ...
Julegudstjenester for børnehaver, legestue, mødre og dagplejemødre med børn

Tirsdag den 8. december kl. 10 i Vang Kirke
Tirsdag den 15. december kl. 10 i Vorupør Kirke
Onsdag den 16. december kl. 10 i Hundborg Kirke

Hver gang ved sognepræst Anne Marie Nande.

Vi synger »Et barn er født i Betlehem«, hører juleevangeliet og laver  
julekrybbespil. Glæd dig! Bedstemødre og andre er også hjertelig  
inviteret, når de små er til jul i kirken. Alle er velkomne til at tage et  
stykke julepynt med og være med til at pynte kirkenernes juletræ!

www.hjvvvv-kirker.dk 
Se flere arrangementer
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Årets julekoncert i Hundborg Kirke 

Tirsdag den 8. december  kl. 19.00 julesang med 
Bedsted Voksenkor og de 9 læsninger ved 5-★
-pastoratets konfirmander. 

I år vil Bedsted Kirkes voksenkor synge julen ind 
sammen med os under ledelse af organist Henrik 
Juul Andersen. Ind imellem står konfirmander i  
★ Hundborg,  ★ Jannerup,  ★ Vang,  ★ Vorupør,  
★ Vester Vandet klar til at læse de bibelske tekster. 

Alle er hjertelig velkomne … til en af december 
måneds dejligste aftener i julens tegn, med sød musik og efterfølgende en dampende  i sognehuset: 
Kaffe, kage, klejner, æbleskiver, pebernødder…

Årets helt store

juletræsfest
for børn i alle aldre!

i Vorupør Kirke søndag den 13. december kl. 14.00
Med dans om juletræet! Med risengrød og æbleskiver!  

Med julehygge! 

Hvor? I Vorupør Kirkecenter. Du er så velkommen!



Døbte

02.08.2015 Thea Riana Nygaard – Vorupør Kirke
02.08.2015 Agnes Gade Jørgensen – Vorupør Kirke
08.08.2015 Ida Riis Kristensen – Vorupør Kirke
30.08.2015 Sigrid Ølgaard Uhrenholt – Jannerup Kirke
05.09.2015 Eskild Vigsø Nordensgaard – Vorupør Kirke
06.09.2015 Simon Møller Hassing – Vorupør Kirke
18.10.2015 Arthur Bloch Paulsen – Jannerup Kirke
01.11.2015 Gry Kragh Hovgaard – Vester Vandet Kirke

Viede

15.08.2015 Nadja Arnsbæk Dahl og Lars Dahl – Hundborg Kirke
22.08.2015 Susanne Schou og Flemming Joseph Jensen – Vorupør Kirke
29.08.2015  Marianne Lykke Pedersen og  

Thomas Strandgaaard Petersen – Vorupør Kirke
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14.08.2015 Curt Eyvin Dahlberg – Vang Kirke
03.10.2015  Sine Kristine Vestergaard – Hundborg Kirke
01.10.2015 Astrid Laurine Sjælland – Hundborg Kirke
10.10.2015 Grethe Eskildsen Stenberg – Vang Kirke
10.10.2015 Betty Fink – Jannerup Kirke
20.10.2015 Olga Jørgensen – Vang Kirke
23.10.2015 Poul Vincent Gregersen – Hundborg Kirke

Døde

Nyt fra KFUM Spejderne i Vandet
Hos spejderne har vi fået en del nye medlemmer, 
dejligt. I troppen er vi 15-18 medlemmer + ledere og 
ved bæver og ulvene er vi 10-12 stykker + ledere.

Til næste år kan spejderne i Vandet fejre 50-års ju-
bilæum. Det skal naturligvis markeres, og vi vil 
gerne have jer til at melde det ud til gamle medlem-
mer af gruppen. Vi regner med at fejre det d. 5. juni. 
Hvis nogle af jer har effekter, som kunne være sjove 
at vise frem til jubilæet, vil vi meget gerne låne dem.  

Med det vil vi gerne fra KFUM Spejderne i Vandet 
ønske alle en glædelig jul samt et godt spejder-nytår. 

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 velkommen.

9. december: Juleafslutning i Spejderhytten for hele 
gruppen.
6. januar kl. 18.30: Opstart efter juleferien i Sogne-
gården – for hele gruppen.
10. januar kl. 16.00: Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke.                   

Gruppeleder Steffen Oddershede, tlf. 97 97 71 50,  
steffenoddershede@mail.dk
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14.08.2015 Curt Eyvin Dahlberg – Vang Kirke
03.10.2015  Sine Kristine Vestergaard – Hundborg Kirke
01.10.2015 Astrid Laurine Sjælland – Hundborg Kirke
10.10.2015 Grethe Eskildsen Stenberg – Vang Kirke
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MAF flyver for livet!
Tirsdag den 19. januar kommer Øj-
vind Thomasen på besøg til sogneaf-
ten i Hundborg Sognehus, hvor han 
vil fortælle om sit spændende arbejde 
i Mission Aviation Fellowship (MAF). 

Øjvind Thomasen er landssekretær og 
daglig leder for den danske afdeling af 
Mission Aviation Fellowship med kontor i Aabybro. Han 
har bl.a. besøgt MAF’s flybaser i Tanzania og Madagaskar. 
Øjvind Thomasen ledsager sit foredrag med billeder og 
film om MAF’s flymission.

Lille flyselskab med stor rækkevidde

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev startet i England 
lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som så 
muligheden for at anvende krigsflyene i fredens og evan-
geliets tjeneste. MAF er i dag en stor international, fæl-
leskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele 
verden. MAF har 136 fly stationeret i 30 ulande og 1.400 
medarbejdere i aktiv tjeneste. MAF’s formål er »at give 
evangeliet vinger«, og dermed forøge kirkernes og de 
humanitære organisationers rækkevidde, således at så 
mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp 
og blive mødt med det kristne budskab.

MAF – flyver for livet

Hvert 3. minut døgnet rundt starter 
eller lander et MAF-fly et eller andet 
sted i verden for at bringe medicin, 
nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sy-
geplejersker, patienter, præster, missio-
nærer og evangelister frem til deres 

bestemmelsessted. Flyene passerer over ørken, jungle, 
floder, bjerge eller sumpe – steder hvor transport på 
landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende.  
Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed!
MAF Danmark blev stiftet i 1989 som en del af denne 
internationale organisation, og har til opgave at gøre 
MAF’s arbejde kendt i Danmark, og at indsamle økono-
miske midler. 

Find yderligere information om MAF på MAF’s hjem-
meside: www.maf.dk

Mødet finder sted tirsdag den 19. januar  
kl. 19.30 i Hundborg Sognehus,  

Kirkevej 2, Hundborg, 7700 Thisted
Arrangør: Hundborg-Jannerup sogn

MAF har fly  
stationeret i 30 ulande
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En hemmelig gang mellem vores kirker? 

Hvad gemmer der sig under gulvet i Vang Kirke? 
Hvad betyder skriften på væggen? 
Hvilke rædsler gennemgår dyret i ilden? 

Vang Kirkes underjordiske mysterium har fået 
sit gennembrud på nationalt plan: For nylig stod 
to kirkegængere foran præstegården med opsigts-
vækkende fotos i hånden. Samt en udtalelse fra 
Nationalmuseet, som havde kulegravet sagen 
med resultatet: HØJESTE PRIORITET!

Det er mere end fornemt. Nationalmuseet giver 
os sin overordnede vurdering og siger: Hør her, 
de stejle trin under jeres kirkegulv fører ned til 
en gravhvælving med største betydning!

Efterhånden ved vi mere om kryptens underjor-
diske gåde. Meget mere! Plus: Der er opdaget en 
hemmelig tankegang, som forbinder de fem 
stjernekirker ★ Hundborg, ★ Jannerup, ★ Vang, 

★ Vorupør, ★ Vester Vandet. Derfor har vi et 
fælles lokalhistorisk ærinde.

Er du interesseret i mysterier? Vil du vide mere? 
Sæt et ✗ i kalenderen! Du er hjertelig velkommen! 
Hør kryptens budskab! Lad dig forbløffe over, 
hvad der forbinder vores 5-★-kirker! Få den nye 
brochure med fotos og forklaringer! 
Hvor? Naturligvis i …

...de 5-★-sognes 

Fælles lokalhistoriske 
festgudstjeneste

i Vang Kirke søndag den 6. marts kl. 10.30

Efterfølgende: Åbent i krypten og 
kirkekaffe i præstegården

 Fastelavnsfest i Vandet
Fastelavnsgudstjeneste starter i Ø. Vandet Kirke søndag den 7. februar kl. 13.30. Efter 
gudstjenesten er der tøndeslagning i Vandet Sognegård med hjemmebagte fastelavnsboller. 
Alle er velkomne. Voksne 25 kr. Børn gratis. Arrangeret i fællesskab af de lokale foreninger.

Hej Minier i 4. klasse!
Stor invitation til jer alle i vores 5-★-sogne: Fra fe-
bruar til marts 2016 mødes vi til super-minikonfir-
mand! Vi mødes om torsdagen kl. 14.15-16.00 i Hund-
borg Sognehus 25. februar, 3. marts, 10. marts og 17. 
marts – og slutter af ved gudstjenesten i Hundborg 
Kirke søndag den 20. marts kl. 14.00.

Vi mødes, hører de bedste  bibelhistorier, synger, 
spiller teater, tegner, går på skattejagt i kirken, holder 
eftermiddagshygge med saft, hjemmebagte boller og 
øko-gulerødder!

Kom og vær med! Vi glæder os til at se jer! 

 Hilsen præsterne  
Anne Marie Nande og Helle Sommer

Tilmelding senest torsdag den 11. februar hos en af 
sognepræsterne:

Anne Marie Nande, tlf. 97 97 40 14 – anmn@km.dk 

Helle Sommer, tlf. 21 38 86 65 – hsk@km.dk

Hvorfor  
skinner  
solen i  

krypten?



9

s i d e n  s i d s t

9

Minikonfirmander
Der var fart over feltet, da 5-★-sognenes minikonfirmander ankom til 
Hundborg Sognehus hvor hver især plantede deres helt eget træ på den  
nyanlagte på sigt skovkirkegård. Højdepunktet var da de fik lov til at låne 
Holgers bedste legetøj. »Alt på fire 
hjul har min fulde interesse«, 
sagde Victor, inden han satte sig 
til rette i Holgers minilæsser. Bør-
nene sluttede af med generalprøve 
på bønner og sange til den store 
familiegudstjeneste om søndagen.

Konfirmander

Alt med fire hjul har min  
interesse, siger Victor

Konfirmanderne  
bærer jorden

Minikonfirmanderne er ankom-
met til Hundborg Sognehus

Minikonfirmanderne planter 
træer og gør verden bedre

Der graves af  
alle kræfter

Alle mand 
synger guds- 

tjenestens sidste 
salme (BUSK 
Konfirmander 

og Minier)

Holger instruerer 
konfirmanderne 

Robin og  
Christian i, hvor-
dan der ringes til 

gudstjeneste.

5-stjerne- 
pastoratets  
15 skønne  

konfirmander  
i aktion

www.hjvvvv-kirker.dk 
Se flere billeder m.v.
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Dinosaur på fri fod?
Passer det? Stemmer det? Har du også set en dinosaur? 
Hvis dit svar er et stort JA, må du være kirkegænger 
hos os! For nogle pragteksemplarer af en Tyrannosau-
rus rex er blevet opdaget her i vores fem stjernekirker 
– både i ★ Hundborg, ★ Jannerup, ★ Vang, ★ Vorupør 
og ★ Vester Vandet! Det er åbenbart sådan, at dino-
saurerne bruger vores kirker som gem-
mesteder. Der leger de skjul med børn.
Blandt kirkegængerne finder du også Kaj 
og Andrea! Og Bamse og Kyllingen! De 
synes rigtig godt om vores fem stjernekir-
ker. De vil slet ikke forlade kirken mere. 
De bor nu der permanent. Her sidder de 
på et stort legetæppe og hygger sig! Ja og 
du må gerne lege med! 
Men pas på! Der er altså også nogen af de farlige dinosaurer! For-
ældre eller bedstemor må gerne følge med dig ned til legetæppet.
Med kærlig hilsen 
De fem kirkers menighedsråd, kirkepersonale og præster

Babysalmesang
Egentlig var der kun plads til 8 på et hold, men der var 
alligevel 11 mødre med deres spædbørn, da babysal-
mesang startede, og hvem kunne så sige nej.
Nøøøj, hvor blev der smilet, sunget salmer, og pustet 
sæbebobler for dem, som blinkede i alle regnbuens 
farver! Ih, hvor blev de omfavnet, gynget, vugget, 
kælet med og gjort fortrolig med døbefonten! 
Åh, hvor blev de glade, så glade, at de fik julelys i øj-
nene og nynnede med. Og så blev de kørt hjem, og 
alle følte, at verden var blevet en smule bedre.

Hygge for 
små og 
store

Dinosauren 
dukker op 
overalt…

www.hjvvvv-kirker.dk 
Se flere billeder m.v.
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Vorupør

I år vil Luciaoptoget blive slået sammen med ju-
letræsfesten, som arrangeres af Familieidræt Vo-
rupør. Det bliver minikonfirmanderne der går 
Lucia i Kirken, og derefter holdes juletræsfesten i 
Kirkecentret. Der serveres gratis kaffe og kage og 
til børnene vil der være slikposer. 

Når dette blad udkommer, har vi i sognet afholdt 
tre sogneaftener om gudstjenestens indhold. Kan 
den ændres som den er, eller måske tilføres noget 
nyt. I næste Kirkenyt kan vi fortælle om, hvad der 
kom ud af dette.

Vores præster Anne Marie og Helle er startet med 
babysalmesang. Skulle der være nogle nybagte 
forældre, der har lyst til at prøve dette, så er de 
velkomne.

En ting som vi også bør nævne, er at der i en prø-
veperiode vil være et legetæppe i kirken, som 
børnene kan sidde og lege på under gudstjenesten. 
Vi håber, at det må blive taget godt imod og at 
forældrene vil hjælpe børnene tilrette.

Vorupør menighedsråd vil ønske alle en glædelig 
jul.

Hundborg 
og Jannerup
Både konfirmander og minikonfirmander har 
plantet træer. Et projekt, som vi forventer bærer 
frugter på flere måder. Begge hold er kommet 
rigtigt godt fra start og præsterne får i hvert fald 
modspil.

Renoveringen af materielgården vil blive gennem-
ført her i november og december. Et arbejde der 
har været i udbud med betragtelige prisforskelle.

Menighedsrådet har planer om at etablere lys på 
Hundborg Kirke de mørke aftener. Dette arbejde 
har provstiet meddelt  ikke bliver i 2016.

Og så har vores graver Holger jo rundet et skarpt 
hjørne i fin stil. Rådet håber, at stilen holder 
længe endnu.

Og så er det jo snart jul. Find lidt tid og overskud 
til dem, der skal fejre jul alene.

God jul, Tage

Vang

Ikke de store nyheder. Menighedsrådet har beslut-
tet, at der ikke bliver ringet med kirkeklokkerne 
om lørdagen.

Efter forespørgsel har vi besluttet, at altergang kun 
skal være til højmesse kl. 10.30. Derudover kun 
efter aftale med menighedsrådet, så som høstguds-
tjeneste eller lign. 

Niels Kjeldbjerg

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 26. januar
Tirsdag den 23. februar
Tirsdag den 29. marts

5-stjerne-sognenes 
høstindsamling i 2015
★  Hundborg ........2.235,00 kr. 
★  Jannerup .........1.035,00 kr.
★  Vang ................. 809,00 kr.
★  Vorupør ............ 459,00 kr.
★  Vester Vandet ...2.526,50 kr.

Pengene fordeles til:
Folkekirkens Nødhjælp, Foreningen SPOR for 
voksne med senfølger af børnemisbrug og SOS 
børnebyer.

Stor TAK til enhver, der har bidraget til dette års 
høstoffer!



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  d e c  -  j a n  -  f e b

h u n d b o r g  -  j a n n e r u p
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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:
Mandag den 28. december kl. 1900:
Juletræsfest i sognegården.
Fredag den 22. januar kl. 18.00:
Nytårskur hos Ellen og Per Sloth, Skinnerup 
Skråvej 8, Skinnerup. 
Søndag den 7. februar:
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tønde-
slagning i Sognegården. Nærmere info om kirke 
og klokkeslæt følger. 
Fredag den 4. marts kl. 19.00:
Generalforsamling hos Lissy og Aage Bang, 
Klitmøllervej 78, Vester Vandet. 
Lørdag den 5. marts kl. 18.00:
Distriktets familieaften på Blidstrup Efterskole. 
Marianne Brogaard, Thyholm, fortæller om det 
at være en plejefamilie.

BIBELTIME KL. 19.30: 
Tirsdag den 1. december:
Vi deltager på KFUK i Thisted – »Hvad livet 
lærte mig« v. Falckredder Henning Sørensen, 
Nykøbing Mors. 
Onsdag den 6. januar hos Hanne og Martin 
Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet. 
Onsdag den 3. februar hos Lissy og Aage Bang, 
Klitmøllervej 78, Vester Vandet. 
Tirsdag den 1. marts. Vi deltager på KFUK i 
Thisted – »Blandt originaler og andet godtfolk« 
v. Per Hansen, Silkeborg, ansat ved TV2 Midt-
Vest som journalist og programmedarbejder. 

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

Stof til næste nummer for marts, april  
og maj bedes indleveret til Lene Dahl,  

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest fredag den 29. januar.

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

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

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

27. januar 
hos Rosa Hansen, Granitvænget 6, Thisted.

Møder i Missionshuset
Torsdag den 3. december: Adventsfest ved 
Tage Grønkjær, med kor.

Mandag den 28. december: Julefest ved  
Niels Åge Kristensen, Øster Assels.

Bedeallianceuge:

Tirsdag den 5. januar v. Katja og Henrik An-
dersen, Kanalvej 21.

Onsdag den 6. januar v. Esther og Gunnar Kri-
stensen, Mosevej 3.

Torsdag den 7. januar v. Mary Harregård, Mo-
sevænget 38. 

Lørdag den 18. januar: Familiedag i Thisted.

Torsdag den 21: Missionshusets Årsmøde.

Torsdag den 11. februar: Møde ved  
Per Larsen, Skive.

Torsdag den 27. februar: Kredsmøde i  
Thisted.



Børneklubben
Samles i missionshuset, Hellebjerg 1, lørdag i ulige 
uger kl. 14.00-15.15 hvor ikke andet er nævnt. 
Lørdag den 5. december: Børneklub:  
Vi laver adventsdekorationer.
Tirsdag den 29. december kl. 19.30:  
Julefest i missionshuset. Tag mor og far med. 
Alle er velkomne.
Lørdag den 9. januar: Børneklub.
Lørdag den 23. januar: Familiedag i Thisted 
Missionshus. Det er for alle både store og små.
Lørdag den 6. februar: Vinterferie.
Lørdag den 20. februar: Børneklub.
Lørdag den 5. marts: Børneklub.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Bibelstudieaften
Torsdag d. 25. februar hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.  

Luk. 7,50. Men han sagde til kvinden: »Din tro 
har frelst dig. Gå bort med fred!«

Se også møder på www.imthy.dk

a r r a n g e m e n t e r  i  d e c  -  j a n  -  f e b

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
Tirsdag den 1. december:  
Vi mødes i missionshuset kl. 19.00, hvor vi laver 
vil lave juledekorationer til ældre.
Tirsdag den 29. december: Julefest i missions-
huset v. Chr. Erik Kristensen, Thyholm.  
Kom alle store og små, det er for enhver.
Torsdag den 21. januar: Generalforsamling i 
missionshuset. Tale v. Arne Thomsen, Kallerup.

Møder på kredsplan
Lørdag den 23. januar: Nordthy Kredsfamilie-
dag kl. 9.00 til 21.00 v. Karin Lund Gydesen.

Bedeallianceugen
Mandag den 11. januar hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.  

Tirsdag den 12. januar hos Ingeborg Knud 
Kristensen, Mellemvej 11.  

Onsdag den 13. januar hos Aase og Hans 
Korsgaard, Tvorupvej 54.

Torsdag den 14. januar hos Elly og Richard 
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.  Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hund- 

borg, 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.

Missionsuge
Mandag den 8. jan. v. Simon Overgaard, Lemvig.
Tirsdag den 9. jan. v. Simon Overgaard, Lemvig.
Onsdag den10. jan. v. Bjarne Hvidbjerg, Varde.
Torsdag den 11. jan. v. Bjarne Hvidbjerg, Varde.
Fredag den 12. jan. v. pastor Lillian Risum, Visby.
Lørdag den 13. jan. »Min aften« – fortæl hvad du 
blev givet igennem ugen.
Bedemøde hver aften kl. 18:45 i missionshuset



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
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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. 
Forældrene, eller den af forældrene, som har forældre-
myndigheden, 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. Anmeldelsen 
sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette. Tidspunkt 
for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten, og se-
nest 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 alle dage undtagen mandag

Helle Sommer Kjærgaard 
Lyngbyvej 36, Lyngby, 7755 Bedsted, 
tlf. 21 38 86 65 · hsk@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag

Desuden træffes én af præsterne på følgende tidspunkter i:

Vorupør Kirkecenter: Tirsdage kl. 15.00-16.00
Hundborg Sognehus: Tirsdage kl. 16.30-17.30
Vester Vandet præstegård: Torsdage kl. 16.30-17.30

AMN: Ferie: 11.-18. januar og 18.-22. februar.
HSK: Ferie: 8.-11. januar og 4.-7. marts.
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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. december kl. 14.30 AMN 21. januar kl. 14.30 HSK 03. marts kl. 14.30 HSK

24. december kl. 10.00 AMN 04. februar kl. 14.30 AMN 17. marts kl. 14.30 AMN

07. januar kl. 14.30 AMN 25. februar kl. 14.30 AMN

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
December
06. december 2. s. i advent 10.30 AMN 10.30 HSK
13. december 3. s. i advent 10.30 HSK 14.00 AMN 

+ HSK 3,4

20. december 4. s. i advent 10.30 AMN
24. december Juleaften 15.00 AMN 13.30 HSK 13.30 AMN 15.00 HSK 16.30 AMN
25. december Juledag 10.30 AMN
26. december 2. juledag 10.30 HSK
27. december Julesøndag 14.00 AMN1 10.30 AMN
Januar
01. januar Nytårsdag 16.00 AMN2 14.00 AMN
03. januar Hellig 3 konger 10.30 AMN 14.00 AMN
10. januar 1. s. e. h.3.k. 10.30 AMN 14.00 AMN2,6

17. januar S. s. e. h.3.k. 10.30 HSK
24. januar Septuagesima 10.30 HSK 10.30 AMN2

31. januar Seksagesima 14.00 AMN1,2 10.30 AMN
Februar
07. februar Faselavn 13.00 HSK3 10.30 AMN
14. februar 1. s. i fasten 10.30 AMN 10.30 HSK
21. februar 2. s. i fasten 10.30 HSK 14.00 HSK
28. februar 3. s. i fasetn 10.30 HSK2 10.30 AMN 14.00 AMN
Marts
06. marts Midfaste 10.30 AMN5

13. marts Mariæ 
Bebudelsesdag

10.30 AMN 14.00 AMN2 10.30 HSK

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·   HSK = Helle Sommer Kjærgaard    
Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30

www.hjvvvv-kirker.dk1 =  Med altergang (ved disse guds- 
tjenester er der også altergang)

2 = Kirkekaffe
3 =  Familiegudstjeneste
4 = Minikonfirmanderne medvirker

5 =  Lokalhistorisk festgudstjeneste  
med kirkekaffe i præstegården

6 =  Menighedsmøde i Vester Vandet  
præstegård efter gudstjenesten


