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Et overraskende påskebesøg
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Bang! Hører du? Bang! Bang! Det banker på døren!

Iklædt en gråbrun pelsfrakke står der en med lange 
ører.

Indrømmet: Én svale gør ingen sommer, og én hare 
ingen påske. Men når vi mærker, at tre, fire, fem harer 
hopper gennem vores tanker, oven i købet af choko-
lade er det så sikkert som amen i kirken, at Påsken 
nærmer sig med hurtige skridt. Og har vi ikke for 
længst set de folkekære dyr i dusinvis? I reklamekata-
logerne? I lokalavisen? I DR1, 2, 3, TV2, 3, 4? På 
hylderne i discountbutikkerne? I 
købmandens reoler? Jo! I lyset af 
forårets sukkersøde gæster kunne 
man næsten tro, at de himmelske 
hærskarer har fået konkurrence af 
jordiske hareskarer. »Kom og vær 
med!« kalder børnene. Ja, der er 
påskehygge i sol og skygge!

Spadser gennem haven og led 
efter en spændende gren. En kro-
get troldhasselgren måske! Pust 
hønseæg ud. Pynt dem med tusch, 
maling, perler, fjer! Dekorer gre-
nen med de skønneste æg, og 
færdig er et »påsketræ«! 

Lad børnene trille hårdkogte på-
skeæg til skallen går i stykker. Og 
glem ikke ægge-gemmelegen, den store påskeskatte-
jagt! Tæl børn og voksne, gem et passende antal cho-
koladeæg under havens buske og lad små og store 
søge. 

Bang! Bang! Bang! Ja, nu står Påsken for døren! Det 
bliver så hyggeligt! Hjælp!, pludselig falder talen på 
påskemysteriet! »Hvorfor leger vi det egentlig?« spør-
ger børnene. Og pludselig står vi på afgrundens rand! 
Tja, og nu ville det selvfølgelig være godt at vide, hvad 
hele legen drejer sig om! 

Hvert forår modsiger biologilærere og kloge voksne 
på ny og siger: »En hare der bringer æg? Det er jo helt 
hen i vejret!« Men det er faktisk lige pointen! For nu 

kommer afsløringen. Jesus har aldrig sagt »Bliv en 
kløgtig videnskabsmand, så kommer du ind i him-
meriget«.

Nej, han har sagt det stik modsatte.

»Hvis I ikke bliver som børn, kommer I slet ikke ind 
i himmeriget!« Dét sagde han!

Uanset hvor meget videnskabsmanden ved, ved børn 
bedre. De er tættere på himlen. De føler, der findes en 
større verden. De har en stærk kærlighed til det over-
naturlige. De elsker myten om påskeharen. Den lyver 

ikke. Den bilder os ikke ind, at 
verden er begrænset til det natur-
lige! Langtfra! Den står også for 
det overnaturlige! 

Her ville Jesus nu nikke og sige: 
»Mit rige er ikke af denne verden!« 
Han taler om et rige, der er større. 
Uendeligt større. I hans verden 
gælder de visdomsord, vi også kan 
læse i ‘Den lille Prins’: 

»Intet er umuligt.« Ved ganske 
bevidst at overstige naturlovene 
skærer påskeharemyten sagen ud 
i pap. Den kristne tros verden er 
større end den naturvidenskabe-
lige verden. I denne større verden 
sker ikke kun det mulige, men 

også det »umulige«. Her kan harer sagtens bringe æg! 
Og selvfølgelig også æg af chokolade- og marcipan, 
som er lige så velsmagende som de biologisk set er 
umulige! 

Hvis den lille fugl i ægget kunne tænke, ville den tro, 
hele livet foregik inde i ægget. Der starter fuglens 
eksistens, og det virker logisk, at den også slutter der. 
Fuglen kan jo ikke se gennem skallen. Men hvis Vor-
herre nu kom ind i ægget, ville han sige: 

»Kære lille fugl, livets mysterium rækker langt videre, 
end du kan se! Der vil komme en dag med æggeskælv, 
og din verdens tynde skal vil splintre og brække i styk-
ker! Du vil tro, at du dør! Men jeg vil åbne en dør i 



skallen! Kravl igennem! Der 
venter et rige uden lige! Du vil 
betræde en ny verden, som er 
uendelig meget større end dit 
lille æggekammer! Og der vil 
være en himmel, du aldrig har 
set! Og du vil flyve over him-
len, som var du en engel!«

Ja, det er dette overnaturlige 
livsmysterium, det lille påske-
æg så gerne vil fortælle! Vores 
eksistens på jorden er kort. I 
gennemsnit varer den otte år-
tier. Men når vores livs ægge-
skal går itu, og vi dør, vil der 
åbne sig en dør – lige som for 
Jesus i gravhulen! Så starter 
påskens sande eventyr! Så vil 
vi gå gennem denne dør og ind 
i et rige uden lige. For at få et 
liv i al evighed. Og Vorherre, 
der siger »Jeg er Livet«, vil 
hilse os velkommen der og 
give os del i sit liv. Det er hans 
påskemysterium, som åbner 
alle vores sarkofager, kister, 
krypter, kirkegårde og fører os 
ud af dem – henimod det ingen 
lærebog aner noget om: til et 
femstjernet liv i luksusklassen 
med guddommelig forkælelse 
i overflod. Glædelig påske!

Anne Marie Nande Kraft
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Søndag 27. marts 

 

Vi mødes i vores dejlige kirke! 
Vi fejrer Livets sejr over døden! 

Kærlig påskehilsen! 

54	  

Forsidebilledet
Pinsen er Helligåndens glædesfest. Helligåndens symbol er duen. 
Den står også for fred. På forsiden flyver Helligåndens fredsdue. 
Den har hele himlen i sig og bærer også vores 5-★-kirker.  
De står for vores sogne og hver eneste af os, også for dig!  
Vores bøn til Guds Helligånd: »Tag os med på din rejse ind i  
fremtiden til et liv fuld af glæde og kærlighed!«
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Vorupør Kirke 20. marts kl. 10.30 
Konfirmander og minikonfirmander holder indtog med palmegrene. 
Gennem bønner, tekster, sang og prædiken vil de fortælle om påskeugen. 
Det siges, at han skulle hedde Hav – så storartet lyder hans musik. Inger, 
Steen og Francesc spiller Johann Sebastian Bach. 

Efter gudstjenesten stormer vi over i kir-
kecentret. Masser af pizza venter – tre 
udvalgte slags pizza-kreationer fra Voru-
pør Slagter. Konfirmanderne har været 
kreative og bestilt det bedste af det bedste – fra 
Pizza Hot Hawaii til pizza med kebab, kødsovs, 
skinke, salami og pepperoni. Gudstjenesten er for alle med og uden børn!

Palme, Pizza, Bach!

Syng foråret ind
i Hundborg Sognehus, tirsdag 5. april kl. 19.00

En sangaften med Kristine Frøkjær – med fællessange, solosange og »ønske-
koncert«. Sange i  forskellige genrer, f.eks. Anne Linnet eller viser, gospels, og
popklassikere. Og selvfølgelig alle de forårssange vi kender og elsker.
ALLE er velkomne! Kristine Frøkjær

Fyraftens- 
gudstjeneste

i Hundborg Kirke 28. april kl. 17.30
Velkommen til hele pastoratet! Torsdag 28. 
april kl. 17.30-18.00. 
En kort gudstjeneste med salmer, tekstlæsning 
og musik. Smut forbi på vej hjem fra arbejde! 
Rund eftermidda-
gens gåtur af med ro 
og eftertænksom-
hed i kirken! 

Vi ses i  
Hundborg!

Sangaften
i Hundborg Sognehus

Torsdag 12. maj kl. 19.30 mødes vi for at 
holde sangmusklerne ved lige i det hyggeligste 
samvær. Det er ikke et must at være født i 
Hundborg for at være velkommen!
Vi serverer te/kaffe og kage til alle, der kom-
mer! Tag naboen eller veninden med.
Ledes af Katja, Anja og Henrik Juul Andersen.

Med venlige hilsner 
Hundborg-Jannerup 

menighedsråd
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Så fortsætter workshoppen om 
GUDSTJENESTEN

I efteråret 2015 afholdt vi tre studiekreds-aftner rundt 
i pastoratet. Overskriften var »Gudstjenesten – Hvorfor 
og hvordan?« Tanken var at drøfte højmessen og andre 
gudstjenesteformer som inspiration i vores 5-stjerne-
kirker. Tak for jeres store engagement, ideer og menin-
ger. Nu fortsætter samtalen om gudstjenesten i

Hundborg Sognehus torsdag 28. april kl. 18.15 

Vi begynder med landgangsbrød, som menighedsrå-

dene er værter for. Man kan 
sagtens deltage, selvom man 
ikke har været med nogen af de 
andre gange. Der er åbent for enhver. Tanken er, at vi 
vil drøfte forskellige gudstjenesteformer og afprøve 
nogle af dem løbende. Udsprunget af vores snakke i 
efteråret er der programsat to nye slags gudstjenester: 

•  Fyraftensgudstjeneste i Hundborg kirke 28. april 
kl. 17.30-18.00 

• Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke 19. juni kl. 19.

Vi vil gerne bede om tilmelding til spisningen i Hund-
borg Sognehus den 28. april: Ring til Helle Sommer 
– 21 38 86 65 eller send en mail til hsk@km.dk

Er der flere ting, der skal nås, og kniber det med tiden, 
kan man også nøjes med at snuppe en fyraftensguds-
tjeneste, og lade andre om studiekredsen... det er bare 
i orden! Anne Marie Nande og Helle Sommer

5-    -pastoratets
sogneudflugt - 1. juni 

Vi ved ikke så meget om turen endnu – udover at 
der er ønsker om at lade kompasset pege mod nord. 
Og så lytter vi også til andre ønsker om, at aftens-

maden indtages i nærheden af Thy, så vi er hjemme 
igen tidligt på aftenen. Sæt et stort X i kalenderen 
allerede nu! Vi glæder os til at se jer!

Kaffekoppen flytter og holder åbent hus!
Vi siger bord dæk dig i Vester Vandet Præstegård! 
Og med et trylleslag forvandles vores dejlige kir-
kekaffe i våbenhuset til et endnu dejligere kaffebord! 
Friske rundstykker med lækker pålæg hilser os 
velkommen i præsteboligen, mens vi lader vores 
blikke glide hen over Vester Vandets naturskønne 
søpanorama. Kom – fra alle sogne – og lær os i 
Vester Vandet bedre at kende. 

Gudstjeneste i Vester Vandet – den perfekte  
søndagsluksus: kl. 9 med rundstykker,  
kl. 10.30 med frokost, og altid med  
en herlig dampende kop kaffe!

Første gang er søndag 22. maj med  
rundstykker efter gudstjenesten kl. 9.

Studiekredsens hardcore-gruppe venter spændt på,  
at gudstjenesten, de har planlagt, går i gang.

Jørgen Kjærgaard 
i Vorupør Kirke

★
Hurr

a

Hurr
a
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Salmemaraton 
- et projekt i Thisted Provsti... 

... hvor vi synger os igennem store dele af Den Danske 
Salmebog. Vi gør det rundt i provstiets mange sevær-
dige kirker.
Forløbet starter onsdag den 2. marts kl. 
19.00-20.15 i Tilsted Kirke, og derefter 
den første onsdag hver måned bortset fra 
juli og december. 
De enkelte salmesangsaftner ledes af den stedlige kirkes 
præst, organist og kirkesanger. Og efter salmesangen 
er der mulighed for at nyde en kop kaffe sammen. 
Der er udgivet en folder, der indeholder en samlet 
oversigt over forløbet. Den kan du hente i den lokale 
kirke, eller du kan hente den på www.hjvvvv-kirker.dk 
Du kan læse mere udførligt om »Alle Kirker Synger« 

på www.thistedprovsti.dk/allekirkersyn-
ger. Kan du lide at synge salmer? 
Har du lyst til at møde mennesker uden 
for dit eget sogn? Og er du interesseret 
i at lære kirkerne på din egn at kende? 
Så kom og syng med.

Frilufts- 
gudstjeneste og 

»Store Sognedag«
Vandet-Skinnerup Borgerforening, KFUM-
spejderne, KFUM og KFUK og Vester Vandet 
Menighedsråd indbyder til friluftsgudstjeneste 
og »Store Sognedag« på sportspladsen ved 
Vandet Sognegård.

Lørdag d. 18. juni

Kl. 11.00:   Friluftsgudstjeneste (i tilfælde af 
regn i Vester Vandet kirke)

Kl. 12.00:  Sandwich og kaffe

Kl. 12.30:  Forskellige aktiviteter

Støttearrangement
til fordel for flygtninge  

i nærområderne
Søndag 8. maj kl. 14 i Teutonersalen i Thisted

Ud fra ønsket om at hjælpe folk, som er på flugt 
til flygtningelejrene i krigszonens naboregioner, 
afholder kirker og kristne foreninger her i det 
nordvestjyske et arrangement med lidt for enhver 
smag – fra gospelsang og popmusik til bugtaleri. 

Aktørerne er lokalt forankrede og 
optræder uden honorar. Bl.a. 
medvirker Thisted Kirkes Drenge-
mandskor, Iversen Band og Klit-
møller Gospelkor, Thorsen, Cornelius Iversen 
med bugtaler Leif Damsgaard Jensen, Jonah 
Blacksmith, Thy Gospel, Michael Jarnvig, borg-
mester Lene Kjelgaard...

Fælles frilufts-
gudstjeneste

2. pinsedag kl. 11 ved Hotel Limfjorden
Har du lyst til et Guds ord, en dejlig udsigt over 
vandet og Guds skaberværk, picnic i det grønne 
... herlige toner i øret? Så er det her noget for dig!
Ballum tærskeværk, KFUM-spejderne og 
FDF’ere, samt præsterne fra Thisted Provsti 
medvirker.

Der er flere måder at ankomme på! Udover 
cykel, bil, bus, tog, rulleskøjter og løbehjul er 
der også andre muligheder. For eksempel løber 
der to pilgrimsvandringer af stablen, hvis mål 
er pinsesolen ved Hotel Limfjorden! Den tid-
lige vandring starter med andagt i Sennels 
Kirke kl. 7.30. Derefter går det 11 km der ud af 
med apostlenes heste. Ruten følger Limfjorden. 
Vandring med moderat start kl. 8.45 med 
indledende andagt i Eshøj. Ruten løber langs 
Limfjorden og fører begge pilgrims optog frem 
til pinsegudstjeneste under åben himmel.
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Den 26.-30. maj tager alle præster 
i Thisted Provsti på studietur, som 

forberedelse til det store Luther-jubilæum  til 
næste år. I 2017 fejrer vi 500-året for de 95 teser, 
som Luther hamrede op på kirkedøren i Witten-
berg. Det blev starten på reformationen, som også 
førte til, at vi blev lutheranere i Danmark.
– Mens præsterne er væk, redder pastor emeritus 
Jørgen Erbs heldigvis situationen i vores pastorat.
Søndag 29. maj kl. 10.30 gudstjeneste i Hundborg 

Kirke. Pastor Erbs prædiker. Bagefter kirkekaffe i 
Våbenhuset. På forhånd en stor tak! Vi glæder os 
til at se dig.
Se nærmere om gudstjenes- 
terne i provstiet på 
hjemmesiden:  
www.hjvvvv-kirker.dk

Præsterne i Luthers fodspor

Nyt fra KFUM Spejderne i Vandet 

Foråret banker på og forårsjævndøgn er lige om 
hjørnet. Det kribler og krabler i os alle sammen. Vi 
nyder at udendørsaktiviteterne i skov og snart på 
søen tager over. Men for at vi kan køre et godt spej-
derarbejde, er det nødvendigt med indtægter en gang 
imellem. Vores julestue 1. søndag i advent var rigtig 
god. Tusind tak til alle jer der på en eller anden 
måde gav en hånd med. Nytårsparaden var i år hen-
lagt til Ø. Vandet Kirke. Det hele startede med det 
store kaffebord i spejderhytten, hvorefter vi tog til 
kirken kl. 16.00. Med fanerne i spidsen deltog ca. 40 
i en ikke almindelig gudstjeneste. Rundt om Kirken 
var der sat levende lys, så gudstjenesten blev en rejse, 
ude i det fri, sammen med »De 3 Vise Mænd«, kryd-
ret med spændende opgaver for børnene.

Til næste år kan spejderne i Vandet fejre deres 50-års 
jubilæum. Det skal naturligvis markeres, og vi vil 
gerne opfordre alle til at melde det ud til gamle med-
lemmer af gruppen. Vi fejrer det d. 4. juni. Der vil 

være »åben spejderhytte« om dagen med efterfølgende 
jubilæumsfest i Vandet Sognegård om aftenen. Er der 
nogle af jer, der har nogle effekter, som kunne være 
sjovt at vise frem til jubilæet, vil vi meget gerne låne 
dem. Og til alle jer: Lad det glade budskab sprede sig.                        

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.

1.-3. april: DM i spejd på Trevæld – for spejderne.

17. april: Spejderne er med til »Køerne danser« v. 
Brdr. Futtrup, Tvorup, med smagsoplevelser fra 
bålet m.m.  

5. maj: Kr. Himmelfartsløb – for bævere og ulve.

4. juni: 50-års jubilæum hos KFUM Spejderne i Vandet.                                                                                                                                         

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

Konfirmand-indskrivning i 5- ★ -sognene
Onsdag 8. og torsdag 9. juni begge dage fra kl. 16 til 
18 er der tilmelding for næste års konfirmander 
(2016/17). Indskrivningen foregår i Vang Præstegård. 

Det varer et kvarters tid, og du og dine forældre vælger 
selv, hvornår det passer jer at komme forbi. Jeg glæder 
mig til at møde jer! Sognepræst Anne Marie Nande
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Præsterne skal bl.a. be- 
søge borgen Wartburg
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Da Ida blev døbt i Vorupør Kirke

Ida Riis Kristensen 
bliver døbt – mens 

hendes to ældre  
søskende ser  

opmærksomt til.

I 5-★-pastoratet kan vi glæde os over 25 dåb om året. 
Hver gang er det en fest, som sender lykkebølger gen-
nem familien og kirkegængerne. Vi fik lov til at vise 
billederne, fra Ida Riis Kristensen blev døbt. Tusind 
tak! Det var den 8. august 2015. En dejlig dag!

En strålende oplagt Ida fik vand på hovedet af præsten, 
assisteret af storesøster Anne, der tørrede Ida af, så 
hun fik en ekstra flot frisure.

Vi bærer vores barn til dåb for at lægge det i Guds 
hænder.

Vi begynder dåben med lovprisningen, hvor præsten 
siger: »Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som 
i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende 
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.«

Vi begynder dåben med at sige tak til Gud, og det, vi 
takker ham for, er Jesu opstandelse fra de døde. Uden 
hans opstandelse ville der ingen dåb være.

Vi døber i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. 
Gud siger til os: »Dette er mit elskede barn!« Dåben 
betyder at Gud siger JA til os. Et ja vi kan leve og dø 
på. For at være døbt er at høre Gud til. Dåben kan 
ikke tages væk. Dåben betyder, at vi er knyttet til Guds 
kærlighed både i livet og i døden. Derfor bærer vi vort 
barn til døbefonten, vi ønsker at få del i Guds
ja og sige ja til ham.

Forældrene vælger ofte en 
salme, som vi skal synge  
ved dåben, tit er det  
salme nr. 448:

Dåbssalme 448: Fyldt af glæde

Vers 1:  Fyldt af glæde over livets under, 
  Med et nyfødt barn i vore hænder, 
  kommer vi til dig, som gav os livet. 

Vers 5:  Og ved tidens grænse lever fortsat 
  dine løfteord ved døbefonten, 
  dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Her siges det netop, at dåben bærer vi altid med os. 
Hvordan vort liv end former sig, så bærer vi dåben 
med os. Faddernes opgave er at være vidner til dåben. 
Og at hjælpe forældrene med at oplære barnet i den 
kristne tro. Det kan man gøre på mange forskellige 
måder: Man kan fortælle barnet, hvad der skete ved 
dåben, fortælle om Gud og Kristus, læse bibelhisto-
rier, bede fadervor, tage barnet og senere konfirman-
den med i kirke. Vi ser også at flere og flere forældre 
gerne tager deres barn med til babysalmesang, se foto 
på den anden side.

Af Anne Marie Nande og  
Helle Sommer
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Anne satte sig op og sang  
sammen med præsten

Gudmor viser 
lille nydøbte  
Ida frem

Mor Kristina 
og far Johnny, 
Anne, Emil og 
Ida matchede 

de smukke 
gule farver i 

Vorupør Kirke

Storesøster Anne tørrer 
nydøbte Idas hoved af

Emil og 
Anne  

fulgtes med 
præsten ud 
af kirken

Babysalmesang
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Hundborg og Jannerup

I skrivende stund gør vi endnu et forsøg på at finde en 
organist til pastoratet. Håber virkelig det lykkedes 
denne gang.

Vores gravermedhjælper Kristian har opsagt sin stilling, 
for at blive graver i Klitmøller. Menighedsrådet ønsker 
Kristian al mulig held og lykke med hans nye udfor-
dringer. Hans tekniske snilde har sparet os for mange 
penge til maskinreparationer.

De ni læsninger blev en flot musikalsk oplevelse. Tak 
til Bedsted koret og til Henrik for en suveræn ledelse.

Vi ville gerne have haft flere til vores MAF-aften. Vi må 

i et samarbejde med byens andre foreninger, så vi ikke 
har arrangementer samme aften fremover.

Menighedsrådet vil jo gerne have lys på Hundborg 
kirke om aftenen, men dette projekt er udsat af prov-
stiet. En lokal person har nu startet en ind-samling til 
formålet. Herligt med disse ildsjæle, der kan og vil 
gøre en indsats for kirken.

Årets sogneudflugt bliver onsdag den 1. juni. Sæt X i 
kalenderen allerede nu, så vi igen bliver rigtig mange. 
Og sidst i april forsøger vi med en fyraftens gudstjene-
ste. Mød op og deltag. Nyd nu, at det er forår – Tage

Døbte

06.12.2015  Maja Boassen Rysgaard 
– Hundborg Kirke

13.12.2015  Marie Kjær Vorup 
– Jannerup Kirke

26.12.2015 V alde Brammer Hjortdal 
– Vester Vandet Kirke

24.01.2016  Malou Merrild Nørgaard 
– Hundborg Kirke

14.11.2015  Grete Saugberg  
– Vang Kirke

27.11.2015   Christian Bach Madsen  
– Vang Kirke

22.12.2015  Vita Irma Mogensen  
– Hundborg Kirke

12.01.2016  Jens Munk Andersen 
– Vorupør Kirke

14.01.2016  Kristian Vilhelm Jensen 
– Vorupør Kirke

15.01.2016  Dyveke Solvaar Jensen 
– Hundborg Kirke

Døde

5-stjerne-pastoratets 
konfirmander

Konfirmeres i Hundborg Kirke den 8. maj kl. 10.00
Philip Stentoft Urth  
Christian Ubbesen
Patrik Suprawit Madsen
Linette Linde Kristiansen
Victor Sjælland

Konfirmeres i Jannerup Kirke den 5. maj kl. 10.00
Christian Mærkedal Gregersen
Mads Tinggaard Hansen

Konfirmeres i Vang Kirke den 22. april kl. 10.00
Marcus Løth Bloch
Johanne Cathrine Leegaard
Jesper Valdez Kilsgaard

Konfirmeres i Vorupør Kirke den 1. maj kl. 10.00
Emilie Hebsgaard Mörk
Morten Bak Jensen
Jesper Bak Handskemager
Emma Wentoff Overgaard
Robin Wentoff Overgaard

Konfirmeres i Sjørring Kirke den 22. april kl. 10.30
Jonas Thiesen Søe (fra Vester Vandet sogn)
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Vorupør

Siden sidst er der afholdt tre sogneaftener med 
fokus på gudstjenesterne, om hvorfor den bliver 
holdt som den gør og om der kan/skal ændres på 
noget. Da det bliver omtalt andet sted i bladet, vil 
jeg blot nævne, at tredje aften, afsluttede vi med 
gudstjeneste i Vorupør Kirke. Der vil senere blive 
afholdt en opfølgning på disse aftener, og vi vil 
gerne opfordre til at man bakker op om dette, da 
det kan få be-tydning for hvordan gudstjenesten 
fremover vil blive afholdt.

Den 13. december var der gudstjeneste med Lucia 
og krybbespil. Minikonfirmanderne og børn fra 
byen var frimodige til at deltage. Bagefter var der 
juletræsfest i Kirkecentret. Efter stemningen at 
dømme, var det et godt arrangement.

Hvad kirkens tilstand angår, så er der nogle ting, 
som skal udbedres og det snart. Der er utætheder 
i murværket, som gør at regn og fugt kan trænge 
ind. Der er givet grøn lys for, at disse ting skal 
ordnes. Der arbejdes på varmen i kirken, så den 
bliver mere økonomisk og stabil. I den forbin-
delse har der været nævnt, at sætte forsatsvinduer 
i, det bruger man i andre kirker med go effekt.

Vi vil her igennem gøre opmærksom på, at det er 
muligt for dem fra Vorupør sogn, der ikke selv har 
mulighed for at komme til kirken, at bestille en 
Taxa til gudstjenesterne i Vorupør Kirke. Se an-
noncen under kirke bil her i bladet. 

Vorupør Menighedsråd

Vang

Det er ikke det store der sker her i Vang. I decem-
ber blev den næsten udgåede birketræ, i rundingen 
i præstegården fældet, og der blev plantet et nyt 
3-4 meter højt egetræ i stedet. 

Ligeledes er vi i skrivende stund ved at renovere 
kirkestien, der går fra Trapsandevej til nord/øst 
lågen på kirkegården, så stien kommer tilbage til 
oprindeligt stand.

Der kommer også nye døre i kapellet. Der skal ses 
på nyt varmeanlæg i kirken, hvad/og hvordan det 
etableres og udføres regner man på.

Med ønsket om et godt forår.     Niels Kjeldbjerg

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 29. marts
Tirsdag den 24. maj
Tirsdag den 28. juni

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 8. marts  Torsdag d. 14. april
Tirsdag d. 10. maj  Tirsdag d. 14. juni

Vester Vandet

Vi har afholdt menighedsmøde i præstegårdens 
stuer. Det blev en rigtig hyggelig stund, hvor snak-
ken gik godt. Der blev interesseret lyttet og kom-
menteret på arbejdet i det forløbne år, samt givet 
flere ideer til det fremtidige arbejde, herunder 
Præstegårdens fremtidige anvendelse.

Mødet gav bl.a. anledning til, at vi ca. en gang i 
kvartalet vil flytte kirkekaffen i præstegården, så 
der er bedre tid til snak.

Vi har fået et legetæppe i kirken, samt fået sup-
pleret børnebøgerne op. Vi håber, børnene vil 
bruge tæppet eller låne tingene med på bænkene, 
hvis det er rarest at have far og mor i nærheden.

Ruth Jeppesen



Møder i bibelkreds 1
Torsdage kl. 19.00. Nærmere information 
kontakt Lena Larsen, tlf. 28 14 27 95.  
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Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl. 19.00

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB: 
Tirsdag d. 15. marts:
Stormøde i Stagstrup Kirkecenter. 
Søndag d. 27. marts:
Kirkekaffe kl. 9.00 hos Ruth og Erik Jeppesen, 
Klitmøllervej 53, Vester Vandet. 
Fredag d. 15. april:
Rengøring i Aulaen, Toftholmvej 1, Vester Vandet 
og derefter hygge hos Bodil og Peter Nielsen.
Fredag d. 27. maj:
Vi besøger Harring Missionshus – nu egnsmu-
seum. Derefter vil vi drikke kaffe ved Sundby Sø.
Fredag d. 24. juni:
Grillaften kl. 18.00 hos Hanne og Martin Guld, 
Sejlhøjvej 13, Vester Vandet – medbring selv kød, 
drikkevarer og service. 

BIBELTIME KL. 19.30:
Onsdag d. 6. april hos Helle og Poul Kristiansen, 
Elmholmvej1, Øster Vandet. 
Tirsdag d. 3. maj: Vi deltager på KFUK i Thisted 
– sangaften. Vi skal synge en masse sange og 
salmer. 
Onsdag d. 1. juni hos Conny Poulsen, Refsvej 73 
st.th., Thisted. 

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

Stof til næste nummer for juni, juli  
og august bedes indleveret til Lene Dahl,  

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest fredag den 9. maj.

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

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

16. marts  
hos Louise Krøyer, Hundborgvej 42, Thisted.

20. april  
hos Anne Marie Ranneries,  

Dr. Louisegade 12B, 1 th, Thisted.

18. maj 
hos Rita Nørgaard, Bakken 4, Nors.

8. juni 
hos Maibrit Nygaard, Prøvensvej 17, Stenbjerg. 

Møder i Missionshuset

Missionsuge:

Mandag den 14. marts: Mogens Åen, Strandby.

Tirsdag den 15. marts: regionsleder Ruth Tide-
mand, Hjørring.

Torsdag den 17. marts: I kirken, pastor Peter Ø. 
Jørgensen, Mors. (Kaffe i våbenhuset).

Fredag den 18. marts: Villy Holm Pedersen, 
Brønderslev.

Onsdag den 6. april: Henrik Didreksen, Skive.

18. og 19. maj: Bibelundervisning i Vang,  
Per Weber.



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

Den 19. marts: Børneklub. 
Den 2. april:  Børneklub. 
Den16. april:  Børneklub. 
Den 30. april:  Børneklub – (Kreativ dag). 
Den 14. maj:  Børneklub – Pinse. 
Den 28. maj:  Børneklub.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Bibelstudieaftner
Torsdag den 4. april hos Ingeborg og Knud 
Kristensen, Mellemvej. 11.

Torsdag den 26. maj hos Aase og Hans Korsga-
ard, Tvorupvej 54.

Bedemøde hver torsdag aften på Mellemvej 11. 
Hvor der er møde i missionshuset afholdes det 
der kl. 18:45.

Ef. 5,14b: Derfor hedder det: Vågn op, du som sover, 
stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig.

Se også møder på www.imthy.dk

a r r a n g e m e n t e r  i  m a r t s  -  a p r i l  -  m a j
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Møder i missionshuset
Torsdag den 17. marts: 
Møde v. Flemming Pedersen, Thisted.

Torsdag den 14. april: 
Pakkefest til fordel for Sømandsmissionen og 
Indre Mission i Vang, tale v. Tage Grønkjær, 
Klitmøller.

Torsdag den 28. april: 
Konfirmand fest i missionshuset v. pastor Lisa 
Bremer, Gøttrup.

Torsdag d. 12. maj: 
Soldatermissionen tale v.Allan Schrøder, Karup.

Onsdag, torsdag den 18. og 19. maj: 
Bibelkursus for hele kredsen i Vang missions-
hus, tale v. Per Weber, Hinnerup.  
Kom og vær med til et par opbyggelige aftener. 

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag fra kl. 10:00 til kl. 
12:00 i missionshuset, Hellebjerg 1. 
Alle med små børn er velkomne. 
Tove og Ingeborg, mobil: 29 10 49 09 – 42 28 38 67                                                                                                                                              

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.

Kirkebil - Nyhed!
Kirkebil kan bestilles til gudstjenester til alle 
kirker i pastoratet – Hundborg, Jannerup, 
Vorup ør,  Vang og V. Vandet – for dem som ikke 
selv har mulighed for at transportere sig, dog 
kun til den kirke/sogn man hører under.
Transporten bestilles hos Snedsted Turistbusser 
på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til søndags-
gudstjenester.



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. 21 67 16 90

Jytte Mikkelsen
tlf. 21 67 16 90
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

Thomas Thomsen
tlf. 30 26 83 39

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. 21 67 16 90
jimm@paradis.dk

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

www.hjvvvv-kirker.dk
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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.

Anne Marie Nande Kraft 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@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, kursus: 2.-3. april, 7.-10. april, 9.-13. maj, 26.-31. maj. Sommerferie: 11. juni - 4. juli
HSK: Ferie, kursus: 5. april, 16.-17. april, 30. april - 1. maj, 26.-31. maj. Sommerferie: 18. juli – 8. august
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Man kan altid kontakte 
præsterne om enten  
en samtale eller et besøg.

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

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
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  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

Gudstjenester på plejehjemmet Solgården i Hundborg

14. april kl. 14.30 AMN 12. maj kl. 14.30 JWA 16. juni kl. 14.30 HSK

28. april kl. 14.30 HSK 19. maj kl. 14.30 AMN 30. juni kl. 14.30 HSK

1 =  Pizza-familieguds-
tjeneste, konfirman-
der medvirker.

2 =  Liturgisk gudstjeneste 

3 = Konfirmation
4 = Kirkekaffe
5 =  Fælles friluftsgudstj., 

Thisted provsti 

6 =  Morgenkaffe i Vester 
Vandet præstegård 

7 =  Fyraftens- 
gudstjeneste 

 8 =  Friluftsgudstjeneste 
Vandet Sognegård 

 9 = Musikgudstjeneste
10 = Altergang

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
20. marts Palmesøndag 10.30

AMN/HSK1

24. marts Skærtorsdag 10.30 AMN
25. marts Langfredag 14.00 HSK2

27. marts Påskedag 9.00 HSK 10.30 AMN 9.00 AMN 10.30 HSK
28. marts 2. påskedag 19.00 HSK4, 10

April
03. april 1. s. e. påske 10.30 HSK 9.00 HSK4

10. april 2. s. e. påske 10.30 HSK4

17. april 3. s. e. påske 9.00 AMN4 10.30 AMN4

22. april Bededag 10.00 AMN3

24. april 4. s. e. påske 10.30 HSK 9.00 AMN 10.30 AMN
28. april Torsdag 17.30 AMN7

Maj
01. maj 5. s. e. påske 14.00 JWA 10.00 AMN3

05. maj Kr. himmelfart 10.00 AMN3 10.30 HSK 

08. maj 6. s. e. påske 10.00 AMN3 10.30 HSK
15. maj Pinsedag 10.30 HSK 10.30 AMN
16. maj 2. pinsedag 11.005 11.005 11.005 11.005 11.005

22. maj Trinitatis 9.00 HSK10 10.30 HSK 09.00 AMN6

29. maj 1. s. e. trin. 10.30 ERBS4

Juni
05. juni 2. s. e. trin. 09.00 AMN 10.305 AMN 9.00 HSK
12. juni 3. s. e. trin. 9.00 HSK 10.30 HSK 
18. juni Lørdag 11.00 HSK8

19. juni 4. s. e. trin. 10.30 HSK 19.00 HSK4,9

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard  ·  
JWA = Jesper Wiborg Andersen  ·  ERBS = Jørgen Erbs www.hjvvvv-kirker.dk
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