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Sogneudflugt! Denne gang med et nyt transportmid-
del! Det ligner en bus, men er en – tidsmaskine. Vi 
stiger ind, chaufføren indtaster en bestemt tid på 
GPS’en, og de stærke motorer begyn-
der at brumme. Efter en kort tidsrejse 
siger chaufføren: »Vi befinder os nu i 
sidste halvdel af 1700-tallet, lige foran 
Vang Kirke.« Da vi stiger ud, iler en 
mand med fuldskæg os i møde. »Gud 
være med jer,« hilser han med dyb 
stemme, »jeg er Adrian Brøndlund*, 
præst her på stedet. At dømme efter 
jeres uhyggelige vogn uden heste, 
kommer I vist langvejs fra?«
»Nej, vi er faktisk herfra,« svarer vi til 
hans store overraskelse. »Men fra år 2016 i fremtiden.«
Pastor Brøndlund tror ikke sine egne ører, men guider 
os alligevel venligt gennem Vang Kirke. Krypten under 
kirkegulvet er han særlig stolt af . Han fører os derned 
og peger på væggene: »Som I ser, lader jeg dem for 
øjeblikket udsmykke med kalkmalerier.«
Det glæder pastor Brøndlund enormt, da vi fortæller, 

at Nationalmuseet i det 21. århundrede roser krypten 
i de højeste toner. »Tænk,« beretter vi, »Danmarks 
førende museum kalder det en unik udsmykning! Så 

sent som 4. maj 2016 har museets 
ekspert, konservator og kirkekonsu-
lent Kirsten Trampedach, skrevet, at 
krypten med rette har ‘fået vurdering 
særdeles bevaringsværdig samt højeste 
prioritet’. Og hun slog fast: ‘Vi har 
ingen tilsvarende udsmykning bevaret 
i Danmark’!«
Da vi spørger Brøndlund, hvorfor der 
ikke findes et kristent kors afbildet i 
krypten, siger han: »I kender Ægyp-
tens pyramider, ikke sandt?«

»Jo.«
»På spidsen af pyramiderne sidder en lysende fugl, der 
fortæller om evangeliet!«
Vi er paffe. »En fugl? Om det kristne evangelium?«
»Yes. Pyramiderne fortæller om døden og det evige 
liv. Det gør evangeliet og vores krypt også, ikke sandt?«
»Jo.«



»Så kig lige på kryptens nordvæg! Den viser vores 
endeligt! Jeg sagde til kunstneren, han skulle male 

dødningehoveder på den. 
Kan I se dem? Og de tre 
mennesker i midten – fløj-
tespilleren, døgenigten og 
krigeren? Den ene vender 
mod venstre og fløjter. Den 

anden sidder på sin flade, vender 
mod midten og blæser sæbebobler. 

Den tredje vender til 
højre og drager i 
krig med tromme, 
bandoler og sabel. 
Hverken den første, 
den anden eller den 
tredje har en chance. Døden venter 
allerede på dem. Derfor skrev jeg 
ovenover deres hoveder:

I hvor vi os i Verden vende 
Er Døden dog vor sidste Ende.

Forstår I? Nordsiden er mordsiden! 
Men kig så på østvæggen! Malingen 
er ikke tør endnu! Der ser I Fugl Fø-

niks og solen! De symboliserer opstandelse! Liv! 
Derfor skrev jeg:

Perit ut vivat.

Det betyder ‘Den skal dø 
for at kunne leve’. Længslen 
efter himlens evige livs-
glæde starter ikke med de 
kristne evangelier. Allerede årtusinder før Kristus var 
man optaget af opstandelse! 
De gamle ægyptere overtrak pyramidens spids med 
guld eller kobber, så den skinnede rødt. De kaldte den 
Ben-Ben. Den stod for samme mytiske væsen, vi i dag 
kalder Fugl Føniks. Dengang blev den også kaldt Benu. 
Det betyder ‘Den genfødte søn’. 
Ifølge myten må den guddommelige fugl dø og så 
opstå fra dødsriget, leve igen og fare til himmels! 
Forstår I? Allerede længe før Moses og Det Gamle 
Testamente peger de ældste ægyptiske kilder på ‘Søn-
nen’, der kommer for at dø, overvinde døden og fare 
til himmels! Død og liv! 

Hver aften så de ægyptiske præster Døden på toppen 
af pyramiden, fordi den blev mørk, når solen gik ned. 
Men hver morgen råbte de hurra for Livet og lysets 
rige. For så fik man øje på solfuglen, hvis første stråler 
oplyste Keopspyramidens top. 
Med Fugl Føniks og solen på østvæggen vil jeg vise 
verdenshistoriens vingesus. At et glimt af den højeste 
sandhed altid var med os! Perit ut vivat! Først dør vi 
på jorden, lige som solen går ned og brænder op. Men 
så opstår vi til livet, lige som solfuglen står op i øst. Så 
breder vi vingerne ud! Så farer vi til himmels – hjem 
til vores sande rede, fuld af fred, fryd og frelse! Jeg 
siger kun: Johannes 18,36!!!«
»Johannes 18,36???«
»Ja,« svarer han, »Dér læser vi: Mit rige er ikke af 
denne verden!«
»Aha!« Vi takker pastor Brøndlund, giver ham hånden 
og rejser hjem til år 2016. 
Den dag i dag hører vi hans stemme hviske: »Kære 
venner! Perit ut vivat!«

Kærlig hilsen Anne Marie Nande Kraft

* Adrian Lauritsen Brøndlund (født i Ålborg 1720 død i Vang 1792) var 
præst i Vang fra 1753 til 1792. Det var ham, der byggede præstegården, 
udsmykkede krypten og forærede Vang Kirke en lysekrone med indskrift.
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Har du nogen sinde klikket på 
Vesterhavet? Det kan du nu!
Gå ikke glip af 5-★-sognenes første to film:

Nr. 1: Lokalhistorisk gudstjeneste
Nr. 2: Fejring af palmesøndag

Gå ind på: www.hjvvvv-kirker.dk



d e t  s k e r

4

Valg til MR 2016
Hvornår? Tirsdag den 8. november

      Smil, nu er der valg igen!         Her er nøglen 
til de ting, der skal ske i dit lokalsamfund! 
Fremtidens opgaver er spændende og fort-
sætter! Dine 5-★-sogne trænger til gode råd 
– fire gode menighedråd (MR)! Snart må du 
bestemme! Dit lokalsamfund kalder på dig! Vi 
søger nye folk til at afløse dem, der går ud efter de 
sidste 4 år. De skal have et stort skulderklap som tak 
for deres indsats! Hvem vil nu være med? Hvem er nu 
klar til give vores lokalsamfund en hjælpende hånd? 
Hvem tør bane vejen gennem fremtidens uudforskede 
og utæmmede vildnis? Hvor alt endnu ligger indhyl-
let i havgus og tåge? Hvor nye risici, problemer og 
udfordringer springer ud som uigennemtrængelige 
slyngplanter og lianer? Men hvor også duftende orki-
deer blomstrer op i form af chancer, visioner, løsnin-
ger! Vi har mange supergode ting som fælles eje! Dem 
kæmper MR’ene for! Hjælp os med det! Lad reklame-
trommerne lyde til gavn for vores kristne tro, som 
giver Dannebrog og vores 5-stjerne-kirker ★ Hund-
borg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet 
deres dybere betydning. 
Ja, vores 5-★-kirker trænger til en kærlig hånd! Ja, du 
er efterspurgt – din forstand, din beslutsomhed, din 
vision, dit kendskab til det lokale!

Lad dig overaske – ligesom Lene Stærk – og hør, 
hvad hun siger – læs ved siden af! Det ER 

faktisk rigtig spændende og meningsfyldt at 
sidde i MR. 

Folkekirken står overfor nye farer og udfor-
dringer. Nye MR-medlemmer dumper ikke ned 

fra himlen af sig selv. MR sørger for aktiviteter – for 
børn, unge og ældre – kort sagt aktiviteter, der når ud 
til alle aldersgrupper – og som passer til den forskel-
lighed, der er i sognet.

Læs mere om 
MR-VALG 2016 på  

www.hjvvvv-kirker.dk

•  Grib nøglen til vores alles fælles  
kirkelige fremtid!

•  Grib nøglen! En måde at være  
aktiv på i dit sogn!  

•  Gå med i arbejdet!  
Mød op og giv din stemme!

Kom til opstillings- og  
orienteringsmødet tirsdag  
den 13. september!
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Anne Marie interviewer Lene

Hvad laver man egentlig 
i MR?

Hvordan kom du ind i MR (Menighedsrådet)? 
Jeg sagde »ja« til at være 2. suppleant og tænkte, det 
er så langt ude, at der ikke er nogen risiko for, at jeg 
kommer ind! Det var ikke just med hænderne over 
hovedet og vild jubel, da Tage kontaktede mig. Nu har 
jeg været i MR i halvandet år. Jeg må indrømme, det 
er nok mig selv, der er mest overrasket – for det har 
jo været utrolig spændende!

Synes du om arbejdet i MR? 
Ja, i allerhøjeste grad, inden for et år har vi fx ansat to 
præster og to organister – en pastoratsorganist og en fast 
organistafløser. Vi har været meget heldige. Nu bliver 
det nemt for de næste. Det er hårdt arbejde at ansætte 
folk. At sidde i MR betyder også at ha’ stor indflydelse, 
man føler ansvaret, og det kan tynge.

Hvad er dine værdier på kirkens vegne?
For mig er det vigtig, at vi har en kirke, hvor der er 
plads til alle, hvor enhver føler sig velkommen, og at 
alle har et sted i kirken, de har lyst til at komme. 

Hvad har overrasket dig mest?
Hvor vigtigt det er! Før jeg gik ind, eksisterede MR-
arbejdet knap nok i min verden. Nu er jeg med til at 
sætte en kurs for kirken – vi stiller jævntligt spørgsmål 
som, kan vi gøre det bedre for børn og unge, for ældre 
og dem ind imellem? Hvordan får vi en åben kirke og 

sænket dørtærsklen? Det betyder jo noget, at folk ude 
i sognene føler sig godt hjulpet af kirken, både når de 
møder dem, der arbejder på kirkegården, præsterne og 
af os i MR. Og vi skal heller ikke glemme den kristne 
forkyndelse, selvom vi åbner kirken for jazz og gospel!

Hvad er det bedste ved MR-arbejdet?
At arbejdet ikke er »lige meget«, det giver mening, ja 
jeg oplever, at det er dybt meningsfyldt at være i MR. 
Det bedste er også at se de nye tiltag spire og at op-
leve, at dét, der sættes i gang, tages imod med glæde! 
Det er en fornøjelse!

Hvad er den vigtigste opgave i MR? 
Det må være at udvikle kirken og sognehuset, skabe 
gode rammer for aktiviteterne der foregår, og styrke 
liv og vækst i sognet – åndelig velfærd. Det skriver 
man også under på, når man går ind i MR.

Hvornår synes du en prædiken er god?
Det er, når den også tager hverdagens og livets udfor-
dringer op, og relaterer til virkeligheden og hvad der 
sker i samfundet. Jeg husker især, da der havde været 
terrorangreb i Paris. Den gang fyldte det en stor del af 
din prædiken. Det gør, at jeg er nærværende, og ikke 
har »tankeflugt«. En go’ prædiken gør, at man føler sig 
»fyldt op«, og så er kirken et godt sted at være.

Sognepræst Anne Marie Nande og 
MR-medlem Lene Stærk taler sammen.

Fortsættes på næste side
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Frilufts- 
gudstjeneste ved 

Tvorup Kirkeruin
Søndag den 14. august kl. 14

Sjørring sangkor synger for og  
Svend Ejler svinger violinen!

Tag gerne klapstol med.  
Og eftermiddagskaffe. Og en sommerhat! 
Måske får vi rigtig varmt solskinsvejr!  
Skulle det regne, flytter vi til Vang Kirke.

Salmemaraton  
i Thisted Provsti

Vi ses næste gang i . . .
Thisted Kirke 3. august kl. 19
Sennels Kirke 7. september kl. 19

Til dem, der ikke har været med: I kan sagtens 
prøve det af endnu! Bare kom forbi!

Hvad synes du, vi skal have mer’ af i kirken?
For nogen er højmessen det bedste. For andre en lidt 
hurtigere gudstjeneste. I 5-stjerne-kirkerne arbejder vi 
med forskellige former for gudstjenester. Vi har haft 
meditationsgudstjeneste, musikgudstjeneste! Hele den 
diskussion og udvikling, synes jeg, er spændende at være 
en del af. Der er babysalmesang for de yngste. Nogle 
mødregrupper har bestemt, at de ses ved babysalmesang 
en gang i ugen. Så kommer minikonfirmanderne – dem 
i 3. klasse – og indtager sognehus og kirke i et forløb hvert 
forår. Vi arbejder på at styrke forholdet til kirken hele 
vejen rundt. Vi har brug for, at flere tænker, ’hvordan kan 
vi gøre det bedre!’ Vejen frem er også samarbejdet med 
foreningerne i byerne. Det vil vi rigtig gerne ha’ mer’ af. 
Ligesom 1. søndag i advent, da juletræet blev tændt og 
borgerforeningen tog sig af de dejlige æbleskiver. Og så 
ville det være skønt med flere frivillige.

Hvad er det mest tilfredsstillende  
ved MR-arbejdet? 
Det må være, når der er opbakning til vores arrange-

menter her i 5-stjerne-sognene. Vi har haft mange 
gode sogneaftener, solskinsgudstjenesten i din præ-
stehave med efterfølgende kaffe i det fri, hvor folk fra 
alle 5 sogne deltog, der var den lokalhistoriske guds-
tjeneste, hvor Inger Rasmussen bagefter sad ved 
flyglet og vi sang igennem alle i præstegårdens stuer. 
Det var en fest. Kort sagt, når tingene lykkes.

Hvad synes du om samarbejdet i vores  
5-stjerne-sogne ★ Hundborg ★ Jannerup  
★ Vang ★ Vorupør ★Vester Vandet?
Der er et rigtig godt samarbejde de 5 stjerner imellem, 
og det er noget, der helt sikkert vil udvikle sig endnu 
mer’. Vi har hver vores særpræg og særheder – men 
med respekt for hinanden, superinspirerende!

Kunne du tænke dig at fortsætte i MR?
Ja – så absolut, som en anden sagde: Jeg fortryder det 
sikkert mange gange i løbet af de næste 4 år, men det 
er simpelthen så spændende, at jeg ikk’ ka’ la’ være!

Fortsat fra forrige side
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Klar, parat, start! 
Turisterne er på vej!
Så tager turistpræsten til Vorupør! Som tidligere 
år holdes der særlige gudstjenester for vores 
mange sommergæster – denne gang tilbyder vi 
et stykke dansk kirkekultur: Dansk gudstjeneste 
på tysk! Også spændende for danskere at opleve!

Søndag den 21. august og 11. september.  
Begge gange kl. 10.30.

I år får vi – just ovnfrisk og hoppet ud af tryk-
keriet: Den helt nye tysk-danske-salmebog! Sal-
merne står med samme numre og rækkefølge, 
som vi kender det. På hvert blad står salmerne 
side om side på tysk og dansk. 

I Sydslesvig synger de 
blandede menigheder de 
to sprog samtidig. Hvor-
dan lyder det mon? Efter 
sigende fint! 

De helt specielle salmebø-
ger ankommer midt på 
sommeren! Mens turi-
sterne tager afsted igen, er 
det meningen, at salmebø-

gerne bliver. De 30 salmebøger skal 
være et rejsesæt, sådan at når der er tysk gudstje-
neste fx i Klitmøller, så kan de altid lånes, men 
hjemsted har de i Vorupør Kirke.

Hvis du er til dansk, kan du altså sagtens synge 
med. Så går det løs! Tag på udflugt til Vorupør! 
Oplev en dansk gudstjeneste på tysk. 

Du er rigtig hjertelig velkommen, for det her 
er dit 5-★-pastorat!

Hundborg Borgerforening og Hundborg/ 
Jannerup Menighedsråd inviterer til

Høstfest
i Hundborg Forsamlingshus  

torsdag d. 15. september kl. 19.30
Der vil være musikalsk underholdning,  

fællessang og hyggeligt samvær.
Der serveres kaffe/te og kage til 20 kr.

Kom og vær med til en skøn aften!  
Tag en ven eller naboen med.

Fyraftensgudstjeneste 

i Hundborg Kirke  
torsdag 8. september kl. 17.30-18.00

Velkommen til hele 5-★-pastoratet! Kom et 
smut forbi og bliv ladet op af salmer, tekster og 
musik! Ka’ det blive bedre, vi ses i Hundborg!

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
- to gange pr. måned
Bagefter hyggelig kaffebord!

 4. aug.  kl. 14.30  Anne Marie Nande

18. aug.  kl. 14.30  Anne Marie Nande

15. sept. kl. 14.30  Helle Sommer Kjærgaard

29. sept. kl. 14.30  Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig!
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Så er det her noget for dig: 

Baby-salmesang! 
 

 

 
 
 
 

 
Kærlig 	  

babyhilsen! 
 
 

5-stjerne-sognene *Hundborg *Jannerup *Vang *Vorupør *Vester Vandet  
 tilbyder babysalmesang! -velkommen!                    

	  

For alle babyer i 5-stjerne-sognene
★ Hundborg - ★ Jannerup - ★ Vang - ★ Vorupør - ★ Vester Vandet

Så er vi klar med babysalmesang i 2016
– fra august til oktober i Hundborg Kirke
Er du baby?  Smil, så er du en 
af de heldige! Babysalmesang er 
for spædbørn og forældre. Tre 
kvarters babysalmesang, et kvar-
ters hygge og kaffedrikning. Det 
er for babyer mellem 2 og 9 
måneder og én af deres forældre.

Babysalmesang holdes på 
torsdage kl. 10.30-11.30 

i Hundborg Kirke: 

25. august 
1. september  
8. september  

15. september  
22. september 
29. september 

6. oktober  
13. oktober

Tilmelding: 
Hos sognepræst Anne Marie 
Nande på anmn@km.dk, tlf. 97 
97 40 14 eller organist Annette 
Boch Pedersen, annetteboch@
gmail.com, tlf. 97 93 39 40.

Med de bedste hilsner  
dit 5-★-pastorat!
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Ved en aftens- og musikgudstjeneste tager alle 
sognene imod vores organister. Her er mulighed 
for at lære dem at kende. Thomas er ansat i en 30 
timers stilling fra 1. juli. Kristine er vores faste 
organistvikar. Vi ser frem til et dejligt samarbejde!

Hundborg Kirke søndag den 21. august kl. 19.

Bagefter er menighedsrådene vært ved et trakte-
ment i Sognehuset. Alle er  hjertelig velkomne! 
Vi ses! 

NB: Der vil være kirkebil for hele  
pastoratet til denne gudstjeneste.

Nu kan vi med stor glæde sige velkommen  
til vores 5-★-pastoratets nye organister  
Thomas Olesen og Kristine Frøkjær!

Dertil har alle i 5-★-pastoratet mulighed for 
at hilse på Thomas i de enkelte kirker ved 
kirkekaffen efter gudstjenesten de her søn-
dage:

Søndag 3. juli i Vorupør Kirke
søndag 3. juli kl. 19 i Jannerup Kirke
søndag 17. juli i Vang Kirke 
søndag 14. august i Vester Vandet Kirke

Læs også præsentationerne på side 13 

Workshoppen om 
GUDSTJENESTEN fortsætter

Så har du chancen igen! Til at springe på! For sam-
talen om gudstjenesten er i gang.

Hvornår?  Torsdag 29. september  
kl. 18.15 

Hvor? I Hundborg Sognehus

Workshoppen havde vokseværk sidst! 28. april var 
vi ikke mindre end 30 mennesker, som knoklede 
med gudstjenesteformer - og så var det oven i købet 
rigtig sjovt! Der kom mange forskellige forslag til, 
hvordan de kortere gudstjenester i pastoratet kan 
se ud. Denne samtale følger vi op på 29. september. 
Selvom man ikke deltog 28. april, kan man sagtens 
springe på toget  

Vi vil også synge nogle af de salmer, som blev fore-
slået, at vi skulle synge i kirken.

Organist Thomas Olesen deltager  
og spiller denne aften.

På glædeligt gensyn!  

Anne Marie Nande  
og Helle Sommer
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5-★-sognene fejrer…

Palme, Pizza, Bach
100 mennesker og æslet Ella skabte trængsel ved døren ind 
til Vorupør Kirke. Konfirmanderne prædikede, vi hørte den 
smukkeste Bach-musik, og sluttede af med bjerge af pizza!

10

Grønlandsaften 
i Vester Vandet
Inge, Knud og Marie var vendt 
hjem fra Grønland! Marie havde 
lært grønlandsk, Knud har fanget 
fisk og Inge havde været apoteker. 
Ingen tvivl mer’ – det grønland-
ske landskab er bjergtagende!
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5-★-sognene fejrer…

Sangaften med Kristine Frøjkær
Wow, hvor synger hun dejligt!  
Vi var alle med på fællessangene, lige til vi 
ikke ku’ mer’.  
En perfekt aften!

Fælles lokalhistorisk festgudstjeneste
Efter gudstjenesten ville alle besøge krypten. 
Troels trak folk op igen, og så vankede der dam-
pende kaffe i præstegården. Med Inger Rasmus-
sen ved flyglet, blev der sunget gennem alle stuer 
og spist Fugl-Føniks-kager.
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5-stjerne-pastoratets 
konfirmander

Konfirmeret i Hundborg Kirke den 8. maj
Bagest f.v.: Philip Stentoft Urth, Victor Sjælland, Christian Ubbesen. 
Forrest f.v.: Patrik Suprawit Madsen, Linette Linde Kristiansen.

Konfirmeret i Jannerup Kirke den 5. maj
F.v.: Mads Tinggaard Hansen, Christian 
Mærkedal Gregersen.

Konfirmeret i Vang Kirke den 22. april
F.v.: Marcus Løth Bloch Jesper Valdez Kils-
gaard, Johanne Cathrine Leegaard

Konfirmeret i Vorupør Kirke den 1. maj 
F.v.: Emilie Hebsgaard Mörk, Robin Wentoff Overgaard, Jesper Bak 
Handskemager, Morten Bak Jensen, Emma Wentoff Overgaard

Guld- 
konfirmander  
i Vorupør
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Præsentation af ny organist
Mit navn er Thomas Olesen. Jeg har den store fornø-
jelse at være ansat som ny organist ved jeres kirker fra 
den 1. juli. Jeg færdiggør i juni min 
uddannelse til præliminær organist 
ved Vestervig Kirkemusikskole. Jeg er 
pt. bosiddende i Aalborg, men rykker 
efter min eksamen i juni teltpælene 
op og flytter til Thy for at blive en del 
af lokalsamfundet. Ud over min orga-
nistuddannelse har jeg en længere 
musikuddannelse bag mig som ba-
chelor i musikvidenskab fra Aalborg 
Universitet og bachelor og kandidat i klassisk musik-
historie og -teori fra Det Jyske Musikkonservatorium. 
Jeg glæder mig til at kunne gøre brug af alle mine 
færdigheder i den nye stilling. Jeg ser med glæde frem 

til mødet og samarbejdet med jer alle – ansatte så vel 
som menighedsrådsmedlemmer og borgere i sognene. 

Jeg er altid åben over for forslag og 
idéer til nye tiltag eller forbedring og 
videreudvikling af allerede eksiste-
rende, ligesom jeg i det hele taget 
gerne vil lære jer at kende og høre om 
jeres gøren og laden i livet. Jeg vil 
derfor opfordre jer til at henvende jer 
til mig med forslag og idéer i forbin-
delse med gudstjenester og andre 
arrangementer – eller ved at kontakte 

mig per telefon eller email (se mine kontaktoplysninger 
andetsteds i bladet). I kan i øvrigt læse mere om mig 
på min hjemmeside: www.thomas-olesen.dk

De bedste hilsner Thomas Olesen

En tak til vikarorganisterne, der har hjulpet os igennem
★ Hundborg - ★ Jannerup - ★ Vang - ★ Vorupør - 
★ Vester Vandet pastorat har i en meget lang pe-
riode været uden fast organist. Vi har været så 
heldige at flere organistvikarer er trådt til, og har 
hjulpet os, så vi til hver eneste gudstjeneste og 
kirkelige handlinger har haft god musik. Det er vi 

meget taknemmelige for. Derfor skal der lyde en 
meget stor tak fra menighedsrådene og præster til: 
Mette Nygaard Kristensen, Inger Rasmussen, Stig 
Kirk, Anna Ploug Isaksen, Henrik Juul Andersen, 
Birte Thastum og Magnus Thorhauge.

Med venlige hilsner alle menighedsråd

Præsentation af ny organistvikar
Jeg er rigtig glad for at være blevet fast organistvikar 
i 5-stjernesognene. For år tilbage var jeg organist i 
Randlev og Bjerager Kirker ved Od-
der. Siden 1995 har jeg været kirke-
sanger, bl.a. i Tranbjerg Kirke v. År-
hus og i Horsens Klosterkirke, i  
Hurup Kirke, og senest i Nørhå og 
Hørsted kirker siden 2006, hvor jeg 
stadig er ansat. 
Jeg er privatuddannet sanger, og de 
seneste ca. 10 år har jeg været fuldtids 
selvstændig pianist/sanger (bl.a. fe-

ster, soloopgaver, kirkekoncerter), og billedkunstner. 
Har man lyst at se mine malerier, findes de på stinnes-

verden.dk og på facebook. 
Jeg har været højskolelærer på Se-
niorhøjskolen Rude Strand ved Od-
der, undervist i korsang og bevæ-
gelse, skrevet avisklummer og meget 
andet. 
Tak til alle, fordi I tager så venligt 
imod mig. Jeg vil gøre mit bedste for 
at musikken i kirken bliver til glæde.

Kristine Frøkjær
Kristine Frøkjær

Thomas Olesen
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Døbte

28.02.2016 Lukas Vestergaard Nielsen – Vorupør Kirke
13.03.2016 Sebastian Nicklas Andersen – Vorupør Kirke
19.03.2016  Molly Wangui Kitenge Stenberg – Vang Kirke
27.03.2016 Esther Østerby Thøgersen – Vang Kirke
27.03.2016 Milas Kær Axelsen – Vester Vandet Kirke
24.04.2016 Kristian Eron Elkjær Andersen  
    – Vorupør Kirke
01.05.2016 Oliver Birch Olesen – Vorupør Kirke
15.05.2016 Lærke Vinther Andersen – Vorupør Kirke
22.05.2016 Astrid Eline Yde Pedersen  
    – Vester Vandet Kirke
29.05.2016 Willis Vestergaard Laursen  
    – Hundborg Kirke
29.05.2016 Augusta Ivalo Østergaard Munk  
    – Vorupør Kirke

06.02.2016 Ole Bak-Jensen – Vang Kirke
03.03.2016 Michael Leif Svanholm – Jannerup Kirke
18.03.2016 Knud Ejner Bojesen – Vorupør Kirke
29.03.2016 Bent Kristensen – Vorupør Kirke
20.03.2016 Verner Paulsen – Hundborg Kirke
02.04.2016 Brian Vestergaard Poulsen  
    – Hundborg Kirke
07.04.2016 Inger Madsen – Vang Kirke
25.05.2016 Lis Kold – Vester Vandet Kirke

Døde

Palmesøndag havde vi en rigtig festlig gudstjeneste, hvor 
minikonfirmander og konfirmander bidrog ved afhol-
delsen af gudstjenesten og Rendsammen med musikal-
ske indslag. Efterfølgende var der fuldt hus i kirkecentret 
til pizza bord. Selv et æsel stod opstaldet foran kirken.

Konfirmationen d.1. maj i højt solskin fyldte kirken op.  
Foruden konfirmationen var der barnedåb og et hold 
Guldkonfirmander der deltog. Det hele forløb på bedste 
vis, og vores nyansatte faste vikar organist Kristine 
Frøkjær gav et solonummer. Vi kan glæde os over, at vi 
nu også har fået ansat en  fast organist. 

I år fylder kirkecentret 100 år. Der arbejdes på at lave et 
arrangement i den anledning. Vi må se hvad det ender med.

Så nærmer tiden sig for det næste menighedsrådsvalg. 
Vi håber at se mange til både opstillingsmøde og til 
valget.

Næste menighedsrådsmøde 14. juni. 

Vorupør menighedsråd vil desuden oplyse om, at der 
i sommer månederne kun vil være en medarbejder 
på arbejde på kirke gården. 

Det vil blive prioriteret at vande på kirkegården, i det 
omfang det vejrmæssigt er nødvendigt– og dermed 
kan der forekomme beskedent ukrudt.  

Vorupør menighedsråd vil ønske alle en rigtig god som-
mer.

Vorupør

V. Vandet
Vi kan se tilbage på en meget spæn-
dende Grønlandsaften (se hjemmesi-
den). Det var fantastisk dejligt at opleve, 
at så mange mødte frem. Er der rundt 
i sognet ideer og ønsker til arrangemen-
ter, vi kan mødes om, hører vi gerne fra 
jer, så ser vi, hvad vi kan gøre.

Jeg vil gerne henlede opmærksomhe-
den på pastoratets meget flotte og 
informative hjemmeside www.hjvvvv-
kirker.dk. Kig ind, og se lidt om af-
holdte og kommende arrangementer 
– et godt sted, at blive opdateret.

Menighedsrådsvalget nærmer sig. Vi 
håber på stor interesse omkring at få 
dannet et nyt menighedsråd for Vester 
Vandet Sogn. Vi opfordrer alle til at 
komme med forslag til kandidater 
eller selv stille op. De nuværende 
medlemmer vil meget gerne fortælle 
om, hvad menighedsrådsarbejdet 
indebærer. Vel mødt.  Ruth Jeppesen
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Vores første fyraftensgudstjeneste blev en succes. 
Rigtig mange deltog i hele arrangementet og der blev 
virkelig arbejdet intens med de stillede opgaver, så 
vi forsøger helt sikkert igen. Mød op og deltag i en 
anderledes gudstjeneste og deltag i programmet i det 
omfang, du ønsker.

Der er jo valg til menighedsrådene i efteråret og vi 
kommer til at mangle nye medlemmer både fra 
Hundborg og Jannerup sogne. Kunne det være noget 
for dig, så kontakt en af de lokale rødder og hør lidt 
om, hvad arbejdet indebærer. Mød op til oriente-
ringsmødet, Kirken har brug for, at nogle tager ansvar 
og vi har meget hyggelige møder.

Vores nye deltidsmedarbejder Mikael har sagt op. En 
fuldtidsstilling fristede for meget, og det forstår vi 
udmærket. Tak til Mikael for indsatsen. I skrivende 
stund har vi lige valgt hans afløser, nemlig Lene 
Christensen fra Sydthy, hjerteligt velkommen Lene.

I præstegårdsudvalget for Vang præstegård arbejder 
vi med planer om at åbne haven for offentligheden 
på bestemte tidspunkter. Det fordrer jo så, at der 
bruges nogle recourcer på at trimme haven, så det 
søger vi provstiet om midler til.

Materielgården er netop blevet færdiggjort og om-
gående taget i brug, til stor glæde for personalet. Vi 
venter stadigt tålmodigt på provstiet og stiftets 
godkendelse af det nye varmesystem i Jannerup 
kirke, så vi kan komme i gang med servicebygningen.

Vi har købt flere højskolesangbøger, så vi har nok til 
sangaftner, udflugter osv. hvor fælles sangen er i 
højsædet.

Kristine Frøkjær er nu ansat som vores faste vikar-
organist og et hjerteligt velkommen til dig Kristine. 
Så starter vores nye organist Thomas Olesen jo snart. 
Tag godt imod ham.

Se billeder fra arrangementer og meget andet på 
vores hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk  den bliver 
løbende opdateret.

God sommer til alle, Tage

Vang
Så nærmer tiden sig hvor der skal vælges et nyt 
menighedsråd. Den 13. september 2016 er en 
vigtig dato, da der er opstillingsmøde i Vang bebo-
erhus, og ved evt. flere lister, endeligt valg i novem-
ber, så mød op, Det er meget vigtig at komme, 
også selv om man ikke er interesseret i at stille op 
til menighedsrådet og give sin mening til kende. 
Denne gang gælder det om at vise sammenhold, 
som vi før har gjort i Vang, så lad os gøre det igen.

Siden sidst er der nedsat et præstegårdsudvalg, 
(som loven foreskriver) det betyder at, udvalget 
tager sig af og sørger for de praktiske ting der 
vedrører præstegården bliver udført og de tilhø-
rende jorder. Udvalget består af: Bent Thingstrup 
Vang formand, Steen Karlsen V. Vandet, Allan 
Thomsen Vorupør, Tage Østergård Hundborg.

Vang menighedsråd råder som hidtil over kirken, 
kirkegården og kirke stien m.m.

I skrivende stund er vi lige blevet færdig med 
kirkestien og de nye døre i kapellet. Hanne har 
fået ny havetraktor, så der er gang i den.

Mandag d. 9. maj havde vi provstesyn og alt er i 
den skønneste orden, både i kirken, kapellet og 
graverhuset. God sommer.  Niels Kjeldbjerg

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 28. juni
Tirsdag den 23. august

06.02.2016 Ole Bak-Jensen – Vang Kirke
03.03.2016 Michael Leif Svanholm – Jannerup Kirke
18.03.2016 Knud Ejner Bojesen – Vorupør Kirke
29.03.2016 Bent Kristensen – Vorupør Kirke
20.03.2016 Verner Paulsen – Hundborg Kirke
02.04.2016 Brian Vestergaard Poulsen  
    – Hundborg Kirke
07.04.2016 Inger Madsen – Vang Kirke
25.05.2016 Lis Kold – Vester Vandet Kirke

Hundborg  
og Jannerup

Under Vang Kirkes gulv ses dette kalkmaleri mod 
nord
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KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB: 
Fredag d. 24. juni:
Grillaften kl. 18.00 hos Hanne og Martin Guld, 
Sejlhøjvej 13, Vester Vandet – medbring selv kød, 
drikkevarer og service.
Søndag d. 21. august:
Udflugt til Vendsyssel.
Bemærk – der er ingen arrangementer i juli 
måned pga. sommerferie!
Kontaktperson: Helle Kristiansen 30 28 70 25 / 
hpa.kristiansen@gmail.com
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Nyt fra KFUM 
spejderne i Vandet 

»Kom maj, du søde milde« synger vi i en af 
vore dejlige forårssange. Vi må håbe foråret for 
alvor snart vil indfinde sig. Selv om markene 
rundt omkring os grønnes, savner vi lidt varme 
– men det skal nok komme.

Vore store spejdere var først i april til DM i 
spejder på Trevæld Spejdercenter. Det var en 
kold tur, men også en lærerig tur, og de kom 
hjem med en flot 5. plads i deres række.

Her i sidste weekend var vi med, sammen med 
andre 1900 gæster til økodag hos Brdr. Futtrup 
i Tvorup. Det var her, køerne kom på græs første 
gang i år. Spejderne stod for lækkerierne fra 
bålet; pandekager, varm kakao, stegte pølser med 
brød var noget af det, der blev tilbudt.

Ellers er vi i fuld gang med forberedelserne til 
gruppens 50 års jubilæum.

Sommerlejren for bæver og ulve foregik i pinsen 
på Terp Spejdercenter ved Varde. De store holder 
deres sommerlejr her i nærområdet.                        

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.

Juli: Uge 27 sommerlejr for de store. 

10. august: Opstart for alle nye og gamle spej-
dere. Forældrene er også meget velkommen.

Gruppeleder:  
Steffen Oddershede, tlf. 97 97 71 50,  

mail: steffenoddershede@mail.dk

 Frivillige  
hjælpere søges

Pastoratet har jo fået et par nye yderst aktive 
præster, der sætter mange nye ting i gang. 

Derfor kan menighedsrådene godt bruge en del 
frivillige hjælpere til praktiske ting. 

Det kan være bagning, kaffebrygning til møder, 
hjælp til minikonfirmander og konfirmanders 
undervisning, havemand i præstegårdshaven 
og meget andet. 

Så har du lyst, så kontakt dit lokale mening-
hedsråd, så finder vi nogle opgaver til dig. 

Mvh. Tage



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

Lørdag 25. juni:  Afslutning hos Ingeborg, 
Mellemvej 11.

Lørdag 20. aug.:  Opstart efter en forhåbentlig 
god ferie med lodseddelsalg.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Bibelstudieaftner
Torsdag den 25. august Hos Elly og Richard 
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.

Se også møder på www.imthy.dk
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Møder i missionshuset
Torsdag den 30. juni                                                                                                                                          
Grillaften på bålpladsen, Boligvej i Tvorup. Kom 
og vær med til en hyggelig aften.  
Alle er velkommen. Man tager selv mad og 
drikkevarer med, grillen er klar kl. 18.00. 

Torsdag den 18. august 
Møde v. fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, 
Kallerup.

Søndag den 10. juli  
Kredsudflugt. Tilmelding til Tage Grønkjær,  
tlf. 22 88 42 71 ca. 14 dage før.

Uge 29 
Bibelcamping i Hurup.

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00  
i missionshuset, Hellebjerg 1. 
Alle med små børn er velkomne. 
Sommerferie fra den 21. juni til den 9. august

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

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest torsdag den 11. august.

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.

Bedemøde
Bedemøde hver torsdag aften på Mellemvej 11. 
Hvor der er møde i missionshuset, afholdes det 
der kl. 18.45.

Møderne kan også ses på www.imthy.dk 

Mark. 13,5-6: Da begyndte Jesus at sige til dem: 
»Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild! Man-
ge skal komme i mit navn og sige: Det er mig! og 
de skal føre mange vild.«



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 Thomas Olesen tlf. 40 15 82 80 mail@thomas-olesen.dk

Organist (fast vikar) Kristine Frøkjær   tlf. 30 51 19 21 kristine.froekjaer@hotmail.dk

Organistafløser 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. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk

Anita Christiansen
anita.christiansen@
gmail.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
bat@kristensen.mail.dk

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 ikke mandag

Desuden træffes én af præsterne på følgende tidspunkter i:

Hundborg Sognehus: Hver onsdag kl. 11.00-12.00
Vorupør Kirkecenter: Den 2. onsdag i hver måned kl. 15.30-16.30
Vester Vandet præstegård: Den sidste onsdag i hver måned kl. 15.30-16.30

AMN: Sommerferie: 11. juni - 4. juli og fri: 27.-31. august, 24.-26. september
HSK:   Sommerferie: 18. juli - 8. august og fri: 17.-19. september
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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 ikke 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.

1 = Kirkekaffe
2 = Høstgudstjeneste
3 =  Høst- og fangstgudstjeneste
4 =  Fælles velkomst til organi-

sterne for hele pastoratet

   5 =  Friluftsgudstjeneste  
Tvorup Kirkeruin.

   6 = Tysk gudstjeneste
   7 =  Fyraftensgudstjeneste
   8 =  Kirkebil for hele pastoratet

 9 =  Aftens- og musik- 
gudstjeneste

10 = Altergang

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Juni
26. juni 5. s. e. trin. 9.00 HSK 10.30 HSK
Juli
03. juli 6. s. e. trin. 19.001, 10

HSK
10.301 HSK

10. juli 7. s. e. trin. 10.30 AMN 9.00 AMN 10.30 HSK
17. juli 8. s. e. trin. 9.00 AMN 10.301 AMN
24. juli 9. s. e. trin. 10.30 AMN
31. juli 10. s. e. trin. 9.00 AMN 10.30 AMN
August
07. august 11. s. e. trin. 9.0010 AMN 10.30 AMN
14. august 12. s. e. trin. 10.30 AMN 14.005 HSK 10.301 HSK
21. august 13. s. e. trin. 19.004, 8, 9

HSK
10.306 AMN

28. august 14. s. e. trin. 10.30 HSK 9.00 HSK
September
04. september 15. s. e. trin. 9.00 AMN 19.00 AMN 10.30 AMN
08. september Torsdag 17.307 HSK
11. september 16. s. e. trin. 10.301, 2 HSK 10.306 AMN
18. september 17. s. e. trin. 14.001, 2, 10

AMN
10.301, 2

AMN
25. september 18. s. e. trin. 10.301, 2 HSK 14.001, 3 HSK 14.00 JWA

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard  ·  
JWA = Jesper Wiborg Andersen  www.hjvvvv-kirker.dk
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Kirkebil kan bestilles til gudstjenester til alle kirker 
i pastoratet  – for dem som ikke selv har mulighed 
for at transportere sig, dog kun til den kirke / det 
sogn man hører under. Dog er det muligt ved fæl-
les gudstjenester i pastoratet at benytte sig af 

ordningen, ved dem er tallet 8 anført på gudstje-
nesteplanen herover.
Transporten bestilles hos Snedsted Turistbusser 
på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til søndags-
gudstjenester.

Kirkebil ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ V. Vandet


