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Far! Ser 
du stjernen?
– Nej, lille Emma, jeg ser ingen stjerne! Desværre. 
Sikke en livlig fantasi du har, selvom du er blind! 
– Far! Nu glider stjernen hen over himlen!
– Jamen, Emma, det er noget, du bilder dig ind! Husk 
nu, at du ikke kan se, og at stjerner står bomstille!
– Far! Ser du stjernen? Den bliver langsommere!
– Ak nej, søde Emma! Stjerner kan ikke sætte deres fart 
ned.
 – Far! Stjernen flyver i en bue hen over kirken!
– Nej da! Stjerner kan ikke flyve i buer.
– Far! Ser du de store vinger?
– Nej, lille Emma... Vent, vent! Ja, 
Emma, jeg ser det! Det må være 
en kæmpe havørn! Hov hov, Gud 
bevares! Hvordan kan du se den? 
Hvad sker der med dig? Begynder 
du pludselig at se, virkelig se?!
– Far! Det må være en engel! Se 
de hvidglødende sole, hvordan de 
drejer rundt i øjnene!

2

Hundborg Kirkes altertavle

Præst med kasket
På kasketten flyver duen, som bærer vores  
5-     -kirker. Efter syndfloden kom duen til 

Noas ark med en grøn olivengren i næbet. 
Duen står for Guds nye pagt med menneskeheden – os!

Sundhedens engel fra Jannerup Kirke

✫✫

★
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(fortsættes næste side)

Forside: Vang Kirkes runesten. Kirken og dens bud-
skab kommer fra himlen og vender tilbage til himlen.

Vorupør Kirke

Vester Vandet Kirkes standur

✫– Ja, du kære! Hold da op, hvor dens ansigt lyser i 
stråler! Og hver stråle eksploderer til tusinde blin-
kende diamanter!

Mens faren taler, bliver lyset med ét så overvældende, 
at alle ting smelter sammen – vejen og grøften, kirken 
og træerne, himlen og jorden. Og som et skarpt sværd 
skærer en overnaturlig kraft gennem alle pigens ska-
vanker og sygdomme.

– Mit barn, er du sikker? Kan du virkelig se?
– Ja, far! Jeg ser, jeg ser!
– Ih, hvor din mor bliver glad, når hun hører det! Lad 
os tage hjem med det samme!
De drejede om på hælen, skyndte sig hjemad og ville 
fejre den underfulde helbredelse. Men da de trådte 

over dørtærsklen og hilste på moren, var dat-
teren igen slået med – blindhed!

✫

Kirken med sundhedens strålende engel kald-
tes »Den hellige kirke i Thy«1. Man har anset 
helligdommen for at være så fantastisk gud-
dommelig, »at man (selv) i et protestantisk land 
(som Danmark) ... har sendt Gaver fra hele 
Landet til denne afsidesliggende ... Kirke«. I 
kirkens omegn bliver den også kaldt »domkir-
ken«, »kirken med stjernen« og »kirken med 
englen«. Navnene røber noget om den karis-
matiske aura, som udgår fra den romantisk 
beliggende kirke, der knejser på toppen af en 
bakke midt i 5-    -pastoratet. Oven på Jannerup 

Kirke, som helligdommen normalt hedder, stråler en 
stor stjerne sammen med sundhedens engel. De skin-
ner som guld. Når man sidder i den »hellige kirke i 
Thy«, ånder alt fred og harmoni. Man bjergtages af 
prædikestolens og alterets udsmykning. Det hellige 
kalder til fordybelse og man falder på knæ i hjertet.

Hils det hellige velkommen! I trosbekendelsen beken-
der vi os ikke til den danske, lutherske eller katholske, 

★

✫
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men til den hellige almindelige kirke. Det er det hel-
lige, der helliggør sjælen, helbreder den og bringer 
held. Igennem mange generationer var Jannerup 
Kirke »et helligt sted, hvor de syge kunne hente læ-
gedom« 2. Ikke kun folk med lidelser kom. Også rej-
sende og søfarende søgte til stjernekirken i Jannerup. 
Her knælede de, lyttede til Guds ord og modtog 
nadver, før de »vovede sig ud« i det fremmede. Er vi 
ikke også rejsende? Er vi ikke også nødt til at »vove 
os ud efter gudstjenesten« på en eventyrlig rejse gen-
nem det ukendte land kaldet »Fremtiden«? Uden den 
fjerneste anelse om hvad der venter os?

I den gamle legende om helligdommen giver pigens 
far løftet at skænke Jannerup Kirke en stor okse, hvis 
Emma får synet igen. Men så snart Emma er helbredt, 
løber han fra løftet og skynder sig hjem.

Mange mener, at dét er sagnets moralske pegefinger. 
Og dog! Måske er det at springe over, hvor gærdet er 
lavest! Helbredelse handler ikke om at give gaver til 
kirken. Den slags udlægning klamrer sig til gammel 
overtro som »aflad«. Den blev forkastet af Martin 
Luther: det at man angiveligt kan sikre sig Guds vel-
vilje med et gyldent håndtryk. Men himmeriget er 
ingen billigbutik, og mirakler er ikke til salg. Humlen 
i himlen er noget højere. Sagen er i en nøddeskal, at 
far og datter er på vej til Jannerup Kirkes – engel! Det 
er englen, der står for pigens mirakuløse helbredelse! 
En engel – hvad er det egentlig? »Engel« kommer fra 
det græske ord angelos og betyder »budbringer«. En 
budbringer bringer et budskab. Det er budskabet, der 
inviterer os til det gode selskab med evigt liv og hel-
bred. At far og datter vender ryggen til kirkens bud-
skab, betyder, at de forspilder chancen. Hvor kommer 
budskabet fra? Fra himlen, fra ordet – det himmelske 
ord. Til dét bør vi henvende os!

Med venlige hilsner
Anne Marie Nande Kraft

(1) S. C. Sortfeldt »Den hellige Kirke i Thy« (Jannerup Kirke)... på 
side 49 i: Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 3 (1917-1919): »Fra 
gammel Tid har denne Kirke haft et saerligt Ry paa sig og nydt stor 
Anseelse... (Den) benaevnes ... af mange som den hellige Kirke i Thy.«

(2) Se: H. Bolt-Jørgensen, J. Nielsen, E. Bisgaard, Ch. B. H. Andersen 
»Engle i Thy«, Museum Thy, Thisted 2014. 

Fortsat fra forrige side

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
- to gange pr. måned
Bagefter hyggelig kaffebord fra Solgårdens fler-
stjerne-økologiske-og-prisbelønnede køkken!

29. sept. kl. 14.30  Anne Marie Nande

13. okt.  kl. 14.30  Anne Marie Nande

27. okt.  kl. 14.30  Helle Sommer Kjærgaard

10. nov.  kl. 14.30  Anne Marie Nande

Vi ses i Solgårdens hyggeligste lokale!

✫

Hej 
kære børn

Vi elsker at lege på legetæppet! Det er brumm-
fantastisk! Vi ses! Brummbrumm! Og hvor 
ligger vores legetæpper? Ja, I har gættet super-
godt: Det ligger selvfølgelig i 5-stjerne-kirkerne 
     Hundborg,     Jannerup,     Vang,     Vorupør 
 og     Vester Vandet!

Med kærlige brumm til jer 
fra bamserne

★ ★ ★ ★

★
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Velkommen 
til konfirmander 

2016-2017
Konfirmandforberedelsen i 5-    -pastoratet star-
ter onsdag 26. oktober i Hundborg Sognehus. 
I år kan vi glæde os til 30 konfirmander fordelt 
på to hold.

Altid onsdag formiddag.
Hold 1: 7.30-9.00
Hold 2: 9.30-11.00

Holger tager imod om morgenen, det er hyggeligt.

Vi starter med at forberede en stor gudstjeneste 
for alle sognene 30. oktober (se side 7 i kirkebla-
det). Men I kommer også til at lave spil, løb, læse 
i biblen, terpe trosbekendelse, se film, teater og 
et stort projekt om Martin Luther. Når I er ved at 
være klar, forbereder vi til konfirmationen.

Aftensgudstjeneste 
13. november i Vorupør Kirke kl. 19, 
bagefter går vi i Vorupør Kirkecenter ...
... hvor vi har officiel konfirmandstart med alle 
infos, og et lille bespisningsunder, som menig-
hedsrådet er vært for.

Glæder mig til at møde jer alle sammen igen!

★

Salmemaraton  
i Thisted Provsti

Vi ses næste gang i . . .

Kåstrup Kirke 5. oktober kl. 19
Ræhr Kirke 2. november kl. 19

Nu nærmer salmemaratonnet sig 5-   -pastora-
tet, det ankommer i Vorupør Kirke marts 2017.

★

Sangaftener
Sangaftener med Kristine Frøkjær 
i Hundborg Sognehus hver anden 

onsdag kl. 19-20.30 (lige uger)
»Har du en talestemme? Så kan du også synge!«. 
Det er min idé bag sangaftenerne, at alle skal kunne 
opleve glæden, ved at synge sammen med andre.
Derfor inviteres alle, som bare har lyst til at 
synge, til sangaftener i Hundborg Sognehus.
Der er absolut intet krav om at man er vant til 
at synge. Blot man har lysten. 
Sangaftenerne er ikke korsang, men derfor kan 
man godt arbejde lidt med udtryk, indlære nye 
sange, og måske give en meget kendt sang en 
helt ny fortolkning ved at eksperimentere med 
f.eks. rytmen. Men overskriften er at ALLE skal 
kunne være med. 
Som organist, kirkesanger, festmusiker har jeg 
lang erfaring med musikalske udtryk i mange 
genrer, og vil gerne åbne op for at alle skal 
kunne få glæden ved at synge meget mere.
Syng i badet, syng i bilen, syng ved kaffebordet, 
syng i haven, syng hos købmanden – og i Hund-
borg Sognehus! Vi synger højskolesange, og 
alle mulige andre musikgenrer. Hver gang med 
tid afsat til »ønskekoncert« hvor deltagerne op-
fordres til at foreslå sange. Vi vil hver gang 
slutte med en aftensang/aftensalme.
Første gang onsdag 21. september kl. 19-20.30  i 
Sognehuset i Hundborg, Kirkevej 2, (dog tirsdage 
5. okt. og 15. nov. pga. andet arrangement onsdag).

Det er GRATIS og menighedsrådet giver kaffe/
the og man kan evt. medbringe sin hjemme-
bagte othello-lagkage...

ALLE er hjerteligt velkomne!
På gensyn Kristine Frøkjær
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Sogneeftermiddage 
i Vorupør Kirkecenter

Vorupør menigheds-
råd og præster vil 
gerne byde velkom-
men til eftermiddage 
med foredrag, sang og 
kaffe.
Det er første torsdag i 
hver måned fra kl. 
14-16. 
Vi begynder i oktober 
og slutter i marts må-
ned.

Det er gratis at deltage, og hver gang begynder vi 
med kaffe og en sang. 

Vi har spurgt forskellige, om de vil komme og 
fortælle. Programmet byder på:

Torsdag 6. oktober 14-16: Pastoratets 
nye organist Thomas Olesen vil for-
tælle om sig selv, og vi vil synge.

Torsdag 3. november 14-16: Vorupør Museum 
vil fortælle om Vorupør i gamle dage.

Torsdag 1. december 14-16: Advent og julen 
– traditioner i Vorupør.

Torsdag 5. januar 14-16: Sognepræst Helle Som-
mer fortæller om KFUM’s Sociale Arbejde.

Torsdag 2. februar 14-16: Stiftskonsulent Jørgen 
Kjærgaard og organist Thomas Olesen fortæller 
om Sangtraditioner langs den jyske vestkyst fra 
Marsken til Vorupør.

Torsdag 2. marts 14-16: Sognepræst Anne Marie 
Nande fortæller om Jesushistorier.

Vi håber, at mange vil tage godt imod dette nye 
initiativ. Alle er hjertelig velkomne 

Anne Marie Nande og Helle Sommer

Festgudstjeneste - også med babyer!
En ganske almindelig højmesse og alligevel ikke så almindelig endda!

Mange spø’r: Hvad laver man til babysalmesang? 
Nu ka’ man finde ud af det og få en lille smagsprøve.

Hvornår?  16. oktober kl. 10.30
...deltager vores lille dejlige babysalmesangshold i gudstjenesten. 

Hvor?  Hundborg Kirke
Mødre og babyer viser, hvad de kan. Og præsten forsøger at holde en baby-prædiken. Den søde 
gudstjeneste er for ALLE og enhver i 5-    -sognene samt for babysalmesangsbabyerne, deres foræl-
dre, søskende og bedsteforældre. 

Menighedsrådet inviterer efterfølgende på babykirkekaffe og forfriskninger til alle
– rigtig gode sunde ting til de små og kaffe og kage til de store.

★
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Nils Adrian
»en musikalsk blæksprutte«
Sogneaften tirsdag 25. oktober kl. 19 i Hundborg sognehus. 

Nils kommer fra Århus med sit »one man band«. Det starter med en guitar og bliver til mange 
flere instrumenter på samme tid. Hvordan mon dét fungerer? I hvert fald vil der være musik for 
enhver smag. Først vil Nils holde ca. 1 times Koncert, og efter en til to kopper dampende kaffe, 
starter fællessangen. 

Så går det løs, konfirmander! Med jeres første guds-
tjeneste. I starter til konfirmandforberedelsen ons-
dagen inden.

Vi laver workshop sammen for at blive klar med 
både prædiken, tekster, bønner og musik. Nogle 
sange laver vi selv - Kristine Frøkjær - hjælper med 
at instruere os! Spejderne og andre, som har lyst til 
at deltage i workshoppen, er hjertelig velkomne.

Som »musik« kommer gruppen FIVE ALIVE - i sig 
selv et tilløbsstykke med bas, to guitarer, forsanger 
og en papkasse med den helt rigtige og enestående 
papkasse-lyd! Et unikt akkompagnement til denne 
søndags tre salmer og jazz-sange og - der er noget 
for enhver!

Workshoppen er lørdag 29. - søndag 30. oktober:
Lørdag kl. 10-14:  Jazz-workshop 
Søndag kl. 13.45-15.30:  Generalprøve 
 med FIVE ALIVE
Søndag kl. 16:   Jazz-gudstjeneste.
Søndag kl. 17:   Hotdogs! Hotdogs! Hotdogs! 
 Softice! Softice! Softice!

Konfirmander og spejdere deltager i Workshoppen. 
Alle andre er ligeså velkomne, man 
tilmelder sig hos Kristine tlf. 30511921 
& mail: kristine.froekjaer@
hotmail.dk eller Anne Ma-
rie tlf.  97974014 & mail: 
anmn@km.dk senest den 
18. oktober, men gerne før.
Efter gudstjenesten vanker 
et velfortjent festbord på 
parkeringspladsen.
Spejderne, Bent og mange 
fler’ sørger for de bedste 
grillpølser i mands minde 
til hotdogs, og så er der 
Soft ice! Softicemaskinen 
er på vej...den klarer Tage!

Sæt X i kalenderen 
allerede nu!   

Vel mødt, vi ses 
i Hundborg Kirke!

Hej konfirmander 
og alle i 5-   -pastoratet!

JAZZ-GUDSTJENESTE
★

Hvornår? 30. oktober kl. 16! Hvor? Hundborg Kirke!

7
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★

Det er vildt, tænk!!!   
100 års jubilæumsfest 
i Vorupør
Vorupør kirkecenter og tidligere missionshus har eksisteret siden 1916. 
I er alle sammen indbudt – det er noget helt særligt!
Jubilæumsfest 1916 – 2016
Hvornår? Mandag 7. november kl. 18.30!
Vi starter med noget lækkert – et lille traktement – lad jer overraske! 
Herefter springer vores dygtige taler Jimmy Larsen frem og giver os et historisk tilbageblik. 
Vi slutter af med en kop dampende kaffe.
Selvfølgelig koffeinfri for dem, der bagefter skal hjem og sove!
Vi beder om tilmelding, så der er mad nok!
Ring til Lene Thomsen på 28 96 80 47 senest 1. november 
I er alle hjertlig velkomne, også nysgerrige og historisk interesserede fra resten af 5-   -pastoratet

Rasmus M.
 Jørgensen 

fra Slædepatruljen Sirius
Sogneaften i 5-  -pastoratet
Onsdag 16. november kl. 19 

i Hundborg Sognehus!
Rasmus valgte i 2008 at 
følge sin drøm og tog 
tjeneste i slædepatrul-
jen Sirius. 

Kom og hør, hvad der 
skete på indlandsisen...

Pas på, du ikke taber kaffekoppen ud af hånden! 
Velkommen og rigtig god aften alle sammen! 

★

★For alle i 5-   -pastoratet

Aftensang med 
de dejligste aften- 
og stjernesalmer

Hvor? Vang Kirke!
Hvornår? 25. november kl. 19!

Er der en bestemt salme, du savner, og gerne 
vil synge den aften, så ring eller mail forud til 
organist Thomas eller Anne Marie. Vi glæder 
os til at høre fra dig!
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Snyd ikke dig selv for denne oplevelse:
Verdensstjerne i Vorupørs stjernekirke!

Julekoncert i Vorupør Kirke
Søndag 4. december kl. 19

Vi har den glæde, igen at kunne invitere til kirkekoncert med      
Trompetisten Per Nielsen

Billetpris: 175 kr. Billetter kan købes hos: Lene Thomsen - 28968047

Max. 200 pladser. Billetter reserveres kun ved forudgående      
kontant betaling eller mobil pay.

Julen starter med 
juletræstænding!
Kom og være med!  1. søndag i advent
Den folkelige start på adventstiden! 

Hvornår?  27. november kl. 15
Hvor?  Hundborg Kirke
Bagefter går vi til juletræet, laver
nedtælling, kalder på nissen...
og så går turen til det smukt pyntede sognehus, 
hvor borgerforeningen står klar med æbleskiver, 
kaffe og saftevand!

Med årets allerførste julehilsen   
MR-Hundborg-Jannerup!

Vi anbefaler
Følg med på hjemmesiden. Se hvad babysal-
mesangsholdet laver, hvad konfirmanderne 

tager sig til, og se filmene fra foråret

5-   -pastoratets hjemmeside: 
www.hjvvvv-kirker.dk – det er din side 

★

Musikgudstjeneste
Søndag 20. november kl. 16.30

i Vester Vandet Kirke
med orgel, trompet og salmesang.

Vi glæder os til at se dig!
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Holgers giraffer.

5-    -PASTORATET PÅ 
SOGNEUDFLUGT 2016

★

10

Søren P kørte os til dagens store overraskelse: Frøstrup-
lejren! Og vi var virkelig paffe! Mange af os havde 
boet 40-60 år på egnen, uden nogen sinde at sætte 
benene i Thylejren. Og nu var der ligesom ingen vej 
uden om længere...

Men der svirrer så mange ubekræftede lejrhistorier i 
luften, at man slet ikke ved, om det er gys eller lys, humor 
eller alvor eller måske en voldsom cocktail af begge in-
gredienser. Den dag i dag er det næsten 50 år gamle og 
berømte rygte om Frøstruplejrens kirkegængere i omløb. 
Der var så store kirkeentusiaster i lejren, at de slet ikke 
ville forlade kirken mere. Efter forlydende logerede 
cirka 12 disciple fra lejren – »the wild bunch« – sig ind 
i Hjardemål Kirkes loft for at gennemføre samfundets 
omvæltning. Så mødte en deling fiskere op med det 
formål hurtigt at vise dem vejen ud. Så klatrede sogne-
præsten op på en stige for at bede om mindre halløj på 
badehotellet og mere salmesang på kirkeloftet. Så fløj en 
splintret rude om ørerne på ham samt råbet »Revolu-
tionen er i gang!«. Så troppede politibetjente op for at 
feje det hele ind under et flyvende gulvtæppe af tåregas...

Den slags ting blev vi nu ikke vidne 
til. Tværtimod! Den sødeste pige, 
Liv, med en meter lange dreadlocks 
viste os rundt, vi så spændende 
jordhuler og cirkusvogne. Deres 
svar på parcelhuse, villaer og wohn-
mobiler. Folk her siger, de ønsker at 
leve et nøjsomt og simpelt liv i 
harmoni med naturen.

En lærerig overraskelse! Tak Tage!

En smule revolutionært var den tankevækkende infor-
mation, at lejren hedder »Thylejren«, skønt den ikke 
ligger i Thy. Mon det passer?

Så fortsatte udflugten til Nibe Kirke, hvor vi blev kon-
fronteret med en revolutionær oprører. Han hed Sankt 
Jørgen. Kalkmalerierne, vi så, viser den dag i dag, at 
han rebellerede mod en drages rædselsregimente. Det 
lykkedes ham at slå det farlige monster ihjel. Samme 
kalkmalerier trak i øvrigt også kongeligt besøg dron-
ning Margrethe og prins Henrik i nyere tid.

Og vi kørte videre...

I Ålborg fik vi lov til at vælge mellem Picasso på Kun-
sten – det nyrenoverede Museum of Modern Art – og 
Aalborg Zoo. Hvad skulle det være: Menneskets kunst-
værker på væggen? Eller Guds levende kunstværker? 
Nogle af de sidstnævnte var de imponerende giraffer, 
som vi kan se på Holgers foto!

Turen var usædvanlig godt planlagt og fandt sted på 
en af sommerens skønneste dage, sol og lækkert vejr 
over hele linjen. Godt ramt, Tage, Lene fra Vorupør, 
Anja, Tove! Selv dyrene var afslappede, ligesom rejse-
gruppen. På Kunsten kølede havens store springvand 
selskabet af...vi sprang ind, og så suste vandet op og 
dannede en kølig mur omkring os.

Middagen var klar til servering på Vesløs Kro, det kan 
så absolut anbefales. Karen havde fødselsdag, så der 
blev hurraet vildt og tovligt, hvilket vi godt ka’ fort-
sætte for hele gruppen, der forberedte superturen! 
Tusind tusind tak skal I have! Ku’ ikk’ gøres bedre!Liv fra Thylejren.
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Fotos taget af 
Aja Sørensen og 
Holger Poulsen Sogneudflugtens 

opscorer i pauserne!
Lækker-muffins med gulerod! 

Det drejer sig om: Fedtfattig/fri gulerodskage: 

Nok til 1 lille bradepande kage eller ca. 15 muffins

200 g rørsukker

1 dl akacie honning

1 dl cheasy A 38

2 æg (hele)
2 æggehvider
275 g mel
2 tsk. bagepulver

½ tsk. salt
1 tsk. natron
2 tsk. vaniljesukker

2 tsk. kanel
350 g revne gulerødder

1 dl rosiner
Evt. lidt knuste valnødder (en af hemmelighederne)

De 2 æg piskes godt sammen med rørsukkeret. 

Derefter kommer honning og A 38 i skiftevis 

med melet – der er blandet med bagepulver, 

salt, natron, vanilje og kanel. Blandes godt, 

hvorefter gulerødder og rosiner (evt. de hem-

melige valnødder) blandes i. De 2 æggehvider 

piskes og vendes i. Bages i lille bradepande eller 

muffins-forme ved 180 grader til gennembagt 

(i bradepande ca. 50 min) i muffins-forme ca. 

15 min.
Velbekomme!! Hilsen Lene Thomsen

Svar til Lene: 
Tusind tusind tak Lene, nu skal der bages som 

aldrig før i hele 5-   -pastoratet. Kan vi ikke 

også få dem til sogneaftener, kirkekaffe, fæl-

lesmøder, menighedsrådmøder, sangaftener og 

i vores natlige drømme?! Der må være nogen, 

der læser det her, som også kan bage?

★
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Søren P kørte til 
alles begejstring 

hele vejen.

Nibe Kirke.

Turens indlagte 
overraskelse gik til 
Thylejen i Frøstup.

En del af udflugten 
tog i Ålborg ZOO.

Springvandet 
på Kunsten.
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Efter gudstjenesten i det fri, blev 
der drukket kaffe og snakket på 
kryds og tværs af sognegrænserne...
Der var Sjørringkoret ledet af 
Svend Ejler, som også spillede 
violin, kirkesanger Jytte Sandal 
og vores nye organist Thomas 
Olesen, der spillede Bratsch.
En dejlig gudstjeneste.

Hans Korsgaard og 
Anne Marie forsøger 

sig med selfie.

Thomas skiftede orglet ud 
med bratsch  og spillede 
med Svend Ejler, som 
filede løs på violinen.

Anne Marie og Helle 
tog sommerhattene på.

For en gang skyld 
lykkedes det at få 
et foto af Helle.

Mor Katja med sine 
killinger Juliane og 

Johanne. Det bedste 
picnic-bord!

Vi snupper da også lige 
en gudstjeneste søndag 

eftermiddag kl. 14.

Sang, Sol og Sommer
ved Tvorup Kirkeruin

Søndag den 14. august kl. 14

Sjørringkoret trodsede 
sommerferien, troppede op 
og sang, tusind tak til jer.



k i r k e l i g e  h a n d l i n g e r

Døbte

05.06.2016 Tore Svit Tollestrup – Vang Kirke
04.09.2016 Sofie Møller Hassing – Vorupør Kirke

21.05.2016 Elsebeth Gregersen Poulsen – Hundborg Kirke
03.06.2016 Svend Dahl – Hundborg Kirke
16.06.2016 Jens Eriksen – Vorupør Kirke
25.06.2016 Karl Kristian Møller – Vang Kirke
09.07.2016 Rita Elise Nejmann-Laursen 
    – Vester Vandet Kirke
09.07.2016 Kenneth Larsen – Vang Kirke
15.07.2016 Ove Christensen – Hundborg Kirke
22.07.2016 Peder Nikolaj Thinggaard Nielsen – Vang Kirke
26.07.2016 Povl Nygaard Pedersen – Vorupør Kirke
04.08.2016 Edith Othilie Svingel – Vang Kirke
05.08.2016 Herluf Jeppeson – Vorupør Kirke
12.08.2016 Thomas Vilsbøll – Vester Vandet Kirke

Døde

60-års-
konfirmanderne 
i Vang 2016 
– Diamanterne!
Bagerst fra venstre: 
Jørgen Christensen, Aage Nystrup,  
Erling Søe, Kristian Søholm, Mads Kirk.

Forreste række: 
Vera Kristensen (Madsen), Kirsten 
Hove, Anna Grethe Bangs gaard, Tove 
Pedersen (Hostrup), Birthe Ehlers 
Schøndorff (Ehlers Thomsen), Inge 
Højegaard (Madsen).

Viede

06.08.2016 Line Vestergaard Sloth og 
    Mikkel Krogh Sørensen – Vester Vandet Kirke
20.08.2016 Christina Michelle Vestergaard Nielsen og 
    Kent Nielsen – Vorupør Kirke
27.08.2016 Ann Charlotte Erbs og Bjarne Bentien Nielsen 
    – Hundborg Kirke

50-års konfirmandtræf i Vang Kirke...
guld-jubilæum!
Vi samledes i Vang Kirke 5 juni og fejrede, at det den 17. april 
var 50 år siden, vi blev konfirmeret i kirken.
Efter gudstjenesten hyggede vi os et par timer i præstegården 
og sluttede dagen af med middag hos Lars Peter Hede Sjørring. 
Bagerst fra venstre er det  Lars Peter Hede, Lene Knudsen  
(Pedersen), Hanne Hoxer, Lis Steensgaard (Kristensen), Rita 
Bertelsen (Bloch), og Inga Kathrine Søe.
Forrest fra venstre: Ruth Pasgaard (Thomsen), Doris Krogs gaard 
Nielsen og Kirsten Jensen (Mortensen).  

En dejlig festdag, stor hilsen til alle!
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Tak for sidst til alle deltagere i sogneudflugten. Jeg føler, 
at det blev en fin tur i godt vejr og med mange forskellige 
indtryk. Jeg var i hvert fald godt brugt bagefter. Jeg tror 
også at mange fik ændret deres opfattelse af Frøstruplejren, 
når nu man oplevede den på den måde med et par gode 
guider. Også Nibe kirke var en spændende oplevelse med 
en veloplagt provst. Håber at I er friske på nye udfordrin-
ger næste år.
John Klostergård er efter gensidig aftale stoppet som 
kirkesanger. Mange tak til John for en yderst ihærdig 
indsats for kirkens sag. Vi arbejder på en løsning.
Når dette læses har vi haft opstillingsmøder til de nye 
menighedsråd. Jeg håber virkelig, at vi kan mønstre fuld-
tallige hold, der vil arbejde intenst for kirkens sag.

Og så har vi endelig fået gang i omlægningen af varmen i 
Jannerup kirke fra olie til el. En proces, der kræver større 
strømstyrke til kirken, og dermed en del gravearbejde. Tak 
til ejer og forpagter af landbrugsjorden nord for kirken for 
at give entreprenøren adgang over deres marker. Når det 
nye varmesystem fungerer, vil vi tage fat på nye klokkepil-
ler og ny servicebygning. På grund af arbejdet i kirken er 
høstgudstjenesten i Jannerup udsat til søndag den 2/ 10.
Vi starter sangaftener op igen her i september alle ons-
dage i lige uger under skarp ledelse af Kristine Frøkjær. 
Alle er velkomne til disse aftener.
Tage Østergaard

Hundborg & Jannerup Menighedsråd

Hundborg og Jannerup

n y t  f r a  m e n i g h e d S r å d e n e
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Vang

Præstegården
I Vang er der nu blevet oprettet en over-

jordisk krypt for alle, der ikke kan eller 

har tid til at stige ned i den underjordiske 

krypt under kirken.
Nu kan kalkmalerierne ses i (næsten) 

autentisk størrelse på en konfortabel 

måde i præstegården –  fra en sofaplads 

eller lænestolen sammen med en dam-

pende kop kaffe. Enhver, interesseret er 

meget velkommen. Også Danmarks 

mindste runesten fra Vang Kirke kan ses 

i næsten autetisk størrelse i præstegården.

Med venlige hilsner præsteparret

Menighedsrådsmøder
Tirsdag 25. oktober
Tirsdag 22. november

Efter en stille periode hvor vi har haft sommerferie, har 
vi atter taget fat på de nye udfordringer som venter. Vi har 
som bekendt haft opstillingsmøde d. 13. sept. og vi er 
spændte på resultatet. 
Sogneudflugten 1. juni gik til Ålborg Zoo og Ålborg 
Kunstmuseum. Det var en rigtig god tur, hvor solen skin-
nede så det var en fryd. 
Fra oktober vil der en gang om måneden blive afholdt 
hyggeeftermiddage for de ældre i sognet. Der serveres 
kaffe, og vi synger en masse, samt forskellige foredrag. 
Som omtalt i forrige Kirkenyt arrangeres der sogneaften, 
hvor det markeres at Kirkecenteret (der oprindelig var 
missionshus) har eksisteret i 100 år. Tidspunktet for ar-
rangementet, bekendtgøres andet sted i bladet.
Der er sat nye smedejernslåger op ved kirkegården, efter-
som de gamle var udtjent. Det synes vi er både en smuk 
og praktisk løsning.
Der er opstået en vandskade i Kirkecentrets køkken og 
alle underskabe blev ødelagt. Vi forventer at køkkenet er 
klar igen hen på efteråret.

Jytte Mikkelsen, Vorupør Menighedsråd

Vorupør
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V. Vandet h u n d b o r g  -  j a n n e r u p

Hvor andet ikke er nævnt, er møderne kl. 19.00

a r r a n g e m e n t e r

Møder i bibelkredsen
Torsdage kl. 19.00 i hjemmene. 

(i ugerne, hvor der ikke er andre møder) 
for nærmere information kontakt Lena 
Larsen tlf. 28 14 27 95.

Indremission
19.-23. september:   
Kreds-møderække, se særskilt program.

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.30: 
Kredsens oktobermøde i Hundborg kirke  
med efterfølgende møde i Sognehuset,  
v/ pastor, Henning Schmidt

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00: 
Møde i Sognehuset v/ fritidsforkynder,  
Hans Jørgen Hedegaard.

Torsdag d.3. november kl. 19.30: 
Kredsens årsmøde.

Torsdag d. 8. december kl. 18.00: 
Julefest i Sognehuset m/ julefrokost,  
gave-auktion, sang og andagt - der vil 
være fine gaver sponseret af forskellige 
givere.

Pris for mad + drikkevarer. voksne 50 kr. 
- børn under 12 år gratis.

Tilmelding: Ebba Bang Kristensen 
tlf. 30422255 senest d. 1.dec.

Vi kan se tilbage på en rigtig fin »Store Sognedag« 
på Sportspladsen, arrangeret i fællesskab med Bor-
gerforeningen og KFUM´spejderne.
En dag, som startede med en velbesøgt gudstjeneste 
ved Helle, hvor spejderne deltog, og hvor Menig-
hedsrådet serverede kaffe m. sandwich. 
Der var masser af hygge og snak og rig mulighed for 
at prøve hinanden af i div. konkurrencer. Dagen 
sluttede af med grill.
Vi har i de sidste par år gjort forskellige tiltag, for at 
standse indtrængning af fugt i kirkens vest gavl. 
Mureren har vurderet, at gavlen nu er tør nok til at 
blive kalket og vi håber, der nu er helt styr på fugten.
Præstegården er ved at blive gjort klar til udlejning.
Vi glæder os til, at der 1. september kommer liv i 
huset igen, og vi håber, at vore nye lejere vil befinde 
sig godt på Kirkedal 5.
I den forbindelse vil den lille stue blive lagt sammen 
med konfirmandstuen, hvor vi også indretter et Te-
køkken.
Vi håber, det kommer til at fungere, så vi kan holde 
mindre arrangementer på stedet.
Vi har desværre måttet sige farvel til vore 2 dejlige 
kirkesangere.
Anne Sloth skal starte uddannelse i Århus og Anita 
Christiansen har søgt nye udfordringer med flere 
timer.
Vi siger mange tak til jer begge for dejlig sang og godt 
samarbejde gennem årene, og ønsker jer alt godt 
fremover.
Vi er i fuld gang med at finde frem til en ny kirke-
sanger.
I skrivende stund glæder vi os til at se, hvordan det 
nye menighedsråd kommer til at se ud.

Ruth Jeppesen
V.Vandet Menighedsråd
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     v e S t e r  va n d e t

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB: 
Søndag d. 9. oktober kl. 9.00: 
Kirkekaffe hos Ellen og Per Sloth, Skinnerup 
Skråvej 8, Skinnerup – herefter følges vi ad i kirke.

Fredag d. 28. oktober kl. 18.00: 
Vi spiser sammen på Vesløs Kro, Vesløs Stations-
vej 25 –.

Lørdag d. 12. november kl. 13.00: 
Voksenevent på Nøvlingskov Efterskole –- sær-
skilt program følger. 

Fredag d. 25. november kl. 19.00: 
Vi mødes i Vang Præstegård til »Jesusfortællin-
ger« v/Anne-Marie Nande, Rodals Bakke 1 –. 

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Tirsdag d. 4. oktober 19.30: BIBELTIME  Vi 
deltager på KFUK i Thisted, sygeplejerske Anette 
Lind, Bedsted fortæller om »Ebola epidemien«.
Onsdag d. 2. november:  Møde hos Helle og Poul 
Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
Tirsdag d. 13. december: Vi deltager på KFUK 
i Thisted – tale v/Ivar Brændgård. 

Kontaktperson: Helle Kristiansen 30 28 70 25 / 
hpa.kristiansen@gmail.com
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KFUM spejderne i Vandet 

Den danske sommer er lunefuld. Endelig kom den 
med hedebølge, efterfulgt tordenvejr med skybrud 
af regn og lige nu er temperaturen nede på 16 grader. 
August er jo også en af vore sommer måneder, så 
mon ikke sommeren vender tilbage. Høsten er godt 
i gang, og inden længe vil fuglene samle sig i store 
flokke og efteråret banker på.
Her først i juni havde Vandet Gruppe 50 års jubi-
læum. Dagen blev fejret på behørigt vis med åbent 
hus arrangement i og omkring spejderhytten om 
eftermiddagen, og om aftenen med jubilæums fest 
i Sognegården. Omkring 150 deltog om eftermid-
dagen og ca. 75 om aftenen. Gamle Vandet spej-
dere fra nær og fjern strømmede til. I hytten var 
alle de gamle dagbøger, billeder og andre effekter 
linet op. De gamle spejder krøniker blev fortalt, og 
flere af dem, der var med til at starte op, kunne 
fortælle om starten for 50 år siden. Tusind tak til 
alle jer, der mødte op og tusind tak for alle jubilæ-
ums gaverne. En rigtig hyggelig og fornøjelig dag. 
Sommerlejren i år foregik her i nærområdet, med 
base ved shelteren ved Tandlægesøen. Det var 
både de store og små, der havde nogle fornøjelige 
dage ved skov og sø.
Her i sommerpausen håber vi at få opført en bål-
hytte med 2 sheltere på pladsen ved vores spejder-
hytte. Vi glæder os.
Efter sommerpausen starter vi op igen onsdag d. 
17. aug. kl. 18.30. Her vil vi være klar til at tage 
imod både nye og »gamle« spejdere.
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. okt. Grøn Fejde, - for de små.
30. okt.  BUSK gudstjeneste 
  i Hundborg Kirke, - for alle.
18.-19. nov.   Julestue weekend, - for alle. 
27. nov. Spejdernes årlige JULESTUE 
  i Sognegården.    

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

mail: steffenoddershede@mail.dk

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

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

12. oktober 
hos Margit Rysbjerg, Nørre Mølle 33, Thisted

16. november 
hos Anna- Louise Kjær, Sømærkevej 2 , Stenbjerg

14. december 
hos Inge Vangsgaard, Klitmøllervej 49, V.Vandet



Børneklubben i Vang
Samles i missionshuset, Hellebjerg 1,  
lørdag i ulige uger kl. 14.00-15.15.

Lørdag d. 1. oktober , 15. oktober, efterårsferie, 
29. oktober, 12. november og 26. november 

Bibelstudieaftner
Torsdag den 27. oktober hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6. Studiehæftet i 
Frafaldets tid 6. studie 2. Kong, 6, 8-23.   

Se også møder på www.imthy.dk

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

17

Møder i missionshuset
Onsdag den 5. oktober
Oktobermøde i Hundborg kirke og Sognehuset, 
v/pastor Henning Smith.

Lørdag den 19. november
Julemarked åbner kl.10:00. vi håber at mange  
vil besøge os denne dag for at købe, mange  
af de fine ting. 

Torsdag den 1. december
Kom og hjælp os med at lave juledekorationer 
til den ældre generation.

Lørda den 8. oktober
»Syng den igen« i Skjern

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00  
i missionshuset, Hellebjerg 1. 
For de 0-3 årige og deres forældre.

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

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

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 

Joh.14,6: »Jeg er vejen og sandheden og livet; 
ingen kommer til Faderen uden ved mig«. Jagt udlejes Vang

Pastoratet ønsker at udleje jagten på 
landbrugsjorden tilhørende Vang 
præstegård. Ved bud eller nærmere 
info send mail til kanalvej@mail.dk.

Bud skal senest afgives d. 
25. september 2016.



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 Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

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

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.com

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

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.

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: Ferie/kursus: 24-26. sept., 20-23. okt. og 19-20. nov.
HSK:   Ferie/kursus: 15-16. okt., 9-11. dec.
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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/babykirkekaffe
1a = Kirkefrokost
2 =   Høstgudstjeneste
3 =    Høst- og fangstgudstjeneste
4 =    Altergang

   5 =  Babysalmesangsholdet 
     medvirker
   6 = BUSK - konfirmander
      og spejdere deltager
   7 =  Aftensang

   8 =  Kirkebil for hele pastoratet
 9 =  Juletræet tændes
10 = Julen synges ind
11 = Konfirmanderne deltager
12 = Musikgudstjeneste

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
September
25. september 18. s. e. trin. 10.301a, 2 HSK 14.001, 3 HSK 14.00 JK
Oktober
  2. oktober 19. s. e. trin. 10.301a, 2, 4 

AMN
10.30 HSK 9.001 HSK

  9. oktober 20. s. e. trin. 9.00 AMN 10.30 AMN
16. oktober 21. s. e. trin. 10.301, 5 AMN 9.00 AMN
23. oktober 22. s. e. trin. 10.30 HSK
30. oktober 23. s. e. trin. 16.001, 6, 8 

AMN
November
  6. november Alle Helgen 10.30 HSK 19.00 HSK 15.00 AMN 10.301a AMN 19.00 AMN
13. november 25. s. e. trin. 10.30 HSK 10.301 AMN 19.0011 AMN
20. november Sidste søndag 

i kirkeåret
14.004 HSK 16.3012 HSK

25. november Fredag 19.007 AMN
27. november 1. s. i advent 15.001, 9 AMN 15.001 HSK 10.30 HSK 10.30 AMN
December
  4. december 2. s. i advent 10.30 AMN 19.00 

Kirkekoncert
14.001 AMN

  7. december Julen synges 
ind

19.301, 10 
AMN

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard  ·  
JK = Jørgen Kjærgaard  www.hjvvvv-kirker.dk
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Kirkebil kan bestilles til gudstjenester til alle kirker i pastoratet. 
Ved fælles gudstjenester er tallet 8 tilføjet. Transporten bestilles hos Snedsted Turistbusser 
på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til søndagsgudstjenester.

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


