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Hammersla 
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Hvor lang tid er det siden? To 
hundrede år? Tre hundrede år?
Nej – fem!

For 5 århundreder siden oplevede folk den nyere 
verdenshistories iskoldeste nervegys. Det blev til et 
sindsoprivende drama med højspænding for fuld 
hammer. Det hele startede med en hammer. Der var 
ingen i verden, der magtede at løfte den, bortset fra 
én – en, der følte med de svage-
ste.
Derfor gjorde Gud ham til den 
stærkeste.
Derfor lod Gud ham svinge 
hammeren.
Derfor lod Gud ham tvinge hele 
kirkens kyniske magtelite i knæ. 
Hammerslaget udfordrede to 
mastodonter på én gang: både 
kejserens verdensrige der strak-
te sig fra Europa og helt til Syd-
amerika og pavens jordomspæn-
dende kirkeimperium. Alt for-
andrede sig – især også hos os i 
Danmark.
En kutteklædt skikkelse kom ud 
af sin tænkeboks, knaldede hammeren ind i kirkedø-
ren og slog en lap papir op. På den stod nogle tanker. 
Cirka hundrede. Vi kalder dem »De 95 teser«. Sådan 
startede det. Hammerslaget irettesatte en bedragerisk 
organisation af menneskesmuglere. Den tog penge 
med løftet om at smugle forpinte sjæle fra djævlens 
torturhelvede til det forjættede asylland, der flyder 
med mælk og honnning – paradiset. Organisationen 
var kirken, og smuglerkontrakten hed aflad.
Nogen mener, den kutteklædte slet ikke brugte en 
hammer. Det gør kun miraklet større, for hammersla-
get hørtes fra Europa til Amerika. Det gav genlyd 
gennem fem århundreder og afslørede afladshandlen 
for det, den var – det rene snyd. For kirken holdt ikke, 
hvad den lovede. Paven kunne ikke smugle folk ud af 
djævlens torturkamre. Vatikanet ville kun malke folk 
for penge.

Hammerslagets tordenbrag fik den spink-
le mand til at ryge direkte ind på pavens dødsliste. For 
at redde ham besluttede en håndfuld trofaste venner at 
kidnappe ham og skjule ham inde i skovene på en borg.
Mandens navn? Martin Luther! Det var ham, der 
gjorde, hvad ingen af de talløse munke, præster, teo-
loger, kardinaler og paver var villige til at gøre: at 
kradse nogle ærlige sætninger ned, svinge hammeren 

og banke dem ind i kirkedøren! 
Det hændte i det Herrens år 
1517. Om lidt fejrer vi 500-års-
jubilæet. I dag, 500 år senere, 
står han stadig, hvor hammer-
slaget fandt sted – nu i form af 
en bronzestatue, som om han 
ville sige: »Her står jeg og kan 
ikke andet!« 
Når vi kigger på statuen, ser vi 
noget iøjefaldende: ærmet! Fo-
toet viser det ret godt. Det er et 
stort ærme! Et rigtig stort et! 
Hvad står ærmegabet for? At 
Luther vælger side. At han for-
kaster »dødens gab« til gavn for 
»livets gab«! 

Mens han skjuler sig bag et nygroet fuldskæg og Wart-
burgs tykke mure, drager han under det falske navn 
»junker Jørg« med ud på jagt. Pludselig er jagthun-
dene i hælene på en ung hare. Det lille dyr zigzagger 
hjælpeløst på kryds og tværs hen over lysningen for 
ikke at blive bidt ihjel. Den er helt i panik. Luther 
føler for det lille liv. Han går i knæ og sænker armen 
lidt ned mod jorden. Den lille hare griber chancen, 
hopper i sin dødsangst op ad Luthers hånd og lige ind 
i det store ærme. Fromt folder reformatoren hæn-
derne og lader som ingenting.
I dette følelsesfyldte øjeblik lader Gud en sandhed gå 
op for dyrets redningsmand. Pludselig ser Luther hele 
hændelsen i et større lys: Den lille hare er forfulgt, og 
han selv – Luther – er også forfulgt! Den lille hare står 
på jægernes dødsliste, og han – Luther – står også på 
dødslisten! Jægerne og hundene vil gøre det af med 
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haren, kejseren og paven vil også gøre det af med ham 
– Luther! Den lille hare skjuler sig for at undgå døden, 
og han – Luther – skjuler sig også for at undgå døden.
Jægerne fatter ikke en brik. Hvordan i al verden kan 
denne mand finde på at beskytte en lille hare? Hele 
jagtens formål er jo at forfølge og dræbe!
Men Martin Luther føler det lille liv ryste over hele 
kroppen. Han føler harens bange åndedrag på sin arm. 
Han føler det lille hjerte banke i panik mod sin hud. 
Han er dybt rørt. Midt under jagten overmandes han 
af medfølelse for det arme, forpinte liv. Og tanken 
strejfer ham: »Verdens to mægtigste ‘jægere’ – kejseren 
og paven – har givet signal med jagthornet! Jagten er 
gået ind på mig! Jeg er selv denne lille hare!«
Og straks prædiker han. Jagten forvandler sig til en 
gudstjeneste. Med en forkyndelse fra hjertet. De for-
bavsede jægere tror ikke deres egne ører, da de hører 

ham sige: »Jeres glubske jagthunde – se, det er pavens 
bødler!«
Det skete for 500 år siden, og når vi prøver at løfte 
blikket højere op, får vi øje på en sandhed, der gælder 
os alle: Ja, signalhornet har lydt! Jagten er gået ind på 
os! Det jordiske livs »bødler« – sygdommens, ulyk-
kens, alderens blodhunde – er i hælene på os alle! Vi 
står alle på Dødens dødsliste!
Lille hare, lær os at gøre, hvad du gjorde! Lær os at 
undgå dødens gab og søge hen til »livets gab«! Til ham 
som siger »Jeg er livet«! Til ham, hvis stærke hånd og 
arm tager imod os med al sin kærlighed! Luther 
kunne ikke værne om den lille hare i det lange løb, 
men du kære Gud – du kan! Du kan i al evighed give 
os sandhed og sundhed, ly og liv!

Med kærlige hilsner
Anne Marie Nande Kraft
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Ærmer som beskærmer. 
Dybt inde i skoven ligger 
det sted, han blev bortført 
til og skjult for hele verden
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Kære alle sammen 
i 5-★-sognene!

Om en lille måned! Og tro det eller ej – det her hæn-
der kun én gang hvert fem hundrede år! Ja, 2017 bliver 
et forrygende år! I inviteres alle, virkelig ALLE  til 
tolv »hammergode« måneder med historisk 
dybde!
Fra januar går vores 5-★-kirker – sam-
men med alle lutherske kirker i Dan-
mark og verden – ind i det store 
500-års-jubilæum for Reformatio-
nen. Samtidig lyder det episke start-
skud for den næste 500-års-tidsalder 
med Guds ord i højsædet.
Ved at svinge fjerpennen og hammeren slog 
en kutteklædt skikkelse et afgørende slag for 
en banebrydende udvikling i kirken. Martin 
Luther skabte epoke ved igen at sætte Guds ord der, 
hvor det hører til siden verdens skabelse: i højsædet! 
Selvom evangeliet har sagt »I begyndelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud!«, havde 
kirken glemt det. Siden Luther kalder vi vores tro 
»evangelisk«. Og »luthersk«.

I 5-★-pastoratets Luther-udvalg har vi forsøgt at 
planlægge det unikke år – vi kun oplever én gang i 
livet, nemlig næste år. Ingen vil opleve det for anden 
gang. Heller ikke vores børn eller børnebørn. Det 
kommer først til at ske igen efter fem århundreder!

Så vær med! Fejr med! Prøv at dykke dybere ind i det, 
der er det epokegørende i Reformationen! Den 
kristne tro og du selv har et kraftcenter! Guds Ord er 
det godes ophav! Det er Luther og vores tro i bedste 
forstand. Lad dette glædelige budskab blive din bedste 
ven! For det har Luther og mange andre sat deres liv 
på spil. Lad denne gode Luther (han har også skyg-
gesider) blive en æret gæst hos os i 2017!

Og hvad har Luther med os her i Danmark at gøre? 
Tja, uden ham ville vi ikke engang kunne læse de her 
skrevne ord. Uden ham kunne vi ikke engang have 
dette kirkeblad i hånden! Uden ham havde vi ikke 
engang vores evangelisk-luthersk Folkekirke!

For at fejre den verdensforandrende udvikling, som 
startede for 500 år siden, har vi planlagt 5 gudstjenester 

med særligt fokus på 5 dramatiske episoder i Luthers 
liv og tro.

Dertil har vi inviteret to foredragshol-
dere, som har beskæftiget sig en del af 
deres liv med Luthers liv, så de i dag 
er eksperter på ham og Reformatio-
nen. Der er også middelaldermusik 
på vej og Johann Sebastian Bach.

Vi ønsker at give de forskellige begiven-
heder et folkeligt præg, så vi vil have en 

aften, der hedder »Syng en serviet« hvor vi 
vil jazze en af Salmebogens 20 Luthersalmer.
Holger vil forsøge at brodere en levende 

Lutherrose direkte i græsplænen foran Hundborg 
Sognehus, ligesom dronningen har gjort på alterfor-
hænget i Wittenberg.
Der vil blive bagt Luther-brød, Luther-småkager og 
Mortens aften omdøbes til Martins aften! Denne aften 
mødes vi i de forskellige sogne til andesteg eller et 
middelaldermåltid, som i Luthers egne dage.
I marts-april tager vi til Thisted og ser Lutherfilmen.

Lad os feste med Luther og ikke at glemme:
Guds Ord og Jannerup-englens gyldne sundheds-
stjerne længe skinne over  ★  Hundborg ★ Jannerup 
★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet!

Kærlige hilsner fra...
... Lutherudvalget  Katja fra Hundborg,  

Anna Marie M. fra Vang, Lene og Jytte fra Vorupør, 
Ruth fra Vester Vandet, Anne Marie, Helle og Thomas 

Sort kors
Lidelse og død, men 
også opstandelse.

Rødt hjerte
Menneskets hjerte i 
sin naturlige farve.

Blå himmel
Den himmelske 

glæde.

VIVIT
Betyder “han lever” 

på latin.

Hvid rose
Troens glæde, 
trøst og fred.

Gylden ring
Den evige, himmelske 

salighed.

folkekirken.dk/reformation

LUTHER-ROSEN

Holger Poulsen 
broderer Luther- 

rosen foran Hund-
borg Sognehus

Masser af  
Luther-småkager
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Fest med Luther! 
Næste år har vi 500-års-jubilæum!

Hundborg
Februar:
Søndag 5. februar kl. 10.30

Luthergudstjeneste! 
Konfirmander indleder Luther-jubilæet! Et stykke dansk-europæisk  
historie i særklasse. Musik: Rendsammen spiller J. S. Bach.
Bagefter »Til kaffe med Luther« i sognehuset.

Vorupør 
Marts: 
Torsdag 30. marts kl. 19.00

Luther Lagkage! 
»Luther og de vilde år omkring reformationen!«
Spændende foredrag ved tidligere provst Ole Dybro.
Kristine Frøkjær JAZZ’er en Luthersalme sammen med os.
Og husk bagefter at sætte tænderne i vores 
særlige Lutherlagkage! 

Hundborg-Jannerup-Vang- 
Vorupør-Vester Vandet
Marts-april:
Måske onsdag den 19. april

Lutherfilmen i Thisted Biograf
En aftenforestilling

Vang
Juni: 
Søndag 11. juni kl. 14.00

Luther-solskinsgudstjeneste
Nyd naturen under præstehavens 200 år gamle bøgetræer,  
syng Luther-salmer. Bagefter »til kaffe med Luther«! 
Børnene planter denne dag et 500-års jubilæumstræ i præstehaven.
Musik: Lokale musikere – lad dig overraske!

Hundborg Sognehus
September: 
Tirsdag 5. september kl. 19.00

Syng en serviet!
Foredrag ved Martin Schwarz Lausten: 
»Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator.« 
Og så får vi serveret Luther-brød med abrikosmarmelade, 
Luthersmåkager samt servietter med sang og klang!
Kristine Frøkjær JAZZ’er en Luthersalme sammen med os.
Denne dag plantes et Luthertræ ved Hundborg Kirke,  
som markering af 500 års Reformations-jubilæet.

Vester Vandet Kirke
Oktober: 
Søndag 29. oktober kl. 16.00

Reformationsgudstjeneste 2017
Lutherprædiken, salmer og middelaldermusik!
Alle konfirmander medvirker.
Der serveres: Suppe og friskbagt brød, eventuelt i konfirmandstuen

Aalborg Budolfi Kirke
Oktober: 
Tirsdag 31. oktober kl. 19.00

Udflugt til Aalborg Stifts
Reformationsgudstjeneste 

November:
Fredag 10. november
Luther blev født 10. november 
og døbt 11. november.  
Han blev opkaldt efter dagens 
helgen – deraf Martin!

Martins aften 
Vi starter med Luther-andagt.
Luthermåltid! Hvert 5-stjerne-sogn indbyder  
til andesteg eller »spis på luthersk vis«! 
Reformationsøl! Fællessang! 
Vi hører lidt om Morten og Martin! Luther. 

Jannerup Kirke
December: 
Søndag 10. december kl. 19

Lutherfinale!
Aftensang med Luther-salmer og særlig musik
Kirkekaffe i våbenhuset med Luther-hjemmebag!
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5-★-pastoratet

Konfirmanderne laver Luther Storyline!
Vi indleder år 2017 med Luther Storyline. I HELE JA-
NUAR MÅNED arbejder konfirmanderne med den 
store fortælling om reformatorens dramatiske liv. Først 
opretter vi en by, som på Luthers egen tid. Konfirman-
derne bliver selv borgere i middelalderbyen og gennem-

spiller reformationens eventyrlige omdrejningspunkter. De be-
rømte 95 teser hamres igen på kirkedøren – denne gang på Hundborg 
Kirkedør (eller de klistres på, det kommer an på Holger). Pavens 
berygtede bandbulle smides atter i bålet og brændes af. Konfirman-
derne fremstiller reformationens højdepunkter og resultater i form 
af en spændende storyline...alt det vil de vise os, når Lutheråret 
starter i vores 5-stjerne-kirker  ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ 
Vorupør ★ Vester Vandet med gudstjenesten den 5. februar 2017 
kl. 10.30. Se nærmere beskrivelse under dato og annonce.

Kalken reddet 
Stor tak til menighedsrådene, der har søget 
for, at kalken på Solgården blev reddet. 
Den kommer restaureret tilbage og tages 
i brug igen den 8. december.

Julen synges ind i  
★ Hundborg Kirke 

Onsdag 7. december kl. 19.30 

Så bliver der fest i vores stjernekirke OG sogne-
hus! Vi får besøg af organist Thomas Olesens kor 
Sangtus fra Aalborg. De synger for os! Vi synger 
med dem! Glæd dig til at høre alle tiders skøn-
neste jule-kormusik med masser af fællesang!

Efter koncerten iler vi til   julekaffe og julebol-
ler... i Sognehuset! Glæd dig!

Sangtus

  Jul - Jul - Jul   
i Vorupør Kirke 

med Luciaoptog og krybbespil 
søndag 11. december kl. 14.00 

Det er for alle og enhver! Kom og vær  
med! Bagefter fortsætter vi i kirke- 
centret, hvor JULETRÆET er pyn- 
tet! Slikposerne venter! Lotteriet  
ligger parat! Vi får også besøg af  
Julemanden, som er fuld af de  
dejligste historier. Kort sagt jule- 
hygge i Vorupør, som vi alle elsker det! 

Glæd dig til Luciaoptoget
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter venter altid en dampende  
kop kaffe/te samt lækkert brød eller kage!

24. nov. kl. 14.30  Anne Marie Nande 
 8. dec. kl. 14.30  Anne Marie Nande
24. dec. kl. 10.30  Helle Sommer Kjærgaard 
12. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande
26. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande
 9. feb. kl. 14.30  Helle Sommer Kjærgaard 
23. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande

 9. marts kl. 14.30  Helle Sommer Kjærgaard

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Velsignet Nytår!

Med mange -lige hilsner 
præsterne Anne Marie, Helle og organist Thomas

Julegudstjenester for børn i hele 5-★-pastoratet

Jul med Vang Legestue, Hundborg 
Børnecenter, Vorupør Fribørnehave og 

børnene i Vester Vandet
Tirsdag 6. december kl. 10.30 i Vang Kirke  
– Helle Sommer Kjærgaard
Torsdag 15. december kl. 10.00 i Hundborg Kirke 
– Anne Marie Nande
Fredag 16. december kl. 10.00 i Vorupør Kirke  
– Anne Marie Nande
Onsdag 28. december kl. 19.00 i Vandet Sognegård 
– Anne Marie Nande

Vi hører  juleevangeliet, laver julekrybbespil og 
synger Et barn er født i Betlehem og På loftet sidder 
nissen med sin julegrød og flere andre sange for børn. 

Børnene i Hundborg og Vorupør og Vester Vandet 
laver julekrybbespil. Bedsteforældre og andre er også 
-lig inviteret, når de små er til jul i kirken. Alle børn 

er velkomne til at tage et stykke julepynt
med til at sætte på kirkernes juletræ!

Onsdag 28. december kl. 19 kommer vi til 
Juletræsfest, og fejrer jul en ekstra gang med 
dans om juletræet, besøg af julemanden! Sog-
nepræst Anne Marie Nande fortæller juleevan-
geliet med børnenes hjælp!
Bagefter er der kaffe...og islagkage!  
Alle er -lig velkomne i Vandet  
Sognegård. Voksne 25 kr.  
Børn gratis. Arrangeret i fælles- 
skab af de lokale foreninger.

Julen synges ind 
i Vang Kirke

Torsdag 15. december kl. 19.00

Denne aften får vi besøg af tidligere kirkesanger 
i Vester Vandet, Anita Christiansen. Hun synger 
julen ind sammen med vores egen kirkesanger, 
Jytte Sandal og organist, Thomas Olesen. Vi skal 
både høre Anita synge solo og selv røre stem-
mebåndene i nogle fællessalmer. 

Efter koncerten serveres en  kop dampende 
kaffe og julesmåkager. 
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Så er det jul, jul, jul 
i Vester Vandet Kirke 

❤   Søndag 18. december kl. 19.00   ❤

Se på uret! Det er lige 
før aftengudstjene-
sten starter. Steen 
Oluf Karlsen er parat 
på tværfløjte, orga-
nist Thomas Olesen 
ved orglet. Sammen sørger de for julestemning 
i topklasse med spil og fællessang på julens 
dejligste salmer. Kom og vær med i Vester Van-
det. Der er ti minutter til! Du kan lige nå det, 
hvis du skynder dig 
Efter gudstjenesten serveres der en  kop 
dampende te, kaffe eller gløgg og brunkager!

Trompet juleaften 
Nåede du ikke Per Nielsen i Vo-
rupør, eller vil du bare ha’ mer’ 
trompet, så har du chancen jule-
aften i Vorupør Kirke kl. 14.30 
og Vester Vandet Kirke kl. 16.00. 
Vi er så heldige, at Maria Badstue 
– Thy-pigen, der udenfor sin hjemegn blev 
kendt som dirigent – medvirker på trompet 
juleaften!

Nytårsparade 
i Vester Vandet Kirke 15. januar kl. 10.30

Festgudstjeneste, hvor spejderne holder deres 
årlige parade. Fanerne bæres ind i kirken, ind- 
og udgangsbønnerne står spejderne for, og 
udenfor kirken tændes ildfakler, med den 
smukke baggrund af Vester Vandet sø.

Kom og vær med ved spejdernes nytårsparade!

Koncert i mørket
i Vester Vandet Kirke 

Torsdag 26. januar kl. 19.00

Som sidste år arrangerer Nord thy Y’s Men and 
Women’s Club en koncert »i mørke« i Vester 
Vandet Kirke i uge 4. I år vil 
vores organist, Thomas Ole-
sen, og pigekoret fra Koldby-
Hørdum medvirke. Koncerten 
slutter med en   kop kaffe og en småkage. 
Vel mødt til jer alle sammen.

Så åbner 5-★-pastoratet vores alles  
store jubilæumsår

Luthergudstjeneste
i Hundborg Kirke
Søndag 5. februar kl. 10.30

Vores konfirmander har arbejdet 
flittigt med reformationen og vil nu 
vise os det hele. Vi er heldige, Rend-
sammen – med Inger Rasmussen, 
klaver, Anton Svenning Jensen, violin, Steen 
Karlsen, tværfløjte, Francesc Gomez, cello – 
kunne overtales til at medvirke og spiller den 
helt rette musik af J. S. Bach. Det bedste af det 
bedste til Luther-fejringen. Det bliver en STOR 
start på vores Reformations-jubilæum, som er 
Martin Luther værdig.

Bagefter  Luther-kirkekaffe i Sog-
nehuset – Lutherbrød, Luther-kage og 
en vrimmel af Luthersmåkager... 

Konfirmanderne 
vi l  gerne vise, 
hvad der skete i 
Reformationen!

Det er for ALLE.



d e t  s k e r

9

Sangaftener med  
Kristine Frøkjær  

i Hundborg Sognehus kl. 19.00

Succesen forsætter! Syng med Kristine Frøkjær 
i det nye år. Det må man bare ikke gå glip af. Vi 
mødes 1. onsdag i hver måned 4. januar – 1. 
februar – 8. marts (flyttet pga. Salmemaraton i 
Vorupør Kirke) – 5. april – 3. maj – 7. juni og 
synger fra højskolesangbogen. Kristine har 
planlagt første del af aftenen og der er ønske-
koncert i anden halvdel.
Vi laver kaffen, du medbringer brødet 

Med -lig hilsner 
Hundborg-Jannerup menighedsråd

Fastelavn 
i Hundborg Kirke

Søndag 26. februar kl. 13.00 i Hundborg Kirke

Ka’ du gætte hvem jeg er? Fastelavn er mit navn! 
Dagen, hvor du ka’ være, lige hvad du vil! Kom 
udklædt! Som dinosaur? Gigantpapkasse? 
Ninja? Harry Potter? Spøgelse? 
Vi starter i kirken. Bagefter går vi 
ned i Forsamlingshuset, hvor vi slår 

katten af tønden og 
spiser fastelavnsboller, guf 
Det er for alle børn, prinser og 
princesser, hekse og trolde. 
Alle er -lig inviteret!
Vi glæder os til at se dig!

Med kærlige hilsner
Anne Marie Nande

Fastelavnsfest i  
Vester Vandet Kirke

Søndag 26. februar kl. 13.30

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Van-
det Sognegård med hjemmebagte fastelavns- 
boller. Alle er hjertelig velkomne.

Voksne må dog punge ud med 25 kr, men hvem 
er voksen nu om dage? Børn får det hele gratis! 

Arrangeret af samtlige lokale foreninger i fæl-
lesskab.

Vi glæder os til at se dig ...  
og dine kammerater!

I 2016-2017 startede et maratonløb i Thisted 
Provsti, hvor vi på skift rundt blandt provstiets 
32 kirker løber ... undskyld, jeg mener synger os 
igennem store dele af den Den Danske Salmebog.

Salmesangsmaraton 
i Thisted Provsti  

Vi ses næste gang i …

Hunstrup Kirke ondag 4. januar kl. 19.00 
Tema: Syndernes forladelse

Nors Kirke onsdag 2. februar kl. 19.00 
Tema: Kødets opstandelse og det evige liv

Vorupør Kirke onsdag 1. marts kl. 19.00 – 
Salme-maraton rammer 5-★ -pastoratet først i 
marts måned. Og kommer lige til døren – 
i hvert fald Vorupør kirkedør!
Se annoncen på næste side.

www.hjvvvv-kirker.dk
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Det store Maraton løber til Vorupør Kirke!  
Onsdag 1. marts kl. 19.00-20.00 ankommer de!

Med Thomas ved orglet, Anne Marie ved mikrofonen står 10  
fælles salmer på programmet. Og   kaffe brygges så det  
damper ... til efterfølgende stående kirkekaffe.

Som noget ekstra får vi besøg af »den musikalske ånd« fra  
Sennels præstegård – Sigrid Wilbrandt Kjær på cello og  
datter Kirsten Wilbrandt Kjær på bratsch. Aftenen byder  
også på gravernes vildeste historier fra Vorupør.

Bagefter slutter vi af med at spise »Vorupør Kirke« – i form af  
specielt fremstillede småkager – Vorup ør Kirke i lommeformat!  
Vips, håber du kan hjælpe os med det?

Til 5-★-folket – Vi ses i Vorupør Kirke!       

Mange -lig hilsner Vorupør Menighedsråd

Sogneeftermiddage i 
Vorupør Kirkecenter  

Torsdag 1. december kl. 14-16: Julehygge.

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

Torsdag 2. februar kl. 14-16: 
Stiftskonsulent Jørgen Kjær-
gaard og organist Thomas 
Olesen fortæller om Sangtra-
ditioner langs den jyske vest-
kyst fra Marsken til Vorupør.

Torsdag 2. marts kl. 14-16: Sognepræst Anne 
Marie Nande fortæller om sine nyudgivede Je-
susbøger – med fortælling, baggrundshistorie...
og flere andre hemmeligheder.

Huskede vi at sige... det er gratis! Det er for dig! 
Tag gerne din søde veninde eller nabo med, 
eller begge to 

Børnekor
Kunne du tænke dig at synge i Børnekor?

Bor du i ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ 
Vorupør ★ Vester Vandet pastorat? Går du i 3 
klasse eller derover? Så vil organist Thomas 
Olesen påbegynde et børnekor i pastoratet.

Hvor: i Hundborg Sognehus
Hvornår: om torsdagen fra kl. 15.30-16.30
Første gang er torsdag d. 16. marts.

Forældre bedes tilmelde interesserede børn til 
organist Thomas Olesen senest d. 15. marts. 
Man er også velkommen til at kontakte Thomas, 
hvis man gerne vil vide mere eller har nogle 
spørgsmål. Mail: mail@thomas-olesen.dk, 
mobil: 40 15 82 80.

Med venlig hilsen Thomas Olesen
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5-★-pastoratet

Velkommen til årets 
Minikonfirmander i 3. klasse

Kære børn i 3. klasse i Hund-
borg, Jannerup, Vang, Vorupør, 
Vester Vandet pastorat. Her en 
invitation til at være minikon-
firmand  I indbydes af sogne-
præst Helle Sommer og organist 
Thomas Olesen.

Hvornår foregår det? Torsdage 
kl. 14.10-15.30 i Hundborg 
sognehus. Første gang er torsdag d. 9. marts kl. 14.10. 
Sidste gang søndag d. 21. maj 14.00 gudstjeneste i 
Hundborg Kirke, derefter kaffe i sognehuset.

Hvem kan deltage? Alle børn, som går i 3. klasse og 
som er bosiddende i pastoratet.

Tilmelding til sognepræst Helle Sommer, gerne d. 1. 
marts 2017 og senest 9. marts. Mail til hsk@km.dk 

eller send en tilmelding til 
Hundborg Sognehus, Kirkevej 
2, 7700 Thisted.

De tilmeldte børn afhentes ved 
Sjørring skole torsdag d. 9. 
marts kl. 13.50. Vi tager bus nr. 
313 til Hundborg og betaler for 
busbilletten, såfremt barnet ikke 
har et buskort. 

NB – Vi holder et kort forældremøde torsdag d. 9. marts 
i tidsrummet kl. 15.30-16.30. Tanken er, at I forældre 
kan komme i dette tidsrum (når I har mulighed) – så 
vi kan få alle aftaler på plads med hensyn til jeres barn 
og minikonfirmandforberedelse.

Med venlig hilsen sognepræst Helle Sommer
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk 

Hundborg Kirke
Gudstjeneste med dåb og baby-
salmesang og en vrimmel af 
børn, sæbebobler, den blå 
struds og dens venner. 

Jannerup Kirke
Festlig høstgudstjeneste i Janne-
rup med Henrik Juul Andersen 
på tværfløjte. Bagefter stående 
frokost i våbenhuset. 

Hundborg Kirke
Høstgudstjeneste 
med kirkefrokost.
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Vorupør Kirkecenter
Festlig sammenkomst ved 
offentliggørelsen af Jimmy 
Larsens bog »Gemt i klitten«. 

5-stjerne-pastoratet
28 konfirmander startede, og 
går til præst hver onsdag.

Hundborg Kirke 
Halloween-Jazz-gudstjeneste. Konfir-
manderne sang, prædikede og læste 
tekster … og gjorde det super godt!

Se flere billeder på 
www.hjvvvv-kirker.dk



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

13

Døbte

25.09.2016 Mille Spanggaard Kristensen – Vester Vandet Kirke
16.10.2016 Asta Sejerskilde Lyhne Pødenphant – Hundborg Kirke
23.10.2016 Lærke Vestergaard Jensen – Vang Kirke
06.11.2016 Esther Grave Bjerre – Vorupør Kirke

15.09.2016 Ruth Eriksen – Vorupør Kirke
17.09.2016 Karl Emil Simonsen – Hundborg Kirke
23.09.2016 Evan Bjerregaard Poulsen – Vang Kirke
24.09.2016 Ejluf Jensen Bech – Thisted Vestre Kapel
03.11.2016 Tove Agnethe Sloth – Vorupør Kirke

Døde

5-stjerne-sognenes høstindsamling i 2016
★  Hundborg ......... 2.111 kr. Folkekirkens Nødhjælp
★  Jannerup........... 1.660 kr. Folkekirkens Nødhjælp
★  Vang .................    320 kr. Vester Vandet Spejdere
★  Vorupør ............    245 kr. Blå Kors (til de udsatte)
★  Vester Vandet ... 1.209 kr. Folkekirkens Nødhjælp
En stor og hjertelig TAK for alle bidrag til årets høstoffer!

Hundborg og Jannerup Kirker – Grandækning
Vi er blevet bekendt med, at Arbejdstilsynet forbereder 
at have lidt ekstra fokus på »knæliggende arbejde«, det 
vil sige bl.a. grandækning for vinteren. Der er ingen lov 
vedtaget endnu, men de har blot forlangt at arbejdsgi-
veren forholder sig til, hvordan arbejdet kan udføres 
uden unødig risiko for personalet. Det har medført en 
gennemgang af arbejdsprocessen for at sikre, at vores 
personale ikke kommer til skade på ryg og knæ. Hvor-

dan kan de udføre op-
gaven med at pynte 
gravstederne og samti-
dig passe på helbredet. 
Kirkegårdspersonalet 
har deltaget i et kursus 
og fået mange tips og 
ideer til hvordan det 
føres ud i virkelighe-
den. Så en ny æra er 
begyndt og hovedpar-
ten af pyntningen fabrikeres stående indendørs. Vi 
håber I tager godt imod en uundgåelig tilretning af 
arbejdsgangen, så vore fantastisk dygtige og ihærdige 
medarbejdere kan holde mange år endnu. Det er stadig 
lige så smukt, som det altid har været, så en kirkegårds-
vandring kan anbefales. Kontaktperson Lene Dahl

Flot ser det ud
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Her er det uden de store problemer lykkedes at 
få samlet et nyt menighedsråd. Dejligt at se den 
store lokale deltagelse til orienteringsmødet. 
Anja Sørensen, Hanne Sørensen og Gunnar 
Kristensen forlader rådet. Tak til dette trekløver 
for en ihærdig, loyal og energisk indsats. Nye i 
rådet bliver fra det nye kirkeår Sitse Dahl – 
Betty Søgaard – Annette Eisgart og Martin 
Christensen. Velkommen til de nye. Vi håber, at 
samarbejdet fremadrettet bliver lige så positivt 
og energisk, som i det tidligere råd. 

Kristine har valgt at søge og har fået stillingen 
som organist i Bedsted kirke. Heldigvis fortsætter 
hun med sangaftenerne her, som har fået en 
glimrende start. Så mød op onsdag aftener i lige 
uger i sognehuset kl. 19.00 i resten af 2016. Fra 
2017 er det af hensyn til Kristine reduceret til 
første onsdag i hver måned. Det er ganske ufarligt 
at deltage. Stillingen som kirkesanger er pt. op-
slået.

Økonomisk ser 2017 ganske fornuftigt ud, efter 
at vi har fået vores endelige budget fra provstiet. 
Vi har fået ekstra penge til et Luther projekt for 
konfirmander, topbeskæring af træer på ny kir-
kegård, penge til nye hækplanter og de lønkroner, 
som vi mistede til Sjørring, da Miriam blev fuld-
tids. Fremadrettet arbejder vi på at få lov til at 
omsætte portalen ved Jannerup kirke. Den koster 
alt for mange penge i vedligehold.

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

Tage Ø. Nielsen

Hundborg  
og Jannerup Vang

Ja, så er der kommet et nyt menighedsråd! Det 
gik nemt og godt i Vang.

Tak til alle der mødte op til opstillingsmødet i 
Beboerhuset, det var virkelig dejligt at se så 
mange positive mennesker og det gik jo meget 
nemt med at sætte et nyt hold. Det er for mig at 
se et rigtigt kompetent hold der overtager.

Der er to gengangere – Tove Nielsen og Bent 
Thingstrup – og tre nye – Birgitte Madsen, Kim 
Bloksgaard og Anna Marie Møller.

De tre stedfortrædere er Thomas Kristensen, 
Anni Hoxer og Jane Kjeldbjerg.

Det nye råd skal arbejde på en ny struktur på 
kirkegården idet der er færre kistebegravelser og 
korte vedligeholdelsesaftaler, som medfører 
store tomme pladser. Skal det bare være græs? 
Det er op til det nye menighedsråd at gå videre 
med.

Vang menighedsråd og personale var den 19. 
august på studietur til Holstebro kirkegård, hvor 
de for nogle år siden begyndte at omlægge dele 
af kirkegården, så der stadig er gravpladser sam-
men med diverse planter m. m. Det var en ople-
velse at se, hvordan det tog sig ud. Hanne er ved 
at planlægge, hvordan det kan gøres i Vang, idet 
det tager mange år at anlægge.

Så vil jeg gerne på Thomas’ og egne vegne sige 
mange tak for opbakningen, I gav os, det var 
virkelig dejligt, tak!

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en glædelig jul 
og et godt nytår og alt godt fremover.  

Niels Kjeldbjerg

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

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest torsdag den 29. januar.
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Efteråret har budt på en del arrangementer og en 
af højdepunkterne, må siges at være opstillings-
mødet d. 13 september. Vi havde et godt møde 
og det lykkedes at få valgt et nyt menighedsråd 
med 2 stedfortrædere.

De nytiltrådte er: Erik Førby og Vibeke Nordens-
gård. Stedfortrædere: Per Jørgensen og Thomas 
Thomsen. Fratrådt: Jytte Mikkelsen.

Af øvrige arrangementer kan nævnes sogneefter-
middage i Kirkecentret. Første arrangement 
fortalte vores nyansatte organist Thomas Olesen 
om sit liv. Vi håber fortsat på go opbakning til 
disse sogneeftermiddage.

Den 13. oktober var Vorupør Menighedsråd vært 
for præsentationen af Jimmy Munk Larsens bog 
»Begravet i klitterne«. Thisted Museum ved Mu-
seumsdirektør Jytte Nielsen holdt tale, og Jimmy 
Larsen fortalte levende om nogle af de personer 
som bogen omhandler. Der blev sunget og druk-
ket kaffe, og en del fik købt bogen.

Her i adventstiden afholder vi vores traditio-
nelle Luciaoptog og krybbespil i kirken, hvor der 
efterfølgende er juletræsfest i Kirkecentret.

Vores to ansatte Torben og Anders har været på 
kursus og de har lært nyt om grandækning på 
kirkegården. De kan nu stå indendørs og lave 
forarbejde til dekorationer og pyntning.

Kirkecentrets køkken er nu færdigt efter vand-
skaden i sommer. Det er blevet rigtig pænt og det 
er jo dejligt, da det bruges meget af vore ansatte 
og til udlejning.

Vorupør Menighedsråd ønsker alle en rigtig 
glædelig jul. Jytte Mikkelsen

Mangt og meget omkring os er i forandring og 
udvikling, men en ting er stadig fast: Hvert 4. år 
er der valg til landets Menighedsråd. 

Vi er glade for, at vi har været i stand til at danne 
et menighedsråd i Vester Vandet Sogn. Steen 
Karlsen, Hans Buck, Inge Kristoffersen og Ruth 
Jeppesen fortsætter endnu en periode og som nyt 
medlem, byder vi Ellen Lomholt velkommen til 
teamet og glæder os til samarbejdet om de 
mange forskelligartede opgaver.

Hanne Dorte Larsen og Hanne Bang Guld har 
givet tilsagn om at være stedfortrædere, så det 
har vi også på plads.

Tove Kristensen er stoppet og vi siger Tove tak 
for den indsats, hun har gjort i Menighedsrådet 
gennem flere perioder.

2017 er jubilæumsår for Luther. I den anledning 
vil der være flere forskellige spændende arrange-
menter i vore sogne. Følg med i annoncerin-
gerne i de kommende kirkeblade.

Provstiudvalget har godkendt at kirkens bænke 
må males og at hynderne kan udskiftes. I den 
forbindelse har Nationalmuseet været på besøg 
for at se på kirkens tilstand. Vi venter nu på rap-
porten og de videre godkendelser, så vi kan gå i 
gang med arbejdet.

Den 11. september havde vi en meget fin og 
velspillet koncert i Vester Vandet Kirke. »Rend 
Sammen« havde sammensat et meget fint pro-
gram – et dejligt pusterum i hverdagen.

Menighedsrådet ønsker alle en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår. Ruth Jeppesen

Vorupør Vester Vandet
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V e s t e r  Va n d e t

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB: 
Onsdag d. 28. december: Juletræsfest i Sogne-
gården kl. 19.00.
Fredag d. 20. januar: Nytårskur kl. 18.00 hos 
Helle og Poul Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, 
Øster Vandet.
Fredag d. 24. februar: Generalforsamling kl. 
19.00 hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, 
Vester Vandet. 
Søndag d. 26. februar: Fastelavnsgudstjeneste i 
? kirke, derefter slå vi katten af tønden i Sogne-
gården – kom gerne udklædte!
Fredag d. 17. marts: Bowling i Thisted kl. 18.50 
– derefter drikker vi kaffe hos Martin Guld, Sejl-
højvej 13, Vester Vandet.

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Tirsdag d. 13. december: Vi deltager på KFUK 
i Thisted – tale v. Ivar Brændgaard.
Onsdag d. 4. januar: Møde hos Bodil og Peter 
Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
Onsdag d. 1. februar: Møde hos Betty og Svend 
Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted. 
Onsdag d. 1. marts: Møde hos Martin Guld, 
Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.

Kontaktperson: Helle Kristiansen 30 28 70 25 / 
hpa.kristiansen@gmail.com

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.
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Spejdernyt 

Efteråret er kommet, bladene på træerne er 
gyldne og snart vil de briste. De vilde gæs foura-
gerer på markerne, fasaner, agerhøns og harer 
slår deres folder på de åbne vidder. Råvildtet 
søger føde på de grønne marker. Jægerne rammer 
plet en gang imellem, med der er nok af dem. 
I september havde vi til opgave, sammen med 
Bedsted, at afholde distriktes efterårsløb for de 
store spejdere. Med base omkring lejrepladsen, 
Tipi ved Tandrup, deltog omkring 100 spejdere 
fra hele Thy i løbet. Det var de tradionelle spej-
derfærdigheder som blev prøvet af, en rigtig god 
weekend. Vore bævere og ulve har også været af 
sted på deres efterårsløb, Grøn Fejde. Denne 
gang i Vestervig. Begge løb gav topplaceringer 
til spejderne fra Vandet, flot.
Her i eftermiddag deltager vi i BUSK Gudstje-
neste i Hundborg Kirke. Vi har til gudstjenesten 
fremstillet en masse græskarhoveder, som skal 
pynte op i og uden for kirken. Ellers er vi i gang 
med forberedelserne til årets Julestue, som vi 
afholder 1. søndag i advent. 
Vi vil gerne fra spejderne i Vandet ønske alle en 
glædelig jul, samt et godt nytår.
Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 
18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. 
Alle er altid velkommen.
7. december: Juleafslutning – for alle spejderne 
i spejderhytten. Herefter juleferie.
11. januar: Opstart efter juleferien – Vi mødes 
i Sognegården.   
15. januar kl. 10.30: Nytårsparade i Vester 
Vandet Kirke.                                                                                         

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



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

Lørdag den 10/12 - 7/1 - 21/1 - 4/2 - 17/2 - 3/3

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Se også møder på www.imthy.dk
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Møder i missionshuset
Torsdag den 1. december  
Vi laver juledekorationer til ældre i sognet.

Torsdag den 29. december 
Julefest, Henrik Engelbrechtsen, Harring.

Torsdag den 19. januar                                                                                                  
Årsmøde/generalforsamling.

Lørdag den 21. januar. 
Familiedag i Thisted v. Niller. Program kommer 
senere.

Mandag den 6. februar 
Start på missionsugen v. missionær Bent Kjær 
Andersen, Hjørring.

Tirsdag den 7. februar  
Møde v. missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring.

Onsdag den 8. februar 
Møde v. missionær Henrik Dideriksen, Skive.

Torsdag den 9. februar 
Møde v. Villy Sørensen, Hammel.

Fredag den 10. februar  
Møde v. Villy Sørensen, Hammel.

Lørdag den 11. februar 
Min egen aften, devaluering af ugen.

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00  
i missionshuset, Hellebjerg 1. 
Hygge for alle børn i alderen 0-3 år.

Bedeallianceugen
Mandag den 9. januar 
Hos Ingeborg og Knud Kristensen, Mellemvej 11.

Tirsdag den 10. januar 
Hos Aase og Hans Korsgaard, Tvorupvej 54. 

Onsdag den 11. januar 
Hos Elly og Richard Hove Nielsen,  
Trapsandevej 51.

Torsdag den 12. januar 
Hos Mette og Thomas Kristensen,  
Klostergårdsvej 6.

Møder i Missionshuset
8. december kl 18.00: Julefrokost i Sognehuset. 
Andagt v. fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, 
Kallerup, og gaveauktion. Pris: Voksne 50,- Børn 
u. 12 år gratis. (Man kan stadig nå at tilmelde sig 
hos Ebba, tlf. 30 42 22 55.)

Bede-alliance i hjemmene kl. 19.00
Tirsdag d. 10. jan. v. Anja og Søren, Solgårdsvej 7.
Onsdag d. 11. jan. v. Ebba og Knud, Kanalvej 27.
Torsdag d. 12. jan. v. Esther og Gunnar, Mosevej 3.

Missionsuge i Sognehuset
Torsdag d. 9. feb. kl. 19.00: Møde v. fritidsforkyn-
der Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Fredag d. 10. februar kl. 18.00: Vi starter med 
piz za. Kl. 19.00 møde v. missionær Henrik Dide-
riksen, Skive.

h u n d b o r g

a r r a n g e m e n t e r
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Kirkebetjent/
Graver

Holger Poulsen
tlf. 97 93 76 00
hpgraver@mail.dk

Hanne Jeppesen
tlf. 42 20 87 99
hvhj@godmail.dk

Torben V. Andersen
tlf. 23 30 67 77
torbenvad@
andersen.tdcadsl.dk

Morten Mikkelsen
tlf. 24 20 70 41
mikkelsen.1980@
hotmail.com

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

Organistafløser Magnus Thorhauge · magnus.s.thorhauge@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

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

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

Steen Karlsen
tlf. 97 97 72 72
sok@post4.tele.dk

Kirkeværge 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

Katja Andersen
tlf. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com

Nyvalgte medlemmer:
Sitse Dahl
Betty Søgaard
Annette Eisgart
Martin Christensen

Nyvalgte medlemmer:
Birgitte Madsen
Kim Bloksgaard 
Anna Marie Møller

Nyvalgte medlemmer:
Erik Førby
Vibeke Nordensgaard

Nyvalgt medlem:
Ellen Lomholt

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

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

AMN: Ferie/kursus: 12.-19. februar
HSK:   Ferie/kursus: 9.-13. december og 7.-8. januar

www.hjvvvv-kirker.dk
Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.
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  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
December
04. december 2. s. i advent 10.30 AMN 19.002 14.00 AMN4

07. december 19.30 AMN1

11. december 3. s. i advent 14.00 AMN3+8

15. december Torsdag 19.00 HSK1

18. december 4. s. i advent 10.30 HSK 19.00 HSK1

24. december Juleaften 15.00 HSK 13.00 AMN 13.30 HSK 14.30 AMN 16.00 AMN
25. december Juledag 10.30 AMN8

26. december 2. juledag 10.30 AMN8

Januar
01. januar Nytårsdag 14.00 AMN4 16.00 AMN4

08. januar 1. s. e. h.3k. 10.30 AMN 14.00 AMN4

15. januar 2. s. e. h.3 k. 10.30 AMN 10.30 HSK7

22. januar 3. s. e. h.3.k. 10.30 AMN4 10.30 HSK
26. januar Torsdag 19.0010

29. januar 4. s. e. h.3.k. 14.00 AMN 10.30 AMN4

Februar
05. februar S. s. e. h.3k. 10.30 AMN5 19.00 HSK                         
12. februar Septuagesima 10.30 HSK 10.30 MA4

19. februar Seksagesima 14.00 HSK4 10.30 HSK 
26. februar Fastelavn 13.00 AMN9 10.30 AMM 13.30 AKF9

Marts
05. marts 1. s. i fasten 10.30 AMN4 19.00 AMN6+4

12. marts 2. s. i fasten 19.00 AMN 10.30 HSK4 14.00 AMN5 
19. marts 3. s. i fasten 10.30 HSK8

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard  ·  
AFK = Annie Krogh Foldager  ·  MA = Mariann Amby  www.hjvvvv-kirker.dk
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1 = Julen synges ind
2 = Kirkekoncert
3 = Lucia 
4 = Kirkekaffe

5 = Konfirmanderne medvirker
6 = Musikgudstjeneste
7 = Nytårsparade spejderne
8 = Kirkebil fra hele pastoratet

 9 =  Fastelavns- og  
familiegudstjeneste

10 = Mørkekoncert

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


