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Anna Marie, hvordan er det at være ansat ved Hundborg Kirke?  
Hvis du skulle sige det med tre ord, hvilke ville du nævne?

Gravermedhjælper Anna Marie Møller:

Højt til loftet! Helt klart. Der er så højt til loftet og vidt til væggene, at 
hele naturen er vores katedral og skyerne vores tag! Hundborg Kirke er 
en fantastisk arbejdsplads – udenfor, når vi under åben himmel er i gang 
på kirkegården. Og det særlige er, at sådan opleves det også indendørs.

Når vi snakker sammen – i pauserne, til frokost og til møder – så kan vi 
sige det hele! Det er en meget åben og rummelig kultur, vi har i Hund-
borg! Derfor elsker jeg min arbejdsplads – både udenfor og indendørs 
er der højt til loftet!

Hvilke særlige forberedelser skal der til, inden gudstjenesten går i gang?

Når der skal være gudstjeneste, river vi alle gravene og gangstierne. Folk 
og pårørende, der skal I kirke, tager også forbi deres gravsteder. Det er 

vores måde at gøre klar til weekenden og gudstjenesten på. Det skal være i orden. Der skal være fint 
over det hele. Kirkegården skal fremstå velplejet og pæn til en gudstjeneste. Det sker af respekt for folk 
og deres kære afdøde og hører med til forberedelsen til helligdagen.

Hans, hvordan har det været at 
starte her ved Hundborg Kirke?

Gravermedhjælper  
Hans Thomsen:

Jeg har følt mig velkommen 
fra første dag, og jeg føler mig 
allerede hjemme. Nu bor jeg 
jo også lige overfor Hundborg 
Sognehus.
Jeg har altid arbejdet steder, 
hvor der kun var mænd. Det 
her har altså overrasket mig. 
Det er helt anderledes, end 

jeg havde forestillet mig. Det har gjort stort 
indtryk på mig, hvor mange ting, der skal 
laves inden gudstjenesten. 
Det er en kæmpe omvæltning for mig, men 
det er meget spændende!
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Er der nogle ting, Holger, som du er særlig opmærksom på  
før gudstjenesten?

Graver Holger Poulsen:

Ja. Der er for eksempel forskellige overvejelser i forhold til pyntningen af 
kirken. Er der dåb, spørger jeg altid, om det er en dreng eller pige. Det er 
utænkeligt for mig at pynte med lyserøde roser, hvis det er en dreng. Ja, 
det er helt udelukket. 
Det er også vigtigt, at blomsterne på alteret og i bænkerækkerne passer 
til årstiden og helst til lige den særlige helligdag den pågældende søndag. 
Tag fx Palmesøndag. Her leder jeg altid efter en lille kvist eller blade, som 
minder om en palmegren, så helligdagen og udsmykningen kommer til 
at understøtte hinanden – så det hele hænger sammen. Påskeliljen hører 
til påskedag, den kunne jeg slet ikke finde på at bruge andre dage i året.
Til høstgudstjenesten pyntes i taknemmelighed til skabelsen med frugter 
både fra Danmark og resten af verden. Og så må det gerne være sådan, at selv den mindste buket ved 
kirkebænkene ligesom drejer sig i retning af kirkegængerne, når de træder ind i kirken. På den 
måde, kan man sige, tager blomsterbuketterne imod folk, byder dem velkommen og siger »hej med 
dig!« Sådan tænker jeg, når jeg forbereder kirkepyntningen før en gudstjeneste.

Lene, hvornår ringes der inden en gudstjeneste?

Gravermedhjælper Lene Søgaard Kristensen: 

Der ringes i alt tre gange før en gudstjeneste. 
Første gang er en halv time inden gudstjenesten. 
Her ringes 100 slag plus 1 x 3 bedeslag. Anden 
ringning sker et kvarter før gudstjenesten. Det 
er igen 100 ringeslag, som nu følges op af 2 x 3 
bedeslag. Tredje gang, der ringes, er lige inden 
gudstjenestens start, hvor vi igen har 100 ringe-
slag. De varer ca. to minutter, og derpå afsluttes 
med 3 x 3 bedeslag. Det siges, at der ringes 3 
gange for Gud Faderen, 3 for Guds søn og 3 for 
Helligånden. Det er noget helt særligt at ringe 
med kirkeklokken. Lyden står stærkt og klart. Du 
er meget bevidst om, at den kan høres vidt og bredt. Du bliver grebet 
af klokkens klang og kommer i en højtidelig stemning. Det kræver 
koncentration at holde rytmen og fornemme, hvor »klokken er«. 
Samtidig får du hel ro i tankerne. Du føler dig klar til gudstjeneste.

Fortsættes på næste side
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Organist Thomas Olesen:

Organistarbejdet er meget varieret og omfattende. Det er langt fra kun det at spille 
i kirken om søndagen. 

Forud for en gudstjeneste finder jeg præ- og postludium, som passer til den pågæl-
dende søndag. Det betyder, at jeg læser og forholder mig til de bibeltekster, som 
hører søndagen til. Så er der salmerne, som kommer fra præsten. Jeg sender besked 
til kirkesangeren om, hvilke melodier de enkelte salmer går på.

Salmerne skal øves, og der skal forberedes for- og efterspil til dem alle. For mig er 
det et helt særligt øjeblik, når alle mine forberedelser går op i en højere enhed ved 
gudstjenesten, og jeg føler, at jeg er en del af en større helhed. Udover gudstjene-
sterne spiller jeg ved kirkelige handlinger og står for korarbejde og babysalmesang.

Kirkesanger Janne Frost:

Det, jeg bruger længst tid på inden en gudstjeneste, er at lære de nye salmer. Der er altid 
nye salmer for mig, da jeg kun har været ansat siden januar. Jeg møder op i god tid inden 
gudstjenesten, varmer stemmen op og sætter salmenumrene op på tavlerne. Under 
selve gudstjenesten beder jeg ind- og udgangsbøn, annoncerer salmerne og deler pro-
grammer ud, hvis der er noget særligt. Det er vigtigt at møde udhvilet op, være oplagt 
og i godt humør. Jeg prøver at give noget af den stemning videre, der gerne må være ved 
en gudstjeneste, synes jeg. Da jeg musikalsk set er hjemme i det rytmiske, så er det en 
ny verden, jeg er trådt ind i her i kirken, som er et mere klassisk sted. Det er en spæn-
dende udfordring. Jeg tror, vi kan inspirere hinanden.

Tema: Hundborg Kirke
Forberedelse af gudstjenesten

Fortsat fra  
forrige side

Selv rendegraveren fejrer 500-års  
reformation med nye hjul.
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Babysalmesang 2017
Så er vi klar med babysalmesang fra august til 
september. Er du baby?  Smil, så er du en af 
de heldige! Babysalmesang er for spædbørn og 
forældre. En halv times babysalmesang, et kvar-

ters hygge og kaffedrikning. 
Det er for babyer mellem 2 og 
9 måneder og én af deres for-
ældre. Babysalmesang holdes 
på torsdage kl. 10.30-11.30 i 
Hundborg Kirke.

Vi starter: 17. august · 24. 
august · 31. august · 7. september · 14. septem-
ber · 21. september · Vi slutter: 28. september

Tilmelding: Hos organist Thomas Olesen, 
mail@thomas-olesen.dk. Tlf. 40 15 82 80.

Med de bedste hilsner, dit 5-★-pastorat!

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

22. juni  kl. 14.30  Helle Sommer 
Sommerferie i juli
 3. aug.  kl. 14.30  Anne Marie Nande
17. aug.  kl. 14.30  Anne Marie Nande
 7. sept.  kl. 14.30  Helle Sommer
21. sept.  kl. 14.30  Anne Marie Nande 

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården   
og alle er velkomne!
Med mange hilsner 

Anne Marie, Helle, Thomas og Janne

Tvorup Kirkeruin i Vang Sogn
Gudstjeneste i det grønne søndag 13. august kl. 14.00

Vi har Thomas Olesen på bratsch og Julie Nørgaard Holst på 
violin. Tag campingstolen og kaffekurven med, og plant dem 
midt i det grønne. Vil du være på den sikre side, så helgarder 
dig og tag både sommerhatten og paraplyen med! Måske får vi 
rigtig varmt solskinsvejr! 
Skulle det regne, flytter vi til Vang Kirke.

Til ære for Reformationen kører selv  
skraldevognen med Luther-rose-hjul!
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Om forsidebilledet
Fotoet på forsiden viser, hvordan græsplænen har ændret sig mel-
lem Hundborg Kirke og Sognehuset. 
Læs om græsplænens hemmelige budskab i artiklen »Flowerpo-
wer« på side 10.
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Dato Tidspunkt Arrangement Sted

11. juni 14.00 Fest med luther
Luther-solskinsgudstjeneste i præstegårdshaven
Fællesgudstjeneste for hele pastoratet

Vang Præstegård

16. juli 13.00 Gudstjeneste i Vang Kirke. Bagefter åbent hus i 
præstegården og haven i anledning af sognepræst 
Anne Marie Nande Krafts fødselsdag.

Vang Kirke
Vang Præstegård

23. juli 21.00-22.00 Natkirke i Vorupør
Drengebande medvirker

Vorupør Kirke

13. august 14.00 Gudstjeneste ved Tvorup Kirkeruin
Tag kaffekurven med.

Tvorup Kirkeruin

13. august 21.00-22.00 Natkirke i Vorupør 
Janne Frost og Band medvirker

Vorupør Kirke

17. august 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke – start Hundborg Kirke

24. august 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

31. august 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

31. august 19.00 Koncert: Doppler Duo på orgel og blokfløjte Vester Vandet Kirke

5. september 19.00 Fest med luther
Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? 
Foredrag ved Martin Schwarz Lausten.

Hundborg Sognehus

7. september 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

14. september 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

21. september 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

28. september 10.30-11.00 Babysalmesang i Hundborg Kirke – afslutning Hundborg Kirke

www.hjvvvv-kirker.dk
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Kom og nyd den dejlige præstegårdshave i Vang

Gudstjeneste i ★ Vang Kirke
Søndag 16. juli kl. 13.00

Bagefter åbent hus i præstegård og have

Vi byder på eftermiddagskaffe til alle i 
anledning af, at vores præst fylder år. 

•  Præsterne Helle og Anne Marie  
laver løb for børnene.

• Organist Thomas står for sanglege. 

•  Anne Marie læser historier i præstegårdens 
»overjordiske krypt«.

Dagens spørgsmål: Kender du pastor Munk fra Vang? 
Det er ham, som sender os sin kærlige hilsen hver 
eneste dag! En hilsen i form af en herlig have med 
idylliske bøge-, ege- og kastanietræer. En 200-års-hil-
sen! Og det er i hans fodspor, præstegårdsudvalget er 
fortsat, da de gik i gang med at sætte Vang præstegårds 
storslåede have i stand. Når solen smiler, kan vi nyde 
præstehaven. Gå på opdagelse i den! Nyde blomsterne! 
Glæde os over fuglesang! Børnene kan lege i præsteha-
ven! Gemme sig bag 200 år gamle bøgetræsstammer! 
Nyd en dampende kop kaffe under havens majestæti-
ske trækroner – måske akkompagneret af en, to, tre 
kager og en sang! For 200 år siden boede pastor Munk 

her i præstegården. 
Ud over at være 
præst var han gart-
ner. Det var før, der 
var træer i Thy. 
Han gik i gang med 
at gøre egnen smuk-
kere ved at plante en park med træer. Det var ham, der 
kikstartede projektet »plant et træ« ved Vang præste-
gård. Det er ham, vi takker de kongelige bøgetræer, der 
er så karakteriske og særlige for haven. Det er ham, vi 
takker vores 5-★-sognes måske højeste »bøgehæk« – en 
over tyve meter høj perlerække af bøgetræer mellem 
præstehaven og kirken. En smal sti fører forbi deres 
tykke stammer. 
Gå turen og lad din sjæl tage mindet om et stort træliv 
med hjem! Hej, pastor Munk, vi sender en tak tilbage 
til dig, en tak så stor som dine træer!

I anledning af, at vores præst fylder rundt, har vi 
grebet chancen og inviterer jer alle til at nyde 
præstegårdshaven! Vi glæder os til at se lige dig!

Alle fra 5-★-pastoratet  – unge som ældre – og 
hvem, der ellers ku’ have lyst, er -lig velkommen! 
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag med dig!

Med venlige hilsner  
★ 5-stjerne-kirkernes præstegårdsudvalg
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Kirkerummet kan  

bruges på andre tidspunkter 

end søndag formiddag

Nyt børnekor i 5-stjerne-pastoratet!
Jeg vil efter sommerferien gerne starte et børnekor 
op ved 5-★-kirkerne. Koret vil henvende sig til alle 
interesserede børn, der går i 0.-6. klasse. Jeg vil 
komme ud på Hundborg Friskole og Sjørring Skole 
før sommerferien og fortælle om muligheden for at 
gå til kor i de relevante klasser. Men det ligger alle-
rede nu fast, at øvetidspunktet bliver onsdag kl. 

15.05-16.00 i Hundborg Sognehus. Børnene fra Sjør-
ring Skole kan komme med bussen. Første gang 
bliver onsdag den 16. august. Så sæt allerede nu kryds 
i kalenderen! Forældre bedes tilmelde interesserede 
børn til undertegnede senest tirsdag den 15. august.

Med venlig hilsen Thomas Olesen, organist
Tlf. 40 15 82 80, mail@thomas-olesen.dk

Natkirke i Vorupør

Et aften-samvær i kirken, hvor elementer fra gudstje-
nesten mødes med musikalske udtryk, som vi ikke 
ellers oplever i kirken. Det vil ske gennem bøn, lytten 
til tekster fra bibelen, salmesang, at tænde et lys for 
sig selv eller andre og med musik af nogle unge mu-
sikere med baggrund her i Thy.

DRENGEBANDE del-
tager og skriver om sig 
selv:

»DRENGEBANDE ud-
gav i 2015 debut EP’en 
KOM TIL BYEN der bl.a. 
høstede rosende anmel-
delser i Information og 

Berlingske Tidende, og har siden spillet bl.a. på Alive Fe-
stival og Spot Festival. Det sidste år har bandet brugt i 
studiet på hvad der bliver et debutalbum og samtidigt 
sigtet mod et musikalsk stilskifte i samarbejde med produ-
cer og medsangskriver Niels Christian Sommer (Summers). 
Det nye materiale bærer desuden præg af forsangeren og 
sangskriver THOMSE’ meget personlige og lyriske tekster, 
der kredser om opvæksten i forfaldne soldaterbarakker i 
Hanstholm, om at hænge ud i indkøbscenteret og male på 
den allestedsnærværende BUNKER, der optræder i de 
symbolladede tekster. Bandet vil til NATKIRKE i Vorupør 
Kirke give en eksklusiv forsmag på det nye materiale. 
DRENGEBANDE er en del af Thy Music Collective.«

- Et aftenarrangement i kirken! Gudstjeneste-elemen-
ter mødes med musikalske udtryk. Der vil være tek-
ster, bøn og salmesang. Samt lystænding!
Unge musikere med baggrund i Thy leverer musikken: 

Janne Frost og Band kommer med rytmiske over-
raskelser. Janne udvikler p.t. på projektet, som vil 
være klart til at løbe af stabelen 13. august . Sæt 
kryds i kalenderen allerede nu.

Søndag 23. juli kl. 21-22 er der  
Natkirke i Vorupør

Søndag 13. august kl. 21-22 er der igen 
Natkirke i Vorup ør

Janne Frost

Drengebande
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Hverdagsgudstjeneste 
i Vang Kirke

☛ Tirsdag 15. august kl. 14.30
Vi holder en kortere gudstjeneste og gør en 
ganske almindelig hverdag til noget særligt 
Tag til eftermiddags-andagt i Vang.
Vi glæder os til at se dig! Med mange hilsner 

sognepræst Anne Marie Nande

Hundborg og omegns Borgerforening og  
Hundborg-Jannerup Menighedsråd inviterer til

Høstfest
i Hundborg Forsamlingshus  

torsdag 21. september kl. 19.00.

Jeppe Aakjær – fællessange og fortælling  
ved Gurli Buch-Hansen.

Kaffe og kage kan købes. Vel mødt!

Doppler Duo i ★ Vester Vandet Kirke
Torsdag d. 31. august kl. 19.00

Doppler Duo består af Monica Schmidt Andersen på 
blokfløjter og Tina Christiansen på orgel og cembalo. 
Begge musikere er uddannet fra konservatoriets so-
listklasse i hhv. Odense og Aarhus. Siden studiernes 
afslutning har de hver især haft en omfattende kon-
certvirksomhed i ind- og udland, ligesom de begge har 
modtaget legater og priser ved internationale konkur-
rencer. De to musikere har fundet sammen i et spæn-
dende samarbejde, hvor »den lille fløjte møder det 
store orgel«. Grundstenen i duoens repertoire er ba-
rokmusikken, hvor de især ynder at spille de populære 
koncerter af Antonio Vivaldi, hvor orglet agerer orke-
ster for fuld udblæsning med blokfløjten i toppen i 

kapløb med de mange hurtige noder. Netop i år er det 
desuden 250 år siden, at den store tyske barokkompo-
nist Georg Philipp Telemann døde, så denne vil natur-
ligvis også være repræsenteret i koncertprogrammet. 
Doppler Duo har i 2017 indledt et spændende samar-
bejde med den anerkendte komponist og jazzpianist 
Thomas Clausen, og publikum kan derfor foruden 
værker af bl.a. Vivaldi og Telemann  se frem til en ur-
opførelse af et splinternyt værk: En suite for blokfløjte 
og orgel, som hermed vil kunne høres for allerførste 
gang ved koncerten i Vester Vandet Kirke. Doppler Duo 
sætter altid en ære i at supplere musikken med gode 
fortællinger om musikken og komponisterne. 

Doppler Duo  
spiller mest 
barokmusik
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Høstgudstjeneste i ★ Hundborg Kirke
Søndag d. 24. september kl. 10.30

Med den særlige og udsøgte pyntning fra nær og fjern 
– frugter fra Danmark og eksotiske lande – fejrer vi og 
takker for høsten.

Hundborg planter sit Reformationstræ
I forlængelse af høstgudstjenesten plantes  
et Reformationstræ i Hundborg midt  
på den store græsplæne.

Efter gudstjenesten holdes afskedsreception  
for Holger Poulsen – vores kære  
graver i Hundborg.

Alle fra vore 5-★-kirker og andre,  
der har lyst, er hjertelig velkomne  
ved receptionen.

Fest med Luther
Hundborg Sognehus tirsdag d 5. september kl. 19.00 

Hvad gik Luthers reformation egentlig ud på? 

Hvad var det, han ville, og hvorfor blev modsætningen mellem ham og den romersk-katolske kirke så 
ubønhørlig, at det endte med hans kætterdom og dødsdom? 

I foredraget, som bygger på foredragsholderens bog af samme navn, belyses Luthers personlige forhold 
i byen Wittenberg, hans nye opfattelse af kristendommen og de følger dette fik for både kirken og det 
verdslige samfund. Der foretages også et strejftog til Danmark, det første kongerige, som brød med 
pavekirken og gennemførte den lutherske reformation. Hvorfor gjorde vi det, og hvad har det betydet, 
at vi blev lutherske?

Foredrag ved Martin Schwarz Lausten,  professor emeritus, dr. theol ved Kø-
benhavns Universitet og har skrevet en række bøger om Luther, reformationen 
i Tyskland og Danmark.

Traktement: Kaffe, te, Luther-brød med abrikosmarmelade, Wartburg- 
småkager samt Servietter med sang og klang!

Holger Poulsen 
takker af  

som graver
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5-stjerne-pastoratets 
konfirmander

Konfirmeret i  ★ Hundborg Kirke 14. maj
Bagerst fra venstre: Mathilde Toftdal Spalding, Malia Victoria Falk-
sen, Frida Langballe Jensen, Sofus Bekhøj Johansen, Victoria Erina 
Sørensen, Christina Adinolfi, Ida Jakobsen Hjortshøj
Forrest fra venstre: 
Jeanette Kristensen, Jenny Knattrup Sørensen, Marie Graversen, 
Anna Damsgård Bisgaard Jensen, Amalie Graversen

Konfirmeret i  ★ Jannerup Kirke 25. maj
Fra venstre: 
Mark Bermann
Grit Rostrup Hald
William Kortegaard

Konfirmeret i  ★ V. Vandet Kirke 12. maj
Fra venstre: 
Laura Vangsgaard
Annija Auza
Line Suhr Holm

Konfirmeret i  ★ Vorupør Kirke 7. maj
Bagerst fra venstre: 
Frederik Krabbe Toftdal, Jakob Mejlsø Andersen
Forrest fra venstre: 
Sofie Bak Jensen, Malou Søndergaard Rysgaard, Stella Nordensga-
ard, Marie Lund Pedersen, Stine Blok Nielsen
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Flowerpower
Martin Luther havde et dybt hemmelighedsfuldt 
symbol. Han brugte det som segl på vigtige dokumen-
ter. Han trykte det med et stempel i voks for at for-
segle dokumenter og bevidne deres ægthed. Symbolet 
stod for hans navn, for reformationen og for den 
kristne tro. Det er en meget særlig blomst, der blev 
kaldt »Lutherrosen«.

Dronningen lod sig inspirere af den. 
Hun har selv broderet den på et 
kostbart stykke stof. Det pryder nu 
kirkealteret i Lutherbyen Witten-
berg. Her i jubilæumsåret strømmer 
mange millioner besøgende til byen.

Og så skete miraklet! Vores 5-★
-sogne i Thy tog idéen op! Og det i 
stor stil! Punktligt til kirkernes verdensomspændende 
fejring af jubilæet har vores 5-★-kirker sat et stort tegn! 
Nu i 2017 runder Reformationen 500 år, derfor har 
graverne i Hundborg broderet en imponerende Lu-
therrose direkte på plænen. Ikke med nål og tråd. Nej, 
med spade, skovl og planter! Med cirka 500 blomster 
– én for hvert reformationsår – har de skabt en farve-
strålende beundringsværdig blomst. Tusind tak til 
Holger Poulsen og Anna Marie Møller for den nye 
kæmpeblomst på græsplænen mellem Hundborg 
Kirke og Sognehus!

Siden Luther i 1517 »hamrede« sine berømte 95 teser 
på kirkedøren i Wittenberg – er det nu Thys, måske 
Danmarks og Europas første Lutherrose som – lever! 
Det, der har været et lille symbol, er vækket til live. 
Det vokser! Det blomstrer! Dets rødder rækker ned i 
jorden, bliver tørstige og drikker vand. Dets blade 

strækker sig op mod solen og drik-
ker lys!

Kronbladenes herlige farver samler 
noget af kristendommens vigtigste 
budskab. I midten er et kors. Det er 

En levende Luther-rose
Gul og blå om kap  
hele vejen rundt.

Alt kommer fra 
hjertet: Korset og 

hjertet er i centrum!

Anna Marie broderer 
Lutherrosen i plænen

Lutherrosen
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det centrale. Korset indrammes af et rødt hjerte. Det 
blomstrer for Guds og vores kærlighed. Lutherrosens 
5 hvide kronblade blomstrer i al almindelighed for 
troens glæde, trøst og fred og i særdeleshed for vores 
5 stjernekirker i Thy. Så kommer blå. Den farve står 
for den himmelske glæde. Så er der den gyldne cirkel, 

som omslutter det hele. Den blomstrer for Guds og 
vores evige liv.
Også menighedsrådet i Vorupør har hjulpet: Carsten 
Nørgaard og Lone Toft Nielsen har været forbi med en 
drone. Den cirklede over vores store levende Luther-
rose og skød fotos fra helikopterperspektiv. På forsiden 
ser vi et af deres luftoptagelser. Tusind tak til jer alle!

Vi har lovet biskop Henning Toft Bro et foto af den le-
vende Luther-rose i Ålborg Stift. Det er nu på vej!

Sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Hundborg børnehave danner 
en ring om Lutherrosen.

Mette og Anna Marie i gang med 
femte rosenblad. Nu har vi så 
mange rosenblade, som vi har 

kirker i vores 5-stjerne-pastorat.

Teamwork Med Luther- 
rosen kører det  

hele rundt

Se alt om den levende Luther-rose på kirkernes 
hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk
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Fastelavn i Hundborg Kirke 2017

Minikonfirmanderne besøger        -gården

En Ninja Turtle, rockstjerne, 
dronning Elsa, en alf og tiger- 

dyret ka’ også få lyst til  
at høre en prædiken

Mini’erne til ‘kaffe’ 
på Solgården

Emma Fink, Åge 
Møller, Verner og 

minikonfirmanderne 
til torsdagsandagt.

En af mini’erne fik lov  
at prøve en præstekrave

Præsten delte fastelavns-
ris ud til alle børn og 

konfirmander

Tigerdyret, en sørøver, 
Rasmus Klump, politi-
mand, dronning Elsa  
og et jordbær mødtes  

og havde det sjovt  
til fastelavn
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100 mennesker til salmemaraton i Vorupør

Fest med Luther - Luther Lagkage i Vorupør
Ole Dybro talte 
om Luther og  

Reformationen

De lækreste  
lagkager

Trængsel ved det 
næsten 5 meter 
lange kagebord

Rift om den nylancerede 
Vorupørsmåkage

Aftenens særlige ensemble 
Thomas, Kirsten, Sigrid

Folk blev og hyggede  
i den smukke kirke

Sogneaften  
i Hundborg med 
Rikke Nielsen
Tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen samt Sarah og 
Jacob siger tak til alle for jeres bidrag, efter det formi-
dable foredrag i Sognehuset. Pengene er anvendt til stor 
glæde for børnene på en håndbold weekend.

Den nye Vorupør-kirke-
småkage lanceres!
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Arbejdet med beskæring af træerne om den ny 
kirkegård i Hundborg er nu afsluttet. Vi håber, at 
I vil nyde de nye lyse omgivelser, når I lige har 
vænnet jer til ændringen.

Vi har haft kirkesyn på begge kirker, uden at 
finde de store nye udfordringer. Der er repara-
tioner på fredede gravsteder, der giver os økono-
miske udfordringer. Yderdøren i Hundborg kirke 
skal også skiftes, den har slået sig voldsomt. 
Yderligere fandt vi en del små reparationer, også 
i det nye Sognehus.

Angående budget 2018 sender vi en række ønsker 
til provstiet, så må vi se hvor mange af dem, vi får 
de økonomiske midler til. Vore indtægter fra pas-
ning af gravstederne falder desværre drastisk næste 
år, så der skal findes besparelser på ca. 100.000 kr. 
et eller andet sted i budgettet. Desværre vil det jo 
så kunne mærkes på vores service niveau.

Vores sangaftener genoptages i efteråret efter det 
gamle koncept, med en styrmand på første del, 
og ønsker i anden.

Vi har lige haft en vellykket og velbesøgt sogne-
aften med Rikke Nielsen. Dette arrangement kan 
varmt anbefales til andre råd og foreninger, hun 
er virkelig en pige, som er værd at lytte til.

Aktuelt er vores største udfordring lige nu jo 
desværre, at finde Holgers afløser som graver. 
Rådet bliver nødt til at overtage en del af de op-
gaver, som Holger løser. Vi finder 
ikke en ny graver, der vil lægge 
Holgers indsats på den post.

Vi ønsker jer alle en god sommer.  

Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup Vang

Menighedsrådsmøder 
20. juni · 15. august · 19. september
kl. 19.00 i Sognehuset

Menighedsrådsmøder
22. august · 26. september
kl. 19.00 i Vang-Tvorup Missionshus

Menighedsrådet har haft gang i to fælles arrange-
menter. Først et fællesmøde der foregik i beboer-
huset. Her var alle 5-stjerne personale og menig-
hedsråds medlemmer inviteret. Vi havde en god 
aften hvor vi fik sat ansigter på kollegaer, hygge-
snakkede og debatterede mange fælles emner. I 
skrivende stund er vi i gang med planlægningen 
af Luther-solskinsgudstjenesten i Præstegårdsha-
ven, som Vang er vært for. Den største udfordring 
her er vejret, men herom senere i næste Kirkenyt.
Vang kirke har haft glæde af vores nye organistvikar 
Solveig W. Kjær og hun gjorde det fantastisk godt. 
På kirkegården har vi gang i nytænkning. Der 
arbejdes i et staudebed, hvor der skal tilbydes 
urne begravelse. Det er et resultat fra i sommers, 
hvor menighedsrådet var på sommertur til Hol-
stebro, hvor vi så det i funktion og alle var meget 
begejstrede.
Materialepladsen har udtjent sin pligt og tegnin-
gerne er hjemme. Vi satser på, at komme i gang 
snarest, som vil være til stor glæde og hjælp i det 
daglige for vores graver Hanne.
Pinsedag blev messehagelen taget i brug og vi vil 
fremover få fornøjelsen, hver gang der er altergang.
Vi har igen haft besøg af nationalmuseet for at se 
krypten og dens flotte kalkmalerier. De var meget 
begejstrede, da det er den eneste i Danmark, fra 
denne tid og i så fin en stand. Hvis krypten 
skulle være åben for offentligheden, vil det koste 
mange penge, men på sigt håber vi 
det bliver muligt. Så lige nu passer 
vi godt på krypten på de bedste 
anvisninger fra museet.

Anna Marie Møller
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Vorupør
I pastoratet er der som før beskrevet Luther år, som 
fejres i de 5 sogne, med forskellige arrangementer. 

Her i Vorupør havde vi den glæde at afholde Luther 
lagkage aften med foredrag af tidligere provst i Hjør-
ring Ole Dybro. Han fortalte om Luther og det vilde 
liv omkring Reformationen. En spændende aften med 
fuld sal i kirkecenteret og kæmpe lagkage bord. Tak 
til de frivillige, som var behjælpelig med opgaven 
omkring lagkagerne.

Af musikalske arrangementer havde vi i marts måned 
salmemaraton, hvor vi var samlet 100 mennesker i 
kirken for at synge samler med musikalske indslag 
fra vores organist Thomas Olesen, vores kirkesanger 
Jytte Mikkelsen og gæste kirkesanger fra Hundborg 
Janne Frost. En fantastisk aften. 

Derudover havde vi en smuk musikgudstjeneste med 
Kirkesanger Janne Frost og Vaka Berg . To helt fan-
tastiske unge sangstemmer, der blev akkompagneret 
af Thomas Olesen. Vi er taknemlige for at de gav os 
så smuk en musikoplevelse. 

Den 7. Maj var der konfirmation i Vorupør Kirke, 
med glade og smukke konfirmander. Håber Alle 
havde den dag de drømte om.

Sogne eftermiddagene er nu gået på sommerferie med 
sidste gang i marts, men de starter op igen til oktober 
og Helle Sommer er i gang med at planlægge pro-
grammet for efteråret. 

Som et nyt tiltag vil der i sommermånederne være to 
nat-kirker, hvor der er gudstjeneste kl. 21. De beskri-
ves som værende aften-samvær i kirken, hvor elemen-
ter fra gudstjenesten mødes med musikalske udtryk. 
Ved de to gudstjenester deltager to musikbands, 
henholdsvis DRENGEBANDE samt Janne Frost med 
Band. Vi glæder os meget til dette nye tiltag og håber 
at der er mange, som vil støtte op om projektet og de 
unge Bands, der uden tvivl vil give os en musikalsk 
oplevelse. (se omtale andetsteds i bladet) 

Personale situationen ved Vorupør kirke er således at 
Lene Thomsen har valgt at fratræde som rengørings/
service medarbejder ved Kirkecentret og der vil i 
foråret bliver søgt en ny til denne opgave. Lene fort-
sætter dog heldigvis stadig som næstformand i me-
nighedsrådet. Ligeledes søges der om en timelønnet 
afløser til kirkegården. Vi glæder os til denne proces. 
Samtidigt vil vi takke Lene for godt samarbejde i alle 
årene, hvor hun har taget kærlig hånd 
om Kirkecentret og de opgaver det har 
medført og ønsker hende lykke til i nyt 
job. 

Lone Toft Nielsen

Menighedsrådsmøder 
8. august · 12. september
kl. 19.00 i Kirkecentret

17

Vangs nye menighedsråd
Anna Marie Møller, Tove Nielsen, Birgitte Madsen, 
Kim Bloksgaard og Bent Tingsstrup Kristensen.
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Vester Vandet
Det er ca. 50 år siden Vester Vandet Kirke sidst fik 
malet kirkebænke. Nu er det endelig sket! Kirken har 
været lukket i ca. to måneder, mens håndværkere 
nænsomt har arbejdet efter fine gamle traditioner og 
med nationalmuseet på sidelinjen. 

Men først måtte man igennem en række instanser, 
som vel ingen havde drømt om, da den første ansøg-
ning skulle sendes af sted.  

Alt historisk inventar skulle indpakkes forsvarligt i 
plastic for at undgå skader fra slibestøv. Til opgaven 
kom Nationalmuseets sagkyndige i kirkerestaurerin-
ger på besøg og gav anvisninger på arbejdet. Der 
skulle indsendes ansøgning til biskoppen med an-
modning om lukning af kirken hen over to måneder, 
med alt hvad deraf fulgte af aflyste gudstjenester. Et 
firma med speciale i hynder skulle sættes på opgaven, 
for selvfølgelig skulle de nymalede bænke også have 
nye hynder. En arkitekt med speciale i kirker skulle 
kontaktes med henblik på at styre arbejdsgangen.

Den rette malingstype skulle findes og godkendes, og 
når malearbejdet alligevel var i gang skulle også bæn-
kene i pulpituret, gitterlågen mellem våbenhus og 
kirke samt alterets rækværk have en omgang.

Alle procedurer skulle følges til punkt og prikke, for 
at det bedst mulige resultat kunne fremstå til sidst. 

Ja selv den blå farve var en særlig opgave, da det viste 
sig, at den eksisterende farve i kirken hverken havde 
nummer eller navn. Malerne måtte selv blande den 
på stedet for at ramme den helt specielle »Vester 
Vandet-Blå«, så den passede perfekt ind i det allerede 
eksisterende. Resultatet er blevet smukt!

Nu kan dørene atter slås op til kirken og vi kan sætte 
os og nyde, hvordan den BLÅ farve spiller sammen 
med de andre farver i dette ganske særlige rum, som 
med sin brede korbue giver en fornemmelse af fæl-
lesskab og samhørighed. 

I Vester Vandet Kirke er der ikke langt mellem me-
nighed og alter.

Den anden store opgave dette forår har været reetab-
lering af Konfirmandlokalet. 

Rummet er blevet adskilt fra den tidligere præstebo-
lig og fremstår nu som en selvstændig enhed. Der er 
kommet dejligt trægulv på der, hvor det manglede. 
Desuden er der kommet et lille handy tekøkken op, 
og der vil være gode nye møbler med plads til 32 sid-
dende + ekstrapladser til særlige lejligheder. 

Et klaver er der også kommet, for sang og musik skal 
der til, fx når Konfirmandstuen skal tages i brug 
første gang. 

Det sker d. 20. august 2017. Her er der efter gudstje-
nesten kl. 10:30 inviteret til Menighedsmøde, hvor 
menighedsrådet fortæller lidt om de forskellige op-
gaver, der har været på arbejdsbordet de seneste 
måneder. Der bliver lejlighed både til at stille spørgs-
mål og til hyggeligt samvær, og menighedsrådet vil 
være vært ved en let servering. Vi håber, at rigtig 
mange har lyst til at deltage i denne lille festlighed.

Til slut skal vi fra Vester Vandet menighedsråd erin-
dre om, at der dette år vil være høst-
gudstjeneste d. 10. september, med ef-
terfølgende kirkekaffe i Våbenhuset.

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder
7. september · 5. oktober · 2. november
kl. 17.30 i konfirmandstuen

De nymalede 
kirkebænke
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Døbte

25.03.2017  Merle Lykke Strandgaard – Vorupør Kirke
09.04.2017  Johannes William Bjerregaard Jonasen – Vang Kirke
23.04.2017  Huxi Munk Andersen – Vorupør Kirke
28.05.2017   Katie Smed Mikkelsen – Vang Kirke

27.05.2017  Maja Louise Snejstrup og Martin Røgter Pedersen – Vang Kirke

Viede

18.02.2017  Emmy Marie Søndergaard Møller – Vorupør Kirke
25.02.2017  Kristine Sloth Petersen – Hundborg Kirke
01.03.2017  Jens Bach Pedersen – Vorupør Kirke
10.03.2017  Eva Krogsgaard Moeslund  – Vorupør Kirke
29.03.2017  Gunhild Elvira Andersen – Jannerup Kirke
22.04.2017  Kristen Beck Jensen – Hundborg Kirke

Døde
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Jeg hedder Solvej Kjær, og fra april måned i år er jeg ansat som organistvikar her i femstjernepastoratet. Jeg 
går på Kirkemusikskolen i Vestervig på tredje år, hvor jeg er ved at uddanne mig til organist og korleder. 
Derudover er jeg elev på Thisted Gymnasium og bliver student til sommer. Jeg holder meget af at spille musik, 
og det er især en stor glæde for mig at dele musikken med andre. Udover orglet bruger jeg også meget tid på 
at spille klaver og har også desuden spillet violin i mange år. Jeg glæder mig til at dele musikken med jer!

Holger løfter Luther-rosen

Organist- 
vikar
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Spejdernyt 

Hvor er det er herlig tid, vi 
lige er midt i. Forårsblomsterne står i fulde flor, de 
nysåede marker står grønne, træerne er nyud-
sprungne og småfuglene har travlt på reden.

Hos spejderne nyder vi foråret og mange af aktivi-
teterne foregår ude i det fri.  1. april var vi sammen 
med alle andre spejdere i Thy til en forlejr på spej-
derpladsen ved Tandrup. Det var alle som skal med 
på sommerens helt store spejderlejr SL2017 i Søn-
derborg, der var samlet. En rigtig ryste sammen 
dag med masser af sjove spejderaktiviteter.

I disse dage er der stor byggeaktivitet på vores 
spejderplads. Vores bålhytte er ved at blive bygget 
og vi glæder os meget til, at vi kan tage den i brug. 
Kr. Himmelfartsdag skal vi sammen med Østerild 
spejdere afholde det store bæver/ulveløb. Det kom-
mer til at foregå ved badepladsen ved Nebel. Te-
maet for løbet er naturen og vi regner med omkring  
200 deltagere.  Sommerlejren for de små kommer 
til at foregå i pinsen ved Teutonerhytten, sammen 
med en hel del andre grupper fra Thy.

Ellers, det der fylder meget er SL2017 i Sønderborg 
til sommer, fra d. 22.-30. juli. Der er en masse der 

skal gøres klar. Telte, gryder, lejr indretning, akti-
viteter og meget mere. Her fra Vandet kommer vi 
20 med på lejren. Vi har valgt at bæver og ulve 
ikke deltager, men vi håber på, at de sammen med 
en masse andre kommer på besøg. Her kan jeg 
nævne, at onsdag d. 26. er en underlejr dag, som 
står i det sønderjyske tegn. Vi får forhåbentlig vores 
borgmester på besøg og der bliver en masse aktivi-
teter bla. med ringridning. Til aften skal vi ha 
»snysk«, en sønderjysk specialitet og dagen sluttes 
af med et kæmpe sønderjysk kagebord.
Der er ingen tvivl, at det bliver en kæmpe ople-
velse sammen med 40.000 andre spejdere, på et 
areal på ca. 100 ha., det at være en del af den største 
spejderlejr på dansk grund nogensinde.

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
Onsdag den 21. juni: Fælles sommerafslutning.
22.-30. juli: SL2017, Sønderborg 

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

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB:
Fredag d. 23. juni: Grillaften kl. 18.00 hos Ruth og 
Erik Jeppesen, Klitmøllervej 53, Vester Vandet – 
medbring selv kød, drikkevarer og service.
Juli: Sommerferie!
Søndag d. 27. august: Udflugt, særskilt program flg.
Fredag d. 15. september: Minigolf på Thisted Cam-
pingplads kl. 18.00, derefter kaffe hos Conny Poul-
sen, Refsvej 73, st. th., Thisted.

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Juli-august: Sommerferie!
Tirsdag d. 5. september: Vi deltager på KFUK i 
Thisted – sangaften v. organist Niels Granvig.
Hvor intet andet er anført, mødes vi på den nævnte 
adresse kl. 19.00. Kontaktperson: Helle Kristiansen 30 
28 70 25, hpa.kristiansen@gmail.com

Kristi Himmel-
fartsløb for 
bævere og ulve



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

Vi glæder os til at se jer alle igen og gerne endnu 
flere til opstart den 19. august.

Alle møder er kl. 19.30  
i missionshuset, hvor 
ikke andet er nævnt. 

Hvis det er et  
torsdagsmøde, er der 
bedemøde kl. 18.45.
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Møder i missionshuset
Torsdag den 22. juni 
Pakkefest i missionshuset v. Poul Nielsen,  
Orlogshjemmet Fredericia.

Fredag den 30. juni: Grillaften på Boligvej for 
alle både små, store og ældre. Tag selv det med  
I gerne vil have grillet, der står 2 stk. grill klar 
præcis kl. 18.00. Vi håber på godt vejr og nogle 
hyggelige timer. Velkommen til alle.

Torsdag den 17. august:                                                                                                                                          
Møde v. Henning Fillipsen, Koldby.

Uge 24: Teltmøder i Vildsund. 

Fredag den 14. juli - fredag den 21. juli:  
Hurup Bibelcamping. 

Programmer i Missionshuset

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00  
i missionshuset, Hellebjerg 1. 
For alle fra 0-3 år. Hygge, sang og leg.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 31. august hos Elly og Richard 
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.
Sidste time 7. – 2. kong. 6,24-7, 20.

Indre Mission
Torsdag den 24. august kl. 19.00:  
Møde i Hundborg Sognehus ved Preben  
Hansen fra Viborg.

Bibelkreds
Rundt i hjemmene. Kontakt Lena Larsen,  
tlf. 28 14 27 95 for nærmere information.

Kirkenyt udgives af  
menighedsrådene i Hundborg, 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.

Bedemøder
Hver torsdag aften på Mellemvej 11, hvis ikke 
der er møde i Missionshuset.
Sommerferie fra d. 22. juni til d. 3. august.
Se arrangementer på www.imthy.dk  
Matt. 5,13: »I er jordens salt«

H U N D B O R G
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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

Organist-vikar Solvej Wilbrandt Kjær · tlf. 53 31 33 07 · solvej.kjaer@gmail.com 
Magnus Thorhauge · magnus.s.thorhauge@gmail.com

Kirkesanger Janne Frost
tlf. 28 35 75 66 
jannefmp@gmail.com

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

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

Janne Frost
tlf. 28 35 75 66 
jannefmp@gmail.com

Formand Tage Østergaard
tlf. 28 68 16 12
kanalvej@mail.dk

Kim Bloksgaard
tlf. 31 13 06 98 
bloksgaard64@ 
godmail.dk

Lone Toft Nielsen
tlf. 28 14 33 97
lotn@rn.dk

Hans Buck
tlf. 20 82 72 11
hans@buck.dk

Næstformand Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Birgitte Madsen
tlf. 22 52 88 66
trbi.madsen@ 
gmail.com

Lene Thomsen
tlf. 28 96 80 47
anderscthomsen@
mail.dk

Ruth Jeppesen
tlf. 40 15 71 17
ruthjeppesen@ 
mail.dk

Kasserer Lene Stærk
tlf. 29 82 30 75 
hundborgkirkekas@
gmail.com

Tove Louise Nielsen
tlf. 29 10 49 09,
97 97 42 23
tovetonny@gmail.com

Vera Bisgaard 
Nordensgaard 
tlf. 23 62 17 51
vipsogelith@gmail.com

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

Kirkeværge Hundborg: 
Sitse Dahl 
tlf. 51 34 84 98
s.dahl.astrup@ 
hotmail.com
Jannerup: 
Martin Christensen
tlf. 24 93 04 59 
elinlykke@gmail.com

Bent T. Kristensen
tlf. 97 97 40 24
bentthingstrup@ 
hotmail.dk

Allan Thinggaard
tlf. 24 24 70 10
allanthomsen@ 
privat.dk

Inge Kristoffersen
tlf. 31 50 58 08
vandetgaard@
gmail.com

Sekretær Annette Eisgart
tlf. 20 11 65 25
annette@eisgart.dk

Ellen Lomholt
tlf. 61 46 13 47
ello@ofir.dk

Kontaktperson Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Tove Louise Nielsen
tlf. 29 10 49 09,
97 97 42 23
tovetonny@gmail.com

Erik Førby Larsen
tlf. 23 44 59 16
erik.forby@live.dk

Ruth Jeppesen
tlf. 40 15 71 17
ruthjeppesen@ 
mail.dk

Menighedsråds-
medlem

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

Betty Søgaard
tlf. 97 93 78 87 
bettysogaard@ 
gmail.com

Anna Marie Møller
Bygningskyndig
tlf. 24 98 36 11
ammoller@ 
hotmail.com

www.hjvvvv-kirker.dk

Stof til næste nummer for september, oktober 
og november bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
d. 13. august. Bladet omdeles i uge 38.
Redaktionen forbeholder sig ret til at for-
korte og redigere indsendte indlæg.



S Å D A N  G Ø R  M A N  V E D . . .

Ifølge lov om civilregistrering skal borgere 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 fa-
derskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb
Et barn får navn enten ved navn-
givning eller ved dåb i kirken. Et 
barn skal have navn senest ½ år 
efter fødslen. Forældrene, eller 
den af forældrene, som har for-
ældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med 
godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på 
Kirkeministeriets 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 sogne-
præsten. Det anbefales at aftale 
dato i god tid. Nogle uger før vi-
elsen har brudeparret 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 ægteskabserklæring/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

Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.
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G U D S T J E N E S T E R

  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.
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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.

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Juni
11. juni Trinitatis 14.00

AMN 4, 8

18. juni 1. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK
25. juni 2. s. e. trin. 10.30 HSK 09.00 HSK
Juli
02. juli 3. s. e. trin. 19.00 HSK 11 09.00 HSK
09. juli 4. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK
16. juli 5. s. e. trin. 13.00 AMN 8, 10

23. juli 6. s. e. trin. 10.30 AMN 21.00 HSK 5 10.30 HSK
30. juli 7. s. e. trin. 10.30 AMN 19.00 AMN 13

August
06. august 8. s. e. trin. 10.30 AMN
13. august 9. s. e. trin. 10.30 AMN 14.00 AMN 

Tvorup 3
21.00 AMN5

15. august 14.30 AMN 9

20. august 10. s. e. trin. 09.00 AMN 10.30 AMN 1,12

27. august 11. s. e. trin. 19.00 HSK 11 10.30 HSK
31. august 19.00 6

September
03. sept. 12. s. e. trin. 10.30 HSK 13.00 AMN 13

10. sept. 13. s. e. trin. 10.30 AMN 10.30 HSK7,14

17. sept. 14. s. e. trin. 14.00 
AMN 7, 11, 14,

10.30 AMN1, 7

24. sept. 15. s. e. trin. 10.30 
AMN 1, 2, 7

14.00 AMN7, 14 09.00 HSK 

1 =  Frokost i forbindelse med 
gudstjenesten

2 =  Reception i anledning af  
Holgers fratrædelse

3 =  Tvorup Kirkeruin,  
medbring gerne  
kaffekurven

4 =  Vang præstegårdshave,  
for hele pastoratet                      

5 =  Natkirke med musik af bands
6 = Koncert  
7 = Høstgudstjeneste
8 = Kirkebil fra hele pastoratet                  
9 = Hverdagsgudstjeneste                                                            

10 =  Vang Kirke og præstegård 
– fødselsdag

11 = Altergang
12 =  Indvielse af konfirmand-

stuen og menighedsmøde
13 = Gudstjeneste på tysk
14 = Kirkekaffe


