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Interview med Hans 
Buck, formand for 
Menighedsrådet i 
Vester Vandet Kirke.

Sidst vi holdt menig-
hedsrådsmøde i Ve-
ster Vandet, kommer 
Hans Buck med et 
portrætbillede af en 
mand. Han har lavet 
kopier af portrættet 
til os alle. Han deler 

papir og blyanter ud, og beder os tegne ansigtet af. 
Nemt nok, hvis det da ikke var fordi, at portrættet skal 
vendes! Vi skal tegne et billede af en person, der står 
på hovedet. I 5-7 minutter sidder alle MR-medlemmer 
dybt koncentreret, med tungen i kinden og forsøger at 
tegne noget af, der egentlig er ganske simpelt. Men 
fordi portrættet er vendt om, bliver det pludselig meget 
svært, fordi vi skal spejlvende inde i vores hoveder. Vi 
er tilbage i 1. klasse.
Da vi endelig er færdige og kan sammenligne de noget 
mistrøstige resultater med portrættet, kan vi se, at det 
faktisk er kommet til at ligne lidt kunstneriske børne-
tegninger. Men man kan også se, at der er kommet 
interessante detaljer med og ja, helt nye ting, som man 
simpelthen har digtet på!
»Det er en måde, at være kreativ på«, fortæller Hans 
bagefter. »Vi er nødt til at bruge andre veje end de 
sædvanlige, for eksempel når vi bliver udsat for noget, 
der er vendt på hovedet. Og det er godt for os, så und-
går vi nemlig vanetænkning. Den her opgave er med 
til at fortælle os, at vi alle sammen rummer evnen til 
at ryste posen og tænke kreativt. Det får vi brug for 
nu!«.

Med de ord blev mødet åbnet og vi gik til dagsordenens 
punkt 1.
Denne lille fortælling er nok meget sigende for vores 
formand herude, og den giver lyst til at vide lidt mere 
om, hvad der gemmer sig bag navnet Hans Buck. Jeg 
satte mig for, at stille ham et par spørgsmål, og resul-
tatet af den snak kommer her:

Fortæl lidt om baggrunden for den, du er i dag
»Jeg stammer egentlig fra Varde-egnen og er et af mel-
lembørnene i en flok på 4 drenge. Mellembørn falder 
oftest ud til en side, og jeg faldt ud på rebel-siden. Helt 
fra barneårene lå det til mig at træde frem, ofte på 
øretævernes holdeplads. Af natur er jeg ret frygtløs og 
jeg havde også altid mange gode ideer (bare spørg min 
mor). Måske var min placering i flokken medvirkende 
til, at jeg som godt 30-årig købte virksomheden AB 
Metal i Thisted sammen med min bror. I dag er jeg 
eneejer af den. Det interesserer mig at lede, og jeg 
bestræber mig på at lede godt!«.

Hvorfor blev du en del af menighedsrådet?
»Det handler nok igen om baggrund. Jeg var spejder 
som dreng, min morfar var præst og vi kom i kirken. 
Tilknytningen til kirke- og trosliv har holdt sig efter 
jeg blev voksen; jeg er troende og glad for at komme i 
kirke. Det er en spændende og betroet opgave i at 
være i et menighedsråd. Vi skal forvalte midler, som 
er givet os i stor tillid fra kirkeskatten via kommunen. 
Vi skal holde hånd i hanke med en ældgammel arv i 
form af bygninger og arealer og indhold. Og vi skal 
turde tænke fremad, fx ved at spørge os selv: hvilken 
type kirke vi gerne vil have i fremtiden«.

Kan der ikke være en modsætning i at lede en virk-
somhed, hvor det er cool cash og bundlinjen, der 

      I Vester Vandet har vi valgt at gå til opgaven ved at vise forskellige sider af kirke-
livet herude: Et interview med menighedsrådsformanden, tre spørgsmål til musike-
ren og en lille hyggelig snak med et par helt almindelige kirkegængere. 
Helt uafhængigt af hinanden bliver det store standur fra 1754 nævnt i hvert af de tre 
indslag. Derfor giver det mening at lade et nærbillede af uret pryde forsiden på 
dette kirkeblad.  Billedet er venligst udlånt af Leif Damsgaard Jensen.

Rigtig god læsning!  Ellen Lomholt
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tæller – og så et menighedsråd, der er drevet af hold-
ninger?
»Ledelse er ikke en rolle man tager på sig. Det er en 
identitet, hvor man skal have sig selv med, for at det 
kan blive autentisk. Det gælder både i virksomheden 
og i menighedsrådet. Det vigtigste er, hvilke værdier   
man råder efter. For mig personligt er værdier som 
frihed under ansvar, tillid og omsorg for hinanden 
vigtige, for at kunne lede. Det er også vigtigt at huske, 
at fejl – de er til, ikke for at slå os selv eller andre i 
hovedet med, men for at vi kan lære af dem. Og så skal 
vi ikke være bange for at udfordre hinanden eller ud-
fordre traditionerne«. 

Hvordan ser Vester Vandet Kirke så ud om 5 år?
»Vester Vandet Kirke har en historie, som går næsten 
1000 år tilbage i tiden. Selve kirken er en fantastisk 
bygning, et meget smukt og åbent rum, et stort, næsten 
nyt orgel, et 4 meter højt stand-ur med helt sin egen 
historie, og kirkens beliggenhed er noget nær den 
smukkeste i Danmark:  lige ned til Vandet Sø. Og så er 
der masser af musik i området, som kirken nyder godt 
af. Alt det skal vi udvikle på, så det fortsat kan virke i 
tæt samspil med de mennesker, der bor her på egnen.
Vi skal have unge og yngre mennesker mere i tale. Vi 
skal turde forny formen på nogle af de mere traditi-

onsbundne begivenheder, så de tiltrækker flere alders-
grupper. I morges hørte jeg morgenandagten i radioen. 
Det var lavet som en Walk & Talk, det synes jeg er 
inspirerende. Tænk, hvis vi kunne lave en højmesse 
som Walk & Talk, hvor vi bevæger os rundt ude i na-
turen. Hvor vi hører ordet, synger salmerne under åben 
himmel og flytter os fra sted til sted.
Det kunne også være spændende med et mentor-korps. 
Mange unge og yngre folk gerne vil tale om dybere 
ting, om tro og indhold i livet – men hvor skal de gå 
hen?  Tænk, hvis kirken kunne blive et sted, hvor man 
helt naturligt kunne komme og få en god snak om 
meningen med det hele. Sådan et initiativ kunne me-
nighedsrådet sagtens indgå aktivt i. Vi er jo erfarne 
folk, alle på den gode side af 50, erhvervsaktive og har 
prøvet lidt af hvert. 
Jeg er sikker på, at der venter store samfundsforandrin-
ger forude. Jeg tror folk bliver trætte af at spilde hin-
andens tid med digitalisering og sociale medier. Jeg 
tror, der kommer en tid, hvor ønsket om oprigtig og 
direkte kontakt vil vende tilbage. Den tid skal kirken 
være klar til«.

Er der gudstjenester i Vester Vandet om 5 år?
»Ja, selvfølgelig!«.

Hvad betyder kirken for os?
Ægteparret Bodil Vangsgaard (43) og Flemming Christensen (43) bor i Vester Vandet Sogn, ganske tæt på 
kirken. Det kunne være interessant at høre et par ganske almindelige yngre, og ikke specielt kirkevante 
mennesker fortælle, hvad kirken betyder for dem.
Bodil: Jeg er født og opvokset her ude. Så jeg er døbt, konfirmeret og gift ovre i kirken. Vores tre børn 
er døbt der, og de to store er konfirmeret i den. Så vi synes jo at Vester Vandet er vores kirke! Man kan 
godt sige, man er lidt stolt af den. Jeg synes, det er en speciel kirke. Der er det store ur derinde. Og en 
helt fantastisk beliggenhed. Den hører ligesom ind i billedet, når man kommer ude på vejen og ser 
kirken og søen. Så er man hjemme!
Flemming: Egentlig er det meget noget med traditioner – vi er begge to vokset op med at man døber 
sine børn, man bliver konfirmeret. Det har vi aldrig været i tvivl om. 
Bodil: Vi kommer der ellers ikke meget, men juleaften er helt sikker. Den aften er kirken også et møde-
sted, hvor man ser venner og gamle skolekammerater, der er hjemme til jul.
Flemming: Den betyder jo noget for os, selv om vi kommer der ret sjældent. Vi håber at også den yng-
ste bliver konfirmeret her. Det ville da være trist, hvis det skulle foregå et andet sted, fx hvis der var for 
få konfirmander her. 
Bodil: Men hvis vi skulle komme der oftere, skulle det nok være fordi der skete noget helt ekstraordinært. 
En koncert, en spændende person, sådan noget.
Flemming: Vi prioriterer jo nok at være herhjemme sammen med familien, når der endelig er tid.  
Alligevel kan man sige, at kirken er en del af vores liv her. Den er der for os.
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Tre hurtige musikspørgsmål 
til Steen Karlsen

Kirkemus i k ken  i 
Danmark er et kapitel 
for sig. Det fylder 
mere end et kirkeblad 
at skrive om det! Men 
hver gang vi går i 
kirke burde vi skønne 
på, at vi ikke blot får 
ordet, vi får også mu-

sikken, ja en hel lille klassisk koncert med. Endda 
ganske gratis. 
Også i Vester Vandet har vi dejlig musik. Organisten 
Thomas Olesen har for eksempel indstuderet smukke 
og ofte spændende stykker til gudstjenestens indled-
ning og afslutning på kirkens nye orgel - hver søndag 
noget nyt. Det er bestemt ikke alle steder i verden man 
er så privilegeret. 
I Vester Vandet er der desuden en del folk, der dyrker 
musikken aktivt og bruger kirkerummet til at spille i. 
Steen Oluf Karlsen (fra menighedsrådet) spiller i barok-
ensemblet Rendsammen. Han spiller fløjte både til 
koncerter med ensemblet, men også til festgudstjene-
ster og særlige begivenheder i kirken. 

Hvad er ’Rendsammen’ for noget?
»Rendsammen dækker på jævn og munter vis over et 
såkaldt barok-ensemble, med et eller to melodi instru-
menter, akkompagneret af et tangentinstrument og et 
basinstrument. 

Melodiinstrumenterne kan være fløjte eller violin. 
Tangentinstrumentet kan være cembalo eller klaver. 
Basinstrumentet kan være en cello eller en fagot«.

Hvem er I, og hvad spiller I?
»Der er tale om et samarbejde mellem frivillige, som 
spiller som amatører, og det gør på godt og ondt, at vi 
er nødt til at holde os til barokmusikken. Den er ikke 
så kompliceret, og der skal ikke spilles så mange noder. 
På den måde bliver tempoet aldrig alt for halsbræk-
kende. 
Vi spiller helst musik af Johann Sebastian Bach. Det 
særlige ved JS Bachs musik er, at den ikke bliver kede-
lig, selv om man spiller den langsomt og grundigt. Det 
er det, der gør, at vi orker at blive ved med at spille 
den«. 

Er Vester Vandet et særligt sted at spille Bach?
»Der er ikke meget andet i vores tid, der viser tilbage 
til JS Bachs tid, men lige netop i Vester Vandet Kirke 
er der en enkelt ting: Det store standur, der ifølge en 
inskription på urskiven blev igangsat i 1754, altså kun 
fire år efter at JS Bach døde. Det nævner vi godt nok 
hver gang vi spiller »under uret«. Men det er altså en 
mærkelig følelse, når man står og spiller, og opdager, 
at der faktisk er noget stort og nærværende, lige klods 
op og ned af os, som viser tilbage til mesteren og ba-
roktiden: Det store standur. Det er jo ret ubegribeligt, 
at det har gået i alle de år!«.

 ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

 Velkommen konfirmander 2017-2018!
Konfirmandforberedelsen starter onsdag 4. oktober i Hundborg Sognehus.

I år kan vi glæde os over, at der er 24 konfirmander i 5-stjernesognene. Indtil vinterfe-
rien ligger konfirmandforberedelsen onsdag morgen. Efter vinterferien ligger konfir-
mandforberedelsen onsdagen eftermiddag.
Konfirmander! I kan glæde jeg til snart at komme i gang. Der vanker bibelrace, skattejagt, 
og I kommer til at lære trosbekendelsen SÅ godt, at I ka’ den i søvne. Så vil vi se film, tage i teatret, på 
udflugt til Ålborg og I vil deltage i et stort projekt om Martin Luther og Reformationen. Når vi har 
lavet alle de forskellige ting, står konfirmationen for døren. 
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

21. september 10.30-11.15 Babysalmesang i Hundborg Kirke. Hundborg Kirke

24. september 11.30 Afskedsreception Holger efter høstgudstjenesten. Hundborg Sognehus

28. september 10.30-11.15 Babysalmesang i Hundborg Kirke – afslutning. Hundborg Kirke

3. oktober 19.00 Sangaften i Hundborg. Hundborg Sognehus

5. oktober 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør: Pastor Kaj Mogensen 
og Ina Mogensen. En eftermiddag med H. C. 
Andersen og danske sange og viser. 

Vorupør Kirkecenter

12. oktober 17.30 Stjernestund i Hundborg Kirke og efterfølgende 
aftensmad i Hundborg Sognehus – tilmelding til 
aftensmad.

Hundborg Kirke
Hundborg Sognehus

29. oktober 16.00 Reformationsgudstjeneste for hele pastoratet. Vester Vandet Kirke

31. oktober 19.00 Aalborg Stifts Reformationsgudstjeneste Budolfi Kirke

1. november 19.00 Sangaften i Hundborg. Hundborg Sognehus

2. november 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør. Organist Thomas Olesen 
fortæller om Niels W. Gade i anledning af dennes 200 
års dag.

Vorupør Kirkecenter

10. november 18.00 Mortens aften – med tilmelding. Hundborg Sognehus

10. november 18.00 Mortens aften – med tilmelding. Vorupør Kirkecenter

10. november 18.00 Mortens aften – med tilmelding. Vester Vandet 
konfirmandstue

26. november 14.00 Fælles gudstjeneste for hele pastoratet 
Martin Luthers salmer i fokus.

Hundborg Kirke
Hundborg Sognehus

3. december 15.00 Familiegudstjeneste - efterfølgende tændes juletræet 
– kaffe /æbleskiver i Sognehuset.

Hundborg Kirke
Hundborg Sognehus

3. december 19.00 Julen synges ind - efterfølgende tændes julestjernen - 
julecafé i kirken - konfirmanderne deltager.

Vang Kirke

6. december 19.00 Sangaften i Hundborg. Hundborg Sognehus

7. december 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør. Adventshygge, 
fortælling, fællessang, solosang, musik ved organist 
Thomas Olesen, organist Solvej Kjær, kirkesanger 
Janne Frost, sognepræst Helle Sommer.

Vorupør Kirkecenter

10. december 14.00 Lucia i Vorupør kirke Nordvestjysk Pige-/Spirekor. 
Juletræ efterfølgende i Kirkecentret.

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

21. sept. kl. 14.30  Anne Marie Nande 
12. okt. kl. 14.30  Anne Marie Nande
26. okt.  kl. 14.30  Helle Sommer
  9. nov.  kl. 14.30  Anne Marie Nande
23. nov.  kl. 14.30  Unna-Pernille Gjørup 
                                     (vores nye præst i   
  Sjørring-Skjoldborg)
  7. dec.  kl. 14.30  Anne Marie Nande 

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

Anne Marie, Helle, Janne og Thomas

»Alle kirker synger«
 også kaldet »Salmemaraton« fortsætter i Thisted Provsti

Konceptet bliver udvidet, hver 1. onsdag i måneden besøges en ny kirke, og aftenens 10 salmer har pågæl-
dende onsdag særlig fokus på to salmedigtere. Provstiets nye Salmemaraton starter i 5-stjernekirken:
Onsdag 4. oktober kl. 19 i Lild Kirke (Hans Tausen, H. C. Sthen, Holger Lissner)
Onsdag 1. november kl. 19 i Thorsted Kirke (Thomas Kingo og Lisbeth Smedegaard)

Alle er hjertelig velkomne. 

Sangaftener  
i Hundborg Sognehus kl. 19.00

v/ pianist Inger Rasmussen
Opstart af vores hyggelige sangaftner, hvor vi 
synger fra højskolesangbogen.
Første onsdag i hver måned kl. 19.00. Dog tirs-
dag første gang:

3. oktober  ·  1. november  ·  6. december 
Første del inden kaffen er planlagte 
sange, som en af deltagerne på for-
hånd har valgt.
Efter kaffen er der ønskekoncert.      
Medbring kage - vi laver kaffen.

Alle er hjertelig velkomne
Hundborg/Jannerup

Menighedsråd

Da vores mangeårige graver  Holger Poulsen har valgt at gå på efterløn 
indbydes alle der ønsker at glæde Holger til reception søndag d. 24. sep-
tember umiddelbart efter høstgudstjenesten kl. 10.30

Hundborg & Jannerup Menighedsråd

Reception
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D E T  S K E R  Luther-arrangement i 
 ★ Hundborg ★ Jannerup  ★ Vang

 ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

Glæd dig! Stort musik-event! Gruppen TRUT & LUT 
kommer! Den musikalske gruppe fører menigheden 
tilbage til Reformationstiden. Sætter din fantasi i sving. 
Ja, glæd dig endnu mere. Alle vil nu leve sig ind i den 
dramatiske tid med de store omvæltninger, som Re-
formationen førte med sig. 
Munken og bibel-nørden Luther endte som en sand 
folkehelt, der blev berømt langt uden for Tyskland ved 
at holde fast i sin tro og udfordre både Kejseren af 
Tyskland og Paven i Rom. Det var faktisk så farligt, at 
han kunne være blevet slået ihjel for det. Luther var 
rigtig god til at synge og spille musik - han spillede 
både fløjte og lut og syntes, at alle skulle ha’ lov til at 
være med i musikken, også i kirken. Luther mente, at 
musik kunne glæde de bedrøvede, opmuntre de for-
tvivlede, neddæmpe et hadefuldt sind og fordrive 
djævelen. Altså ren sjælesorg for os alle! Musik og sang 
af samtidens komponister, bl.a Luther selv, bliver 
fremført på tidens strenge- og blæserinstrumenter og 
formidler livets store følelser: Tro, håb og kærlighed 
- men størst af dem er kærligheden!  Forud for re-
formationsgudstjenesten er der workshop for kon-
firmander og andre, der har lyst  

Program: 
kl. 13-14:  Workshop med TRUT og LUT.
kl. 14-15:  Workshop med Helle & Anne Marie.
kl. 15.15:  Plantning af reformationstræ 
kl. 16:   Reformationsgudstjeneste. 
kl. 17:   Hjemmelavet varm reformations-  
   suppe! Glæd dig!

Sæt X i kalenderen allerede nu!  
Vi ses i Vester Vandet Kirke! 

Med venlige hilsner 
Vester Vandet Menighedsråd

Reformationsgudstjeneste 
i Vester Vandet Kirke 29. oktober kl. 16 

Sogne-
eftermiddage 

i Kirkecentret i Vorupør
Vorupør menighedsråd byder enhver velkom-
men til 6 sogneeftermiddage i Vorupør Kir-
kecenter med foredrag, sang og kaffe. Det er 
den første torsdag i hver måned fra kl. 14. 
-16., fra oktober til og med marts måned. 
Alle fra hele pastoratet er velkommen og det 
er gratis at deltage.

Torsdag 5. oktober 14-16: 
Pastor Kaj Mogensen og Ina 
Mogensen. En eftermiddag 
med H.C. Andersen og 
danske sange og viser. Ina 
Mogensen synger nogle 

danske sange og synger for på fællessang. 
Kaj Mogensen spiller harmonika og fortæl-
ler om H.C. Andersen som lyriker. Der 
bliver både kendte og mindre kendte H.C. 
Andersen digte.

Torsdag 2. november 14-16:  Organist 
Thomas Olesen fortæller om den danske 
komponist Niels W. Gades liv og levned i 
anledning af hans 200 års fødselsdag.

Torsdag 7. december 14-16: Adventshygge, 
fortælling, fællessang, solosang, musik ved 
organist Thomas Olesen, organist Solvej 
Kjær, kirkesanger Janne Frost, sognepræst 
Helle Sommer.

Alle er hjertelig velkomne!
Vorupør Menighedsråd.

Konfirmandstart 
i Vorupør Kirke 

Søndag 8. oktober kl. 14
Efterfølgende kaffe med alle infos om 
konfirmationsforberedelsen. Det hele 
foregår i Vorupør Kirke. Jeg glæder mig 
til at møde jer alle sammen igen!

Med venlige hilsner 
sognepræst Anne Marie Nande Kraft
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 Luther-arrangement i   ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang
 ★ Vorupør  ★ Vester Vandet pastorat

MORTENS AFTEN 
... også kaldet Martins aften efter Martin Luther!

Den 10. november 1483 blev Martin Luther født og dagen efter blev han døbt.
Menighedsrådene for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet 

inviterer til andesteg i anledning af Mortens Aften og alle er hjertelig velkommen. Man melder sig til 
i det sogn, man kunne tænke sig! Alle fra Vang må melde sig til i Hundborg, Vorupør eller Vester 
Vandet. Der vil være små underholdningsindslag i løbet af aftenen fra organisterne, kirkesangerne og 
præsterne.
I Hundborg Sognehus - Fredag 10. november kl. 18
I Vorupør Kirkecenter - Fredag 10. november kl. 18
I Vester Vandet Konfirmandstue - Fredag 10. november kl. 18
Pris: 100 kr pr. person. Dækker andesteg med det hele, og et glas vin eller øl, samt en vand.

Tilmelding: 
★ I Hundborg-Jannerup: Katja Andersen mobil: 23 26 77 18 eller mail: kagga82@hotmail.com 
★ I Vorupør: Vips Bisgaard Nordensgaard mobil: 23 62 17 51 eller mail: vipsogeith@gmail.com
★ I Vester Vandet: Ruth Jeppesen mobil: 40 15 71 17 eller mail: ruthjeppesen@mail.dk

Alle helgens dag 
5. november

Første søndag i november, Allehelgens søndag, har Fol-
kekirken en lang tradition for at mindes dem, vi har 
taget afsked med siden sidste Allehelgen. Det gør vi 
også i vores pastorat. Ved gudstjenesterne nævnes nav-
nene på afdøde i det pågældende sogn, der tændes et lys 
og der vil være særlig musik.
Vi har gudstjeneste i:
Hundborg Kirke kl. 10.30   
(navnene fra Hundborg og Jannerup nævnes)
Vorupør Kirke kl. 10.30 
Vang Kirke kl. 13. 
Vester Vandet Kirke kl. 14.

Med venlige hilsner
sognepræst Anne Marie Nande og 

sognepræst Helle Sommer 

»Stjernestund« 
Torsdag 12. oktober kl. 17.30

 i Hundborg kirke
»Stjernestund« er 
 en kort børneguds-
tjeneste i Hundborg 
Kirke. Efterfølgende 
er der aftensmad kl. 
ca. 18.15 i Hund- 
borg sognehus.  
Arrangementet henvender sig til alle 
med bopæl i Hundborg - Jannerup - 
Vang - Vorupør - Vester Vandet pasto-
rat. Ønsker man at deltage i aftensma-
den som er gratis, bedes man tilmelde 
sig til sognepræst Helle Sommer, 21 38 
86 65 eller hsk@km.dk inden 10. okto-
ber.  Vi håber at se mange børn, foræl-
dre, bedsteforældre.

Med venlig hilsen 
Hundborg ★ Jannerup ★ Vang

 ★Vorupør ★ Vester Vandet pastorat.
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 Luther-arrangement i  ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang
 ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

Reformationsjubilæet fejrer 
vi i alle 5-★-kirker.

Vi har været vidt omkring, og mange forskellige har været inddraget. Tak til jer alle!
Vi begyndte med, at konfirmanderne i januar måned lavede Luther Storyline, som sluttede med en guds-
tjeneste i Hundborg, hvor Rendsammen spillede Bach. Vi har haft Luther Lagkage i Kirkecentret i Vorupør 
med et spændende foredrag. Nogle af os var i april måned i biografen og se Lutherfilmen, i præstegårds-
haven er der plantet Reformationstræ, som vil vokse de næste 500 år, professor og kirkehistoriker Martin 
Schwarz Lausten førte os ind i Reformationen på endnu en strålende aften i september, og den store Re-
formationsgudstjeneste fejres i Vester Vandet 29. oktober. Nu slutter vi med FINALEN - Luther-salmesang 
- i Jannerup Kirke.
Hans Henrik Gramstrup Larsen spiller trompet og andre medvirker ved gudstjenesten. Efterfølgende vil 
der serveres kaffe med Luthersmåkager, Katja arbejder på sagen.

Vær hjertelig velkommen!
Med venlige hilsner Hundborg-Jannerup Menighedsråd

Lutherfinale Jannerup Kirke
Søndag 26. november kl. 14 

Musikgudstjeneste i Hundborg Kirke
Søndag 12. november kl. 19

Ved denne gudstjeneste skal vi høre musik af komponisten Niels W. Gade, spillet af vores 
allesammens Rendsammen, og organist Thomas vil fortælle om Gade – i anledning af 
hans 200 års fødselsdag. Vi vil også synge salmer med melodier af Niels W. Gade.

Med venlige hilsner
Hundborg-Jannerup Menighedsråd

Menighedsmøde i Vang Kirke  
Søndag 12. november kl. 10.30

            Vi fortsætter i kirken efter gudstjenesten. 
            Først serveres sandwich og sodavand.  
Herefter afholder Vang Menighedsråd menighedsmøde for alle interesserede i sognet: Med beretning 
om året der gik, og vi forsøger at kikke ind i fremtiden.
Udover nyt fra Kirken, har vi også punktet »Til kirken«. Hvis nogen har spørgsmål, eller andet at med-
dele, vil vi meget gerne være i dialog med vores sogn.
Alle er velkomne. Vi glæder os til at se netop dig.

Med venlige hilsnerVang Menighedsråd

Se flere opslag side 12
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Dejlige solskinstimer i præstegårdshaven
- 300 mennesker besøgte præstegårdshaven i juni, juli, august

Konfirmanderne og Erik plantede 
Reformationstræ i præstegårdhaven 

Konfirmanderne plantede 
et Reformationstræ

Og så skulle det 
vandes. Her af Elisa!

Masser af stemning i
 præstegårdshaven

Det smukkeste sollys 
faldt over haven

Folk fra alle sogne 
fyldte de nye borde i 
præstegårdshaven
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Dejlige solskinstimer i præstegårdshaven
- 300 mennesker besøgte præstegårdshaven i juni, juli, august

Konfirmanderne og Erik plantede 
Reformationstræ i præstegårdhaven 

Luthertræet er
 en blodbøg

Thomas på bratsch og 
Henrik på tværfløjte 

sørgede for musik 
i haven

Efter Luthersolskins-
gudstjenesten ventede 

kaffebordet med
hjemmebagte kager

Hanne sørgede for en 
perfekt plæne til de 
mange mennesker i 
haven. Naturligvis i 

høj stil med 
Lutherrosehjul!
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Familiegudstjeneste i Hundborg Kirke
1. søndag i advent - Søndag 3. december kl. 15

De bedste advents-  og julesalmer.  
Vil du være med til at gå Lucia, må du gerne møde op i kirken kl. 15.
Vi har Lucia-kjolerne klar i våbenhuset.
Først kort gudstjeneste, så fortsætter vi ned for at tænde byens største 
juletræ.
Bagefter er der æbleskiver, sodavand, kaffe i Sognehuset!
Du er hjertelige velkommen.
Med årets allerførst julehilsen  ★ Hundborg  ★ Jannerup Menighedsråd 

og Hundborg Borgerforening inviterer!

Lucia i Vorupør Kirke
Søndag 10. december kl. 14

Nordvestjysk Pigekors Korskole og Spirekor, under 
ledelse af Annette Boch Pedersen, deltager.
Alle børn og konfirmander i kirken er velkommen 
til at gå Lucia. Bagefter fortsætter vi i kirkecentret
Vi danser om JULETRÆET, drikker kaffe. Er vi 
heldige, så kommer Julemanden med historier og 
slikposer! Der er lotteri! 
Kom og være med! Det er for alle! Kort sagt juuuu-
ulehygge i Vorupør!

Med venlige hilsner
Vorupør Menighedsråd

Fo
to

gr
af
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Julen synges ind 
i ★Vang Kirke

Søndag 3. december kl. 19
1. søndag i advent

Adventskransen tændes, julens bedste 
sange synges, dejlig musik, alle konfir-
mander deltager. 
Den store julestjerne foran Præstegården 
tændes.
 Bagefter åbner Vang Kirkecafé.

Alle er hjertelig velkomne.
Mange advents-hilsner

Vang Menighedsråd



Døbte

04.06.2017  Signe Sillebak Munk – Vorupør Kirke
02.07.2017  Helena Kortegaard Olesen – Vester Vandet kirke
09.07.2017  Regitze Meiner Gadegaard – Vorupør Kirke
23.07.2017  Villas Lei Kristensen – Vang Kirke
06.08.2017  Nanna Hulgaard – Vang Kirke
06.08.2017  Martine Bang Kristensen – Vang Kirke
12.08.2017  Milan Arnsbæk Dahl – Hundborg Kirke
19.08.2017  Jolie Buyamba Kibawa – Vorupør Kirke
26.08.2017  Agnes Thormod Kallmayer – Vester Vandet Kirke
02.09.2017  Elliot Bruun Lindgaard – Vang Kirke

24.06.2017  Hanne Vibeke Jeppesen & Kim Bloksgaard – Vang Kirke
29.07.2017  Majbrit Vick & Bent Brunsvig – Vorupør Kirke

Viede

21.06.2017  Meta Kirstine Wittrup Madsen – Vorupør Kirke
06.07.2017  Kristian Nikolaj Nielsen – Vang Kirke
13.07.2017  Dorthea Christensen – Hundborg Kirke
14.07.2017  Ella Grandjean-Thomsen – Vang Kirke
01.08.2017  Inger Marie Jensby – Hundborg Kirke
04 08 2017  Tonny Edmund Mortensen – Vorupør KIrke

Døde
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01.07.2017  Carina Dahl Christensen og Simon Lykke Christensen – Hundborg Kirke
08.08.2017  Kristine Heinzendorf & Jan Heinzendorf – Vorupør Kirke

Kirkelig Velsignelse 

K I R K E L I G E  H A N D L I N G E R

                       S E T  O G  S K E T

Natkirke i Vorupør

Drengebandet samt 
Janne og Asbjørn spillede 

til dels selvlavet musik

Festlig stemning
ved pølsebordet.

D E T  S K E R

Tak til Meny, Min Købmand,  
Vesterhavscafeen, Vorupør slagter 
for at sponsorere pølser, brød,  
øl, sodavand.
Tak til de mange som støttede op 
om de 2 Natkirker, det giver mod 
på flere.
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Menighedsrådet har fået afslag på at bygge 2 nye 
klokkepiller ved Jannerup kirke. En afgørelse, 
som vi ikke forstår, idet vi frygter, at den ene 
klokkepille kollapser, men ansvaret for følgeska-
der må jo så ligge hos de højere instanser.
Til gengæld er tilladelsen til at bygge ny service-
bygning i Jannerup på plads, så den proces kan 
vi endelig få gang i. Vi overvejer, om det vil 
være optimalt at bygge i vinter, eller vi skal ud-
sætte byggeriet til foråret.
Mange tak til alle deltagerne i sogneudflugten. 
Ærgerligt, at det blæste så meget i Dollerup bak-
ker, men det havde da været værre, hvis det 
havde regnet. Der er fundet et par solbriller i 
bussen, hvis nogen mangler? henvendelse til 
undertegnede.
Holger går jo desværre på efterløn den 31. okto-
ber 2017. Vi håber, at rigtig mange vil komme og 
tage afsked med Holger ved receptionen i Hund-
borg Sognehus umiddelbart efter høstgudstjene-
sten søndag d. 24. september kl. 10.30.
En særlig stor tak til Holger for en loyal og ihær-
dig indsats i stillingen. Der er meget at leve op 
til for afløseren.
Et meget enigt menighedsråd har ansat Chri-
stian Vestergaard Floutrup, som ny graver. Vi har 
jo haft Christian ansat, så vi kender ham som en 
behagelig ihærdig person, med solid base i kirke 
liv. Tag godt imod ham, så han bliver her lige så 
længe som Holger.
Vi starter sangaftener op igen tirsdag den 3-10 i 
Sognehuset. Alle er velkomne til 
helt uformelle aftener og fremad-
rettet bliver de den første onsdag 
aften i måneden. 

Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
25. oktober · 21. november
kl. 19.00 i Sognehuset

Menighedsrådsmøder
26. september · 28. november kl. 19.00

Så er sommeren gået på hæld og efterårets tegn 
bliver stille integreret i vore hverdage. Fuglene 
samles i flokke og vi hører ændernes rappen, når 
de »trækker« og vi må endda tænde lys i ny og 
næ. 
I Vang har vi samarbejdet med vejrguderne. Først 
havde vi Luther-solskins gudstjeneste. Solen 
glemte at skinne, så gudstjenesten blev afholdt i 
kirken, med musik i Luther stil. Kaffen blev nydt 
i præstegårdshaven i fint vejr og vores flotte Re-
formationstræ en blodbøg, blev i øvrigt plantet 
af årets konfirmander (se mange fine billeder på 
hjemmesiden: hjvvvv-kirker.dk)
Midt i juli havde vi glæden af, at kunne fejre 
Anne Marie Nande. Hun kom i de »voksnes« 
rækker og det blev fejret i præstegårdshaven efter 
gudstjenesten i Vang kirke. Denne dag skinnede 
solen skønt på alle, men nok især på fødselaren 
som strålede om kap. Der blev sunget, holdt taler 
og givet gaver, på bedste fødselsdags-maner. Der 
var arrangeret løb rundt i haven, så alle hjørner 
blev vist frem.
Traditionen tro havde vi gudstjeneste i Tvorup 
kirkeruin. Vejrguderne mente vi skulle blande sol 
og vind og lidt frisk luft tager ingen skade af, men 
det var en stor opgave for vore solister Thomas 
og Julie, at holde noderne på plads. Anne Marie 
Nande måtte »danse« lidt rundt, for at hendes ord 
kunne blæse ud til os alle. Vi havde en rigtig 
dejlig eftermiddag, hvor vi sluttede med en hyg-
gesludder og medbragt kaffe.
Husk at nyde de gode timer der 
venter forude, stearinlyset får sin 
helt egen flotte skær nu hvor da-
gene kortes.

Anna Marie Møller

N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

Hundborg  
og Jannerup Vang
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I Vorupør er der sket flere positive ting og glæ-
delige begivenheder siden sidste Kirkenyt.
Der har været afholdt konfirmation, med glade 
og smukke konfirmander, som lyste op i vores 
smukke kirke og tilsammen gav det en unik 
oplevelse.
Ellers har sommeren været over os og i den 
forbindelse har der været afholdt to Nat-kirker 
med musikalske indslag fra to bands, hvor dyg-
tige og musikalske unge mennesker har givet 
gudstjenesterne en anden højde med deres ind-
slag. 
Det har været to fantastiske aftner, med ca. 100 
til gudstjeneste pr, gang og efterfølgende ligeledes 
en del til pølser, sodavand og øl, samt socialt 
samvær i kirkecenteret og det er bestemt noget 
vi vil gentage.  Forslag til indslag modtages 
gerne og kender I nogle unge mennesker eller 
andre solister, som gerne vil være en del af sådan 
et arrangement, hører vi gerne fra jer.
Ligeledes har vi fået ansat to nye medarbejder 
ved Vorupør kirke og Kirke center. Finn Rysga-
ard, som afløser ved kirkegården og på sigt ved 
kirken, og Birgitte Nordensgård som service-
medarbejder i Kirkecentret.
Vi byder jer begge hjertelig velkommen og ser 
frem til et godt samarbejde. Ligeledes er det 
Birgitte som fremover står for udlejningen af 
Kirkecentret og kan træffes på 21 55 24 48.
Til oktober er der igen sogne eftermiddage 
– se omtale andet sted i bladet. 
Vorupør menighedsråd ønsker 
alle et smukt efterår. 

Lone Toft Nielsen

Menighedsrådsmøder 
10. oktober · 14. november
kl. 19.00 i Kirkecentret
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Vorupør Vester Vandet
De sidste gange vi har skrevet her, har det meget 
handlet om praktiske opgaver. Dem er der nu 
fint styr på, og vi glæder os over de gode resul-
tater. Denne gang vil jeg sætte fokus på et par 
større arrangementer, vi kan se frem til.
Vi er i fuld gang med »Luther Året«, hvor vi 
fejrer »500-året for Reformationen«.
Søndag d. 29. oktober vil vi, i Vester Vandet, 
have forskellige og spændende aktiviteter i for-
bindelse med Reformationsgudstjenesten, som 
er fælles for hele pastoratet. Eftermiddagen vil 
byde på workshops med musikgruppen TRUT 
OG LUT, som spiller og underviser i musik på 
reformationens tid. Derefter laver  vore to præ-
ster en reformations-workshop og senere skal vi 
plante et Reformations-egetræ på kirkegården. 
Ved selve Reformationsgudstjenesten medvirker 
TRUT OG LUT med Middelaldermusik og vore 
konfirmander vil være en aktiv del af gudstjene-
sten. Eftermiddagen sluttes af i Konfirmand-
stuen med suppe inspireret af nogle af de ingre-
dienser man  brugte for 500 år siden. Man kan 
deltage i alle aktiviteterne eller vælge nogle ud 
- og selvfølgelig er alle fra de 5 sogne velkommen. 
Se annoncen andetsteds i bladet.
Allerede fredag d. 10. november inviterer vi 
igen. I anledningen af Lutheråret vil vi invitere 
til Mortens Aften. Vi mødes i konfirmandstuen 
og sammen spiser vi Mortens And - synger lidt 
- snakker og hygger. Håber I også tager godt imod 
dette tilbud. Måske   vi skal starte en ny tradition?  
Vær obs. på tilmelding, se annoncen andet sted i 
bladet.
Vi håber på et godt efterår med 
nogle gode arrangementer både i 
Vester Vandet og i de øvrige sogne.

Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder
 5. oktober · 2. november 
kl. 17.30 i konfirmandstuen
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Spejdernyt 

Så er det igen tid til et par 
nyheder fra spejderne i Van-
det. Lige op til sommerferien 
fik vi vores bålhytte med 
shelter færdig. Vi glæder os 
til at komme til at bruge den. 
Dog mangler vi lige lidt an-

lægsarbejde omkring den. Ellers gik vores sommer 
med det helt store Spejdernens Lejr i Sønderbog. 
Her fra Vandet var vi 22 afsted. Sammen med 300 
andre spejdere fra Thy. Det område spejderne fra 
Thy boede i, var Fyrtårnet. Hele vores underlejr 
hed Tårnet, inspireret af Broager Kirke med de 2 
tårne. Selvfølgelig var vartegnet på vores torv. På 
trods af rigtig meget vand, havde vi alle en fanta-
stisk god lejr. I alt var vi over 42.000 spejdere. 
Rigtig mange udenlandske spejdere var også mødt 
op. I vores underlejr var der 19 forskellige natio-
naliteter. Hvor er det stort, at på tværs af hudfarve, 
religion, sprog at kunne dyrke spejdersporten 
sammen. Sønderborg kommunne havde sat over 
1000 cykler ud på lejren, til fri afbenyttelse. Nogle 
steder måtte man ikke cykle, og det kunne gå galt, 
men med en lejrarial på omk. 300 ha., var det rart 
at ha en cykel.Lejrens motto var: »Vi sætter spor«, 

og det gjorde vi. Dels på stedet, dels på omverdenen, 
dels på hinanden og især på én selv. På lejren blev 
der lavet et vartegn af en støvle som sætter spor. 
Vartegnet bliver stående på området, og på den 
måde fortælle om dengang 42.000 spejdere satte 
spor. 
Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 
18.30-20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er 
altid velkomne.
23.-24. september: Efterårsløb i Nors, for de store 
spejdere.
30. september: Grøn Fejde i Hanstholm, for bæver 
og ulve.
20.-22. oktober: JOTA / JOTI, for de store spej-
dere og andre interesserede.
24.-25. november: Julestue weekend. Vi binder 
kranse m.m. for alle.
3. december: Julestue i Sognegården for alle.
13. december: Juleafslutning for alle.

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

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB:
Fredag 27. oktober: Madaften for mænd & Wellness 
for kvinder – kl. 17.30. Vi mødes hos Bodil og Peter 
Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
Søndag 5. november: Kirkekaffe kl. 9.00 hos Helle 
og Poul Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster 
Vandet og følges ad i én af omegnens kirker.
Fredag 17. november: Biografaften evt. med spis-
ning først – information følger.

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Tirsdag 3. oktober: Vi deltager på KFUK i Thisted 
– temaaften v/sygehuspræst Sigrid W. Kjær »Sorg og 
krise – hvordan kan vi hjælpe de pårørede?«
Onsdag 1. november: Møde hos Hanne og Martin 
Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.
Onsdag 6. december: Møde hos Conny Poulsen, 
Refsvej 73, st. th., Thisted.
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

Bålhytte.

Spejdernes Lejr 
i Sønderborg



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

14. oktober: Vi tager i svømmehallen.
28. oktober ·  11. november · 25. november

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
Fredag 22. september: Møde v/ Thue Thomsen, 
Hvide Sande. 

Onsdag 4. oktober: Oktober møde i Hundborg 
Kirke kl. 19.00, v/ pastor Brian Christensen, 
derefter i Sognehuset.

Torsdag 12. oktober: Møde v/ Søren Peter 
Thomsen, Kallerup.

Torsdag 2. november: Kredsgeneralforsamling.

Torsdag 23. november: Adventsfest v/ Tage 
Grønkjær, Klitmøller. »Nordthy mandskor« 
medvirker.

Torsdag 30. november: Laver vi juledekoratio-
ner fra kl. 19.00.

Legestue 
hver tirsdag fra kl. 10 - 12. Alle fra 0 - 3 år er 
hjertelig velkomne til et par hyggelige timer.

Bibelstudieaftener
Torsdag 26. oktober:  Hos Elly og Richard  
Hove Nielsen, Trapsandevej 51. 

Indre Mission
Onsdag 4. oktober kl. 19.30: Nordthy kredsen 
afholder kredsmøde i Hundborg. Taler: Med-
lem af hoved bestyrelsen Morten Mouritzen fra 
Sørvad. Kaffe/the og kage 20 kr.

Fredag 1. december kl. 18.00: Julefrokost 
(spisning + drikkevarer). Taler: andagt v/ Tho-
mas B. Kristensen fra Vang. Gaveauktion med 
sponsorerede gaver. Pris: voksne 50 kr. (16+) 
unge 20 kr. (10-15år) Børn under 10 år gratis.  
Tilmelding senest 25. november til Ebba Kristen-
sen tlf. 30 42 22 55.

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

Bedemøder
Hver torsdag aften på Mellemvej 11, hvis ikke 
der er møde i Missionshuset.
Se arrangementer på www.imthy.dk  
1. Thess. 5,16: Vær altid glade.

H U N D B O R G

Alle møder er kl. 19.30 i missionshuset, hvor ikke andet er nævnt. Ved torsdags møder er der bedemøde kl. 18.45. Øvrige torsdage er der bedemøde på Mellemvej 11.

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.
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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. 23. oktober. Bladet omdeles i uge 48.
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.

Sognepræst 
Anne Marie Nande Kraft 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst 
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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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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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
September
24. sept. 15. s. e. trin. 10.30 

AMN 1, 2, 3
14.00 AMN1, 4 09.00 HSK 

Oktober
01. okt. 16. s. e. trin. 14.00 AMN 4,6 10.30 AMN
08. okt. 17. s. e. trin. 10.30 HSK 09.00 HSK 14.00 

AMN 4,9,15

12. okt. Torsdag 17.30 HSK 5,15

15. okt. 18. s. e. trin. 10.30 HSK 09.00 HSK
22. okt. 19. s. e. trin. 14.00 AMN 10.30 AMN
29. okt. 20. s. e. trin. 09.00 AMN 16.00 HSK, 

AMN7,9,15

November
05. nov. Alle helgen 10.30 AMN 13.00 HSK 10.30 HSK 3 14.00 AMN
12. nov. 22. s. e. trin. 19.00 HSK 4,10 10.30 

AMN4,16

19. nov. 23. s. e. trin. 10.30 HSK8

26. nov. S. s. i kirkeåret 14.00 HSK, 
AMN4,11

10.30 AMN

December
03. dec. 1. s. i advent 15.00 

AMN4,14,15
19.00 
AMN4,9,14,15

10.30 HSK 09.00 HSK

10. dec. 2. s. i advent 19.00 HSK6 14.00 AMN12, 

15

14. dec. Torsdag 19.00 HSK 4,13

1 = Høstgudstjeneste
2 = Reception i anledning  
 af Holgers fratrædelse
3 = Kirkefrokost
4 = Kirkekaffe
5 = Stjernestund og aftensmad
6 = Altergang                                                                                                                                         

  7 =  Reformationsgudstj. 
  med suppe     
  8 =  Kirkebil for hele pastoratet
  9 =  Konfirmanderne medvirker                                                   
10 =  Musikgudstjeneste       
11 =  Luther salmer/musik
12 =  Lucia/kaffe Kirkecentret

13 =  Julen synges ind
14 = Juletræet/Julestjernen  
  tændes                                                                                                               
15 =  Familiegudstjeneste
16 =  Menighedsmøde                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                  


