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Hvad sker der ved Vorupør Kirke?

Vips Bisgaard Nordensgaard: 

Ja, hvad sker der ikke, må man sige! Det, som sker, er ikke så ringe endda, som vi 
siger på Thybomål. Vi har et fantastisk samarbejde. Der er en positiv stemning af at 
ville frem til det bedste for vores borgere, uanset om de er indfødte Vorupørfolk 
eller ej. Vi har mange ting kørende. Den første onsdag i måneden er der: sogneef-
termiddagene, et forum hvor vi mødes til en dampende kop kaffe, et godt foredrag 

og en god snak. Vi vil gerne lære hinanden endnu bedre at kende. Så er der NATKIRKE, som er blevet en 
bragende succes. Helt unge mennesker og musik-grupper spiller – sidst blandt andet Drengebande og As-
bjørn & Janne. Så har vi et tilløbsstykke til jul: Lucia og krybbespil i kirken! Samt amerikansk lotteri i Kir-
kecentret! Hele byen er involveret! Også julemanden kommer! Helt fra Grønland eller Nordpolen! 
Og så danser vi om juletræet med julens bedste sange. Og så går det gennem køkkenet, gangen, 
entreen, og tilbage omkring juletræet. Det bliver et julesus af en fest.

Visioner for søn- og hverdag i Vorupør Kirke 
Menighedsrådet er på banen!

Ved den store kirkerenovering blev der satset på noget helt nyt. 
Hvad var inspirationen, Lene?

Næstformand Lene Thomsen:

Som bekendt har vi jo en rigtig flot natur 
herude ved havet. Det kan også ses inde i 
vores kirke, hvor vores lokale kunstner Bjørn 
Søndergaard, har sammensat farverne, så de 
matcher marehalmen, klitterne, sandet og 
havet. Billederne på prædikestolen og om-
kring altertavlen symboliserer ligeledes natu-

ren blandet med kristendommen. Ovenover det hele fik vi ved restaureringen 
desuden indsat stjernehimmel, som ses oppe i kuplen. Vi har en meget smuk kirke, 
som er utrolig velbesøgt gennem hele året. Rigtig mange turister er inde og kigge, 
og rigtig mange roser kirkens venlige og lyse farvesammensætning. Jeg er utrolig 
stolt af, at have været med i menighedsrådet, da restaureringen stod på, og nu hvor 
det er endt ud med så flot et resultat. Jeg synes vi har en kirke, hvor man føler sig 
godt tilpas, når man kommer ind. Kan kun opfordre folk til at komme og se det ved 
selvsyn. Også når vi afholder et arrangement om aftenen, er der en speciel stemning, 
og stjernehimlen og de andre smukke lamper kommer virkelig til deres ret. Hvis 
man en dag er inde og kigge i kirken, skulle man unde sig selv at åbne dørene og 
stille sig op i midtergangen. Derfra kan man se ud over havet – utrolig smukt.

Siden verden blev hvirvlet ind i det kristne 
mysterium, trækker det et spor af tro, håb, 
kærlighed og andre velsignende kræfter fra 
syd helt op til os i nord. Mysteriets storslå-
ede spor markeres ved betagende bygninger. 
En af dem står her midt i »Cold Hawaii«. 
Det er vores 5-stjerne-kirke i Vorupør!
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Lone, hvad er fremtidsvisionen for området 
omkring kirken?

Formand Lone Toft Nielsen:

Vorupør vil gerne have en åben kirke! Muren 
omkring arealet skal vige for et nyt koncept. I 
fremtiden må folk gerne spadsere ind i kirken 
fra alle retninger. Der er ingen barriere mere. 
Og de må også gerne pakke picnickurven ud, 
bredde tæppet ud på kirkeplænen og lægge sig 
i græsset. Der bliver også bænke, så madpakken kan nydes i forlæn-
gelse af gudstjenesten og det naturligvis ugen rundt. Alle og enhver skal 
føle, at kirken er deres. Stjernekirken i Vorupør er en imødekommende 
kirke: din kirke, min kirke, vores kirke! Folk må føle sig velkomne. 
Drømmen er at smelte kirken sammen med området, hvor vi som na-
boer har butikker, børnehave, kirkecenter, og Vorupør Museum. Vi vil 
også meget gerne have marehalmen helt op rundt omkring og foran 
kirken, så der opstår en ny form for folkelig torveplads omkring kirken.

Visioner for søn- og hverdag i Vorupør Kirke 
Menighedsrådet er på banen!

T E M A

Erik, hvordan har det været at starte som nyt medlem i Vorupør Menighedsråd?

Erik Førby: 

Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke kunne klares med ét enkelt 
menighedsrådsmøde om måneden. Langtfra!
Jeg er blevet kontaktperson for personalerne. For at fremme den gode arbejdsat-
mosfære, tager jeg mig nu af folks ve og vel... Det starter med de mindste ting. For 
eksempel det, at vi hilser på hinanden. At vi siger ’Hej’ og ’Dav’ og viser, vi synes 
om hinanden! Og kommer der et smil oveni, begynder dagen at stråle, selv om 
himlen er grå. Folk, som besøger kirkegården, og kirkegængerne mærker det. De 
føler sig straks godt tilpas. Nu sidder jeg også i præstegårdsudvalget. Vores historiske præstegård med sine 
200 år gamle bøgetræer ligger i Vang. Nu er jeg endda blevet ’kontaktperson for træer’. Når stormen raser 
og knækker en stor gren, så kommer jeg og redder situationen. Jeg har lagt mærke til, at præsten er begyndt 
at følge vores 200 år gamle tradition med at plante bøgetræer. Det er flot. Jeg var selv med til at plante »Re-
formationstræet«, en blodbøg. Træet længe leve – forhåbentlig også 200 år! Ja, det betyder noget med kirken! 
Og det, der får mit hjerte til fuldstændig at smelte, er, når jeg kører forbi Vorupør Kirke, og mit lille barne-
barn Kaja på 4 år siger: »Bedstefar, hvornår tager du mig med i kirke igen?« 
Så er jeg solgt, så kan livet ikke blive bedre! Fortsættes på næste side
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Allan, er der ikke noget med, at du er for-
bundet med det ene skib - kutteren - der 
svæver under Vorupør Kirkes loft?

Allan Thomsen:

Jo, det er rigtig nok, det er egentlig 
min båd. Men jeg synes, den skal 
hænge i Vorupør Kirke. Det var min 
bedstefar Christian Munk Thomsen, 

som lavede dem. 
Han gav sådan et skib 
til hver af sine sønner. 
Drivkraften bag det var, 
at Vorupørs skæbne er 
flettet sammen med både, fangst og fiskeri. Byens overlevelse har været afhængig 
af, at kutterne kom sikkert i land, og at der var fangst med! Der er stadig folk her, 
som husker, hvordan de som børn fulde af angst og håb ventede ude på stranden i 
stormvejr, når deres far og brødre befandt sig i en båd ude på de høje bølger. Man 
vidste ikke, om man ville se hinanden igen. Hvis Vorupør var en 
statue, ville den bestandige livsfare, de svævede i, være stenhug-
geren. Det hver dag at måtte se døden i øjnene har formet folks 

karakter og sind. Det var alvor! Engang gik et skib med far og samtlige sønner ned. 
Der går stadig et gys gennem kirkegårdsbesøgende, når de står ved familiens gravsten. 

Det ligger i blodet hos os, som har aner, der går helt tilbage. Dérfor svæver 
kutteren T 12 under kirkehvælvet. Som tegn på vores jordiske livs skrøbelig-

hed. Men også som tegn på vores sidste sejlads til et højere liv! Der er to redningsstationer i 
Vorupør – den jordiske med redningsbåden nede ved landingspladsen – og den himmelske 
med Vorherre og kirkeskibet som redningsbåd. Må Gud være med dem begge!

Torben, hvordan gik det egentlig til, at du blev graver ved Vorupør Kirke?

Graver Torben Andersen:

Det startede som et tre-måneders-vikariat! De 3 måneder holdt bare ligesom aldrig 
op! Og her er jeg endnu 21 år efter! Det er et godt tegn. Fabriksarbejde var slet ikke 
mig! Jeg kan godt li’, når der sker en masse udendørs. Det nyder jeg. Mit arbejde er 
i det hele taget forbundet med stor frihed, men under ansvar. Det passer mig fint. 
Et stort ansvar! For det er mennesker, vi har med at gøre. Hvordan gør vi det bedst 
muligt for dem i den enkelte situation, det er hver dag den vigtigste opgave. Og hver 
dag og situation er ny. Den omfattende menneskelige side af arbejdet, falder mig 
naturligt. Den ene dag er der dåb. Så siger vi et hjerteligt ’Velkommen!’ til et nyt liv her på jorden. Den 

næste dag er der begravelse. Så siger vi et vemodigt men kærligt ’Farvel!’ Her ved 
kirken må man kunne favne bredt. Vorupør Kirke er en rummelig kirke. 

Og det er noget af det jeg er allergladest for ved at være her!

Fortsat fra forrige side
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

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

Hundborg Kirke og 
Sognehus

3. december 19.00 Julen synges ind med orgel, trompet, konfirmander. 
Julebelysningen i præstegården tændes.

Vang Kirke

5. december 10.30 Julegudstjeneste Vang Legestue Vang Kirke

6. december  19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

7. december 14.00-16.00 Sogneeftermiddage i Vorupør: Adventshygge Vorupør Kirkecenter

10. december 14.00 Lucia, kor, krybbespil,
amerikansk lotteri og kaffe

Vorupør Kirke
Vorupør Kirkecenter

14. december 9.30 Julegudstjeneste Vorupør Fribørnehave Vorupør Kirke

14. december 19.00 Julen synges ind ved Thisted Folkekor Hundborg Kirke 
Hundborg Sognehus

15. december 9.30 Julegudstjeneste Hundborg Børnecenter Hundborg Kirke

17. december 19.00 Julen synges ind ved Klitmøller Gospelkor Vester Vandet Kirke

31. december 10.30
14.00

Godt nytår
10.30 Vang Kirke – Nytårsgudstjeneste
14.00 Hundborg Kirke – Nytårsgudstjeneste

Vang Kirke
Hundborg Kirke

3. januar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

1. februar 14.00-16.00 Sogneeftermiddage i Vorupør: 
Kirke på kanten – Sygehuspræst Sigrid Kjær fortæller

Vorupør Kirkecenter

6. februar 10.30-11.15 Babysalmesang begynder i en af kirkerne

7. februar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

10. februar 9.30 Fastelavn for de mindste.
Efter det tøndeslagning i Beboerhuset.

Vang Kirke
Vang Beboerhus

11. februar 13.00
13.55

Fastelavn i Hundborg Kirke og Forsamlingshus.
Fastelavn i Vester Vandet Kirke og Vandet Sognegård.

Hundborg
Vester Vandet

22. februar 14.00-15.30 Minikonfirmanderne begynder Hundborg Sognehus

1. marts 14.00-16.00 Sogneeftermiddage i Vorupør: Ord og toner i fugle-
perspektiv: foredrag, sange, digte, billeder ved 
Elly Hansen, Birte Aarup og Hans Henrik Larsen

Vorupør Kirkecenter

7. marts 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

11. marts 10.30 »Ma, Ma og Mu« Glæd dig til: Martin, Mad, Musik  
i Hundborg Kirke. Familiegudstjeneste for alle.

Hundborg Kirke
Hundborg Sognehus
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Julen synges ind 
i ★ Vang Kirke

Søndag 3. dec. kl. 19 – 1. søndag i advent
Adventskransen tændes, julens bedste sange 
synges, dejlig musik og trompet til salmerne, 
alle konfirmander deltager. Den store julestjerne 
foran Præstegården tændes. Bagefter åbner Vang  
                  Kirkecafé. Alle er hjertelig velkomne.

Vang Menighedsråd Julegudstjeneste for børn 

Tirsdag 5. december kl. 10.30  
Vang Kirke – Helle Sommer
Torsdag 14. december kl. 9.30 
Hundborg Kirke – Anne Marie Nande
Fredag 15. december kl. 9.30 
Vorupør Kirke – Anne Marie Nande
Torsdag 28. december kl. 14.30 
 Juletræsfest i Vandet Sognegård
Vi laver julekrybbespil, hører juleevangeliet, 
synger ‘Et barn er født i Betlehem’ og ‘På loftet 
sidder nissen med sin julegrød’ og flere andre 
sange for børn, og der danses om kirkens juletræ. 
Bedsteforældre, søskende og alle andre er -lig 
velkomne, når de mindste fejrer jul i kirken. Mon 

julemanden dukker 
op! Alle børn er vel-
komne til at tage et 
stykke julepynt med til 
at sætte på kirkens ju-
letræ! 

Julekoncert med 
Per Nielsen 
i Vorupør Kirke mandag  
4. december kl. 19.30
Christmas Time 2017 
Gik du glip af Per Nielsens 
fantastiske julekoncert sidste 
år? Så får du nu chancen! Per 
gæster Vorupør Kirke og giver koncert sam-
men med sine to dygtige medmusikanter 
Alexandru Radu på violin og Jacob Trautner 
på keyboard. Det er så man får gåsehud, når 
de fylder det smukke kirkerum med stem-
ningsfuld julemusik!
Køb billetter allerede nu – der bliver rift om 
dem! Billetterne koster 215 kr. og kan købes 
på www.ticketmaster.dk eller tlf. 70 15 65 65. 
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen.
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Familiegudstjeneste i Hundborg Kirke
1. søndag i advent – søndag 3. december kl. 15.00

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, saftevand, kaffe i 
Sognehuset! Du er hjertelig 
velkommen.

 ★ Hundborg  ★ Jannerup  
Menighedsråd og Hundborg  
Borgerforening inviterer!
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Sogneeftermiddage i Vorupør
Vorupør menighedsråd byder alle i pastoratet velkom-
men til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter med 
foredrag, sang og kaffe. Det er fra kl. 14 -16 og gratis at 
deltage.
Torsdag d. 7. december kl. 14-16: Adventshygge
Fortælling, fællessang, solosang, musik ved organist 
Thomas Olesen, organist Solvej Kjær, kirkesanger 
Janne Frost, sognepræst Helle Sommer.
Ingen sogneeftermiddag i januar måned.
Torsdag d. 1. februar kl. 14-16: Kirke på kanten
Sygehuspræst Sigrid Kjær, Sennels fortæller om sit ar-
bejde som sygehuspræst på Thisted 
sygehus og om hvad der sker med 
vores tro, når eksistensens udfordres. 
Hun vil også komme ind på hvordan 
det er at være pårørende til alvorligt 
syge og dødende, noget vi nok alle 
bliver udsat for på et tidspunkt.

Torsdag d. 1. marts kl. 14-16:  
Ord og toner i fugleperspektiv 
Elly Hansen, Birte Aarup og 
Hans Henrik Larsen har siden 
2008 turneret med et foredrag, 
der hedder »Ord og toner i fug-
leperspektiv«. De har truffet hinanden i Vestervig, 
Agger og Hurup kirker som henholdsvis kirketjener, 
kirkesanger og organist. Elly og Hans Henrik er bidt af 
en gal fugl og ivrige fotografer, medens Birte er interes-
seret i sange og digte. Fuglene har inspireret digtere 
gennem alle tider. Der findes derfor et righoldigt ma-
teriale af sange og digte, som beskriver fuglene, og hvert 
foredrag er målrettet årstidens og egnens fugle. Publi-
kum inviteres til at synge med på sangene, ligesom 
fuglenes egen sang præsenteres. Det hele krydres med 
lidt fuglefakta samt en masse billeder.
Enhver er hjertelig velkommen

Vorupør Menighedsråd

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

 7. dec. kl. 14.30 Anne Marie Nande

24. dec. kl. 10.30  Anne Marie Nande

11. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande

25. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande

 8. feb. kl. 14.30  Helle Sommer 

22. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande

 8. marts kl. 14.30  Anne Marie Nande

22. marts kl. 14.30  Anne Marie Nande 

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  

Med mange hilsner 
Anne Marie, Helle, Janne og Thomas

Julen synges ind  
i Hundborg Kirke
Torsdag den 14. december kl. 19.00

Torsdag d. 14. december kl. 19.00 synges julen 
ind af Thisted Folkekor, under ledelse af Henrik 
Juul Andersen. 
Den musikalske del vil være delt mellem fælles-
salmer, fremførelser af Folkekoret samt solosang 
af kirkesanger ved Hundborg kirke, Janne Frost. 
Programmet vil bestå af komponister som Mar-
tin Alfsen, Hartmann og Jung, samt danske og 
engelske salmer og hymner m.m.
Liturg vil være sognepræst Helle Sommer Kjær-
gaard.
Thisted folkekor blev oprettet i 1926 – og er med 
sine 90 år et af de ældste kor i Thy. Folkekoret 
har i samtlige 90 år gennem julekoncerter i 
Thisted Kirke, i samarbejde med Odd Fellow 
Logen, været medvirkende til, at mindre bemid-
lede i Thisted og omegn hjælpes til en bedre jul.
Vi glæder os til at dele fællesskabet omkring 
julens sang og musik med netop jer i Hundborg 
kirke. Vel mødt!
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Syng julen ind med Klitmøller Gospelkor 
i Vester Vandet Kirke søndag 17. december kl. 19.00

7 dage til JUL! Kom og syng med på de bedste julesal-
mer og oplev dejlig julegospel. Med Emilie Højbjerg 
Nygaard ved klaveret og hele gospel-
koret fra Klitmøller er der garanti for 
ægte, medrivende juleglæde. Den helt 
rigtige stemningsfulde juleoptakt. 
Glæd dig! Bagefter er alle hjertelig 
inviteret på en dampende kop kaffe.

Mange advents- og julehilsner  
Vester Vandet Menighedsråd  

Lucia og krybbespil i Vorupør Kirke
Søndag 10. december kl. 14.00

Vi fortsætter med dans omkring juletræet i kirkecentret, hører jule- 
mandens historie og naturligvis er der Amerikansk Lotteri.  
Kort sagt jul i Vorupør, som vi elsker det! 
Alle er velkomne til at fejre jul i Vorupør Kirke og kirkecenter.
Med mange julehilsner Vorupør Menighedsråd og Borgerforening

Sangaftener i Hundborg Sognehus kl. 19.00 
v/ pianist Inger Rasmussen

Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra højskolesangbogen.  
Første onsdag i hver måned kl. 19.00. Datoer  
findes i Pastoratskalenderen på side 5.  
Første del inden kaffen er planlagte sange,  
som en af deltagerne på forhånd har valgt.  

Efter kaffen er der ønskekoncert. 
Alle er hjertelig velkomne – Hundborg/Jannerup Menighedsråd

Medbring kage  

          
        –

 vi laver kaffen

Klitmøller Gospelkor
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Salmemaraton 
i Thisted Provsti

Næste gang mødes vi:

10. januar i Thisted Kirke  
Hans Adolph Brorson og  
Hans Anker Jørgensen 

07. februar i Tved Kirke
Bernhard Severin Ingemann og  
Lars Busk Sørensen 

07. marts i Østerild Kirke 
Nikolaj F. S. Grundtvig og  
Simon Grotian
Alle er hjertelig velkomne. 

SENSATION:

Ma, Ma & Mu i  
★ Hundborg Kirke
Klang, sang, byens største buffet  
og verdens bedste musik!
Ma, Ma & Mu er en gave til os alle! Det står for »Martin, 
Mad og Musik«, og det får vi sandelig også. 

Bordet bugner med de sidste nyheder 
om Luther, varme fiskefileter, lever-
påsteg, og andet superlækkert pålæg! 
Det starter med...
Gudstjeneste i Hundborg Kirke
søndag 11. marts kl. 10.30

Fastelavn i 5-★-kirkerne
Vi klæder os ud! Vi mødes som Prinsesse Frost? Ninja? Tante Møghe? Dinosaur? Gigantpapkasse? 
Spøgelse? Supermand? Du kan være, lige den du vil!
Lørdag 10. februar kl. 9.30 Vang Kirke
Søndag 11. februar kl. 13.00 Hundborg Kirke 
Søndag 11. februar kl. 13.55 Vester Vandet Kirke 
(Bemærk sjovt tidspunkt)
Vi har et fastelavnsris til dig!  
Dét må du ikk’ gå glip af! 
Bagefter fortsætter vi i ...
Beboerhuset i Vang
Forsamlingshuset i Hundborg 
Vandet Sognegård

Vi glæder os til  

at se dig og din familie!  

See you!

En dejlig – højtidelig og festlig 
– start på nytårsfejringen!

Godt nytår i 5-stjerne-kirkerne
Nytårsgudstjeneste 31. december
Som noget nyt mødes vi og fejrer gudstjeneste med hinanden. Skuer tilbage på året 
der gik, og fremad på året der kommer. I våbenhuset vil propperne suse, og med et 
glas champagne, ønsker vi hinanden GODT NYTÅR, inden vi tager hjem og fejrer 
nytår de forskellige steder samt med Dronningen...
Nytårsgudstjenester 
Vang Kirke kl. 10.30 + godt nytår
Hundborg Kirke kl. 14.00 + godt nytår
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Reformationsfejring i Vester Vandet

Reformationsgudstjeneste i Vester 
Vandet Kirke 29. oktober med 
musikgruppen Trut & Lut, der 

spillede som på Luthers egen tid.

Konfirmanderne sidder klar til at vise, hvad de har lavet i 
workshop med Trut & Lut og de 10 Bud! De var så gode!
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Afskedsreception for graver Holger Poulsen
Afskedsreception for  

Hundborg og Jannerups  
mangeårige, fagligt  

dygtige og elskede graver  
Holger Poulsen

Konfirmanderne plantede  
et reformations-egetræ.  

Alle skovlede! Alle vandede!

Vi sluttede af med varm reformations ssuppe 
som Luther selv ville have elsket det.  

Der var rigeligt, og det var så lækkert!
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5-stjerne-sognenes høstindsamling i 2017
★  Hundborg ..........  1.370,50 kr. Folkekirkens Nødhjælp
★  Jannerup............  640,00 kr. Folkekirkens Nødhjælp
★  Vang ..................  500,00 kr. Dansk Blindesamfund
★  Vorupør .............  320,00 kr. De hjemløse
★  Vester Vandet ....  1.602,00 kr. Folkekirkens Nødhjælp
En stor og hjertelig TAK for alle bidrag til årets høstoffer!

Minikonfirmander i 3. klasse
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet 
pastorat tilbyder alle børn som går i 3 klasse fra de 5 
sogne til at gå til minikonfirmand. Det finder sted i 
Hundborg Sognehus om torsdagen fra kl. 14-15.30.

Første gang er torsdag d. 22. februar og sidste gang 
er søndag d. 6. maj kl. 14.00.

Vi slutter med en gudstjeneste i Hundborg Kirke d. 6. 
maj, hvor forældre, søskende og bedsteforældre er in-
viteret med, bagefter er der kaffe i Hundborg Sognehus.

De tilmeldte børn som går i Sjørring Skole afhentes 
ved skolen 13.50. De tager bus nr. 313 til Hundborg 
og menighedsrådet betaler for busbilletten, hvis bar-
net ikke har et buskort. 

Forældrene sørger selv for hjemtransporten.

Jeg vil besøge Sjørring Skole og Hundborg Friskole i 
begyndelsen af februar måned med en tilmeldings-
seddel. I er også velkomne til at ringe eller maile og 
jeg kan sende jer en tilmeldingsseddel.

Jeg holder et kort informationsmøde torsdag d. 22. 
februar kl. 16-17. 

I forældre kan blot komme i dette tidsrum, når I har 
mulighed for det og børnene kan blive til kl. 17 
denne dag.

Med venlig hilsen 
Sognepræst Helle Sommer

mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk 
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Døbte

23.09.2017 Emil Munk Thomsen – Vorupør Kirke
23.09.2017 Vivian Khemita Thipyota – Vorupør Kirke
15.10.2017 Alba Føns Lauritzen – Vorupør Kirke
28.10.2017 Isak Ryltoft Grønlund – Vorupør Kirke
29.10.2017 Mathias Vestergaard Nielsen – Vorupør Kirke
29.10.2017 Arthur Erik Bak Villadsen – Vorupør Kirke

16.09.2017  Anni Thorup Pedersen & Sascha Mirko Dammann  
– Faddersbøl Mølle

Viede

28.10.2017  Line Ryltoft Zohnesen & Rasmus Søndergaard  
– Vorupør Kirke

Kirkeligt velsignede

25.08.2017 Frode Johan Andersen – Vang Kirke
01.09.2017 Lydia Madsen – Vester Vandet Kirke
13.09.2017 Kristian Kloster Hedegaard – Hundborg Kirke
23.09.2017 Willimiene Berg Madsen – Vorupør Kirke

Døde

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

D I V E R S E
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Babysalmesang 2018
Organisten og præsterne tilbyder babysalmesang 
tirsdage kl. 10.30-11.15 med start d. 6. februar 2018.

Til babysalmesang synger vi vuggeviser, salmer, hører 
orgelmusik, laver sanselege med de små og andre 
sjove og dejlige ting for mor og barn. Babyerne skal 
allerhelst være mellem 2-9 måneder, mens de går til 

babysalmesang. Forældrene kan derimod være i alle 
aldre. Fædre er også velkomne. Man kan også deltage 
som mødregruppe og mødes en ekstra gang.

Tilmelding foregår direkte til organist Thomas Olesen 
på mail: mail@thomas-olesen.dk eller tlf. 40 15 82 80.

Som noget nyt kan man ønske, i hvilken kirke, man 
kunne tænke sig, det bliver afholdt. Alle kirker bakker 
op om, at der hvor der er flest tilmeldte, har vi baby-
salmesang. Det drejer sig om kirkerne Hundborg-
Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet Kirker. Så hvis 
interesseret, så meld jer gerne på banen i god tid.
Alle babyer og forældre er hjertelig velkomne.

Med venlige hilsner fra 5-stjerne-kirkerne  
Anne Marie, Helle og Thomas

Alle babyer er velkomne
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Menighedsrådet og Holger vil gerne sige mange 
tak for det overvældende fremmøde til Holgers 

afskedsreception. Dej-
ligt at vi fik en festlig 
dag, hvor Holger fik 
mange gode ord med 
på vejen til et velfor-
tjent otium. Også dej-
ligt, at vi på dagen fik 
plantet et træ »bedste-
fars træ« i et område, 
som Holger har sat sit 

tydelige aftryk på. Tag nu godt imod hans afløser, 
så han bliver på posten mindst lige så længe som 
Holger.

Hjertelig velkommen til Christian, vi glæder os 
til samarbejdet, som allerede er godt igang.

Vi har nu fået de første forespørgsler om at blive 
begravet i området nord for den gamle kirkegård, 
som vi fortløbende planter til. Vi vil nu sætte 
gang i processen om at få området godkendt til 
formålet. Der vil ikke blive kistebegravelser i 
området. Vi håber, at vi får tilladelsen. Det er et 
område, som vi har store forventninger til.

Vi har netop fået endeligt budget 2018 fra prov-
stiet. Vi har kun fået penge til et par små projek-
ter næste år.

Fliser på de resterende 2 gange på den gamle 
kirkegård, nye fliser foran ny kirkegård, lys på 
Hundborg kirke om aftenen og ny yderdør til 
kirken må vente.

Og så vil jeg bare ønske jer alle en 
glædelig jul og et godt nytår. Husk 
nu, at julen er hjerternes fest.

Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
9. januar kl. 19.00 i Sognehuset
6. februar kl. 19.00 i Sognehuset

Menighedsrådsmøder 
17. januar kl. 19.00
22. februar kl. 19.00

Vang menighedsråd havde en spændende studi-
etur d. 8. september.

Vi mødes kl. 8 og »dampede« mod målet – Sil-
keborg. Første stop var en guidet rundvisning på 
Vestre kirkegård samt tilhørende krematorium.

Vi havde en fantastisk guide. Hun viste os bl.a. 
det sidste nye inden for gravsteder. Der betales 
for en firkant og så bestemmer man selv, hvad og 
hvordan den skal anlægges. Vi rundede skovkir-
kegården og sluttede af i krematoriet.

Frokosten blev nydt i Aqua, vi hilste bl.a. på 
bæverne, der fik deres frokostsild... Herefter gik 
turen til kirken. Flot nyrenoveret. Præsten for-
talte bl.a. om altertavlens historie. Vi var heldige 
med at organisten sad og øvede sig, så vi hørte 
de skønne toner fra det store orgel.

Turen sluttede med en god middag og hygge 
sludder på Signesminde Kro. 

Orientering: Birgitte Madsen udtrådte af Vang 
Menighedsråd d. 6. oktober 2017. Stor tak for 
din helhjertede indsats. Stort vel-
kommen til Thomas Kristensen, 
som indtræder i Vang menigheds-
råd. 

Anne Marie Møller

Hundborg  
og Jannerup Vang
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Menighedsrådsmøder 
16. januar kl. 19.00 i Kirkecentret
20. februar kl. 19.00 i Kirkecentret

Menighedsrådsmøder 
11. januar kl. 17.30 i konfirmandstuen
8. februar kl. 17.30 i konfirmandstuen

Indlægget denne gang vil være kort, da der i 
denne udgave af Kirkenyt er fokus på Vorupør 
kirke om arbejdet med og omkring kirken.

I sensommeren 
har vi fået malet 
kirkegårdsmu-
ren, samt soklen 
på kirken, og det 
er blevet med et 
rigtig fint resul-
tat. 

Høsten blev også 
i Vorupør fejret med høst og fangst gudstjeneste, 
med efterfølgende frokost i kirkecentret, igen et 
rigtigt hyggeligt arrangement.

Vi oplever større og større opbakning til vores 
arrangementer i og omkring kirken, hvilket er 
meget glædeligt og vi arbejder hele tiden på at 
forny os. Så er der nogle som har forslag til yder-
ligere nye tiltag, modtager vi dem gerne.

Der har væ-
ret afholdt 
fælles kon-
firmations-
forberedel-
se/opstart 
for de 5 kir-
ker i Vorup-

ør hvor der var 24 nye konfirmander, hvoraf de 
8 er fra Vorupør.  

Konfirmationen i Vorupør i 2018 
er d. 6. maj.

I ønskes alle en skøn december, 
januar og februar. 

Lone Toft 

Vorupør Vester Vandet
En fin Reformationsgudstjeneste for hele pasto-
ratet er blevet afholdt.

En flok dejlige konfirmander plantede vort 
»Reformations-egetræ« på kirkegården og de gav 
os et fint indblik i deres fortolkninger af »De 10 
Bud« sammen med »TRUT og LUT« der leve-
rede flot og spændende middelaldermusik, gav 
de en smagsprøve på en af Luthers salmer, som 
den oprindeligt var blevet sunget – alt bundet 
sammen med indlæg fra vore to præster, så alle 
i den fyldte kirke deltog i en dejlig og festlig 
gudstjeneste. 

Sådan en dag er det – også – en stor fornøjelse 
at mærke, at alle vore ansatte gør et stort og godt 
stykke arbejde, for at få tingene til at gå på bed-
ste måde. Tak til jer alle.

Vi er midt i adventstiden og på vej mod julen.

Som der kan læses andetsteds i bladet, skal vi, 
søndag d. 17. december synge »Julen ind« sam-
men med Klitmøller Gospelkor. Håber der bliver 
plads til at lade denne aften indgå som en del af 
juleforberedelserne, så vi kan mødes til en festlig 
aften fyldt med sang og livsglæde.

Vester Vandet Menighedsråd øn-
sker alle en rigtig glædelig jul, samt 
et godt nytår.

Ruth Jeppesen
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Spejdernyt 

Her i september har vore spejdere været på efter-
årsløb. Bæverne og ulvene var til Grøn Fejde. Det 
var en rigtig god tur, selv om regnen styrtede ned.

Alle tog det med frisk mod, og med ordsproget: 
Der findes ikke dårligt vejr, men kun dårlig påklæd-
ning. De store var på efterårs løb i Sårup, og var så 
dygtige at de var på det vindende hold. Stort til-
lykke til begge arrangementer. 

Vi har her i oktober haft en arbejdsdag i og omkring 
spejderhytten. Dejligt at de nye forældre også tager 
del i arbejdsopgaverne. Det gør det sjovere at være 
spejder i Vandet for både børn og lederne. 

Ellers er vi i gang med forberedelserne til årets 
Julestue, som vi afholder 1. søndag i advent. Er der 
nogle af jer, der har lyst til at give en hånd med, vil 
det være super. Giv lige et praj.

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.
Søndag den 3. december: Spejdernes JULESTUE 
i Vandet Sognegård. kl. 13-16, for alle.
Onsdag den 13. december: Juleafslutning for alle 
spejderne i spejderhytten.
Juleferie.
Onsdag den 10. januar: Opstart efter juleferien.Vi 
mødes i sognegården. 
Søndag den 14. januar kl. 10.30: Nytårsparade i 
Ø. Vandet Kirke. Vi starter med kirkekaffe i spej-
derhytten kl. 9.00.
Lørdag den 26. januar og søndag den 27. januar: 
Nytårsweekend for alle.

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

Ny graver ved Hundborg og Jannerup Kirker
Jeg hedder Christian og er 28 år gammel. Jeg bor i 
Vester Vandet sammen med min kone Miriam og 
vores datter Natalie. Vi bor på en lille ejendom, hvor 
vi har lidt hobbydyr og hvor jeg går og »makker«. 

Det er ikke nyt for mig at arbejde ved Hundborg og 
Jannerup Kirker, da jeg har været medhjælper på 
kirkegården fra 2014-2015. Jeg var rigtig glad for at 
arbejde her, men fristelsen blev for stor, da man 
søgte en ny graver ved Klitmøller Kirke. Der var jeg i 
1½ år, hvor jeg lærte rigtig mange ting og fik god 
erfaring. Men da Holger valgte at gå på efterløn efter 
mange års tro tjeneste, kunne jeg mærke, at det var 
ved Hundborg og Jannerup Kirker jeg trives bedst. 
Jeg savnede de fantastiske kolleger der var og stadig 
er herude, og derfor søgte jeg tilbage og var så heldigt 
at få stillingen som »boss«. Det er tre flotte og vel-

holdte kirkegårde jeg overtager og jeg vil gøre mit for 
at opretholde denne standard. Jeg ser mange mulig-
heder på kirkegårdene og det er spændene med den 
regulering der er i gang og de andre gode tiltag. 

Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og 
møde jer på kirkegårdene.

Til sidst vil jeg gerne takke mine 
kollegaer og menighedsrådet for 
at have taget godt imod mig, det 
betyder meget. Og en stor tak 
skal også lyde til Holger, som har 
hjulpet mig rigtig godt i gang, det 
er skønt at overtage tre kirke-
gårde, hvor der er styr på tingene.

Venlig hilsen Christian Floutrup



Børneklubben
Samles i Tvorup Missionshus, Hellebjerg 1,  
lørdag i ulige uger kl. 14.00-15.15.

Lørdag den 9. december. 
Fredag den 29. december: Julefest i missionshu-
set v. Flemming Pedersen, Thisted. 
Lørdag den 6. januar, lørdag den 20. januar, 
lørdag den 3. februar, lørdag den 17. februar, 
lørdag den 3. marts og lørdag den 17. marts.

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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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.

Møder i missionshuset
Fredag den 29. december 
Julefest i missionshuset v. Flemming Pedersen, 
Thisted.
Torsdag den 25. januar 
Samfunds Generalforsamling. Indledning v.
Hans Korsgaard, afslutning v. John Klostergaard. 
Torsdag den 15. marts  
Pakkefest. Overskud går til Indre Mission og 
missionshuset – v. Henrik Didriksen, Skive.

Møder på kredsplan
Mandag den 15. januar: Søndagsskolernes gene-
ralforsamling i Vang – Tvorup Missionshus. 
Lørdag den 20. januar: Kredsfamiliedag i Thisted 
v. Henrik Dideriksen, Skive.
Torsdag den 1. marts: Kredsmøde i Nors v.Mor-
ten Mouritsen, Vinding.     

Legestue 
Hver tirsdag kl. 10.00-12.00, Hellebjerg 1.                                                                                                              
Mød op til et par hyggelige timer.  
For alle børn fra 0-3 år og deres forældre. 

Missionsuge
Mandag den 5. feb. v. Hans Jørgen Hedegaard, 
Blåhøj. Nordthy Mandskor medvirker.
Tirsdag den 6. feb. v. Hans Jørgen Hedegaard, 
Blåhøj.
Onsdag den 7. jan. v. Bjarne Hvidbjerg, Hodde.
Torsdag den 8. feb. v. Bjarne Hvidbjerg, Hodde.
Fredag den 9. feb. v. Thue Thomsen, Hvide, 
Sande.
Lørdag den 10. feb. v. Thue Thomsen, Hvide, 
Sande.

Bedemøde hver aften kl. 18.45.

Bibelstudieaftener
Vi starter med Bede Alliance uge 8.-11. januar.
Mandag den 8. januar hos Elly og Richard  
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.  
Tirsdag den 9. januar hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.  
Onsdag den 10. januar hos Ingeborg og Knud 
Kristensen, Mellemvej 11.                                                                           
Torsdag den 11. januar hos Aase og Hans  
Korsgaard, Tvorupvej 54.
Hvor ikke andet er nævnt, er der bedemøde 
hver torsdag kl. 18.45 på Mellemvej 11.
Husk at se www.imthy.dk for møder her og  
andre steder i området.
Luk. 10,42: »Men ét er fornødent. Maria har valgt 
den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Graver Christian Floutrup
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

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 
martin@faddersbøl.dk

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
tlf. 24 98 36 11
ammoller@ 
hotmail.com
Thomas Bang  
Kristensen
tlf. 28 22 81 06
nimbus_52@hotmail.com

Stof til næste nummer for marts, april og 
maj bedes indleveret til Lene Dahl, hund-
borgkirkekb@gmail.com - allersenest d. 21. 
januar. Bladet omdeles i uge 11 og gælder 
frem til og med uge 24.
Redaktionen forbeholder sig ret til at for-
korte og redigere indsendte indlæg.

www.hjvvvv-kirker.dk
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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

Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.
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Sjælesorg på nettet
Anonym chat –  
www.sjaelesorg.nu

Skt. Nikolaj Tjenesten Tal 
med en frivillig på telefon – 
Direkte tlf. 33 12 14 00

Center for Folkekirkens  
Familiestøtte 
Søg hjælp og vejledning. 
Kontaktperson i Thisted Provsti  
er Charlotte Bisgaard Andersen,  
tlf. 20 36 87 77 eller 
mail: cbia@km.dk
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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.

1 = Kirkekaffe
2 = Julen synges ind
3 = Altergang
4 = Konfirmanderne medvirker
5 =  Fastelavn og familiegudstjeneste

6 = Lucia og familiegudstjeneste
7 =  Juletræet tændes/Julestjernen 

tændes/familiegudstjeneste
8 = Kirkebil for hele pastoratet  

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
December
03. dec. 1. s. i advent 15.00 AMN1,7 19.00 AMN1,4,7 10.30 HSK 09.00 HSK
10. dec. 2. s. i advent 19.00 HSK3 14.00 AMN1,6,7

14. dec. Torsdag 19.00 HSK1,2

17. dec. 3. s. i advent 10.30 AMN 19.00 AMN1,2

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

26. dec. 2. juledag 10.30 HSK8

31. dec. Julesøndag 14.00 AMN1 10.30 AMN1

Januar
01. jan. Nytårsdag
07. jan. 1. s. e. h.3k. 10.30 AMN 10.30 HSK
14. jan. 2. s. e .h.3k 14.00 AMN         10.30 AMN
21. jan. S. s. e. h.3k 10.30 HSK 10.30 AMN
28. jan. Septuagesima 14.00 AMN3 10.30 HSK 10.30 AMN1

Februar
04. feb. Seksagesima 10.30 HSK                    19.00 HSK
10. feb. Lørdag 09.30 AMN5

11. feb. Fastelavn 13.00 HSK5 13.55 HSK5

18. feb. 1. s. i fasten 14.00 AMN1,3 10.30 AMN
25. feb. 2. s. i fasten 14.00 AMN 10.30 HSK 10.30 AMN
Marts
04. marts 3. s. i fasten 19.00 AMN       10.30 AMN1

11. marts Midfaste 10.30 AMN1,4 10.30 HSK
18. marts Mariæ bebudelse 09.00 AMN3 10.30 AMN

www.hjvvvv-kirker.dk

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard   


