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T E M A

Jannerup Kirke - overvældende pragtfuld og slår enhver domkirke

Tage, hvad driver dig til at trække i arbejdstøjet til gavn for kirken,  
så du bruger en stor del af din fritid på det?
Menighedsrådsformand Tage Østergaard Nielsen:
Jeg kan godt lide handling. For det andet er jeg også resultatorienteret. Det bedste er, 
når det lykkedes at lade de to ting gå op i en højere enhed. Så er jeg i mit es. Det er, 
som da vi gravede et hul i præstegårdshaven, transporterede et 300 kg tungt bøgetræ 
på traileren, førte det gennem haven og plantede det. Det er handlinger. Men hand-
lingerne skal også give mening. Træet kalder vi »5-stjerne-træet«, det skal nu slå 

rødder og vokse. Vi håber, at det en skønne dag bliver kæmpestort og breder sine grene ud over en 
solskinsgudstjeneste i præstehaven. Til glæde for folk i alle sognene. Jeg tror, en del af min drivkraft 
kommer fra handlinger, der fører til resultater. Så smøger jeg gerne ærmerne op. At skaffe gode re-
sultater, så vores kirke blomstrer endnu mere, er mit mål og min fremtidsvision. 

Vi har forskellige grupper omkring kirken. Jeg føler et stort ansvar for medarbejderne, at der 
er et godt samarbejde. Det smitter af på kirkegængerne, så de kan lide at komme i kirke, på 

kirkegården og i sognehuset. Jeg får mange positive tilbagemeldinger fra kirkegængere, fordi 
personalet stortrives. Når jeg går i kirke, oplever jeg altid et veloplagt mandskab i kirkeskibet. Det 

smitter af. Sådan skal det også være. Den kristne forkyndelse er jo det glædelige budskab. Jeg synes 
om en kirke, der møder folk med et glimt i øjet, med et venligt smil, med humor, med hjertevarme. 
For mig hænger det sammen.

Tage, hvad ville du bede Jannerup-englen om, hvis den pludselig stod foran dig?
Jeg tror, at jeg vil ønske, at vi får lov at fortsætte og forbedre den gode kurs. Så vil jeg bede  
englen om, at flere får øjnene op for vores store og varierede gudstjenestetilbud. Jeg synes,  
der er noget for enhver. Jannerup Kirke er naturligvis i sig selv speciel og helt særlig. Udvendig 
virker den dejlig ydmyg. Og indeni er den overvældende pragtfuld og slår enhver domkirke.

Martin, hvordan er det at komme ind i Hundborg-Jannerup menighedsråd?
Menighedsrådsmedlem Martin Christensen:
Ja, jeg er ny i menighedsrådet. Jeg er blevet en del af et hold,  
der i den grad brænder for kirkerne og sognelivet i Hundborg  
og Jannerup. Det ses af en tætpakket aktivitetskalender, bestående  
af gudstjenester i flere varianter, sogneudflugter, sangaftener, foredrag 
i sognehuset, musik i kirken og meget andet.

Martin, hvad har du på hjertet i forhold til Jannerup Kirke?
Jeg er valgt til kirkeværge for Jannerup kirke og er derfor mest engageret her. Vores planer 
for 2018 er at forny den gamle hestestald ved kirken. Der skal indrettes nyt toilet og rum 
til graveren. Og så trænger pillerne under klokketårnet, som er mærket af tidens tand, til 
at blive sat i stand. På vej op mod den forblæste kirke på højdedraget med guldenglen 
skinnende fra klokketårnet, tænker jeg undertiden på, at denne kirke gennem ikke min-
dre end tusind år har været en vigtig del af Jannerup- og Snejstrupborgernes liv fra 
vugge til grav. Det giver et sug inden i og en fornemmelse af at være del af noget større. 
Det er en tradition og kulturarv, jeg er stolt af. 
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Jannerup Kirke - overvældende pragtfuld og slår enhver domkirke
Katja, hvordan er det at være 
nabo til Jannerup Kirke, og 
hvad betyder den for dig?
Menighedsrådsmedlem  
Katja Andersen:
Jannerup Kirke betyder meget 
for mig. Det har den gjort hele 
mit liv generelt, jeg er nærmest 
vokset op i og med kirken og det kristne sam-
fund. Det er et hus, jeg nyder at komme i og er 
glad og stolt over at være nabo til. Det er skønt 
at se parkeringspladsen blive fyldt med biler en 
søndag formiddag, med glade mennesker, som 
har valgt at lytte til Herrens ord…

Katja, hvorfor går du i kirke?
Jannerup Kirke er et godt sted at finde hvile fra 
hverdagens travlhed. At finde svar på de forskel-
lige ting i ens liv der fylder. Ikke fordi jeg tror, 
Gud er nærmere og hører min bøn bedst i kir-
ken. Gud er altid med os, og vi kan tale med 
ham, hvor vi end er. Men Jannerup Kirke er 
et sted, hvor jeg en lille time kan få hold 

og ro på mine tanker, og hvor jeg kan blive åndelig mæt om man så må sige.
Katja, du har været med til at planlægge Reformationsåret i vores sogne – været  
involveret i Lutherstoryline med konfirmanderne og i Lutherfinale i Jannerup Kirke: 
Hvordan kom du på at BAGE Lutherbiblen?
Det er skønt at være en del af Hundborg-Jannerup menighedsråd og få lov til at dele sine 
meninger og prøve at imødekomme kirkegængernes behov. Til tider er det også en udfordring, 

men det er altid et meget spændende arbejde… I den forbindelse 
var jeg så også med til et projekt om Luther i konfirmandundervis-
ningen. Det har været en fin oplevelse, hvor jeg var med til at for-
tælle næste ge-
neration om, 
hvad kirken er 
og Gud står for. 
Det var til Lu-
ther-finalen i 

Jannerup Kirke, at jeg stod for kaffebordet. Så fik 
jeg pludselig den idé til at lave Lutherbibelen som 
kage. Som symbol på, at vi skal dele Guds ord og 
blive mætte – netop som Luther lærte os for 500 
år siden. Ideen blev godt modtaget – ja, og Lu-
therbiblen blev spist helt op!
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Skaberens usynlige kraft
Det glædelige budskab starter med stjernen og 
englen. De kommer til verden som tegn på det 
himmelske barn, der skal fødes. Jannerups gyldne 
stjerne og engel er et vartegn på denne store tro.

Men hvad med os? Ryster vi på hovedet over en 
fortid, der i den grad satsede på Guds usynlige 
magter? Tvivler vi nogen gange? Så vent til du sæt-
ter dine ben i Jannerup Kir-
ke! Så sker der noget enestå-
ende. Så begynder Guds 
usynlige hjælpere at flyve 
gennem kirkerummet. Du 
kan ikke se dem, for de er 
usynlige. Men. Du. Kan. 
Høre. Dem.

Vil du føle dig bedre tilpas? 
Har du en dyb længsel efter 
et bedre liv? Så er der et 
simpelt trick. Mange af vores 
forfædre brugte det. De le-
vede i hårde tider med tran-
ge kår. Jo hårdere man har 
det i det ydre, jo stærkere 
remedier har man brug for i det indre. Det vidste 

vores forfædre. De boostede deres indre liv 
ved at komme i tættere kontakt med Guds 
usynlige engle! Så går de usynlige straks i 
gang med det gode arbejde. De aflaster dit 

stressede gemyt. De varmer dit hjerte. De hjæl-
per dig videre i livet. De skænker dig en bedre 
kemi mellem dig og andre. 

Tør du udsætte dig for de usynlige engle? Så er det 
en god idé at komme til gudstjenesten! Kom-
mende lejligheder, der byder sig i Jannerup Kirke, 
er søndag 18. marts kl. 9, 2. påskedag kl. 19, Kristi 
Himmelfart kl. 10, søndag 17. juni 10.30. 

Men hvem er de usynlige engle? Hvordan kan vi 
løse gåden? Måske ved at rejse til det sted, hvor 
evangeliernes sprog kom fra: Grækenland. Dér 

finder vi en af nøglerne til engle-mysteriet. På top-
pen af høje klipper knejser gamle klostermure, som 
gemmer nøglen til engle-gåden. 

Bag murene findes det kalkmaleri, som er afbildet 
her på siden. Det viser en skikkelse med fire hove-
der. Vi ser hovedet af en ørn, en løve, en tyr og en 
mand. De står for de fire evangelier og det særlige 

er, at de tolkes som en engel. 
Hvorfor en engel? Ja, ordet 
»engel« kommer fra det la-
tinske ANGEL-us og det 
oldgræske ANGEL-os. Så-
dan – ANGEL – skriver man 
stadig i USA, England og 
Spanien. Når du med det i 
hu kaster et blik på ordet 
evangelium, møder du en 
engel midt i ordet! Se selv: 
ev-ANGEL-ium!

Evangeliet var altid en engel. 
Engel betyder i virkelighe-
den »budbringer«, og evan-
geliet er Guds store budbrin-

ger. Englen ved navn Evangelium bringer os mere 
tro, håb og kærlighed, mere succes, sundhed og 
livsglæde! Når evangelieteksten læses op i gudstje-
nesten og du hører en prædiken, flyver gode ord i 
tusindvis gennem kirken. De flyver med over tu-
sind kilometer i timen. Du kan ikke se de gode 
engle, for de er usynlige. Men. Du. Kan. Høre. Dem.

Det er en særlig oplevelse at møde englene lige i 
Jannerup Kirke, hvor den gamle engle-overlevering 
stadig lever! Kom med et åbent hjerte, så vil or-
dene slå rødder i dig. Så vokser de og udfolder 
deres kraft. De er Guds gode engle. De booster 
vores indre liv. Også vores indre verden skal blive 
til ved Guds ord. Så vi en skønne dag kan sige: Og 
Gud så ind i vores indre, og Gud så at det var godt! 

Af Anne Marie Nande Kraft 

T E M A

Skikkelsen  
med de fire  
hoveder
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
14. marts 09.30-11.30 Sogneformiddage i Konfirmandstuen Vester Vandet 

konfirmandstue
14. marts 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
15. marts 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
21.marts 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
22. marts 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus

04. april 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
04. april 19.00 Sangaften i Hundborg Sognehus Hundborg Sognehus
05. april 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
05. april 17.30 Stjernestund i Vorupør Kirke. 

En Familiegudstjeneste og derpå aftensmad 
i Vorupør Kirkecenter. Tilmelding til maden.

Vorupør Kirke og 
Vorupør Kirkecenter

11. april 09.30-11.30 Sogneformiddage i Konfirmandstuen Vester Vandet 
konfirmandstue

12. april 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
19. april 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
22. april 19.00 Koncert Cash i kirken Hundborg Kirke
25. april 15.30 -17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
26. april 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
27. april 09.00 KONFIRMATION Vester Vandet Kirke
27. april 11.00 KONFIRMATION Vang Kirke

02. maj 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
03. maj 14.00-15.30 Minikonfirmander Hundborg Sognehus
06. maj 10.00 KONFIRMATION Vorupør Kirke
06. maj 14.00 Familiegudstjeneste i Hundborg Kirke. 

Kaffe i sognehuset, minikonfirmanderne  
deltager og holder afslutning.

Hundborg Kirke
Hundborg sognehus.

08. maj 17.00 Koncert med Vorupør Fribørnehave Vorupør Kirke
09. maj 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
10. maj 10.00 KONFIRMATION Jannerup Kirke
13. maj 10.00 KONFIRMATION Hundborg Kirke
16. maj 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
21. maj 11.00 2. pinsedag – fælles for Thisted provsti Christiansgave i Thisted
23. maj 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
30. maj 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus

06. juni 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
13. juni 15.30-17.00 Børnekor Hundborg Sognehus
17. juni 10.30 Børnekoret – sommerafslutning Vester Vandet Kirke
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Musikgudstjeneste
2. påskedag d. 2. april kl. 19.00 

i Jannerup Kirke
Kom og oplev påskens magi udfoldet musikalsk, 
når Steen Karlsen (fløjte), Inger Rasmussen 
(klaver) og Thomas Olesen (orgel) afslutter årets 
påskefejring i 5-stjerne-pastoratet med en 
stemningsfuld aftengudstjeneste i den smukke 
Jannerup Kirke.
Lad dig rive med af budskabet om fred og 
glæde, når sløret fjernes fra disciplenes øjne, så 
de klart kan se det fantastiske, der er sket ibland 
dem. 
Liturg Helle Sommer.
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Sogneformiddage
Vester Vandet konfirmandstue

Menighedsrådet, præsterne og organisten vil 
gerne indbyde alle til sogneformiddage i Vester 
Vandet præstegård og det foregår i konfirmand-
stuen d. 2. onsdag i måneden.
Sogneformiddagene vil bestå af hyggeligt sam-
vær fra kl. 9.30-11.30 med sang, fortælling, 
foredrag og der vil være kaffe på kanden.
Første gang er onsdag d. 14. marts kl. 9.30-11.30.
Resten af 2018 bliver:
• Onsdag d. 11. april
• Onsdag d. 12. september
• Onsdag d. 10. oktober
• Onsdag d. 14. november

På godt gensyn og venlig hilsen 
Vester Vandet Menighedsråd

Salmemaraton 
i Thisted Provsti

Hver gang vælges 10 salmer fra to salmedigtere.

Næste gang mødes vi kl. 19.00-20.00 den:

4. april i Øsløs Kirke  
Karl L. Aastrup og Iben Krogsdal 

2. maj i Tilsted Kirke 
Salmebogen til hverdagsbrug  
v. biskop Henning Toft Bro 

Alle er hjertelig velkomne. 

»Stjernestund«
Vorupør Kirke torsdag d. 5. april kl. 17.30

»Stjernestund« – er en kort familiegudstjeneste 
i Vorupør Kirke. 
Efter gudstjenesten er der aftensmad for alle i 
Vorupør Kirkecenter kl. 18.15-19.30.
Arrangementet henvender sig til alle med bopæl 
i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester 
Vandet pastorat. Ønsker man at deltage i aftens-
maden som er gratis, skal man tilmelde sig. 
Tilmelding til: sognepræst Helle Sommer, 21 38 
86 65 eller hsk@km.dk – senest 3. april.
Vi håber at se mange børn, forældre, bedstefor-
ældre. Minikonfirmanderne og børnekoret 
medvirker. Med venlig hilsen 

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør- 
Vester Vandet pastorat

Sogneudflugt
 Torsdag d. 14. juni 2018
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Musik-Jørgen i Vorupør Kirke
»Waou ka’ man stadig opleve Musik-Jørgen?«, udtaler Lone Toft Nielsen,  
Vorupør MR-formand.
Ja, det ka’ man! For hver tirsdag spiller han musik med børnene  
i Vorupør Fribørnehave, og de slutter af med at holde  
koncert for os alle i Vorupør Kirke.
Åbent hus, når børn fra Vorupør Fribørnehave trommer,  
rangler, rasler, pauker. – Liturg Anne Marie Nande.

Hvornår: Vorupør Kirke tirsdag 8. maj kl. 17.00

Cash i kirken
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik 
og amerikansk musikhistorie, når sangeren Karsten 
Holm & band leverer »Cash i kirken«. En musikalsk 
fortælling om Johnny Cash og den evige kamp 
mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, 
der var en enorm drivkraft for ham som kunstner.
»Cash i kirken« handler om Johnny Cash og de 
indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som 
udmøntede sig i de formidable sange og fortolk-
ninger, han efterlod til denne verden.
Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæmo-
ner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde 
misbruget nede - den evige kamp mellem det gode 
og det onde. Det er fortællingen om, hvordan Gud 
redder ham, da han beslutter at begå selvmord i en 
grotte. Cash ser lyset (Guds lys), da hans egen lom-
melygte dør ud. Det er fortællingen om hans for-
hold til kærligheden, sin elskede og familien – og 
til de udstødte og de fattige. 
Cash var forkynder på sin egen måde, og hans efter-
mæle er historien om en kunstner med hundrede 
procent autenticitet. Musikalsk fokuserer »Cash i kirken« især på de sidste 10 år af Johnny Cash’ liv. 
Publikum vil opleve sange af Cash selv; men i lige så høj grad sangene som han fortolkede, af eksem-
pelvis Kris Kristoffersen, Hank Williams, Bruce Springsteen, Gordon Lightfoot og mange flere. 
Der vil også være nogle af de store hits i Cash’ velkendte »Boom Chicka Boom« stil så som »Ring Of 
Fire« og »Get Rythm«.
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Nyd 1001 P!NSE-pandekager fra levende bål 
med levende musik, orkester, kor og ord.

Glæd dig til en dejlig oplevelse og gudstjeneste. 
Duen er tegn på P!NSENS Gud, som vi er dus 
med. Det er Kristi gave. Vi ses i parken. Det er 
i Christiansgave. 

Mandag 21. maj kl. 11

... P!NSEduen lander på 
den nye scene, omkranset 

af majestætiske træer. 

Hjertelig velkommen!

P!NSE 
i PARKEN

Børnekor
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Til ALLE GLADE SANGFUGLE 
Sang & klang * Sjov & hygge * Frugt & juice 

       Vi mødes i Hundborg Sognehus om onsdagen kl 16-17 
Tilmelding organist Thomas Olesen:  40 15 82 80 eller 

mail@thomas-olesen.dk 
Kom og syng  Vi glæder os til at se dig  

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

22. marts kl. 14.30 Anne Marie Nande

 5. april kl. 14.30  Helle Sommer

19. april kl. 14.30  Unna-Pernille Gjørup

 3. maj kl. 14.30  Unna-Pernille Gjørup 

31. maj kl. 14.30  Anne Marie Nande

 7. juni kl. 14.30  Anne Marie Nande

21. juni kl. 14.30  Helle Sommer 

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  

Med kærlige hilsner 
Anne Marie, Helle, Janne og Thomas

www.hjvvvv-kirker.dk

Indskrivning for 
konfirmander 2018 

Kom forbi et kvarters tid en af de to dage og bliv 
indskrevet til konfirmandforløbet 2018-19.  
I vælger selv hvornår, det passer bedst.
Her dagene og tiderne
Onsdag 6. juni kl. 16.00-18.00
Torsdag 7. juni kl. 16.00-18.00

Jeg glæder mig til at møde jer, 
mange hilsner Anne Marie Nande Kraft

.

Konfirmationsdatoer
★  Hundborg 12. maj 2019
★  Jannerup 30. maj 2019
★  Vang 17. maj 2019
★  Vorupør 5. maj 2019
★  Vester Vandet 17. maj 2019
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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

Sommerpause  maj-juni-juli- august

Juletræstænding og  
æbleskiver i Hundborg

Børnehaven på julebesøg
i Hundborg Kirke

Luciaoptog   
i Hundborg Kirke



10

S E T  O G  S K E T

10

Julekoncert   
i Hundborg Kirke Julemanden   

i Vorupør Kirke

Juletræsfest  
i Vorupør

Luciaoptog   
i Vorupør Kirke
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1. søndag i advent, 
konfirmander Vang

Jul i Vang

Jul i Vang

Fastelavn 
i Hundborg

Børnekoret  
holder fastelavn  

i Vang Kirke

Fastelavn i 
V. Vandet 

Kirke
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Konfirmeres i ★ Hundborg  
Kirke 13. maj kl. 10.00:
• Simon Bangsgaard 
• Magnus Knattrup Sørensen

Konfirmeres i ★ Jannerup  
Kirke 10. maj kl. 10.00:
• Nellie Broe Johansson 
• Ida Vestergaard Kristensen
• Sara Nielsen 
• Louise Sørensen
• Maria Kloster Pedersen

Konfirmeres i ★ Vang  
Kirke 27. april kl. 11.00:
• Maia Ehlers Bloch
• Marie Svenningsen Futtrup 
• Sine Hillingsøe Lauritsen
• Amalie Østergaard 
• Markus Åkerström

Konfirmeres i ★ Vorupør 
Kirke 6. maj kl. 10.00:
• Sebastian Nicklas Andersen
• Linnea Boltz-Jensen 
• Camilla Ejsing Borregaard
• Helene Yde Brusgaard 
• Sofie Munk Harregaard
• Jolie Buyamba Kibawa
• Victoria Luxhøj Mörk 
• Vivian Khemita Thipyota

Konfirmeres i ★ Vester Vandet 
Kirke 27. april kl. 9.00:
• Freja Blaabjerg
• Søren Schouboe Kær 
• Marie Svanborg Pedersen

5-stjerne-pastoratets 
konfirmander
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Døbte

04.11.2017 Linea Kortegaard Møller Pedersen – Vester Vandet Kirke
19.11.2017 Villads Emil Jørgensen Bundgaard – Vorupør Kirke
21.01.2018 Sophie Korsgaard Thomsen – Vorupør Kirke
03.02.2018  Iris Suciu Sørensen – Vorupør Kirke

21.12.2017 Marketa Kudejova & Jesper Kloch Jørgensen – Vorupør Kirke

Viede

17.11.2017 Knud Jørgen Vangsgaard – Vang Kirke
02.12.2017 Sigfred Bang Nielsen – Hundborg Kirke
16.12.2017 Ragna Thomsen – Hundborg Kirke
06.01.2018 Eivind Jensen Futtrup – Vang Kirke
23.01.2018 Freddy Jensen – Thisted Sygehuskapel 
27.01.2018 Tove Hostrup Pedersen – Vang Kirke
O7.02.2018  Dorothy Ann Rebecca Child – Vang Kirke

Døde

K I R K E L I G E  H A N D L I N G E R
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Kære minikonfirmand …
Vi slutter af med minikonfirmand - søndag d. 6. maj 
kl. 14 med en Familiegudstjeneste i Hundborg Kirke.

Bagefter er der kaffe, saftevand, boller og kage i Sog-
nehuset.

I må gerne invitere forældre, søskende, bedsteforældre 
og en god ven til at komme og være med. 

Håber vi får en hyggelig dag sammen.

Mange hilsner 
Helle Sommer

Hver torsdag fra kl. 14-15.30 mødes minikon-
firmanderne i Hundborg sognehus. 

Børn i 3. klasse som gerne vil være minikonfir-
mand og som bor i enten Hundborg, Jannerup, 
Vang, Vorupør, Vester Vandet sogne. 

 
Minikonfirmanderne har aflsutning 6. maj
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Godt nytår til alle. Her i Hundborg fik vi virkelig 
sunget julen ind i kirken, med hjælp af Thisted 
folkekor, ledet af en yderst oplagt Henrik Juul 
Andersen. Mange tak til alle for en virkelig vel-
lykket aften.
Økonomisk kommer vi ud af 2017 med et stort 
underskud. Vi mærker nu virkelig effekten af de 
få kistebegravelser, med stærkt faldende indtæg-
ter på gravpasning til følge. En udvikling, der vil 
fortsætte og tvinger os til besparelser på driften 
af kirkegårdene, idet vi ikke ønsker at skære på 
de kirkelige aktiviteter. Ligeledes har vi haft vores 
nye graver Christian ansat i en periode sammen 
med Holger, så han kunne få lidt oplæring. Det 
har så kostet lønkroner, ligesom diverse kurser 
til vores medarbejdere. Derfor har vi besluttet en 
omstrukturering af personaleressourcerne, så de 
timer vi har, anvendes på en mere fleksibel og 
hensigtsmæssig måde og samtidigt nedsat antal-
let af de samlede medhjælpertimer. Det har så 
desværre bevirket, at vi må sige farvel til Mette 
og Else. Tak til dem for deres loyale indsats for 
kirkens sag igennem årene. Vi håber, at Mette 
finder et godt nyt arbejde og at Else vil nyde sit 
otium, hvis hun ellers kan sidde stille.
Betty Søgaard har ønsket at udtræde af Hund-
borg menighedsråd, tak for indsatsen. I stedet 
har Erik Kristensen, Jannerupvej 9, lovet at tage 
en tørn i rådet. Grundet videre studier har vi så 
desværre lige fået en opsigelse fra vores dygtige 
organist vikar Solvej d. 1. juli.  Ærgerligt at miste 
en så dygtig og musikalsk pige.
Datoen for sogneudflugten er fast-
sat til d. 14. juni. Og når det her 
læses, håber jeg så, at foråret så 
småt er på vej. Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
i Sognehuset kl. 19.00
14. marts   ·   11. april   ·   15. maj

Menighedsrådsmøder 
i Vang beboerhus 
22. februar kl. 19.00  ·  22. marts kl. 19.00 
18. april kl.18.00 (Vang kirke kirkesyn) 
efterfølgende Vang beboerhus

Godt nytår og velkommen til 2018. 

Først et lille tilbageblik. Søndag d. 3. december 
havde vi en fantastisk gudstjeneste med konfir-
manderne. De hjalp til med kirkegangen, så alle 
følte, at de var helt på hjemmebane (se hjem-
mesiden: www.hjvvvv-kirker.dk). 

I Vang ser vi frem til 2018 med spænding. Ma-
teriale og affaldspladsen til graverhuset skal laves. 
Tegningerne har været i gang længe, men nu sker 
det. Mureren går i gang så snart vejret tillader, 
til stor glæde, især for Hanne (graveren).  

Vi arbejder også med små forandringer inde i 
kirken. I dag bruges der ofte klaver til salmer og 
andre musikoplevelser. Vi har fået lov at fjerne 
øverste bænk i venstre side, så der bliver bedre 

plads til klaveret, men 
der mangler lidt pa-
pirarbejde, inden det 
kan gå i gang.

Menighedsrådsmøder 
i 2018, afholdes i be-
boerhuset. Alle møder 

er offentlige og Vang menighedsråd ønsker at se 
dig, hvis du har lyst. Der er altid en mødeindkal-
delse i våbenhuset en uge før mødedato.

Orientering: Kim Bloksgaard fratrådte Vang 
menighedsråd d. 23. november 2017. Stor tak for 
din kamp for Vang. Hjertelig velkommen til 
Anni Hoxer som indtræder.

Glædeligt forår, hvor livet pipper 
frem i naturen.

Anna Marie Møller

Hundborg  
og Jannerup Vang
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I skrivende stund er det koldt med snedækket jord 
og mange glæder sig sikkert over det skønne syn, 
samtidig med glæden over, at vi kan se frem til det 
spirende forår.  
De sidste måneder har budt på mange arrangementer 
i forbindelse med Vorupør kirke. Som før beskrevet, 
havde vi et godt arrange-
ment med Mortensaften 
og det er nu besluttet, at 
det bliver en tilbageven-
dende årlig tradition. I 
år er Mortensaften en 
lørdag, og vi har valgt at 
holde den om søndagen 
d. 11. november. Vi hå-
ber mange vil sætte 
kryds i kalenderen alle-
rede nu, så vi kan gen-
tage succesen med man-
ge deltagere.
December bød på flere 
skønne oplevelser. Den 
4. december havde vi 
atter fornøjelsen af trompetist Per Nielsen, som igen 
leverede en skøn kirkekoncert. En fantastisk musiko-
plevelse, med mange besøgende.
Lucia blev igen i år fejret sammen med Børnehuset, 
som altid en hyggelig eftermiddag med krybbespil i 
kirken og efterfølgende hygge i Kirkecentret.  Hermed 
en tak til alle som er sponsorer til dette arrangement, 
både til slik poser og boller, samt gevinster til ameri-
kansk lotteri. Alt overskud går til Børnehuset, så de 
kan lave nogle gode oplevelser med børnene. 
Decembers højdepunkt – juleaften oplevede vi en helt 
fyldt kirke og sikken en fantastisk oplevelse, samt så 
smukt det lyder, når så mange synger med på sal-
merne. 
Foråret/sommer byder ligeledes på flere aktiviteter 
omkring kirken. Først og ikke mindst konfirmationen 
den 6. maj hvor der er 8 konfirmander i Vorupør – Vi 
glæder os til at se dem på deres store dag og nyde 
feststemningen omkring dem og ønsker de får en 

fantastisk dag sammen med familie og venner.

Igen i år har vi valgt at afholde Natkirke i juli og 
august. Natkirke indeholder musikgudstjeneste, med 
lokale bands og efterfølgende en øl/sodavand og 
pølser.  Det var så flot besøgt sidste år, at vi tænker 
det skal gentages. Der vil komme mere information 

i næste blad. 

I skrivende stund er vi 
påbegyndt arbejdet med 
at planlægge kirketor-
vet. Planen er, at vi skal 
have væltet muren om-
kring kirken og dermed 
tilkendegive en større 
åbenhed til kirken. Lige-
ledes tænker vi også at 
det vil blive et anderle-
des smukt syn med nye 
omgivelser.

Vi har holdt møde med 
Bjørn Søndergård, vores 
lokale kunstner, som har 

nogle fantastiske ideer til, hvordan et Kirketorv kan 
se ud.  Vi arbejder videre med disse ideer og der skal 
findes en landskabsarkitekt, som kan arbejde videre 
sammen med Bjørn og os.

Vi vil nok engang gøre opmærksom på, at Kirkecen-
tret lejes ud via Birgitte Nordengård. Se kontakt op-
lysninger på siden med alle kontakter 
her i bladet. 

I ønskers alle nogle fantastiske forårs-
måneder. 

Lone Toft 

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
i Kirkecentret kl. 19.00
20. februar   ·   20. marts    
19. april   ·   22. maj
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Spejdernyt 

Velkommen i det nye år. Hos spejderne havde vi en 
rigtig god julestue. Tusind tak til alle jer der støt-
tede os. Ellers er vi startet godt op efter julepausen. 
Sidste søndag havde vi nytårsparade i Ø. Vandet 
Kirke. Først med kaffe og rundstykker for alle i 
spejderhytten og dernæst i kirken med faner. Der 
var tilmed barnedåb, så det var en festlig måde at 
starte det nye år på.

Her i den kommende weekend holder vi traditionen 
tro vores nytårsweekend for alle spejdere, søskende 
og forældre. I år foregår det i spejderhytten i Sennels.

Fastelavn er vi så småt gået i gang med at forberede. 

Tønderne skal males og maskerne skal ses efter, 
måske laves nye. Vi glæder os til at møde op først 
i V. Vandet Kirke og dernæst til tøndeslagning i 
Vandet Sognegård.

Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 
18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle 
er altid velkommen.

13.-15. april: 1. del i D.M. i spejder på Trevæld 
Spejdercenter – for de store spejdere.

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

Vester Vandet

2017 var et begivenhedsrigt år i Martin Luthers tegn 
– men der var faktisk også arrangementer, som ikke 
bar denne overskrift. Et par stykker af dem skal næv-
nes her.

I Vester Vandet holdt vi Mortens Aften, med andesteg 
og rødvin i den nyindrettede Konfirmandstue. Det var 
en utrolig skøn aften, som sagtens kunne tænkes at 
blive en fast tradition. Det var godt at se både kendte 
og knap så kendte ansigter. Det ligger fint i tråd med, 
at vi gerne vil åbne kirkens kontaktflade endnu mere 
op. Det blev en festlig aften med Thomas ved klaveret, 
så også sangstemmerne kunne trænes lidt. 

Søndag d. 17. december blev julen sunget ind i Vester 
Vandet sammen med Klitmøller Gospelkor. Det var 
en musikalsk aften i særklasse, og julestemningen 
bredte sig som en steppebrand! Hvis ikke før, så blev 
man i hvert fald nu klar til højtiden.

I skrivende stund er vejret tungt og regnfuldt og mør-
ket har svøbt sig om Thy. Men snart er foråret på vej, 
og nye initiativer venter forude. 

Menighedsrådet er i gang med at etablere sognefor-

middage i Konfirmandstuen for interesserede her i 
området. Det er et initiativ, vi ved, der er god grobund 
for, og vi er spændte på at komme i gang. En nær-
mere beskrivelse kan læses andetsteds i bladet. 

Desuden har vi taget fat på at organisere forskellige 
kirke-kulturelle arrangementer for indeværende år. Et 
af disse bliver ”Kirkebesøg” d. 7. juni. Arrangementet 
er Fortælling og Køretur, centreret om Vester Vandet 
og Klitmøller kirker. Engang var de to kirker jo et sogn, 
og det vrimler med gode fortællinger fra både nære 
og fjerne tider. Det bliver en spændende aften, som 
sætter lys på fortiden og spejler nutiden. Charlotte 
Boje H. Andersen fra Museum Thy er turleder.

Vi glæder os til at tage hul på de mange opgaver, og 
håber at se mange mennesker i Vester Vandet kirke og 
Konfirmandstue i 2018. Både de kend-
te ansigter, og forhåbentlig også flere 
nye.

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen
1. marts kl. 17.30    ·    12. april kl. 17.30
3. maj kl. 17.30    ·    11. juni kl. 17.30 



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

Se også møder på www.imthy.dk
Joh. 14,6: 

»Jesus sagde til ham: Jeg er vejen og sandheden og  
livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.«

Møder i missionshuset
Torsdag den 15. marts 
Pakkefest v. Henrik Dideriksen, Skive.

Torsdag den 12. april 
Møde v. Svend Taulborg, Struer. 

Torsdag den 17. maj  
Konfirmandfest v. Per Toftdahl, Vildbjerg.

Fredag den 8. juni 
Møde v. Lilian Risum, Visby.
Fredag den 22. juni  
Soldatervennefest v. Troels Moesgaard,  
Holstebro.

Møder på kredsplan
Onsdag og torsdag den 2.-3. maj 
Bibelundervisning i Vang v. Per Weber.
Torsdag til mandag den 14.-18. maj
Teltmøder i Vildsund.   

Legestue 
Hver tirsdag kl. 10.00-12.00, Hellebjerg 1.                                                                                                              
Alle fra 0 til 3 år er hjertelig velkomne til et par 
hyggelige timer.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 19. april Hos Elly og Richard  
Hove Nielsen, Trapsandevej 51.

Torsdag den 31. maj hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.

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

Missionsuge - Indre Mission
Møderne afholdes i Sognehuset.

Torsdag d. 5. april kl. 18.00 tale v. Heri Elttør, 
Aulum. Vi starter med fællesspisning – pizza.

Fredag d. 6. april kl. 19.00 tale og sang v. Nordthy 
Mandskor.
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Graver Christian Floutrup
tlf. 97 93 76 00
hjgraverkontor@
gmail.com

Hanne Holm 
Bloksgaard
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

Anna Marie Møller
Tlf. 24 98 36 11
ammolle@ 
hotmail.com

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

Thomas Bang 
Tlf. 28 22 81 06
Nimbus_52@ 
hotmail.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

Anni Hoxer
Tlf. 23 29 86 83
hkrogsgaard@os.dk

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@godmail.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

Erik Kristensen
tlf. 23 38 76 02 
fam_kristensen@
yahoo.dk

Stof til næste nummer for juni, juli og 
august bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
d. 9. maj. Bladet omdeles i uge 25 og 
gælder frem til og med uge 38.
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte 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



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.

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.

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard   

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
18. marts Maria bebudelse 09.00 AMN2 10.30 AMN
25. marts Palmesøndag 10.30 HSK       10.30 AMN           
29. marts Skærtorsdag 10.30 AMN8

30. marts Langfredag 15.00 HSK7,8

April
01. april Påskedag 10.30 HSK 09.00 HSK 10.30 AMN 09.00 AMN
02. april 2. påskedag 19.00 HSK5,8

05.april Stjernestund 17.30 HSK3,9

08. april 1. s. e. påske 10.30 HSK8

15. april 2. s. e. påske 10.30 HSK8

22. april 3. s. e. påske 19.00 CASH11 10.30 AMN         
27. april Bededag 11.00 AMN4 09.00 AMN4

29. april 4. s. e. påske 10.30 AMN8

Maj
06. maj 5. s. e. påske 14.00 HSK3,9 10.00 AMN4 10.30 HSK
08.maj Tirsdag 17.00 AMN10

10. maj Kr. himmelfart 10.00 AMN4

13. maj 6. s. e. påske 10.00 AMN4 10.30 HSK
20. maj Pinsedag 09.00 AMN  09.00 HSK 10.30 AMN 10.30 HSK
21. maj 2. pinsedag 11.006 11.006 11.006 11.006 11.006

27. maj Trinitatis 10.30 AMN 10.30 HSK          
Juni
03. juni 1. s .e. trin. 10.30 AMN      19.00 AMN5

10. juni 2. s. e. trin. 10.30 AMN1 19.00 AMN1

17. juni 3. s. e. trin. 10.30 HSK2 19.00 HSK1,5 10.30 AMN1,3

24. juni 4. s. e. trin. 09.00 HSK       10.30 HSK

AMN = Anne Marie Nande
HSK  = Helle Sommer Kjærgaard
Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30
www.hjvvvv-kirker.dk

1 = Kirkekaffe
2 = Altergang
3 = Børnekoret medvirker
4 = Konfirmation
5 = Musikgudstjeneste

6 =  2. pinsedag, fælles for hele Thisted 
Provsti, gudstjenesten foregår i 
Christiansgave, Thisted

7 = Liturgisk gudstjeneste
8 = Kirkebil for hele pastoratet

 9 =  Minikonfirmanderne med-
virker, Familiegudstjeneste

10 =  Musikgudstjeneste ved  
Vorupør Fri Børnehave

11 = Koncert


