
     

P ! N S E  I  P A R K E N  -  S I D E  11

N R .  6 2 1  •  77 .  Å R G A N G  •  J U N I  -  J U L I  -  A U G .  -  S E P T .  2 0 18

D E N  F L Y V E N D E 
K I R K E  -  S I D E  2 - 4

T E M A :  J A N N E R U P  
K I R K E  -  S I D E  2 - 3



2

T E M A

DEN FLYVENDE KIRKE FRA THY

Asger Grandjean- 
Thomsen, 98 år DEN NYE 

FUGLEKIRKE
Igen går de ældste forrest

- Du er en af de første, Asger, der er kommet 
forbi for at se fuglekirken. Hvordan startede din 
interesse for fugle og for kirken?

Asger: Min far tog mig med ud i Legindbjerge 
for at iagttage fugle. Det ligger 95 år tilbage, og 
siden har jeg været optaget af fuglenes liv. Det 
er blevet til masser af radioprogrammer i Radio-
MidtVest – især studier af Urfuglen. Det er en 
vild hønelignende fugl. For nogle årtier siden 
kunne den stadig observeres frit i naturen ved 
Ulfborg. Og så var jeg sognepræst i mange år. 
»Fuglekirken« bringer Guds skabelse og kirken 
tættere sammen.

Tove og Johannes 
ThinggaardTOTALSKADET

KIRKE REDDET
AF VENNER

5-stjerne-sognets (Vang) ældste
kirkegænger går forrest

I den stolte alder af 98 år besluttede vores ældste 
kirkegænger at støtte Fuglekirken.

- Johannes, du og din kone Tove var de første, som 
støttede Vorupør Fuglekirke. Hvad fik jer til det?

Johannes: Vi har altid været glade for Fuglekirken 
foran Vang præstegård. Nu skulle den genopbygges. 
Så havde vi naturligvis stor lyst til at bakke op om det 

– også økonomisk. Præsten har inviteret os på 
kaffe i »præstegårdscaféen«, som for øvrigt altid 
er åben. Vi glæder os til at sidde dér under pa-
rasollen, nyde en dampende kop kaffe og – 
kigge på vores alles Fuglekirke!



3

T E M AT E M A

DEN FLYVENDE KIRKE FRA THY
Theodor  
Jensen  
(Tip), 
87 år

FUGLEKIRKENS
BYGHERRE

Ideen opstod i Vorupør
- Hvordan fik du ideen til Fuglekirken?

Tip: Jeg har været meget engageret i kirken. Nåja, og efter et 
langt arbejdsliv samt to perioder i menighedsrådet, skulle jeg 
finde på noget til mit otium. Jeg så Vorupør Kirke med sin 
karakteristiske røde farve pege mod himlen som en pil, og 
tanken strejfede mig: »Hvorfor ikke lave en Fuglekirke?«

- Hvor mange Fuglekirker er det blevet til?

Tip: Jeg har bygget Vorupør Kirke hundrede gange – altså 
som fuglekirke, hi hi! 10 af dem finder man stadig lokalt her 

i Vorupør, Vang og Vangsaa. 
Nogle også i Norge og Sverige. 
Når turister falder for byen og 
kirken, ønsker de at få en bid 
med hjem. Sådan kom Vorupør 
Fuglekirke til Hamborg og an-
dre steder i Tyskland. En står 
også i Frankrig i nærheden af 
Paris.

- Passer det, at den også kom 
til at flyve?

Tip: En turist fra USA ville 
gerne have den med hjem. Des-
værre fandt vi ud af, at det ville 
koste 6.000 kr at sende den. Det 
var lige i overkanten. Derfor 
endte det med, at Fuglekirken 
fløj over Atlanterhavet – pakket 
ned som samlesæt. Derovre 
blev den sat sammen igen.

- Og hvor kom den til at stå?

Tip: Den landede helt over ved 
Stillehavet – i San Francisco.

Erik Førby fra Vorupør MR, brødrene Bjarne og Ivan Lauritsen. Ivan har stået for 
renoveringen af Fuglekirken ved præstegården. Den må man forbi og se. Derudover 
ses præsten. Alle i færd med at få Fuglekirken gjort klar til forårets fugle 
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Gøg dukker op med en tre meter lang gardinstang 
og sætter kurs mod en åben husdør. Hvad sker der? 
Selvfølgelig! Han prøver at komme ind med gar-
dinstangen på tværs! Og det går sååå galt!

En spøgefugl kom 
til kirken med en 
pind, der var tre 
gange længere end 
kirkeindgangen er 
bred. På alle mulige 
måder forsøgte den 
nye kirkegænger at 
komme ind i kirken 
– dog med pinden 
på tværs. Det gik 
ikke. Og hver gang 
hoppede kirkegæn-
geren skuffet op og 
ned og prøvede 
straks igen. Hvor 
menneskelige ko-
mikere efter tre for-
gæves forsøg ville 
have indset fejlen, 
blev spøgefuglen 
ved. Og ved. Og 
ved. Og ved. Ti gan-
ge! Selv om den 
hverken var Gøg 
eller en gøg, var den 
dog en rigtig sjov 
s t ær.  Held ig v is 
hændte der nu en lille ulykke. Da den skuffede stær 
hoppede op og ned for tiende gang, stødte pinden 
tilfældigvis ind i kirkevæggen, forskubbede sig og 
lå pludselig på langs i næbet. Nu gik det! Straks 
startede livets alvor og stæren flyttede ind med sin 
pind og byggede rede.

Hvor rart at sidde derinde bag Fuglekirkens varme 
vægge! Hvor rart at have et nyrenoveret tag over 
hovedet! Uden for kirken lurede djævelske farer. 
Over himlen kom en høg for at holde udkig efter 
stære, duer og andre byttefugle. 

Nede på jorden strakte en tigerstribet kat sine 
kløer ud og sendte glubske blikke op mod Fugle-
kirken.
Fare, fjendskab, flugt, gøre fortræd og blive gjort 

fortræd – det er vil-
kårene. Hver eneste 
dag præger de ny-
hedsstrømmen. 
Om de nu sidder i 
Det Hvide Hus, i 
Kreml, i Peking eller 
andre steder: Høge 
og duer kappes kon-
stant om fremtidens 
krig og fred. Bliver 
det ved i al evighed? 
Ikke når det går ef-
ter Skaberens plan. 
Guds ønske: Pante-
ren og kiddet skal 
være venner! Løven 
og kalven skal leve i 
fred! Og en lille 
dreng skal være i 
stand til at vogte 
dem med legende 
lethed!

Er det  naivt  og 
barnligt at satse på 
den slags kærlighed 
mellem alle og en-
hve r ?  Ja !  Me n : 

Him len ER naiv! Vores adgangsbillet til det evige 
liv ER, at vi er som »børn«! Gud ER kærlighed! Af 
gode grunde er det ikke høgen, men duen, som står 
for Helligånden. Panteren, løven, høgen og de 
voksne må føje sig efter kiddet, kalven, duen og det 
barnlige! Når vi har denne herlige naive tro, slår 
himlens evige kirke sine porte op! Og der vil ikke 
komme noget på tværs.  Anne Marie Nande Kraft

T E M A

KUNSTEN AT KOMME IND I KIRKEN

Som fotoet viser, er Fuglekirken blevet et stort tilløbsstykke. 
Talrige bevingede kirkegængere besøgte 5-stjerne-sognene i 
ånden: Mesterfiskeren Pelikan - morgensangeren Hane fra 
Kyklikyen - kondiløberen Struds - Kong Havørn fra Sølandia - 
Hans Høghed Fyrst Vingesus II af Næb og Kløer fra Rovfuglien.

Fotos: Fuglekirken (A. M. Nande), hanen (Eric Guinther in Hawaii), duehøgen (Nor-
bert Kenntner), pelikanen (’Mike’ Michael L. Baird from Morro Bay), strudsen (Frank 
Liebig), havørnen (Uclax) (at Danish, German, American Wikipedia).
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

22. juli 21.00 NATKIRKE Vorupør Kirke

05. august 13.00 Gudstjeneste på tysk Vorupør Kirke

12. august 21.00 NATKIRKE Vorupør Kirke

19. august 10.30 Musikgudstjeneste Vang Kirke

19. august 19.00 Koncert Vester Vandet Kirke

26. august 14.00 Friluftsgudstjeneste Tvorup Kirkeruin

02. september 14.00 Gudstjeneste, kirkekaffe, kirkegårdsvandring Hundborg Kirke, Sog-
nehus og Kirkegård

02. september 13.00 Gudstjeneste på tysk Vorupør Kirke

05. september 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

12. september 09.30-11.30 Sogneformiddage i Vester Vandet  
med Anne Marie Nande

Vester Vandet 
konfirmandstue

16. september 10.30 Høstgudstjeneste, kor, kirkefrokost, 
menighedsmøde

Vester Vandet kirke 
og konfirmandstue

16. september 14.00 Høstgudstjeneste og kirkekaffe Jannerup Kirke

23. september 10.30 Høstgudstjeneste og kirkefrokost Hundborg kirke 
og Sognehus

23. september 14.00 Høstgudstjeneste, børnekoret og kirkekaffe Vang Kirke

27. september 19.00 Høstfest i Hundborg sammen med Borgerforeningen Hundborg Sognehus

30. september 10.30 Høstgudstjeneste og kirkekaffe Vorupør Kirke

03. oktober 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

04. oktober 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Vorupør Kirkecenter

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
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Kirkerummet kan  

bruges på andre tidspunkter 

end søndag formiddag

Natkirke i Vorupør
Et aften-samvær i kirken, hvor elementer fra 
gudstjenesten mødes med musikalske udtryk, som 
vi ikke ellers oplever i kirken. Bøn, bibellæsning, 
digte, salmesang, at tænde et lys for sig selv eller 
andre. Vi vil høre digte af Tove Ditlevsen og sange 
af Anne Linnet denne aften.

Jeanette Klitgaard-Lund  som bor i Hundborg vil 
fortolke Anne Linnet sange, og det bliver en fælles 
følelse, når hun inviterer dig med på en rejse til 

barndommensgade, 
hvor du møder en ven 
med det samme blik, 
eller bliver forelsket i 
én, der er smuk og 
dejlig, taber hjertet og 

går i tusind stykker. Så er det godt at beskue ver-
denen fra sit akvarium. 

Menighedsrådet inviterer efterfølgende alle på 
kaffe, pølser, sodavand og en øl. 

Stemningsfuld musik, lystænding, bøn, tekstlæs-
ning, nyere salmer ...

Unge musikere med baggrund i Thy leverer musik-
ken.  Gruppen Krain spiller kendte og egne 
numre inde for genren Indierock. 
Glæd dig til evergreens, ørehængere, engelske 
sange, som du kender, af Leonard Cohen, Elton 
John ...

Bagefter sørger frivillige for hotdogs, pølser, brød, 
vand og øl – oplev sommer-feeling i Vorupør 

Søndag 22. juli kl. 21 Søndag 12. august kl. 21

Krain

UNDER URET 
i Vester Vandet Kirke

Musikgudstjeneste i Vang Kirke
Søndag den 19. august

Med den tyske sopran Nicole Tschaikin og organist Thomas Olesen.

»Sweeter than roses« – musik fra det 17. og 18. århundrede.

Sange og arier af: Henry Purcell, Johann Sebastian Bach og Georg 
Friedrich Händel.

Kl. 10.30: Musikgudstjeneste i Vang Kirke.
Kl. 19.00: Koncert i Vester Vandet Kirke

 »Under uret« – musik fra det store standerurs tid. Fri entré.

Nicole  
Tschaikin



7

D E T  S K E R

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

Juli  Sommerferie

 9. aug. kl. 14.30 Anne Marie Nande

23. aug. kl. 14.30 Anne Marie Nande

 6. sept. kl. 14.30  Anne Marie Nande

20. sept. kl. 14.30  Helle Sommer

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  

Med kærlige hilsner 
Anne Marie, Helle, Janne og Thomas

Søndagstilbud til turister og alle andre. Turist-
præsten tager til Vorupør! To gange i løbet af 
sommeren er der dansk gudstjeneste på tysk! 

Søndag 5. august kl. 13 
Søndag 2. september kl. 13

Vi bruger den nye tysk-danske salmebog. På 
den ene side står salmerne på tysk, på den 
anden er de samme på dansk. Tænk: Der syn-
ges samtidig dansk og tysk! 

Herzlich wilkommen  
in Vorupør Kirche! 

Wir freuen uns  
über deinen  
Besuch.

Gudstjenester på tysk / 
Deutsche Gottesdienste

5 stjerne-pastoratets Børnekor
opstart 15. august

I efteråret 2017 startede 5 stjerne-pastora-
tets nye børnekor. Efter en succesfuld 
første sæson er vi nu klar til at tage hul på 
en ny. Vi vil meget gerne have flere børn 
med i koret! Børn og unge i alle aldre er 
velkomne! Koret øver om onsdagen kl. 
15.30-17.00 i Hundborg Sognehus. Alle 
børn skal ikke være 
til stede i hele denne 
periode. Jeg har delt 
børnene op efter al-
der, så de møder på 
lidt forskellige tids-
punkter. Kontakt 
mig for nærmere 
information. Første 
øvegang efter som-
merferien er onsdag 
den 15. august. 

Udover onsdags-øvegangene medvirker 
koret ved gudstjenester og i andre sam-
menhænge med jævne mellemrun. Tid og 
sted for disse optrædener meddeles i god 
tid, så man har mulighed for at reservere 
de pågældende tider. Forældre bedes til-
melde interesserede børn direkte til mig 

på tlf. eller mail 
senest den 13. au-
gust. I er også me-
get velkomne til at 
kontakte mig, hvis I 
har spørgsmål.

Thomas Olesen, 
organist.

Tlf. 40 15 82 80  
 Email: mail@ 

thomas-olesen.dkVi vil gerne have flere børn med i koret
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www.hjvvvv-kirker.dk

Gudstjeneste ved  
Tvorup Kirkeruin

Søndag den 26. august kl. 14.00

Traditionen tro afholder 5-stjerne-pastoratet 
igen friluftsgudstjeneste på den smukke Tvo-
rup Kirkeruin i august måned. I år prædiker 
sognepræst Helle Sommer Kjærgaard, og vores 
organist Thomas Olesen lader denne dag org-
let hvile og svinger i stedet bratschen, så sal-
mesangen kan løfte sig i det fri. 

I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten 
til Vang Kirke.

Kirkegårdsvandring 
i Hundborg

Søndag den 2. september kl. 14.00

Hundborg-Jannerup menighedsråd inviterer 
på kaffe i Sognehuset efter gudstjenesten. Her 
vil vi høre om de tanker som menighedsrådet 
og graver Christian Floutrup gør sig i forbin-
delse med en udviklingsplan for kirkegården. 
Der bliver færre og færre jordbegravelser og 
derfor ønsker man at udarbejde en plan for 
kirkegården fremadrettet. 

Efter kaffen går vi en tur på kirkegården og 
graveren fortæller om nogle af de planer man 
har. Det vil også være dejligt at høre, hvad 
menigheden kunne forestille sig i forbindelse 
med forandringen af dele af kirkegården.

Hundborg og Jannerup Menighedsråd

Sogneformiddage  
i V. Vandet konfirmandstue 

Med sang, fortælling, foredrag og der vil være kaffe på kanden

Onsdag den 12. september kl. 9.30-11.30 vil Anne Marie Nande fortælle 
om sine seneste udgivelser. Kom og hør om Lille You’s bedrifter, når hun 
læser op fra »Roaaar Brøøøl« og »Spring Sprøjt«. 

Efterfølgende onsdag den 10. oktober og  
onsdag den 14. november kl. 9.30-11.30.

På godt gensyn og venlig hilsen  
Vester Vandet Menighedsråd



D E T  S K E R

9

Babysalmesang i Vorupør Kirke
Organisten og præsterne tilbyder babysalmesang 
tirsdage kl. 10.30-11.30 med start den 4. september 
2018. Sted: Vorupør Kirke.

Til babysalmesang synger vi vuggeviser, salmer, hører 
orgelmusik, laver sanselege og mange 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 mødre-
gruppe og mødes en ekstra gang.
Tilmelding foregår direkte til organist Thomas Olesen 
på mail: mail@thomas-olesen.dk eller telefon 40 15 

82 80. Vi beder om tilmelding senest den 28. august.
Alle babyer og forældre er hjertelig velkomne.

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

Høstgudstjeneste
V. Vandet Kirke søndag den 16. september kl. 10.30 med Jetsmark Kirkes Ungdomskor 

Ved høstgudstjenesten i V. Vandet får vi besøg af 
Jetsmark Kirkes Ungdomskor, som består af 10 
dygtige sangere fra 7. kl. og opefter. Koret startede 
i marts 2018 og medvirker sammen med kirkens 

juniorkor ved gudstjenester og koncerter i Jetsmark 
Kirke. Koret synger flerstemmige satser og er stif-
tet af den nye organist ved Jetsmark Kirke, Doris 
Kjærgaard, som også er leder af kirkens andre kor.

Glæd jer til at høre Jetsmark 
Kirkes Ungdomskor
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Konfirmanderne i Luthers fodspor

Cash-koncert i Hundborg Kirke
Carsten Holm & Band trak en fyldt kirke 22. april. De formåede med deres musikalitet at få Thyboerne 
op af stolene, så hele kirken summede af glade – rokkende – klappende koncertgæster, hvor bandet fy-

rede den maks af med deres finurlige optræden og 
dejlige sang.
Det var en forrygende skøn aften hvor Carsten og Ban-
det levende fortalte om Johnny Cash’s liv med op og 
nedture, samt fortolkede hans sange på forbilledligt vis. 
Tusind tak.
Med den enorme opbakning, har vi fået mod på flere 
koncerter, så har I et godt bud på solister/band til næste 
år, hører vi gerne fra jer.

Hundborg & Jannerup Menighedsråd Bandet gav den gas i kirken

To af årets herlige  
konfirmander – Jolie og  

Vivian øver – deres bønner.

Efterfølgende 
pålægskage- 

mænd til alle.

Rendsammen i Bach-gear! Anton  
Svenning Jensen på violin, Steen Oluf 

Karlsen på tværfløjte, Inger Rasmussen 
på klaver, Francesc Gomez på cello.

Det myldrede med mange munke,  
som hamrede moderne teser op  

i Hundborg Kirke.
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Julius Holst fra Tømmerby 
messer under altergang.

Over 100 korsangere ankommer. Drenge-
Mandskoret, Nordvestjysk pigekor, Tilsted 

og Hansted Kirkers pigekor og deres 4 
korledere sammen med FDF-orkestret.

Anne Marie Nande Kraft prædi-
ker om Helligånden, der som en 

due flyver over alle grænser...

KFUM-spejdere og 
FDF hjælper folk 
med at bage 1001 
pandekager, som 
Suzanna Child 

Andersen fra Vang 
havde lavet Mose-

bøllemarmelade til, 
uhmmm det  

var godt!

Folk strømmer til de 5 stationer, hvor 10 præster 
fra Thisted Provsti sørger for nadveruddeling.

Gudstjeneste i naturens katedral …
… 700 kirkegængere til P!NSE I PARKEN

P!NSE i PARKEN
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5-stjerne-pastoratets 
konfirmander

Konfirmeret i 
 ★ Hundborg Kirke 13. maj
Fra højre: Simon Bangsgaard, Mag-
nus Knattrup Sørensen.

Konfirmeret i  
★ Jannerup Kirke 10. maj
Bagerst fra højre: Ida Vestergaard 
Kristensen, Maria Kloster Peder-
sen. Forrest fra højre: Nellie Broe 
Johansson, Louise Sørensen, Sara 
Nielsen.

Konfirmeret i  
★ Vang Kirke 27. april
Bagerst fra venstre: Maia Ehlers 
Bloch, Markus Åkerström, Sine 
Hilligsøe Lauritsen. Forrest fra 
venstre: Marie Svenningsen Fut-
trup, Amalie Østergaard.

Konfirmeret i  ★ V. Vandet Kirke 27. april
Bagerst fra venstre: Søren Schouboe Kær 
Forrest fra venstre: Freja Blaabjerg, Marie 
Svanborg Pedersen.

Konfirmeret i  ★ Vorupør Kirke 6. maj
Bagerst fra venstre: Sebastian Nicklas Andersen, Victoria Luxhøj 
Mörk, Linnea Boltz-Jensen, Camilla Ejsing Borregaard. 
Forrest fra venstre: Sofie Munk Harregaard, Vivian Khemita 
Thipyota, Jolie Buyamba Kibawa, Helene Yde Brusgaard.
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Døbte

24.02.2018  Thilde Hedegaard Poulsen – Hundborg Kirke
25.02.2018 Elias Borregaard Schultz – Hundborg Kirke
18.03.2018 Marius Normand Bislev – Vorupør Kirke
22.04.2018 Martinus Vigsø Nordensgaard – Vorupør Kirke
22.04.2018 Sara Nielsen – Vorupør Kirke
22.04.2018 Malte Nielsen – Vorupør Kirke 

08.02.2018 Jens Mathias Madsen – Vorupør Kirke
21.02.2018 Helga Cecilie Sørensen – Hundborg Kirke
10.03.2018 Erica Maibritt Carlsson – Vorupør Kirke
17.03.2018 Gerda Mejlsøe Guld – Vester Vandet Kirke
28.04.2018 Anker Emil Sunesen – Vorupør Kirke
18.05.2018 Lis Harbo – Vorupør Kirke
26.05.2018 Kirsten Krogsgaard Fink – Vorupør Kirke
31.05.2018 Gerda Kathrine Høg – Hundborg 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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Stjernestunder  
med minikonfirmanderne

Tak for saftevand 
og boller.
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N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

Som nyt medlem i Vang menighedsråd har jeg 
lovet at skrive et lille indlæg. 

For snart to år siden op til det sidste valg, 
spurgte min søde nabo Anna Marie Møller, om 
jeg ikke ville med til opstillingsmødet i Vang 
Beboerhus. Jeg tænkte, at det kunne være meget 
interessant, så jeg tog med. 

Som mødet skred frem blev der opstillet kandi-
dater og suppleanter, men til slut manglede den 
sidste suppleant. Jeg blev spurgt og tænkte, at det 
kunne der da ikke ske noget ved, og glemte alt 
om det. Sådan skulle det ikke gå. 

I december 2017 blev jeg ringet op af vores kon-
taktperson Tove Nielsen, som spurgte om jeg var 
villig til at træde til, da en af menighedsrådsmed-
lemmerne ønskede at stoppe. Da jeg allerede på 
det tidspunkt vidste, at jeg ville gå på pension pr. 
1.marts  2018 fra Sparekassen Thy, sagde jeg ja. 

Så nu er jeg godt i gang med at sætte mig ind i, 
hvad det hele handler om. Jeg er blevet kasserer 
samt medlem af præstegårdsudvalget. Hvad kas-
sererjobbet angår, er jeg glad for, at jeg har 45 års 
erfaring i Sparekassen Thy, så tal er ikke ukendt 
for mig. I Præstegårdsudvalget er jeg mere på 
gyngende grund, men det er jo erfarne folk som 
jeg lytter til, og forhåbentlig bliver klogere af.

Til slut vil jeg blot sige, at for mig 
er det meget spændende og lære-
rigt at prøve kræfter med.

God sommer til alle.
Anni Hoxer

Hundborg  
og Jannerup Vang
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Menighedsrådsmøder 
i Vang Beboerhus kl. 19.00: 
22. august  ·  26. september

Vi har afholdt kirkesyn i Hundborg og Jannerup, 
dog uden at finde de store overraskelser. Vi debat-
terer to høje træers skæbne på den ny kirkegård 
i Hundborg.  

Vi har sendt en uformel ansøgning til provstiet, 
om muligheden for at få et depotrum som til-
bygning til Sognehuset. Overskydende borde og 
stole i salen giver et rodet indtryk og en besvær-
lig proces ved gulvvask osv. samt at personalet 
mangler plads til rengørings artikler etc.

Og endelig får vi gang i nybygning af servicebyg-
ning i Jannerup. Heldigvis med meget lokale 
håndværkere, da vi forsøger hele tiden at holde 
arbejder så lokalt som muligt, så dejligt at få af-
sluttet en meget lang proces.

På personalesiden har vi ansat Marie Jensen som 
it-medarbejder. Hun skal vedligeholde hjem-
mesiden og servicere præsterne med plakater etc. 
Vi har også ansat Gitte Pedersen som service-
medarbejder. Begge i begrænset timetal. Tanken 
bag er at give Christian flere timer ude på kirke-
gården efter eget ønske. Velkommen til de to nye.

I forbindelse med gudstjenesten den 2. septem-
ber kl. 14 afholder vi kirkegårdsvandring med 
kaffe i Sognehuset. Med det stærkt reducerede 
antal kistebegravelser får vi mere og mere friplads 
på kirkegårdene. Vi vil gerne oprette andre grav-
former i disse områder, så mød op og kom med 
dine forslag, de er hjertelig velkomne. Kommer 
der mange gode forslag, kan vi 
måske arrangere en sogneaften om 
temaet.

God sommer til alle. 

Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
i Sognehuset kl. 19.00: 
15. august  ·  12. september 
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I skrivende stund er foråret over os på smukkeste vis, 
og den var med til at gøre konfirmationsdagen den 
6. maj i Vorupør ekstra smukt.

Vi undgik heldigvis både strejke og lockout, som på 
et tidspunkt truede med at gøre konfirmationsdagen 
til en noget anderledes 
dag. Men heldigvis 
blev det ligesom det 
plejer med flag, ud-
smy kning ,  musik , 
sang, glade konfirman-
der, stolte forældre og 
en præst i hopla.

Vi håber alle havde en 
uforglemmelig dag.

Der har været flere 
glædelige begivenhe-
der i kirken. I april 
havde vi stjernestunds-
gudstjeneste, hvor mi-
nikonfirmanderne 
havde afslutning, og i 
den forbindelse var med til at afholde gudstjenesten.  
Dejligt initiativ. I samme forbindelse var børnekoret 
til stede for at vise, hvad de havde lært. Rigtig dejligt 
at der er ved, at blevet etableret et godt børnekor i 
vores kirker – håber flere vil melde sig til.

Efter gudstjenesten var der fælles spisning i Kirke-
centeret med spaghetti og kødsovs – her var der 
rigtig mange mødt op. Selvskrevet var minikonfir-
manderne, børnekoret samt deres forældre, men 
også andre med interesse i arrangementet omkring 
kirken var mødt op – og rigtig dejligt, at der er så stor 
en opbakning og med så bred en aldersspredning. 

I maj var der musikarrangement i kirken, som Bør-
nehuset have lånt til lejligheden. De havde sammen 
med Musik Jørgen lavet en koncert, som de optrådte 

med for familie og venner – efterfølgende var de i 
Kirkecentret til fællesspisning. 

Vi gentager i år succesen med natkirke, hvor der er 
musikalske indslag og der serveres en øl og pølser 
efterfølgende. Sidste år var vi ca. 100 mennesker til 

de to natkirker og hå-
ber på samme opbak-
ning igen i år.

Fantastisk at kirken og 
centret bliver brugt på 
den måde, og vi håber 
på mange flere af så-
danne arrangementer.

Vinteren har været 
længe om at slippe sit 
tag i år og derfor var 
frosten en udfordring, 
da vores medarbejdere 
skulle tage gran af. 
Flere har oplevet at det 
skete senere end van-
ligt, men det var grun-

det vejret at det ikke var muligt. 

Der arbejdes stadig i menighedsrådet på at finde en 
løsning på renovering af området omkring kirken, 
planen er at muren skal ned, og at der skal laves et 
torveområde. Vi håber at kan fortælle 
mere uddybende i næste nummer af 
Kirkenyt.

God sommer til alle.
Lone Toft 

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
i Kirkecentret kl. 19.00:
21. august  ·  18. september
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Spejdernyt 

Hos spejderne har vi taget imod foråret med kys-
hånd. Vi havde et velbesøgt gruppemøde, general-
forsamling, hvor alle børns forældre var til stede. 
Da et par af de  »gamle« grupperådsmedlemmer 
ønskede en pause, skulle der vælges nogle nye. Det 
gik smerte frit, og et nyt grupperåd er sat. Udendørs 
aktiviteterne er for alvor i gang. Vore store spej-
dere har lige været til D.M. i spejder, og klarede sig 
rigtig godt. Vores bålhytte bliver flittigt brugt. Al-
lerede nu, har vi haft flere overnatninger.
Kr. Himmelfartsdag var vore bævere og ulve fra 
hele Thy på tur. I år foregik det i Kristians Gave i 
Thisted. Spejderne fra Thisted og Vandet stod som 
arrangør med naturen som tema.

Vores sommerlejr kommer  
til at foregå for alle i uge 28.

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.

27. juni: Fælles sommerferieafslutning 18.30. Vi 
mødes ved spejderhytten – for alle.

Juli: Uge 28, Sommerlejr for alle.  

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

Vester Vandet

Nu blomstertiden kommer…  Sommeren står atter for 
døren! I skrivende stund blomstrer påskeliljerne i 
Vester Vandet på sidste vers, for at give plads til som-
merens flor. Det summer af liv og aktivitet i og om-
kring kirken. 
Sogneformiddagene viste sig at være en vældig succes, 
og initiativet vil fortsætte igen fra september. Vi er 
glade for, at så mange har vist interesse. Dog kan det 
med det samme siges, at der er plads til endnu flere 
deltagere, så der er ingen grund til at holde sig tilbage.
Konfirmandstuens  sidste finish er i fuld gang, der skal 
nemlig lydisoleres. Det skulle gerne være klart til 
næste sogneformiddag, hvor lyden helt sikkert har 
fået bedre vilkår.
En af de større opgaver har været at tilrettelægge ef-
terårets kalender sammen med andre ansatte.  Der er 
flere spændende ting på programmet, både foredrag 
og musik m.m. Noget vil måske være sammenfal-
dende med udgivelsen af næste kirkeblad, så hold øje 
med info i lokalavisen også. Vi vil dog nævne Som-
merkoncerten den 19. august, hvor kirken vil danne 

ramme om et skønt program med sopran og orgel. Vi 
regner med, at Sommerkoncerten bliver en fast årlig 
begivenhed, og kommer til at hedde »Under Uret« – 
med nyt program hver gang.
Kirkerummets lysekroner står foran en større renove-
ring og oppudsning hos gørtleren. Af samme grund 
vil Vester Vandet kirke være uden belysning i perioden 
2.-26. juli 2018. Kirken kan altså besøges og bruges, 
men i de pågældende to uger vil der helt klart mangle 
noget. Det hele vil atter stå klart til høstgudstjenesten 
d. 16. september. Ved den lejlighed inviteres der bag-
efter til kirkefrokost og Menighedsmøde i Konfir-
mandstuen. Her håber vi at se rigtig mange mennesker. 
Man kan til enhver tid møde medlemmer fra menig-
hedsrådet, og alle vores møder er åbne. Men Menig-
hedsmødet er den årlige anledning, hvor folk, både 
kirkevante og nye, nysgerrige beboere 
i Vester Vandet kan møde menigheds-
råd og præster og få en god snak om 
kirken og dens virke. Vel mødt!

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen kl. 17.00:
2. august  ·  6. september 



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

Lørdag den 23 .juni kl. 14.00 
Hos Ingeborg, Mellemvej 11.                       

Opstart igen lørdag 4. august i Missionshuset  
den 21. august – 4. september.
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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. 3,17: 

»For Gud sendte ikke sin søn til verden 
for at dømme verden, men for at verden skal  

frelses ved ham.«

Møder i missionshuset
Fredag den 22. juni 
Soldatervennerfest v. Troels Moesgaard,  
Holstebro.

Fredag den 29. juni 
Grillaften ved bålpladsen på Boligvej. Grillen er 
klar kl. 18. Medbring selv mad og drikkevare.

Torsdag den 16. august 
Møde v. missionær Simon Overgaard, Lemvig.

Møder på kredsplan
Fra fredag den 20. juli til fredag den 27. juli 
Hurup bibelcamping. 

Legestue 
Hver tirsdag kl. 10.00-12.00, Hellebjerg 1.                                                                                                             

Alle fra 0 til 4 år er hjertelig velkomne til et par 
hyggelige timer.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 30. august Hos Ingeborg og Knud, 
Mellemvej 11.  Romerbrevet 3. kap.

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.
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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 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
ammoller@ 
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

Udlejning af Vorupør 
Kirkecenter:
Birgitte  
Nordensgaard
Tlf. 21 55 24 48
bib.nordensgaard@
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 sept., okt. og 
nov. bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
d. 9. august. Bladet omdeles i uge 38 og 
gælder frem til og med uge 46.
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.

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet

Juni
24. juni 4. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK
Juli
01. juli 5. s. e. trin.  10.30 HSK 09.00 HSK
08. juli 6. s. e. trin. 10.30 HSK8

15. juli 7. s. e. trin. 10.30 HSK8

22. juli 8. s. e. trin. 10.30 AMN 21.00 HSK1,6

29. juli 9. s. e. trin. 10.30 AMN8

August
05. aug. 10. s. e. trin. 10.30 AMN 13.00 AMN7

12. aug. 11. s. e. trin. 21.00 AMN1,6 10.30 AMN
19. aug. 12. s. e. trin. 10.30 AMN 10.30 HSK1,12 19.001,11

Koncert  
26. aug. 13. s. e. trin. 09.00 AMN         14.00 HSK5 10.30 AMN

September
02. sept. 14. s. e. trin. 14.00 HSK1,10 13.00 AMN7

09. sept. 15. s. e. trin. 10.30 AMN8                 

16. sept 16. s. e. trin. 14.00 AMN1,2,3 10.30 
AMN3,4,9,13

23. sept 17. s. e. trin. 10.30 HSK3,4    14.00 HSK1,3,13

30. sept 18. s. e. trin. 10.30 HSK1,3 09.00 HSK

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

1 = Kirkekaffe
2 = Altergang
3 = Høstgudstjeneste
4 = Kirkefrokost
5 =  Friluftsgudstjeneste, Tvorup kirkeruin

 6 =  Natkirke
 7 = Tysk gudstjeneste
 8 = Kirkebil for hele pastoratet
 9 =  Menighedsmøde
10 = Kirkegårdsvandring

11 = Koncert
12 = Musikgudstjeneste
13 = Kor/børnekor
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