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Fortælleren over alle fortællere

Gud er vores far. 

At vi har en fælles far, betyder, at vi 
er børn.

Ifølge trosbekendelsen er han him-
lens og jordens Skaber. I den egen-
skab er han en fortæller som forfat-
teren til Fyrtøjet og Prinsessen på 
ærten.

Gud gør, hvad en god far nu engang 
gør. Han fortæller sine børn en 
historie. 
Fyrtøjet er en historie, som er skabt 
ved ord. Sådan bliver også Guds 
historie skabt ved ord. Men ved 
Guds Ord. 
Gud er fortælleren over alle fortæl-
lere. Han fortæller ikke en lille hi-
storie, men verdenshistorien. Den 
rummer alle andre historier – også 
din og min livshistorie.

For mig er der tale om to synsvink-
ler, som supplerer hinanden – 
skabningens og skaberens.
Skabningen – soldaten i Fyrtøjet 
– oplever mødet med heksen som 
en tilfældighed. Uden at tænke så 
meget marcherer han – én to, én 
to – hen ad landevejen. Han aner 
intet om heksens eksistens. Rent 
tilfældigt står hun så der.
Men skaberen – H. C. Andersen 
– ved, at det er alt andet end tilfæl-
digt. Han har på forhånd tænkt 
mødet mellem soldaten og heksen 
igennem og skræddersyet det. El-
lers kom eventyret slet ikke i gang.

Anne Marie Nande 
Kraft læser op 

Verdens suverænt bedste detek-
tiv! I »Lille You som detektiv« 
løses gåden om byens værste ty-
veknægt.

Lærer vi ikke det stik  
modsatte i skolen? At livet 
blev til ved evolution og 
tilfældigheder?

Hvem er Gud? Hvad laver Gud?

Hvem er vi?

Hvad er Gud?
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Fortælleren over alle fortællere
Han er Guds søn og bringer os 
glædelige nyheder. Der er talløse 
klenodier i hans budskab, vi kan 
være superglade for. Det glædelig-
ste er, at han har overvundet døden 
for os alle. Og at han en skønne dag 
fører os hjem til sit herlige rige, 
hvor vi nyder evigt liv med evig 
sundhed og evig lykke. Når vi følger 
hans brugsanvisning, springer 
døren til himmeriget op.

Overhovedet ikke. Han mener selv: 
‘Mit åg er let – det rene barnemad!’

Hans vejledning lyder: Vend om og 
bliv som børn, så kommer I ind i 
Himmeriget! Barnet og himmeriget 
hører sammen. Selvfølgelig er det 
kun muligt med Guds nåde. Og det 
er pointen. Når Guds nåde nærmer 
sig, mærker vi det, ved at vi begyn-
der at værdsætte, pleje og styrke 
barnet i os. Vel at mærke ikke det 
barnagtige i os, men det barnlige. 
Det er den inderste kerne, vi kristne 
skulle værne om! Og det barnlige 
er nu engang nemt – en barneleg!

Ved at vi sætter fokus på det. Så er 
vi på rette kurs. For at fremme Je-
sus-ordet »Vend-jer-om-og-bliv-
som-børn«, har vi startet en Lille 
You-fanklub. Målet er at kvikke det 
barnlige i os op ved at skrive histo-
rier om Lille You. De henvender sig 

også til den modnere forstand. 
Billederne og historierne i bøgerne 
er spækket med humor, sjove ting 
og mirakler, som sætter det barn-
lige i centrum i skikkelse af en 
barnlig helt – Lille You. Ved at vi 

som voksne fordyber os i de naive 
illustrationer og i Lille Yous sjove 
undergerninger, genoplever og 
genopliver vi vores fælles kerne – 
det barnlige i vores sjæl. Gevinsten: 
I vores indre bliver vi lidt mere 
»som« børn.

Børnebøgers typiske læsere er 
børn. Men bliv-som-barn-ordet 
taler til voksne. Det er os voksne, 
som skal »vende om« og gå i den 
rette retning. Målet er ikke, at vi 
fysisk set skal være børn, men at vi 
skal være som børn. Lidt sådan er 
det med Lille You-historierne. De 
er stilet til voksne og kræver om-
vendelse. Vores superkloge voksne 
forstand må for en stund være vil-

Enhver undrer sig over Lille You’s 
ridetur på en delfin. Hvordan gik 
det til? »Spring Sprøjt« opklarer 
mysteriet!

Stor mystik om Lille You. Alle spørger: Hvad er hemmeligheden bag 
løver ne og ham? »Roaaar Brøøøl« afslører gåden!

Fortsættes på næste side

SPØRGSMÅL
TIL PRÆSTEN

Hvad står Jesus for?

Er det vanskeligt?

Hvordan kan det være
barnemad?

Hvordan styrker vi 
det barnlige?

Er der en forskel til andre
børnebøger?
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lig til at »vende om« og hygge sig 
med det barnlige. Men Guds nåde 
skal til, for at det sker.

I  modsætning til mange andre bør-
nebøger er Jesus selv helten. You er 
kælenavnet for Jesus, og står også for 
»du«. For Jesus er det vidunderlige 
træ, hvis grene vi er. Du er Jesus, du, 
du, og ja du er også Jesus... Hans ord 
og gerninger har inspireret til Lille 
You-fortællingerne. Her er han både 
superhelt og barn – altid klar til at 
redde situationen. Og du er velkom-
men til at identificere dig med ham, 
for han er også dig og i dig! Der sker 
noget særligt, når vi fordyber os i en 
historie om en helt: Vi kan kun følge 
med, når vi i vores indre selv gen-
nemgår, hvad Lille You gennemgår. 
Ved at vi oplever ham, indlever vi os 
i ham. En af historierne tager os med 
til den herlige strandidyl ved Ge-
nesaret Sø, hvor han for første gang 

rejser sig op på sine to ben og går. 
Mødre, fædre og bedsteforældre ved, 
hvor spændende det første skridt er. 
Det helt særlige hos Lille You er så, 
at han er Jesus som lille. Ja, og så er 
det selvfølgelig totalt »naturligt«, at 
han ikke tager de første skridt på 
fastlandet, men på vandet – til vild 
skræk for dem, der har lovet Josef og 
Maria at passe ham.

Fordi Gud selv kommer med histo-
rier. Lige nu i vor tid fortæller Gud 
næsten 8 milliarder menneskelige 
livshistorier. Han væver dem per-
fekt ind i fortællingen over alle 
fortællinger – verdenshistorien. 
Som far, så søn. Guds søn kommer 
også med historier. De hører i dag 

til verdens berømteste. Alle kender 
historien om Den fortabte søn. Alle 
kender Den barmhjertige samarita-
ner. Jesus opfandt og fortalte dem. 
Forskellen fra andre historier er, at 
han altid fylder sine egne med en 
dyb kristen mening. At træde i hans 
fodspor og følge ham indebærer, at 
man også selv kan glæde sig over at 
skrive, læse og høre kristne fortæl-
linger og give dem videre til familie 
og venner.

Ikke ifølge ham selv. Jesus siger, vi 
skal formere skatten (Mt. 25,14-30). 
Det gælder især en af de kostbare-
ste skatte, han forærede os: histo-
rieskatten!

Næste gang læser 
Anne Marie Nande 
Kraft op ved det  
naturskønne sted 
direkte foran søen: 
Vester Vandet,  
Konfirmandstue,  
12. sept. 9.30-11.30. 

Fortælleren over alle fortællere – fortsat

Hvem er Lille You?

Hvorfor lige historier?

Burde vi ikke nøjes med
hans historier?

Undervejs til oplæsning: Det 
store lærred med Julebogens 
forside og andre dejlige billeder.
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
23. september 10.30 Høstgudstjeneste og kirkefrokost Hundborg kirke  

og sognehus
23. september 14.00 Høstgudstjeneste, børnekor, kirkekaffe Vang Kirke
27. september 19.30 Høstfest sammen med Borgerforeningen Hundborg  

Forsamlingshus
30. september 10.30 Høstgudstjeneste og kirkekaffe Vorupør Kirke

02. oktober 19.00 Livsfortællinger fra Fængslet, 
foredrag ved Carl og Ingeborg Lomholt

Vester Vandet  
konfirmandstue

03. oktober 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg sognehus
04. oktober 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Vorupør Kirkecenter
07. oktober 14.00 Konfirmanderne i Vorupør Kirke Vorupør Kirke
10. oktober 09.30-11.30 Sogneformiddag i Vester Vandet V. Vandet konf.stue
14. oktober 19.00 Sangaften i Vorupør Kirke og Kirkecenter  

med sognepræst Ken Nørgaard 
Vorupør kirke  
og Kirkecenter

28. oktober 16.00 Gospel-gudstjeneste med konfirmanderne Vang Kirke
30. oktober 19.00 Sogneaften om Jeppe Aakjær Hundborg Sognehus

01. november 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Vorupør Kirkecenter
04. november Søndag Alle Helgens gudstjenester Se gudstjenestelisten
07. november 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus
09. november 18.00 Mortensaften (kræver tilmelding, se omtale) Hundborg Sognehus
11. november 18.00 Mortensaften (kræver tilmelding, se omtale) Vorupør Kirkecenter
11. november 18.00 Mortensaften (kræver tilmelding, se omtale) V. Vandet konf.stue
14. november 09.30-11.30 Sogneformiddag i Vester Vandet V. Vandet konf.stue
22. november   19.00 Efterårs-højskolesangaften V. Vandet konf.stue
25. november 19.00 Musikgudstjeneste – Vorupør Kirke Vorupør Kirkecenter

02. december 10.30 Musikgudstjeneste, trompetist Diana B. Christensen Vester Vandet Kirke
02. december 15.00 Familiegudstjeneste, børnekoret,  

juletræet tændes, julehygge i sognehuset
Hundborg Kirke  
og sognehus

02. december 19.00 Julen synges ind, Musikværkets Kor, Mors Vang Kirke
04. december 19.30 Julekoncert, trompetist Per Nielsen Vorupør Kirke
05. december 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus
06. december 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Vorupør Kirkecenter
06. december 17.00 Filomena Teater: Advent for børn,  

fortælling og teater (6-12 år)
Vester Vandet Kirke

09. december 14.00 Lucia, børnekoret og julehygge Vorupør Kirke  
og Kirkecenter

12. december 19.00 Julen synges ind – ved Nordvestkoret Vester Vandet Kirke
16. december 19.00 Julen synges ind – ved Klitmøller Gospelkor Hundborg Kirke
18. december 17.00 Filomena Teater: Advent for børn, fortælling og teater (6-12 år) Vester Vandet Kirke
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Sogneformiddage  
i V. Vandet konfirmandstue 

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

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

Onsdag d. 10. oktober kl. 9.30-11.30: Naturvejleder Karsten Bjørnskov 
har været en del af et team af naturvejledere fra Naturstyrelsen Thy. 
Denne onsdag bliver en sogneformiddag med løse betragtninger om 

livet i det nære samfund og den store 
verden, eller med naturen som omdrej-
ningspunkt fra det ubekymrede drengeliv 
med våde gummistøvler ved fjorden, gennem skolelivets skiftende læres 
forsøg på dannelse til arbejdet som skovhugger og naturvejleder med for-
midling af naturens mærkværdigheder gennem det fortalte ord og sanserne.

Onsdag d. 14. november kl. 9.30-11.30: Organist Thomas Olesen vil for-
tælle om den danske komponist, Niels W. Gade, der kunne fejre sin 200 års 
fødselsdag sidste år – hvis han altså havde levet endnu. Organist Thomas 
Olesen fortæller om Gades liv og spiller uddrag af hans 
musik på cd, ligesom der bliver fællessang af Gade

Enhver er velkommen!

Venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Høstfest
Blandt originaler
og andet godtfolk
Torsdag d. 27. september kl. 19.30

Høstfest i Forsamlingshuset med
Per Hansen fra Silkeborg, tidligere 
journalist ved TV-Midtvest.  
Han kalder sit foredrag  
»Blandt originaler og andet godtfolk«. 

I samarbejde med borgerforeningen.

Foredrag om 
Jeppe Aakjær

Tirsdag 
d. 30. oktober  
kl. 19.00

Foredrag i Sognehu-
set om Jeppe Aakjær 
ved Henning Linde- 
roth, Roslev,  tidli-
gere formand for 
Aakjærselskabet.

SOGNEAFTENER  I  HUNDBORG
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Sogneeftermiddage i Vorupør
Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter 

med foredrag, sang og kaffe. Det er gratis at deltage, velkommen til alle. 

Torsdag d. 4. oktober kl. 14-16:                                         
Hvad er kirken egentlig for en størrelse?
Hvornår begyndte den kristne kirke? Pinsedag, da 
Helligånden dalede ned, eller måske allerede Skær-
torsdag aften, da Jesus vaskede disciplenes fødder 
og gav dem sig selv i den første 
nadver. Jeg vil fortælle kirkens hi-
storie fra begyndelsen til i dag; især, 
hvordan den har givet sig udtryk, 
ændret sine former og trukket spor 
gennem århundrederne.
Stiftskonsulent, lektor v. Vestervig Kirkemusik-
skole, adj. professor Jørgen Kjærgaard.

Torsdag d. 1. november kl. 14-16: 
Smægtende musik og forførende toner (og kvinder)
Organist Thomas Olesen giver ved denne sogneef-
termiddag en introduktion til verdens nok mest 
populære opera, den franske komponist George 
Bizets »Carmen«. Operaen foregår i Spanien blandt 

sigøjnere og soldater, og den spanske, sydlandske 
stemning skildres på mesterlig vis i musikken. 
Handlingen rummer alle de ele-
menter, der kendetegner et godt 
drama: Kærlighed, had, jalousi, 
smugling og sågar drab! Thomas 
introducerer både handlingen og 
musikken i operaen, der i øvrigt 
opføres af Den Jyske Opera i Musikhuset i Aarhus 
og på turné i hele landet i efteråret (indtil den 1. 
december).

Torsdag d. 6. december kl. 14-16: 
Adventshygge ved sognepræst Anne Marie Nande.
Her i starten af december medbringer Anne Marie 
sin sidste udgivelse »Jul med lille 
You«, som hun vil underholde os 
med. Glæd dig til fortælling, histo-
riernes oprindelse og film. En 
stjernestund for voksne ★

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

Velkomst for konfirmander 2018-2019!

I år kan vi glæde os over, at der er 22 konfirmander 
i 5-★-kirkerne. Indtil vinterferien ligger konfir-
mandforberedelsen onsdag morgen 7.30-9. Efter 
vinterferien ligger konfirmandforberedelsen ons-
dag eftermiddag 13.15-14.45.

Konfirmander! I kan glæde jer til snart at komme 
i gang. Der venter skattejagt, bibelrace..Vi vil 
hygge os med at se film, vi tager i teateret, på kon-
firmandudflugt til Gug Kirke og på Kunsten i Ål-
borg, vi vil arbejde med biblen og emner som 

skabelse, sorg, reformation. Når vi har lavet alle de 
ting, er vi klar til konfirmationerne  Jeg glæder 
mig til at møde jer alle sammen igen! 

Mvh. Anne Marie Nande Kraft

Vi mødes:  Hundborg Sognehus
Vi starter:  Onsdag 3. oktober

Konfirmandstart 
i Vorupør Kirke

Søndag 7. oktober kl. 14
Efterfølgende kaffe med alle info om  

konfirmationsforberedelsen. 
Det hele foregår i Vorupør Kirke. 
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

11. okt. kl. 14.30  Anne Marie Nande

25. okt.  kl. 14.30  Lisa Bremer 

 8. nov. kl. 14.30  Anne Marie Nande

22. nov. kl. 14.30  Helle Sommer

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  

Med kærlige hilsner 
Anne Marie, Helle, Lisa og Thomas

Sangaftener i Hundborg 
Sognehus kl. 19.00 
v/ pianist Inger Rasmussen
Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra højsko-
lesangbogen. 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

Glæd dig, vi synger i Vorupør!

Sangaften i Vorupør
Ken Nørgård svinger guitaren - søndag 14. oktober

  Vorupør Kirke kl. 19

Blanding af Ken, der synger selv og fællessange. 
Vi synger fædrelandssange, Kim Larsen, Benny Ander-
sen m.fl.

  Kirkecentret kl. 20 

Menighedsrådet står for  
ost-rødvin-sodavand- 
snacks.
Herefter spiller Ken op til fællessang fra Højskolesang-
bogen med indbyggede overraskelser, Kens favorit-
sange, anekdoter m. m.
Vær hjertelig velkommen! Vi lover en festlig aften.
Vi glæder os til at se dig!
Venlige hilsner 
Vorupør Menighedsråd

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
         

 
 

 
 
 

  Sangaften  

i Vorupør Kirke  
og Kirkecenter 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ken  
Nørggaard i 
Vorupør 
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★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

GOSPEL I VANG
Søndag den 28. oktober kl. 16
Vang Menighedsråd inviterer på traktement efter gudstjenesten. 
Vi glæder os til at se dig! 

Gospelworkshop for konfirmander
Søndag kl. 10.00-12.00:   Workshop i Præstegården om natur  

og skabelse
Søndag kl. 12.00-13.00:  Frokost
Søndag kl. 13.00-14.00:  Gospel-workshop 1 
Søndag kl. 14.00-14.15:  Pause med forfriskning
Søndag kl. 14.15-15.15: Gospel-workshop 2
Søndag kl. 15.15-15.30: Pause med forfriskning
Søndag kl. 16.00:  Fælles gospelgudstjeneste 
Søndag kl. 17.00:  Vang menighedsråd inviterer på traktement 

Sæt X i kalenderen allerede nu! Vi ses i Vang!

Alle er hjertelig inviteret til at deltage i  gospelgudstjeneste i Vang!Vi glæder os til at se dig!Vang Menighedsråd

Allehelgensdag i 5-★-kirkerne 4. november  

Første søndag i november er det tradition, at vi 
mindes de mennesker, vi har måtte tage afsked 
med i det forgangne år. Det gør vi også i 5-stjerne-
kirkerne.

Vi mødes i taknemmelighed til Gud og i taknem-
melighed for alt det, vi har delt med vores kære 
afdøde. Vi mødes i kærlighed, sorg og savn. 

Organisten sørger for særlig smuk musik! 

For hvert menneske, vi har taget  
afsked med, tændes et lys. 

Fra prædikestolen nævnes  
navnene på vores kære,  
mens vi rejser os i kirken.

Lyset, der tændes for  
det menneske, vi har  
mistet, kan familien  
få med hjem efter  
gudstjenesten.

Med venlige hilsner  
sognepræsterne 

Vi har gudstjenester i:
•  Hundborg Kirke kl. 14 (navnene fra både 

Hundborg og Jannerup nævnes)
• Vang Kirke kl. 14 
• Vorupør Kirke kl. 10.30
• Vester Vandet Kirke kl. 10.30
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Menighedsrådene for ★Hundborg ★Jannerup ★
Vang ★Vorupør ★Vester Vandet inviterer til andesteg 
i anledning af Mortens Aften og alle er hjertelig 
velkommen. Man melder sig til i det sogn, man 
kunne tænke sig! Alle fra Vang må melde sig til i 
Hundborg, Vorupør eller Vester Vandet.
Der vil være fællessang i løbet af aftenen.

I Hundborg Sognehus – fredag 9. november kl. 18
I Vorupør Kirkecenter – søndag 11. november kl. 18
I Vester Vandet konfirmandstue – søndag 11. no-
vember kl. 18

Pris: 100 kr. pr. person. Dækker ande- 
steg med det hele, og et glas vin eller øl, samt en 
vand.
Tilmelding senest onsdag 7. november kl. 18:
I Hundborg-Jannerup: Annette Eisgart, mobil: 20 
11 65 25 eller mail: annette@eisgart.dk
I Vorupør: Vips Bisgaard Nordensgaard, mobil: 23 
62 17 51 eller mail: vipsogelith@gmail.com
I Vester Vandet: Ruth Jeppe-
sen, mobil: 40 15 71 17 eller 
mail: ruthjeppesen@mail.dk

Mortensaften i 5-★-sognene
9. og 11. november OBS: Datoer  

da mortensaften  

er lørdag

Livsfortællinger fra fængslet
Tirsdag 2. oktober kl. 19 i Vester Vandet

Carl og Ingeborg Lomholt har kørt 
et sjældent parløb i deres lange liv 
sammen. Livsbane og gerning, 
hjem og familie blev sammenvævet 
i deres mange år som henholdsvis 
præst og organist ved Statsfængslet 
i Horsens, hvor de også boede i en af anstaltens 
funktionærboliger. Fængslet var deres sogn og 
fangerne menigheden. De indsatte befandt sig i et 
fortættet og konstant overvåget miljø, gensidigt 
udleveret til hinanden og ofte presset af frustratio-

ner, afsavn, vrede og mismod. I 
disse omgivelser kom kirkens for-
løsende budskab og omsorgen for 
det enkelte menneske til at gå hånd 
i hånd med musikken og sangen 
som det åndehul, hvor igennem 

fangerne kunne udfolde kreativitet og følsomhed. 
Fortællingerne præsenteres i den nye bog »Det er 
jo mennesker. Skæbner fra fængslet«, som Carl og 
Ingeborg Lomholt har skrevet sammen med jour-
nalist Dorte Kvist.

Vester Vandet Synger
Efterårs-sangaften fra Højskolesangbogen – kom og syng af hjertens lyst!

Efter første afdeling serveres der kaffe og hjemmebag. Piano: Inger Rasmussen
Fløjte: Steen Carlsen. Introduktioner: Ellen Lomholt m.fl.

Torsdag d. 22. november kl. 19.00
Konfirmandstuen, Kirkedal 5. Velkommen!

Vi gentager  

succesen fra foråret og 

håber på lige så stor 

tilslutning
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Sogneudflugt 14. juni

Besøg i Skive Kirke

Aftensmaden blev  
indtaget på Borbjerg  

Mølle Kro

Moesgaard Museum ved Aarhus,  
hvor man kan gå en tur op på taget 

og nyde en flot udsigt.

Kaffepause!

Et hvil før turen gik videre
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Viede

23.06.2018 Erik Overgaard Nielsen & Chu-Wen Hsu – Vorupør Kirke      
30.06.2018 Ditte Vestergaard Sloth & Morten Yde Kirk – Vester Vandet Kirke 
11.08.2018 Tenja Christensen & Lars Pedersen – Vang Kirke
25.08.2018 Camilla Thorhauge & Kasper Nielsen – Hundborg Kirke

Kirkeligt velsignede

16.06.2018 Maja Lindgaard & Daniel Bruun Pedersen – Vang Kirke

26.06.2018 Edel Kathrine Krogsgaard – Vorupør Kirke
14.07.2018     Åge Jensen – Hundborg Kirke
14.08.2018:  Lille pige – Hundborg Kirke

Døde

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

S E T  O G  S K E T
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Under uret i Vester Vandet Kirke
Flot klassisk koncert for musikkens feinschmeckere. Folk kom fra alle 5-stjerne-sogne og fra  

fjernt udover vore sognegrænser for at høre sopransanger fra Münchens opera  
Nicole Tschaikin og vores egen organist Thomas Olesen på orgel og spinet. 

På smukkeste vis blev 
vi ført tilbage til  

»URETS egen tid« 
med musik af Bach,  

Händel, Purcell.



N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N ES E T  O G  S K E T
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Allerførst tak for sidst til alle deltagere i sogne-
udflugten. Rigtig fin dag med en god stemning 
hele vejen. Moesgaard er virkeligt et spændende 
og velindrettet sted, hvor der kan bruges mange 
timer. Mon ikke de fleste snart kommer der igen. 
Og igen var vi rimeligt heldige med vejret.

På personalesiden søger vi efter en ny kirkesan-
ger, idet Janne har sagt op på grund af studier. En 
svær opgave at finde en afløser, for Janne er vir-
kelig en pige, som kan synge. Tak til Janne for 
indsatsen og held og lykke fremover.

13. august var 
der rejsegilde 
på  den nye 
service/toilet-
bygning ved 
Jannerup kir-
ke. Det bliver 
r i g t i g  go dt 
med nye faci-
liteter for per-
sonale og be-
søgende. Hundborg Tømrer og Snedkerfirma har 
lovet, at den evt. kan benyttes til høstgudstjene-
sten i september.

Vi har netop haft vores kirkegårdsvandring med 
nye ideer til, hvad vi kan bruge tomme områder 
på kirkegården til. Har du gode 
forslag, så kontakt et medlem af 
rådet, så arbejder vi videre med 
ideerne. God sensommer til alle.  

Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup

Menighedsmøde 
10. oktober kl. 19.00: 
Beretning om året der gik samt fremtids-
planer. Derefter menighedsrådsmøde.

Menighedsrådsmøde 
15. november kl. 17.00

God sommer til alle. En anderledes Dansk som-
mer med mange skønne soltimer. Denne varme 
sommer har givet andre opgaver for mange, også 
inden for kirkegården. Blomsterne har sukket 
efter vand, hvorimod græsset til tider har stået 
helt stille. Prøv at ta’ tiden til et lille besøg på 
kirkegården. Nyd de flotte blomster og udsmyk-
ninger der er lavet i blomsterne. 

Den 1. juni kunne Hanne indvie Vang kirkes nye 
materialeplads, til daglig glæde for Hannes ar-
bejde. Desværre har jeg ingen billede af den 
gamle, men den bestod af jordbund og 3-4 rum 
på den halve plads. Der opstår ofte uforudsige-
lige opgaver i henhold til ombygninger. De fleste 
ved, at Vang er kendt for den bedste sandjord, 
bare ikke lige hvor vi havde valgt at ligge mate-
rialepladsen. Her var der den bedste muldjord, 
hele 70 cm og samtidigt skrånede grunden. For 
at kunne styre bunden og vandafløb, måtte der 
rettes til i forhold til de to ting. Det gav en lille 
ekstra pris, som vi gerne finder for resultatet blev 
rigtig godt. Rigtig flot arbejde, stor 
tak til mureren. Alle er velkomne 
til at kikke forbi og nyde vores nye 
flotte materialeplads.

Anna Marie Møller

Vang

Menighedsrådsmøder 
i Vang Beboerhus kl. 19.00: 
31. oktober  ·  22. november



14

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

I skrivende stund er vi midt i en varm 
sommer. Sommeren 2018 vil blive 
husket som helt fantastisk og solrigt. 
De fleste af os kan vel ikke huske 
noget lignende fra tidligere. 

Sommervarmen og tørken har været 
en stor udfordring for vores medar-
bejdere på kirkegården. De har van-
det rigtig meget og forsøgt at holde 
liv i blomsterne, hvilket er lykkedes 
nogenlunde. Så håber på stor forstå-
else fra alle på dette område.

Når dette blad udkommer vil jeg 
formode at sommeren er på hæld, og efteråret er ved 
at tage sin begyndelse. Spændende hvad efteråret og 

vinteren vil bringe efter sådan en 
sommer.

Sommeren i Vorupør kirke har budt 
på to Natkirker, den første med Jea-
nette Klitgaard-Lund som fortolkede 
Anne Linnet sange, og den anden 
aften med Krain bandet, som sang og 
spillede deres egne numre.
Det har været to fantastiske aftner 
med musikalske indslag og med et 
meget stort og overvældende frem-
møde, både i kirken og hyggelig 
samvær i Kirkecentret efterfølgende.

Med den succes det har været i de to år vi har afholdt 
Natkirke, må vi nok gøre det til en fast tradition i 

Vorupør

14

NATKIRKE i Vorupør
De fire unge i bandet KRAIN – Magnus, Ulf, 
Kasper, Ronni – leverede musikken inden 
for genren indierock! Kirkes stjernekuppel 
glimtede under fællessang og lystænding. 

Se filmen: Natkirke i Vorupør 
– på kirkernes hjemmeside: 
hjvvvv-kirker.dk

Ingen Natkirke uden mad
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Vester Vandet
Sommeren er forbi nu
og den nærmest fløj afsted
Tomhændet står du tilbage og ka’ slet ikke følge med…

Sådan synger C.V. Jørgensen i ’Sæsonen er Slut’, og 
man nynner uvilkårligt med, selvom tomhændet… 
det kan man vist ikke sige. Sommeren har bragt rige-
ligt med frugter trods tørke og varme, om end nogle 
har måttet lide store afsavn. Denne helt specielle 
sommer har været ubeskrivelig dejlig. Men den har 
også givet os noget at tænke over, og nogle landmænd 
står tilbage med en stor efterregning. 

I det stille sind håber en del af os nok på, at denne 
tørkeramte sommer trods alt var en enlig svale. Men 
vi ved ingenting.

Det, vi ved, er at kirken dén står endnu. Støt og troligt. 
Og den åbner sine døre uanset vejrliget og byder op 
til et fællesskab, der har rigtig mange facetter. Det er 
vigtigt at mærke sig: Man behøver ikke at være gjort 
af en bestemt støbning, for at kigge indenfor. Guds-
tjenesterne kender de fleste jo. Men derudover sker 
der også meget andet. Dette efterår er der fx foredrag 

om et arbejdsliv i Horsens Statsfængsel, der er sogne-
formiddage med hygge og samvær, der er højskole-
sangaften i november (og her håber vi på lige så stor 
tilslutning som der var i maj) og der er Nordvest-
koret, som synger julen ind i december. Nogle af ar-
rangementerne er omtalt i dette blad. 

Og så er der noget nyt, nemlig Advent for Børn. To 
aftener i december vil der være stemningsfuld fortæl-
ling og teater for de 6-12 årige (andre aldre må selv-
følgelig også være med). Det handler bl.a. om at vi har 
opdaget, at der er en, der bor inde i 
kirken, og har gjort det de sidste 300 
år! Det er meget, meget mærkeligt. 
Måske er vi heldige at få ham at se…

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen kl. 17.00:
4. oktober  ·  8. november  ·  6. december

Vorupør. Så har I forslag til bands og solister, som 
kunne tænke sig at være en del af et sådant arrange-
ment, hører vi gerne om det.

Efteråret i Vorupør byder på sangaften med sogne-
præst Kent Nørgård Pedersen, som kommer og synger 
og laver fælles sang. I den forbindelse serverer vi ost 
og rødvin. 

Ligeledes gentager vi succesen med mortensaften, og 
byder på fællesspisning i kirkecentret. Begge arran-
gementer er omtalt andet sted i bladet.   

Vi arbejder stadigt intens på at få ændret området 
omkring kirken i samarbejde med Bjørn Søndergård 
og vi er nu i dialog med provsten om projektet. Så 
snart vi har noget mere konkret orien-
terer vi selvfølgelig om det. Håber at jeg 
måske kan fortælle lidt om det til ar-
rangementet mortensaften.

I ønskes alle et skønt efterår.  Lone Toft

Jeanette Klitgaard-Lund 
sang Anne Linnet

Menighedsrådsmøder 
i Kirkecentret kl. 19.00:
23. oktober  ·  20. november
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Spejdernyt 

Hos spejderne havde vi en fantastisk sommerlejr, 
hjemme ved vores bålhytte ved spejderhytten. 

Det blev med tur i kanoerne på søen, bade ture, en 
tur til Fårup Sommerland og meget mere. Vi havde 
besøg af en flok belgiske spejdere, som havde op-
gaver i Nationalparken.

Her efter sommerferien er vi startet op igen
d. 15. august.   

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. 

29. september:  Grøn Fejde i Østerild – for de små.
19.-21. oktober: JOTA / JOTI – for de store.

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

A R R A N G E M E N T E R  I  S E P T  -  O K T  -  N O V

V E S T E R  VA N D E T

KFUM / KFUK  
Vandet-Skinnerup
28. september: Krolfaften kl. 18.00 hos Conny 
Poulsen, Refsvej 73, st.th., Thisted.

2. oktober: Møde kl. 19.30. »Sang og musik fra 
komponistens værksted« på KFUK i Thisted v. 
Erik Sommer, Nr. Nissum.

26. oktober: Sangaften kl. 19.30 v. organist Tho-
mas Olesen i konfirmandstuen, Vester Vandet.

7. november: Bibeltime kl. 19.30 hos Conny 
Poulsen, Refsvej 73, st. th., Thisted.

11. november: Morgenkaffe kl. 9.00 hos Hanne 
og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet – 
og efterfølgende gudstjeneste i en af sognets 
kirker.

23. november: Julefrokost kl. 18.00 hos Lissy 
og Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet.

4. december: Møde kl. 19.30. »Mennesket er en 
sjov skabning – hvorfor er vi så forskellige?« på 
KFUK i Thisted v. Kirsten Vindum, Lemvig.

Kirkens Korshær og 
mennesker i nød

Overalt i Danmark findes der mennesker  i nød. 
Det kan være hjemløse, misbrugere, ensomme 
eller børn, der kommer i skole uden overtøj og 
madpakke. I Kirkens Korshær ser man, at flere 
og flere lever under sådanne vilkår. De har brug 
for hjælp, og det koster mange penge. Derfor 
holder Kirkens Korshær:

Landsindsamling 

Søndag den 25. november
I Thy vil ind-
samlingen fore-
gå fra 11 adres-
ser. Der er brug 
for mange ind-
samlere, så man 
er velkommen 
til at melde sig. 
Det kan ske pr. 
mail: waki@post9.tele.dk eller tlf. 30 20 12 35, 
hvor man vil kunne udtrykke ønske om, hvor 
man gerne vil være 
indsamler.



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

Lørdag den 10. november og 24. november 
Hos Ingeborg, Mellemvej 11,   
hvor vi laver kalenderlys.

A R R A N G E M E N T E R  I  S E P T  -  O K T  -  N O V
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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

Møder i missionshuset
Torsdag den 11. oktober  
Møde v. pastor Peter Østerby Jørgensen, Galtrup. 

Lørdag den 24. november kl. 10.00-15.00 
Julemarked. Afslutning v. John Klostergaard.

Torsdag den 29. november kl. 19.00 
Samles vi om at lave juledekorationer til ældre. 

Lørdag den 29. december 
Julefest v. Henrik Engelbrecht.

Møder på kredsplan
Tirsdag d. 2. oktober  
Pigernes dag v. Annete Ingemansen, Fredericia. 
I Thisted Missionshus.

Torsdag den 4. oktober 
Oktobermøde v. Karsten Kristensen  
(måske i Hillerslev?) Program kommer senere. 

Legestue 
Alle fra 0-4 år er hjertelig velkommen til et par 
hyggelige timer.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 27. september hos Aase og Hans 
Korsgaard, Tvorupvej 54. Rom 3. kap.

Torsdag den 25. oktober hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6. Rom 4. 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.

H U N D B O R G

A R R A N G E M E N T E R

Indre Mission Hundborg
Kredsmøde række 17-21 september

Torsdag den 20. september kl. 19.00  
i Hundborg Sognehus.

Lørdag den 1. december kl. 18.00 
Julefrokost i Sognehuset med gaveauktion og 
andagt ved Helene Christensen Skjoldborg.
Tilmelding til Ebba på tlf. 30 42 22 55 
senest d. 28. november. 
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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 På vej... Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

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

På vej...

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 dec., jan. og feb. 
bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
d. 4. oktober. Bladet omdeles i uge 47 og 
gælder frem til og med uge 11.
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.

1: Kirkekaffe
2: Altergang
3: Høstgudstjeneste
4: Kirkefrokost
5: Menighedsmøde

 6: Musikgudstjeneste
 7: Børnekoret medvirker
 8: Kirkebil for hele pastoratet
 9: Konfirmanderne medvirker
10: Kor medvirker

11:  Sangaften i Kirken  
og i Kirkecentret

12: Juletræet tændes
13: Julen synges ind
14: Lucia

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet

September
16. sept. 16. s. e. trin. 14.00 AMN1,2,3 10.30 

AMN3,4,5,10

23. sept. 17. s. e. trin. 10.30 HSK3,4 14.00 HSK1,3,7

30. sept. 18. s. e. trin. 10.30 HSK1,3 09.00 HSK
Oktober
07. okt. 19. s. e. trin. 09.00 HSK 10.30 HSK 14.00 AMN1,9

14. okt. 20. s. e. trin. 19.0011 10.30 HSK
21. okt. 21. s. e. trin. 10.30 AMN 14.00 AMN           
28. okt. 22. s. e. trin. 14.00 HSK2 16.00 AMN9 10.30 HSK
November
04. nov. Alle Helgen 14.00 AMN 14.00 HSK 10.30 HSK1 10.30 AMN
11. nov. 24. s. e. trin. 10.30 AMN
18. nov. 25. s. e. trin. 10.30 HSK 10.30 AMN
25. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 HSK 19.00 HSK6

December
02. dec. 1. s. i advent 15.00 HSK1,7,12 19.00 HSK1,13 10.30 AMN6

09. dec. 2. s. i advent 14.00 
AMN1,7,14

12. dec. Onsdag 19.001,13

16. dec. 3. s. i advent 19.00 AMN13
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AMN =  Anne Marie 
Nande Kraft

HSK  =  Helle Sommer 
Kjærgaard

www.hjvvvv-kirker.dk
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