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Tag den store remotekontrol og 
spol verdensfilmen 200 år tilbage! 
Vi befinder os i det herrens år 1818!
Hvad ser vi?
Intet!
Hele regionen fra Vang City, Hund-
borg Big City til Costa del Vorupør 
er totalt ryddet for træer. Jorden er 
»tomhed og øde«. Historiske stem-
mer taler om en fuldstændig »nø-
gen egn«.
Pludselig slår kirkeklokken 1819, 
og en fremmed rider ind i Vang. 
Ifølge historiske breve er det en 
såkaldt »Præst, Hr. Munk«. Præste-
tavlen i Vang Kirke kalder ham 
»Munch«. Han er svaret på borger-
nes bønner. De længes efter en, som 
forsvarer stedet mod vantro, håb-

løshed, sandflugt og jordens fat-
tigdom. Den nye præst er fattig 
som en kirkerotte, men gør en ba-
nebrydende indsats. Han forkynder 
ikke kun Skaberens ord Træer skal 
rejse sig på jorden! (1 Mosebog 
1,11), men får det også til at ske! 
Sammen med folk fra egnen tilslut-
ter han sig den guddommelige 
modstandsbevægelse mod jordens 

TRÆENIGHEDEN

Kaptajnstræet holder  
haven under opsyn

Nye bøgetræer på  
køretur med præsten

Elisa vander  
Reformations- 
træet juni 2017
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»tomhed og øde«. De begynder at 
plante herlige træer. Deres bøge og 
ege starter som lilleputter, men 
bliver 200 år gamle giganter, høje 
som kirketårne. Sådan skaber pa-
stor Munk en natur- og kulturarv, 
»nyttig for det Offentlige« og »Ef-
terkommerne«.
2019 fejrer vi 200-årsjubilæum for 
pastor Munks initiativ.

Sangen

Søndag efter en gudstjeneste kom-
mer vi ud af Vang Kirke. Hvem 
venter og hilser på os? Et træ! Og 
endnu et træ. Og et til! Og atter et! 
En imponerende livgarde på 20, 30 
meter høje bøge saluterer os. Dan-
marks største bøgehæk kalder vi 
dem for sjov. Landets måske højeste 

hæk vifter og vinker til os med 
tusind kviste og blade. Når vi nær-
mer os og lytter med hjertet, hører 
vi en smuk sang suse og bruse i 
dem: Der er et yndigt land, det står 
med brede bøge, nær salten øster-
strand... Det bugter sig i bakke, dal. 
Det hedder gamle Danmark... San-
gen giver genlyd i sjælen, og alt det 
takker vi pastor Munk.

Hjemmeværnet

I dag er mange af præstens gamle 
kæmper fældet. Eller faldet i krigen 
mod sygdom og alder. Nu er det os, 
der må gå ind for Guds og pastor 

Munks store skaberværk. Lad os 
bakke op om de brede bøges stærke 
hjemmeværn mod blæst og storm!
I fjor, da reformationen rundede 
500 år, hyrede menighedsrådene en 
ny våbenfælle til hjemmeværnet: en 

TRÆENIGHEDEN Den dag, Gud sendte pastor Munk

Som en vittig kirkegænger sagde: 
Selv om vi ikke har nogen bane-
gård, har vi DSB her i Vang – 
Danmarks Største Bøgehæk!

Præsten giver  
en hånd med

Heksekost på  
H.C. Andersen-Træet

➝
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Dannebrog står for korset. Korset står for den kristne tro. 
Den kristne tro er troen på Jesus’ forkyndelse. Hans for-
kyndelse er: »Jeg er træet, I er mine grene«. Som træet her 
bærer alle sine grene og kviste, sådan bærer Jesus os alle. 
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4 meter høj blodbøg – Reformati-
onstræet! Til ære og gavn for 
5-stjerne-sognene H Hundborg H 
Jannerup H Vang H Vorupør Ve-
ster H Vandet har vi desuden 
plantet en 5 meter høj bøg, som er 
blevet døbt 5-Stjerne-Træet. Og så 
blev der plantet endnu flere træer. 
Mere på kirkens hjemmeside!

Samfundets støtter

Treenighed og »træenighed« hører 
sammen. Vil man vide, hvad vores 
trossamfund er, må man vide, hvad 
et »træsamfund« er. Til træsamfun-
dets støtter hørte forrygende fore-
gangsfolk  som J. P. Jacobsen, H. C. 
Andersen og vores pastor Munk. Til 
ære for sidstnævnte hedder det 
første træ i »Danmarks største bø-
gehæk« Pastor-Munk-Bøgen. Den 
vældige kolos af et træ knejser ved 
siden af kirkegårdens låge mod øst.
Så har vi også en superspændende 
bøg ved navn H. C. Andersen-
Træet. Det er 200 år gammelt og 
omgærdet med mystik. Det har 
fået H. C. Andersens navn, fordi 
eksperter – to pensionerede (men 
stadig passionerede) skovridere – 
kom på sporet af eventyragtige 
»heksekostlignende gevækster« på 
det. Mere på kirkens hjemmeside!

En verdensberømt fortælling

Så er der selvfølgelig J. P. Jakobsen-
Egen. Det er den nordlige nabo til 
H. C. Andersen-træet. Den fik J. P. 
Jacobsens navn, fordi den minder 
om træet i digterens verdenbe-
rømte novelle Mogens: »et gammelt 
Egetræ« med »sorte og tykke, kro-
gede Grene, som meest af Alting 
lignede grovt fortegnede gammel-
gothiske Arabesker«.
Og så, midt i præstehaven: vores 
måske ældste kæmpe – Kaptajns-
træet! Oldingen, en fransk spiseka-
stanje, har allerede tabt nogle af 
sine stærkeste grene. Nogen gange 
toner et godmodigt skipperansigt 
frem i stammen og råber ordrer. 
Eller er det blot blæstens basun?

Den treenige, træenige Gud

Som far så søn: Jesus kom med 
samme kærlighed til træer, som 

Gudfader viste på tredje dag, da han 
sagde, at det med træerne var rigtig 
godt! Jesus bragte os læren om træ-
enigheden. »Jeg er træet, I er mine 
grene!« sagde han. I kraft af ham er 
vi alle et »træ-samfund«. Vores alles 
træ er så bredt, så stort, at det lever 
fra evighed til evighed! Dette træs 
livskraft kan redde os alle! 

Frelse

Præstehaven er pastor Munks præ-
diken til os alle. Hans prædiken 
lever i træerne og fortæller os, at 
Jesus er træet. Og vi er hans grene. 
Igennem sit indre sender træet det 
evige livs gnist til hver en kvist. Tro 
på træet og kvisten, så er du kri-
sten! Så får du træenighedens og 
treenighedens evige frelse!

Med kærlige 5-stjerne-hilsner
Anne Marie Nande Kraft

Se også vores film »5-stjernernes 
gamle giganter«!

Træerne må hjælpes på 
vej med masser af vand 

og en god, gødet jord

Erik Førby ved 5-Stjerne-
Træet, som blev plantet  

1. december 2017
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Tømmer til den nye klokkestabel 
er ikke bare lige sådan at finde. Det 
tømmer der skal bruges kommer 
fra Bidstrup Gods, som har specia-
liseret sig i lagret egetømmer, 
særlig velegnet til kirker og restau-
reringsopgaver. Så vi kan tillade os 
at kalde det »godsejer-eg«.

Hjørnestolperne alene er ca. 5,5 
meter lange og 30 x 30 cm tykke. 
De kommer til at ligge ved kirken. 
Her skal de ligge i nogen tid, indtil 
de er klar til brug. Egetræets vægt-
fylde er ca. 680 kg pr kubikmeter. 
Hvilket vil sige at en stolpe vejer ca. 

650 kg, men først når den er klar. 
Stolperne vejer ca. det dobbelte når 
de ankommer: ca. 1250 kg.

At finde egetræ i den længde og 
tykkelse er en sjældenhed i landet. 
Tænk på at den danske flåde blev 
sænket!

Det var englændernes skyld
Efter englændernes bombarde-
ment af København i 1807 hvor 
englænderne på skræmmende vis 
erobrede den danske flåde, kom 
Danmark til at mangle egetræ.

At flåden sejlede bort med englæn-

derne var så voldsomt et chok for 
landet at man kun tre dage efter 
englændernes exit udstedte forbud 
mod udførsel af egetræ fra Dan-
mark og Norge.

Den 30. oktober samme år beslag-
lagde regeringen alt egetræ der var 
anvendelig til skibsbygning – uan-
set om det var fældet eller stadig 
stod på roden. Admiralitetet af-
mærkede de levende træer og be-
talte. Men ikke alle træer blev 
fældet og lavet til skibe. Eg er en 
meget livskraftig træart så nogle at 
træerne står rundt omkring i de 
danske skove endnu.

Billedet af Vester Vandet Kirke er 
fra 1905. Man ser tydeligt til ven-
stre den gamle klokkestabel og 
kirken er uden klokkekam. 

Selve klokken er et kapitel for sig 
selv, den gamle klokke er nemlig 
fra 1469. Den kan ikke bare flyttes, 
så den må blive, foreløbig. Jeg 
tænkte, at det således var muligt at 
provstiet havde adgang til brugte 
klokker. Når man tænker på alle de 
kirker man lukker, så må det være 
muligt. Men vi skal glæde os over, 
at vores klokke ikke er smeltet om 
til kanoner. Hans Buck

Så er projekt klokkestabel begyndt

Er du idérig? - Så er der brug for dig her!
Vi søger, samler og tager med stort TAK gerne mod 
gode dine ideer til vores alles kirker og sogne! 
Idéer til projekter, koncerter, gudstjenester, 
events! Måder at tænke, svejse, bygge, 
mure, nitte, binde, lime os endnu mere 
sammen i vores skønne fællesskab!
Vi elsker, at tingene er i vækst, og vil glæde 
os over, at du er med! Har du en god idé til et 

projekt i en eller flere af vores fælles kirker? Så kom 
frit frem, gi’ den videre, del den med os. Vi 

glæder os til at se dig! Menighedsrådene, 
personalerne er klar, og tager glade og 
gerne imod – DIT initiativ! Tænk gerne 
STORT!

Med hjertelige hilsner alle menig- 
hedsråd og personaler dine 5-stjerne-kirker

Vester Vandet Kirke  
fotograferet i 1905
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Pastoratskalender 
for H Hundborg H Jannerup H Vang H Vorupør H Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
22. november   19.30 Efterårs-højskolesangaften Vester Vandet 

konfirmandstue

25. november 10.30 Menighedsmøde og kirkekaffe efter gudstjenesten Vang Kirke

25. november 19.00 Musikgudstjeneste Vorupør Kirke Vorupør Kirke

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

02. januar 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

30. januar 09.30-11.30 Sogneformiddag i Vester Vandet Vester Vandet 
konfirmandstue

03. februar 14.00 Musikgudstjeneste i Vester Vandet Vester Vandet Kirke

06. februar 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

07. februar 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter Vorupør Kirkecenter

24. februar 19.00 Musikgudstjeneste i Vorupør Vorupør Kirke

26. februar 19.00-21.30 Filmen TRO (fælles for hele provstiet) Thisted Bio

27. februar 09.30-11.30 Sogneformiddag i Vester Vandet Vester Vandet 
konfirmandstue

02. marts 09.15 Fastelavn i Vang Kirke 
Tøndeslagning i Beboerhus 

Vang Kirke og 
Beboerhus

03. marts 13.00 Fastelavn i Hundborg Kirke, 
derefter tøndeslagning 
i Hundborg Forsamlingshus

Hundborg Kirke, 
Hundborg 
Forsamlingshus

06. marts 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

07. marts 14.00-16.00 Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter Vorupør Kirkecenter
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Familiegudstjeneste 
i Hundborg Kirke

Advent begynder i år den 2. december og vi 
indleder første søndag i advent med en Fami-
liegudstjeneste kl. 15 i Hundborg kirke. Børne-
koret medvirker. Efter gudstjenesten tændes 
byens juletræ. Menighedsrådet og Hundborg 
Borgerforening inviterer efterfølgende alle på 
æbleskiver, saftevand, kaffe i Sognehuset.
Alle er hjertelig velkommen.

Hundborg-Jannerup Menighedsråd  
& Hundborg Borgerforening

1. søndag i advent 
i Vester Vandet Kirke

Søndag 2. december kl. 10.30
På trompet: Diana Brund Christensen

Kirkeåret starter med fuld 
musik! Diana Brund Chri-
stensen og Thomas Olesen 
på henholdsvis trompet og 
orgel spiller præludium, 
postludium, motet og ak-
kompagnerer adventssal-
merne! Nyd at det nye 
kirkeår blæses i gang!

Julen synges ind med 
Musikværkets Kor  
1. søndag i advent – den 2. december  

kl. 19.00 i Vang Kirke
På den første adventssøndag får vi besøg af 
Musikværkets Kor fra Nykøbing, der vil synge 
julen ind under ledelse af vores organist, Thomas 
Olesen. Koret hører under Musikskolen på Mors 
og har navn efter det ombyggede elværk, hvor 
musikskolen har til huse, og hvor koret øver. 
Gudstjenesten vil forme sig som en musikguds-
tjenesten og byde på nogle af julens mest el-
skede sange og salmer. 
Menigheden synger med på nogle af salmerne, 
og sognepræst Helle Sommer medvirker.

Musikværkets Kor

PER NIELSEN 
CHRISTMAS TIME 2018

Billetter bestilles på tlf. 7015 6565   |    www.ticketmaster.dk & salgssteder

www.trompet.com – julekoncerter.dk

Vorupør Kirke
Tirsdag d. 4. december kl. 19.30 

Alexandru Radu
VIOLIN

Jacob Trautner
KEYBOARD

Billetter kan også købes lokalt hos Lene Thomsen, tlf. 28 96 80 47

Billetpris 
215 kr.
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Lucia i  
Vorupør Kirke
Søndag 9. december kl. 14
Vi fortsætter i kirkecentret  med dans 
om juletræet! Måske får vi besøg af 
julemanden og selvføøøølig: Der er 
amerikansk lotteri! Kort sagt: Det er 
jul i Vorupør! 

Masser af julehilsner  
Vorupør Menighedsråd  
og Borgerforeningen

Alle, der har lyst til at gå med i Luciaoptoget må gerne 
møde op et kvarter før gudstjenesten, vi har hvide kjo-
ler og lys parat til jer ved indgangen til kirken!

Filomena Teatret er et lille lokalt kultur-initiativ i 
Vester Vandet, mest for børn. Teatret bruger kirkens 
fantastiske rum som ramme for eventyr- og histo-
riefortælling, dukketeater og andre spændende 
ting. Filomena går i luften er i adventstiden, hvor 
teatret to gange, nemlig torsdag 6. december og 
tirsdag 18. december laver fortælle-teater for børn 
i Vester Vandet Kirke.
Vi kan godt løfte sløret for, at den 6. december 
handler om: Nissen og Prinsessen og historien om 

»Den Store Fisk i Vandet Sø«. Den 18. december 
handler om: Nissen og Prinsessen og historien om 
»Rumlepot i Vilsbøl Plantage«.
Advents-fortællinger  starter kl. 17 og varer knap 
en time. De henvender sig til børn i 6-10 års alde-
ren. Der er fri entre, men tilmelding er nødvendig 
SENEST TO DAGE FØR de nævnte datoer (først 
til mølle pga. begrænset plads, idet tea terrummet 
er begrænset til arealet udenom alteret). Kontakt: 
61 46 13 47  eller mail: ello@godmail.dk

Advents-fortællinger med Filomena Teatret

Filomena Teatret
Torsdag 6. december kl. 17  ·  Tirsdag 18. december kl. 17
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Klitmøller Gospelkor
Julen synges ind i Hundborg Kirke 

Søndag 16. december kl. 19
Kom og lad dig suge ind af den livsglade gospel-
musik fra Klitmøller Gospelkor! 
Koret vil med sin medrivende sang sætte os i 
den helt rigtige julestemning. Der bliver selv-
følgelig også lejlighed til selv at synge nogle af 
julens dejligste salmer. 

Julens synges ind
i Vester Vandet Kirke 
onsdag 12. december kl. 19

Der er noget helt særligt over julemusik! Og 
hvad enten musikken er ny eller gammel, kendt 
eller ukendt, kan vi næsten altid høre, når det 
er musik der er dedikeret til netop JULEN.
Denne aften kommer Nordvestkoret, der tæller 
omkring 40 medlemmer, med en stemningsfuld 
julekoncert, og vi kan garantere for en festlig 
indledning til den højtid, der venter os. Koret 
ledes af dirigent Morten Ahti Lyng, og der 
bliver budt på et varieret program med skøn 
julemusik, komponeret af mange forskellige 
komponister. Og selvfølgelig skal vi også synge 
nogle af julens smukke salmer i fællesskab.
Efter koncerten er der en kop kaffe/te og lidt 
mundgodt i kirken. Vi glæder os til at se både 
musikglade Vandet-borgere og  ’udensogns’  fra 
nær og fjern. Vel mødt!

 Vester Vandet Menighedsråd

Jul for de mindste
Tirsdag 11. december kl. 10.00: Vang Kirke – Helle Sommer. 
Torsdag 13. december kl. 9.30:  Hundborg Kirke – Anne Marie Nande. 
Fredag 14. december kl. 9.30:  Vorupør Kirke – Anne Marie Nande.
Fredag 28. december kl. 14.30:  Juletræsfest i Vandet Sognegård (tilmelding hos Tina 29 85 72 01).

Vi danser om juletræet, laver julekrybbespil, hører 
juleevangeliet, synger ’Et barn er født i Betlehem’ 
og ’På loftet sidder nissen med sin julegrød’ og 
flere andre sange for børn. 

Bedsteforældre, søskende og alle andre er -lig 
velkomne, når de mindste fejrer jul i kirkerne. 
Mon julemanden dukker op!

Alle børn er velkomne til at tage et stykke julepynt 
med til at sætte på kirkens juletræ! 
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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. 

Torsdag d. 6. december 14-16
Adventshygge ved sognepræst Anne 
Marie Nande.
Her i starten af december medbrin-
ger 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 H

Torsdag d. 7. februar 14-16:                                                                                                       
Fra blomsterbinder i Holland til 
sognepræst i Thy.
Sognepræst Benne Holwerda er født og opvokset i 
Holland, tog efter gymnasiet en uddannelse som 
blomsterdekoratør, og havde egen blomsterfor-

retning i 8 år inden han begyndte at læse teologi på 
universitet i Utrecht i Holland. I dag er Benne 
Holwerda sognepræst i Hillerslev-Kåstrup-Sennels. 
Hvorfor og hvordan kom han egentlig til Thy? 
Benne fortæller noget om sit liv og de mennesker, 
han mødte undervejs.

Torsdag d. 7. marts 14-16:                                                                                                
Min rejse ad Diakoniens vej
Sognepræst Anne-Mette Grønborg 
Sørensen, Thisted-Skinnerup kirker 
vil fortælle om oplevelser og erfa-
ringer gennem livet og om sit arbejde som diakon. 
Mødet med spændende mennesker og deres liv har 
for Anne-Mette været en læring og en rigdom, som 
hun gerne vil dele med os denne eftermiddag.

Sogneformiddage  
i V. Vandet konfirmandstue 

Med sang, fortælling og kaffe på kanden kl. 9.30-11.30  
– det er gratis at deltage og Vester Vandet menighedsråd byder enhver velkommen.

Onsdag d. 30. januar kl. 9.30-11.30: Glimt fra mit arbejdsliv på Nørbygård. 
Erik Jeppesen vil fortælle om gode oplevelser fra sit arbejdsliv på Nørbygård, 
hvor han har været leder gennem 34 år. Et ophold på Nørbygård har for 
mange været vendepunktet til et bedre liv – dels for den enkelte og dels for 
de nærmeste pårørende og børn. Nørbygård er et alkoholbehandlingscenter 
og bosted og er beliggende i Hanstholm. Nørbygård er tilknyttet KFUM’s 
Sociale i Danmark, som netop i år har fejret 100 års jubilæum. Du kan se 
mere om Nørbygård på hjemmesiden: www.noerbygaardcentret.dk

Onsdag d. 27. februar kl. 9.30-11.30:  Forfatter og digter Benny Andersen 
(1929-2018) har gennem humor og livsvisdom sat sine spor. Benny Andersen havde et sprogligt skarp-
syn med afsæt i dagligdagens sprogbrug. Organist Thomas Olesen og sognepræst Helle Sommer vil 
komme med eksempler på det. Denne formiddag skal vi lytte og synge sammen.

Onsdag d. 27. marts kl. 9.30-11.30: Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Onsdag d. 24. april kl. 9.30-11.30: Nærmere omtale i næste kirkeblad
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Sogneudflugt
12. juni 2019
Nærmere info i næste 
blad og Thisted posten

Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

 6. dec. kl. 14.30  Helle Sommer
24. dec. kl. 10.30  Helle Sommer
10. jan. kl. 14.30  Helle Sommer
31. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande.
Børnekoret kommer og synger for os
 7. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande 
28. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande
 7. marts  kl. 14.30  Anne Marie Nande

Kærlig hilsen Anne Marie, Helle tog Thomas

BØRNEKOR 

 
Børn i  

alle aldre kan 
deltage 

Onsdage kl. 16.00-17.15  
i Hundborg Sognehus 

Der serveres juice og frugt  
kl. 16.00. 
 
Tilmelding til korleder  
Thomas Olesen på  
tlf. 40 15 82 80  
eller e-mail mail@thomas-olesen.dk 

Sjov, hygge 
og sang - 

kom og vær 
med 

Minikonfirmander
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester 
Vandet pastorat tilbyder alle børn som går i 3. 
klasse fra de 5 sogne til at gå til minikonfirmand 
i Hundborg Sognehus. Børn og forældre vælger 
selv, om barnet skal deltage. Det finder sted om 
torsdagen i Hundborg Sognehus.
Torsdage kl. 14.00-15.30 i Hundborg Sognehus.
Første gang er torsdag d. 21. februar og sidste 
gang er torsdag d. 2. maj.
Jeg vil besøge Sjørring Skole og Hundborg Fri-
skole i begyndelsen af 2019 med nærmere info 
til forældrene. I forældre må også gerne ringe 
eller maile til mig. De tilmeldte børn som går i 
Sjørring skole tager bus nr. 313 til Hundborg 
Sognehus og menighedsrådet betaler for busbil-
letten, hvis barnet ikke har et buskort. Der 
træffes aftale i forhold til Hundborg Friskole. 
Forældrene sørger selv for hjemtransporten.

Med venlig hilsen sognepræst Helle Sommer 
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk 

Musikgudstjeneste
med solosang og fløjte

Vester Vandet 3. februar kl. 14 – Kyndelmisse
Vorupør 24. februar kl. 19 – Årstiden

Film i Thisted Bio 
Tirsdag 26. februar kl. 19.00-21.30  

vises filmen TRO
Filminstruktør Jens Loftager deltager i efterføl-
gende diskussion om Tro og Gud. Billetter af 50 
kr. stykket inkl. kaffe+kage, kan reserveres hos 
sognepræst Anne Marie Nande.
Se mere om filmen på kirkernes hjemmeside: 
www.hjvvvv-kirker.dk

Sangaftener i  
Hundborg Sognehus 
Første onsdag i hver måned kl. 19.00. 

Medbring kage  

        – vi laver kaffen
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Nye gravstedsformer
Torsdag d. 21. februar kl. 19.00 i Hundborg Sognehus 

v. Erik Søvndal, Holstebro kirkegård

Da der er markant færre kistebegravelser både i Hund-
borg og Jannerup, giver det os ledige områder, som 
fremover løbende vil blive omdannet til forskellige for-
mer for gravsteder.

Kom og få indflydelse og hør kirke-
gårdsleder Erik Søvndal fortælle og 
vise billeder fra Holstebro om mu-
ligheder og inspiration til netop 
vores kirkegårde.

Gratis adgang og kaffe.

Hundborg & Jannerup  
Menighesråd

Fastelavn i Vang
Lørdag 2. marts kl. 9.15

Efter KIRKEN fortsætter vi 
med tøndeslagning i Vang 
Beboerhus. Vi klæder os ud! 
Vi mødes som Tarzan? Prin-
sesse Frost? Ninja? Tante 
Møghe? Dinosaur? Gigant-
papkasse? Spøgelse? Su-
permand? 
Du kan være, lige den du 
vil! Vi ses!

Fastelavn i Hundborg

Søndag 3. marts kl. 13
Det starter i kirken. Hans Jørn Østerby og mak-
ker ankommer til Hundborg Kirke og sørger for 
alle tiders festlige optakt til FASTELAVN! Det 
er FOR BØRN ... i alle aldre! Kom også gerne 
udklædt og vær med! Det er for dig, din far, din 
mor, din bror, din bedste og bedste ven ... Vi 
glæder os til at se dig!
Bagefter fortsætter vi med tøndeslagning i 
Hundborg Forsamlingshus.

Fastelavn i Ø. Vandet
Søndag 3. marts  

kl. 13.30 i Ø. Vandet Kirke
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Van-
det Sognegård med fastelavnsboller. Alle er 
hjertelig velkomne. Pris for voksne 25 kr. og 
børn gratis. Arrangeret i fællesskab af de lokale 

foreninger. Vi glæder os til at se dig og 
dine kammerater. Hilsen Inger

Hans Jørn 
Østerby
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Konfirmanderne laver Klima-Kirke
Kulturarven i Vang præstegårds have

Mikkel, Guy, Martin  
ankommet til workshop Christoffer venter  

med sit træ

Der graves…

Mads undervejs 
i skoven for at 

tælle bøgetræer 
og finde bog

Vi går i Pastor Munks fodspor

I Guds egen natur møder 15 
konfirmander fra 5-Stjerne-
sognene op. Temaet er Skabel-
sen. Ud fra blade og deres mobi-
ler bestemmer de havens træer. 

Så går konfir-
manderne selv i 
gang: De skovler 
jord, gøder med 
heste- og kogød-
ning, vander, så 
de nye bøgetræ-
er får den bedste 
start på livet. 

Træerne opkaldes 
efter konfirman-
derne: Mathias’ 
træ, Andreas’ træ, 
Sofies træ, Leas træ, 
Markus’ træ, Mik-
kels træ, Stephanies 
træ, Peters træ, 
Christoffers træ, 
Mads’ træ, Magnus’ 
træ, Martins træ, 
Guys træ, Sannes 
træ, Emmas træ. 
Og så fik træerne 
navneskilte på.
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Konfirmanderne laver Klima-Kirke
Kulturarven i Vang præstegårds have

Sofie, Lea, Lone, Markus stolte 
foran deres 4 meter høje træ. Lone 
udtaler: »Det er det første træ, jeg 

har plantet i hele mit liv«.

Mads og Mag-
nus gør klar 
til to træer.

…og der graves

Vi går i Pastor Munks fodspor

Martin graver løs, 
mens Mathias og 
Guy står klar til  

at overtage…

CO2 er hovedskurken i klimaopvarmnin-
gen. CO2 gør os syge. Men træerne holder 
skurken i skak: I løbet af 100 år befrier et 
træ luften for 5 ton CO2. Nu fik vi plantet 
nogle nye træer. Alle konfirmander hjalp 
til 

Stephanie og Anne 
Marie kæmper med 
at få et 4 meter højt 

træ godt i jorden.

Om 10-20-30 år hilser træ-
erne stadig konfirmander 
og andre besøgende vel-
kommen – ja, konfirman-
derne kan altid komme 
tilbage og se til deres træ.

Se også vores film på hjemmesiden:  
5-STJERNERNES GAMLE  

GIGANTER
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Døbte

01.09.2018 Marius Søndergaard Olesen – Vorupør Kirke
09.09.2018 William Schütt Kloster – Vang Kirke
09.09.2018 Viktor Guldhammer Steen Povlsen – Vang Kirke
23.09.2018 Ethan Paquibot Pedersen – Hundborg Kirke

Viede

08.09.2018 Majbritt Nygård Pedersen & Eric Andersen – Vorupør Kirke   

25.08.2018  Birgitte Bjerg Hede – Hundborg Kirke
25.08.2018 Marie Vilsbøll Nielsen – Vester Vandet Kirke
29.08.2018 Knud Erik Larsen – Hundborg Kirke
06.09.2018 Rosa Marie Nielsen – Hundborg Kirke
29.09.2018 Arne Bovbjerg Thomsen – Vester Vandet 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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5-stjerne-sognenes høstindsamling i 2018
H  Hundborg 1.577,00 kr. til Folkekirkens Nødhjælp
H  Jannerup 740,00 kr. til Folkekirkens Nødhjælp
H  Vang Hele beløbet går til Vandet spejderne
H  Vorupør 778,00 kr. til børnehjem i Rumænien
H  V. Vandet 2.564,50 kr. + 22 Euro til Folkekirkens Nødhjælp
En stor og hjertelig TAK for alle bidrag til årets høstoffer!

Ken Nørgård svingede guitaren og 
sang lystigt i kirken og Kirkecentret, 
hvor en stor flok af sangglade borgere 
fik en fornøjelig og musikalsk  
oplevelse, krydret med ost og rødvin.
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Vores kirkegårdsvandring var velbesøgt med en 
meget aktiv og engageret debat både i Sognehuset 
og på gåturen rundt på kirkegården. I menig-
hedsrådet har vi planer om fremadrettet at til-
byde 2-3 nye gravformer fremover. Vi arrangerer 
en sogneaften i vinter om det tema, og håber 
virkeligt, at mange vil møde op og få indflydelse 
på fremtiden. De markant færre kistebegravelser 
giver os ledige områder både i Hundborg og Jan-
nerup, så der er muligheder. Vi har været på 
studietur på Holstebro kirkegårde og fik virkelig 
meget inspiration med hjem.

Økonomien i provstiet er blevet bedre og det gør, 
at vi får næsten alle vore anlægsønsker opfyldt. 
Kun finanseringen af fliselægninger i Hundborg 
blev delvist bevilliget, vi prøver at gennemføre en 
del af projektet for de bevilligede penge. Prov-
stiet har i 2019 en pulje til nye kirkelige aktivite-
ter, som man kan søge tilskud til. Så har I forslag 
modtager vi dem gerne.

På personalesiden har vi ansat Inge Merete som 
kirkesanger og Mikkel som organistvikar i de 5 
kirker i pastoratet. I vil også opleve Mikkel som 
afløser  for kirkesangeren. Tag godt imod de 2 nye.

Jeg vil gerne opfordre til, at man møder op til 
vore sangaftener den første onsdag aften i hver 
måned. Alle er hjertelig velkomne, også uden-
sogns. Det er ganske ufarligt og man kan højest 
blive afhængig.

Når dette læses er vi jo i den mørke tid. Håber at 
en fantastisk sommer har givet jer alle overskud 
til at komme godt igennem vinteren.

PS: Juleaften i Hundborg og Jannerup 
Trompetist i begge kirker.

Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup

Menighedsrådet har brugt flere sommerudflugter, 
til at få inspiration på kirkegården. Der tænkes nye 
tanker indenfor kirkegårde, hvad skal man vælge 
lige netop til sin kirke – Vang. Hvad passer mon 
til sognet? Hvilke behov kommer der i fremtiden? 
I dag kan Vang kir-
kegård stolt vise et 
flot resultat frem. Vi 
har fået et staudebed 
til urnebegravelse 
og samtidigt en fryd 
for øjet .  Der er 
»bygget« en lille verden op med bænk og hæk 
omkring, så man i ro kan nyde den lille forskøn-
nede verden. Graver Hanne og medhjælper Mette 
har lavet et rigtig flot stykke arbejde. Pladsen 
foran kapellet, har fået en »ansigtsløftning«. Der 
er fjernet nogle træer og flyttet en lampe. Det er 
blevet mere bruger venligt og giver ro i området. 
Jeg vil opfordre alle til en tur på kirkegården i 
vintermånederne. Nyd vores nye »lille verden« og 
de smukke granpyntede gravsteder. Kirkerne/
sognene byder på mange hyggearrangementer, kik 
på invitationerne andre steder i bladet. 

Provstiet har oprettet en provstipulje til særlige 
arrangementer. HAR DU EN GOD IDE, tænk 
gerne stort. Evt. for børnefamilier.

Vinteren står og banker på. 
Nedfaldne gyldne blade, både store og små.  
For kulde og mørke, vi inde døre trækker.  
Finder stearinlysene frem – det luner i alle sprækker. 

Rigtig god vinter. 

Vang menighedsråd fremlægger årets 
gang søndag d. 25. november ved 
gudstjenesten kl. 10.30. Der vil være 
kirkekaffe. Anna Marie Møller

Vang

Menighedsrådsmøder 
i Vang Beboerhus kl. 19.00: 
23. januar  ·  21. februar

Menighedsrådsmøder 
Datoer for rådsmøder i 2019  
er i skrivende stund ikke fastsat
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Så kom efteråret over 
os med alt det vand, 
vi savnede i sommers. 
Efteråret og nu snart 
vinteren er over os, 
når dette blad ud-
kommer, men det er 
jo også en hyggens tid 
med de levende lys, 
som er i mange vin-
duer samt juleud-
smykningen til stor 
forskønnelse mange 
steder og hvor vi også 
samles til arrange-
menter med hygge i 
højsædet.

I Vorupør kan vi se 
frem til Lucia efter-
middag, hvor vi plejer 
at kunne fylde hele 
kirken og kirkecente-
ret med glade børn og 
voksne til nogle hyggelige timer og besøg af juleman-
den (omtales andet sted i bladet). 

Ligeledes afholder vi igen i år julekoncert med Per 
Nielsen, som vil fylde kirkerummet med fantastisk 
julemusik der plejer at være et udsolgt arrangement 

– hvilket vi da også 
håber på i år.

Siden sidst har der 
været afholdt perso-
naleudflugt sammen 
med de andre me-
nighedsråd og per-
sonaler. For de som 
var med var det en 
dejlig dag på tværs af 
sognene og skønt 
man kan lave arran-
gementer sammen, 
og på den måde 
bygge bro til det 
gode samarbejde.

Og husk der stadig 
er sogneeftermid-
dage – og babysal-
mesang.

Igen i år kommer 
der trompetmusik 

til gudstjenesten juleaften, en smuk og god tradition, 
som vi i menighedsrådet har besluttet bliver en tilba-
gevendende begivenhed juleaften.

Vedrørende kirketorvet er Bjørn Søndergård nu i 
dialog og samarbejde med landskabsarkitekten og i 
gang med at få hans fantastiske ideer planlagt. Vi 
håber stadig på projektet kan etableres i 2020 – Og 
det bliver super flot. Glæder os til at kunne løfte 
sløret for mere om det endelige projekt 
senere. 

I ønskes alle en dejlig december, samt 
en glædelig jul og godt nytår.
 Lone Toft

Vorupør
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Menighedsrådsmøder 
i Vorupør Kirkecenter kl. 19:
17. januar · 28. februar

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.

Præsten skyr ingen  
midler for at nå frem
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Vester Vandet
Tiden flyver af sted, høsten er i hus og de første plan-
lægninger omkring december måned er forlængst i 
gang.

I Vester Vandet havde vi en dejlig høstgudstjeneste, 
hvor Morten havde pyntet festligt med buketter over-
alt i høstens farver. Det spillede smukt sammen med 
alle kirkens nypudsede lysekroner, som gørtleren 
tidligere på sommeren havde taget sig af. Morten 
havde til gengæld sørget for, at de mindre genstande, 
fx bænkelysholdere og salme-tal, funklede. 

Der var et stort fremmøde og et rigtig flot høstoffer. 
Kirkerummet genlød af velklingende unge stemmer, 
da Jetsmark Kirkes Ungdomskor var kommet for at 
gøre søndagen ekstra festlig. Det sluttede ikke her!

Dagen fortsatte i Konfirmandstuen, hvor der var 
kirkefrokost og Menighedsmøde. Her fik alle delta-
gere mulighed for at høre om menighedsrådets planer 
og ideer. Spørgelysten var stor, og forhåbentlig er 
alle klar over, at det ikke kun er denne ene dag om 
året, man kan være i dialog med menighedsrådet. 
Vores møder er åbne, og alle rådsmedlemmer kan 
kontaktes til enhver tid.

Ud over kirkelige aktiviteter er der også kommet godt 
gang i kirkens kulturkalender. Nu kommer efteråret, 
som inviterer til at vi mødes og samles. 

D. 2. oktober oplevede vi foredraget »Livsfortællinger 
fra Fængslet«, hvor Carl og Ingeborg Lomholt trak 
fulde huse, da de fortalte om deres mangeårige arbejde 
bag tremmerne i det gamle Horsens Statsfængsel.

Sogneformiddagene er kommet i gang igen efter 

sommerpausen, med et imponerende fremmøde og 
spændende oplæg. 

Når I sidder med bladet i hånden har det for længst 
været Mortens Aften, men i skrivende stund hvor 
kalenderen kun viser start oktober, er Mortens Aften 
et af de arrangementer, vi ser meget frem til. Højsko-
lesangaftenen d. 22. november bliver forhåbentlig 
også et eftertrykkeligt lyspunkt i novembermørket 
– det afhænger i høj grad af jer der kommer! Vi håber 
selvfølgelig på lige så stor sangglæde og lige så tal-
stærkt fremmøde som sidst, hvor der var fyldt til 
sidste sæde. Bemærk starttidspunktet er rykket til 
19.30!

Og så kan vi ellers se frem til en tætpakket december 
måned, hvor trompetisten Diana Christensen spiller 
til musikgudstjenesten d. 2. december, hvor Filo-
mena Teatret laver Adventsfortællinger for børn 
hele to gange, og hvor Nordvestkoret kommer og 
synger julen ind (disse arrangementer er omtalt an-
detsteds i bladet). Der er meget at glæde sig til og 
glæde sig over.

Vester Vandet menighedsråd ønsker 
alle en rigtig glædelig jul og et smukt 
nyt år, hvor der forhåbentlig bliver 
mange nye anledninger til at mødes.

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen kl. 17.30:
10. januar  ·  7. februar  ·  7. marts 

Jetsmark Børne- og Ungdomskor synger ved 
høst gudstjenesten i Vester Vandet Kirke

Foredraget Livsfortællinger  
den 2. oktober trak fulde huse
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Spejdernyt 

Hos spejderne er vi kommet godt i gang efter som-
merferien. Vi har deltaget i efterårets løb på di-
striktsplan og her i oktober deltager vi i JOTA / 
JOTI. Et verdens omspændende spejderevent, hvor 
vi snakker og skriver med spejdere fra hele verden. 
Med donation fra et af de lokale firmaer, har vi 
indkøbt endnu en alukano, så nu råder vi over fire 
alukanoer og fire glasfiberkanoer. Dejlig, at når vi 
er ude at sejle er vores materiel i orden

Efter ønske fra vore forældre og spejdere prøver vi 
her efter efterårsferien at holde vore møder fra kl. 
17 til 18.30 for de små, bævere og ulve og fra 18.30 
til 20.00 for de store.

Ellers nærmer vi os vores JULESTUE med alt det, 
det indebærer. Vi kommer rundt for at sælge lod-
sedler og vi skal have lavet kranse og dekorationer 
og meget mere. Er der nogle af jer der vil give en 
hjælpende hånd, tager vi meget gerne imod. 

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde bæver og ulve fra 17.00 
til 18.30, og for de store fra 18.30 til 20.00  i spej-
derhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen. 
23. november: Vi binder kranse og laver dekorationer 
i Spejderhytten, spejderne bager pebernødder, laver 
konfekt og bolcher – alle er velkomne til at hjælpe.                                    
26.-29. november:  Det Grønne Hjørne arbejder i 
Spejderhytten – kom og giv en hånd med.
2. december: JULESTUE i Vandet Sognegård kl. 
13-16. Kom og køb din advents krans, dekoration, 
støt basaren, prøv tombolaen, smag de gode æble-
skiver. En hyggelig eftermiddag for alle.
12. december: Juleafslutning i Spejderhytten
Juleferie / Glædelig jul.
9. januar: Opstart for alle spejdere i Vandet

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  D E C  -  J A N  -  F E B

V E S T E R  VA N D E T

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
4. december: Møde kl. 19.30. »Mennesket er en 
sjov skabning – hvorfor er vi så forskellige?« på 
KFUK i Thisted v. Kirsten Vindum, Lemvig.
9. januar: Bibeltime kl. 19.30 hos Bodil og Peter 
Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
18. januar: Bowling kl. 18.00. Bagefter spiser vi 
sammen. Vi mødes på Thisted Bowlingcenter.
5. februar: Møde kl. 19.30. »Livtag i Janteloven« 
på KFUK i Thisted v. Erik Lindsø, Sorø.

22. februar: Spille- og 
hyggeaften kl. 19.00 
hos Betty og Svend 
Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted.

5. marts: Møde kl. 19.30. »At vælge livet – med 
humor, glæde og værdi« på KFUK i Thisted v. Ole 
Kamp, Aalborg.

15. marts: Generalforsamling kl. 19.00 hos Ellen 
og Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup.

Vi har købt endnu en kano



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

A R R A N G E M E N T E R  I  D E C  -  J A N  -  F E B
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Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Lørdag d. 24. november 
Julemarked kl. 10.00-15.00. Afslutning v. John 
Klostergaard.

Torsdag d. 29. november 
Vi mødes for at lave juledekorationer til ældre i 
sognet kl. 19.00.

Torsdag d. 29. december 
Julefest, Henrik Engelbrechtsen.

Lørdag d. 19. januar  
Familiedag i Thisted. Program kommer senere.

Torsdag d. 24. januar 
Årsmøde/generalforsamling.

Torsdag d. 28. februar 
Kredsmøde. Program kommer senere.

Fredag d. 15. marts 
Pakkefest v. Regionsleder Ruth Tideman Nielsen.

Torsdag d. 28. marts 
Møde v. missionær Tage Grønkjær.

Missionsuge
Der er bedemøde alle aftener kl. 18.45

Mandag d. 4. februar 
Start på missionsugen v. missionær Henrik Sø-
gaard Jørgensen.

Tirsdag d. 5. februar  
Møde v. missionær Andreas Kildahl Fibiger.

Onsdag d. 6. torsdag d. 7. fredag d. 8. februar 
Møde v. missionær Henri Alex Jensen.

Lørdag d. 9. februar 
»Vores egen aften«. Hvad fik jeg ud af ugen?  
Vi begynder kl. 18.00 med sammenskudsgilde.

Legestue i missionshuset
Hygge for alle børn 0-3 år hver tirsdag fra kl. 10.

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.

Bedeallianceuge
Mandag d. 7. januar 
Hos Ingeborg og Knud Kristensen,  
Mellemvej 11.

Tirsdag d. 8. januar 
Hos Aase og Hans Korsgaard, Tvorupvej 54. 

Onsdag d. 9. januar 
Hos Elly og Richard Hove Nielsen,  
Trapsandevej 51.

Torsdag d. 10. januar 
Hos Mette og Thomas Kristensen,  
Klostergårdsvej 6.

Bibelstudie
Torsdag d. 31. januar hos Elly og Richard Hove 
Nielsen, Trapsandevej 51.

Torsdag d. 21. marts hos Ingeborg og Knud 
Kristensen, Mellemvej 11.

Sl. 103,12: Så langt som øst ligger fra vest,  
så langt har han fjernet vore synder fra os.
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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 Mikkel Kirketerp · mikkelkk@hotmail.dk

Kirkesanger Inge Merete Haumann
imhaumann@
gmail.com

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

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

Christina Egeberg
tlf. 22 66 52 28
christina.egeberg@
mail.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 marts, april og 
maj bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
d. 20. januar. Bladet omdeles i uge 10 og 
gælder frem til og med uge 24.
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 
H Hundborg H Jannerup H Vang H Vorupør H 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



  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

Kirkebil H Hundborg H Jannerup H Vang H Vorupør H 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: Julen synges ind
4: Juletræet tændes
5: Familiegudstjeneste

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

11:  Tøndeslagning i Vang Beboerhus
12:  Tøndeslagning i Hundborg  

Forsamlingshus
13: Menighedsmøde 

www.hjvvvv-kirker.dk                                                  

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
November
25. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 HSK 1,13 19.00 HSK10

December
02. dec. 1. s. i advent 15.00 HSK1,4,5,7 19.00 HSK1,3 10.30 AMN10

09. dec. 2. s. i advent 14.00 AMN1,7,9

12. dec. Onsdag 19.001,3

16. dec. 3. s. i advent 19.00 AMN1,3

23. dec. 4. s. i advent 10.30 HSK
24. dec. Juleaften 15.00 HSK 13.00 AMN 13.30 HSK 14.30 AMN 16.00 AMN
25. dec. Juledag 10.30 AMN
26. dec. 2. juledag 10.30 AMN
30. dec. Julesøndag 10.30 AMN
Januar
01. jan. Nytårsdag 13.30 HSK1,8

06. jan. Hellig 3k.s. 14.00 AMN 10.30 AMN10

13. jan. 1. s. e. h.3k 10.30 HSK 14.00 HSK
20. jan. 2. s. e. h.3k 10.30 AMN 10.30 HSK
27. jan. 3. s. e. h.3k 10.30 HSK 10.30 AMN
Februar
03. feb. 4. s. e. h.3k 10.30 AMN 14.00 HSK10

10. feb. Sidste s.e. h.3k 10.30 HSK 10.30 AMN
17. feb. Septuagesima 14.00 AMN2 10.30 AMN
24. feb. Seksagesima 10.30 AMN 10.30 HSK 19.00 HSK1,10

Marts
02. marts Lørdag 09.15 HSK5, 7,11

03. marts Fastelavn 13.00 AMN5,6,12 10.30 HSK
10. marts 1. s. i fasten 10.30 AMS8

17. marts 2. s. i fasten 10.30 AMN8

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard  ·  AMS = Anna-Marie Sloth
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