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Folkekirken og dåb
I den danske folkekirke har vi barnedåb. Det har vi for 
at understrege at menneskets forhold til Gud ikke 
begynder med, hvad vi selv kan præstere, hvad vi selv 
kan beslutte, hvad vi selv har kræfter til, men at Gud 
beslutter, at han vil være Gud for os. Og at det er hans 
gerning og hans kræfter det kommer ud på, ikke vores.

Som forældre kan man overveje om barnet skal døbes. 

Jeg kan huske, at da mine tre børn skulle døbes, var 
det noget helt naturligt. At give det videre jeg selv 
havde modtaget, da jeg blev døbt og mine forældre 
bar mig til dåb. Men også at vide, at nu var der en 
anden som bar med. Det er et stort ansvar man har 
fået som forældre, det gav tryghed og ro, at man ikke 
er alene om det.

Jesu dåb og dåbsbefalingen

I evangelierne hører vi om at Jesus blev døbt. I Mar-
kusevangeliet fortælles der om Johannes Døberen og 
i kapitel 1, vers 4 hører vi, at Johannes Døberen for-
beredte sine tilhørere på Jesus, ved at sige:  »Jeg har 
døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Hellig-
ånd.«  

Og Helligånden var det netop, som i skikkelse af en 
due steg ned fra himlen, da Jesus blev døbt af Johannes 
i Jordanfloden. 

Evangelierne fortæller os ikke noget om, at Jesus selv 
gik rundt og døbte.

Men dåbens betydning fremgår af den »dåbsbefaling« 
eller »missionsbefaling« som står i Mattæusevangeliet 
kapitel 28, 18-20, hvor Jesus siger:

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor 
hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber 
dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og 
idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. 
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Denne tekst er en del af det dåbsritual som læses hver 
gang der er dåb. 

Der læses også en anden tekst som er taget fra Mar-
kusevangeliet, her siger Jesus bl.a.:  »Lad de små børn 
komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds 
rige er deres.« 

Dåbsritual – et uddrag

Den danske Folkekirkes dåbsritual indledes med en 
lovprisning og en bøn.

»Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,   
som i sin store barmhjertighed  
har genfødt os til et levende håb  
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.«

Lovprisningen er de første ord, der lyder til barnet ved 
dåb, og de samme ord lyder ved en bisættelse eller 
begravelse. Ordene omkranser et døbt menneskes liv.

Vi lovpriser Gud, fordi han i kærlighed til os, har 
genfødt os ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. 
Dåben kaldes en genfødsel. Barnet er født som sine 
forældres barn ind i familiens fællesskab. Genfødt 
betyder, at barnet i dåben bliver genfødt som Guds 
barn og sat ind i fællesskabet med alle kristne. Lov-
prisningen er en tak til Gud, fordi han har givet sig til 

Døbefont i Vorupør Kirke
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Fortsættes på næste side

kende i verden, ved at sende sin søn, Jesus Kristus. I 
sit liv viste Jesus os, hvad det vil sige at være et men-
neske: at tilgive, være barmhjertige, ikke fordømme. Og 
i den verden, hvor det har strenge vilkår, hvor liv og 
død, lys og mørke strides, der lod Gud sin søn føde. 

Vi mennesker fødes, lever og dør, det er hvad vi ved. 
Men med dåben rejses der en himmel over vores liv. 
Gud følger et menneske, mens det lever, og han slipper 
det ikke, når det dør.  Han er foran og bagved, skønt 
vi ikke ser det. 

Det er vores levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse 
fra de døde: At et menneske ikke bare er et forløb, fra 
fødsel til død, men skabt, bestemt og elsket af Gud.

Efter lovprisningen beder vi en bøn, hvor vi takker 
Gud, fordi han ved sin søn har givet os den hellige dåb, 
hvor han gør os til sine børn, skænker os Helligånden 
med syndernes forladelse og det evige liv. Her bliver 
det tydelig sagt, hvad dåben betyder:

I dåben bliver vi Guds barn. Det vil sige, Gud sætter 
os ind i et forhold til sig selv som den barmhjertige og 
kærlige far. Vi får børnekår, som apostlen Paulus 
skriver. Derfor er Gud ikke længere blot vores Herre 
og Skaber, men også vores Far.

Korsets tegn

Ved dåben bliver der tegnet et kors for barnets ansigt 
og bryst, imens præsten siger:

»Modtag det hellige korses tegn  
både for dit ansigt og for dit bryst,  
til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre  
den korsfæstede Herre Jesus Kristus«

Barnet bliver velsignet med korsets tegn, som et tegn 
på at det tilhører den korsfæstede Herre Jesus Kristus. 
Når det gøres for både ansigt og bryst, skal det angive, 
at det er hele mennesket, der er omfattet. Korset er 
kristendommens symbol på at livet overvandt døden, 
som det netop skete påskemorgen, da Kristus opstod.

Dåbshandling 

Ved selve dåbshandlingen øser præsten vand tre 
gange på hovedet af den, der skal døbes og siger: 
navnet på den som skal døbes og derpå: »Jeg døber dig 
i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.«

Når barnets hoved så er blevet tørret, måske af far/
mor eller storebror/ storesøster, så lægger præsten 
hånden på barnets hoved og siger:

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden
og skænket dig syndernes forladelse,
han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang
fra nu af og til evig tid! Amen.

Luther om dåben

I Luthers lille Katekismus siger Luther: 

»Dåben er ikke bare vand, men den er vandet indeslut-
tet i Guds befaling og forbundet med Guds ord. Dåbens 
virkning er syndernes forladelse, dåben befrier fra døden 
og Djævlen og giver alle, der tror det, den evige salighed, 
således som Guds ord og løfte lyder. Det er ikke vandet, 
der gør det, men Guds ord, som er med og i vandet, og 
troen, som stoler på dette Guds ord i vandet. For uden 
Guds ord er vandet kun vand og ikke nogen dåb, men 
med Guds ord er det en dåb, hvilket vil sige livets nåde-
fulde vand og et bad til genfødsel i Helligånden…« 

(Se Salmebogen side 971).

Castanies dåb i 
Vorupør Kirke
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Døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn

Når vi bliver døbt, bliver vi døbt i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn. Vi får et fundament at stå på, 
som vi har med os livet igennem, også den dag vi lig-
ger i vores kiste. 

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn:

Faderen som har skabt og opretholder alting, i mod-
sætning til Djævlen/det djævelske i os og omkring os, 
som nedbryder liv.

Sønnen som er Jesus Kristus, som har været på jorden, 
som har vist os mennesker, hvem Gud er, som gik i 
døden for os og som opstod.

Helligånden som den livgivende ånd, der gør de ord, 
der siges, til sandhed og virkelighed. Helligånden, der 
knyttet til ordet, virker syndernes forladelse og troen 
og håbet på kødets opstandelse og det evige liv.

Det fundament får vi at stå på ved dåben. For vi ved 
godt, at vi ikke kun kan stå på vort eget fundament, det 
er skrøbeligt og det revner let. Men vi kan stå på Guds 
fundament, som rækker til hele livet og evigheden.

Til at fastholde os på det, synger vi ofte ved barnedåb 
salmen: »Fyldt af glæde over livets under«, hvor der 
netop i vers 5 står: »Dåbens lys er tændt, når livet sluk-
kes« (salmebogen nr. 448).

Voksendåb

Det sker at man ikke bliver døbt som barn af den ene 
eller anden årsag. Men har man som konfirmand eller 
som voksen senere i livet et ønske om at blive døbt, så 
kontakter man præsten med henblik på en samtale 
om det.

NB – Se hele Dåbsritualet på side 825 i Den danske 
Salmebog.

Man kan gå ind på Den danske 
Folkekirkes hjemmeside og læse 
mere om dåb: www.folkekirken.dk 

Med venlige hilsner
sognepræst Helle Sommer

Fortsat fra forrige side
Døbefont i Hundborg Kirke

Døbefont i Vester Vandet Kirke
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DDS 448 Fyldt af glæde over livets under
Salmen er vel efterhånden blevet den mest popu-
lære dåbssalme i folkekirken. Salmen er oprindeligt 
norsk, digtet af Svein Ellingsen i 1971. 

Den oprindelige tanke har været, at salmens første 
tre vers synges før dåben – de sidste tre vers efter. 
Denne praksis følges ofte i folkekirken, men mest 
almindeligt er det nok at synge salmen i sin helhed 
før eller efter dåben.

Modsatrettede følelser
Nøgleordet i salmen er: Glæde. Men salmen er op-
rindelig digtet på en tragisk baggrund: Svein Elling-
sen havde mistet en datter på 6 år ved en trafik-
ulykke. 

Efterfølgende fik han en søn, til hvis dåb salmen er 
skrevet. Den rummer nogle almene tanker, der har 
gjort den til hvermandseje. 

Vers 1-3 omhandler de følelser, som forældre kan 
have overfor deres børn: Glæde (vers 1), bekymring 
(vers 2) og undren (vers 3). Uanset hvilken af disse 
følelser der er fremherskende, kan forældrene trygt 
overlade deres børn i Guds varetægt, hvilket sker helt 
konkret gennem dåben.

Dåb og nadver
I vers 4-6 udfoldes salmens dybere teologiske betyd-
ning: Dåben beskrives i vers 4 som en genfødelse til 
et »liv i Kristus«, mens vers 5 bringer et budskab om 
frelse efter døden gennem dåben. 

Den danske oversættelse af vers 6 har bibragt salmen 
en videre forkyndende dimension end oprindeligt 
tænkt. Svein Ellingsens slutlinje lyder: »Herre la vår 
tro bli fylt av glede!« I den danske udgave lyder det: 
»Herre, skænk os troen fuld af glæde!« Ordet 
»skænk« har to betydninger: At give og at servere en 
drik. Dermed knyttes der også an 
til det andet af vor Lutherske 
kirkes to sakramenter: Nadveren.

Med venlige hilsner
organist Thomas Olesen

Fyldt af glæde over livets under

Når der er dåb synger vi ...

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
27. marts 09.30-11.30 Sogneformiddag: »Født med sko på« Vester Vandet 

konfirmandstue

 3. april 19.00 Sangaften i Hundborg sæsonafslutning,
opstart igen 4. september

Hundborg Sognehus

 4. april 19.00-21.30 Opera-aften i Vorupør – »La Boheme« Vorupør Kirkecenter

10. april 19.00 Foredrag v. Mona Østergaard Klit 
om Israel og Palæstina 

Vester Vandet 
konfirmandstue

11. april 14.30 Minikonfirmanderne deltager 
i gudstjenesten på Solgården

Solgården

19. april 15.00 Langfredag – liturgisk gudstjeneste Hundborg Kirke

24. april 09.30-11.30 Sogneformiddag: Kirke- og folkeliv i Thy Vester Vandet 
konfirmandstue

25. april 17.30 Stjernestund – gudstjeneste i Vorupør Kirke 
og aftensmad i Kirkecentret/tilmelding til maden.

Vorupør Kirke og 
Kirkecenter

 5. maj 10.00 Konfirmation i Vorupør Kirke Vorupør Kirke

12. maj 10.00 Konfirmation i Hundborg Kirke Hundborg Kirke

12. maj 19.00 Musikgudstjeneste i Vester Vandet Kirke Vester Vandet Kirke

17. maj 10.00 Konfirmation i Vang Kirke Vang Kirke

22. maj 19.00 Højskolesangaften i Konfirmandstuen Vester Vandet 
konfirmandstue

30. maj 10.00 Konfirmation i Jannerup Kirke Jannerup Kirke

 2. juni 14.00 200 års jubilæum, lokalhistorisk festgudstjeneste, 
og derpå kirkekaffe i Vang præstegård

Vang Kirke og Præste-
gård

10. juni 11.00 2. pinsedag – friluftsgudstj. for hele Thisted Provsti Malle Strand

18. juni Oplyses
senere

Sogneudflugt for de 5 sogne i pastoratet
(se www.hjvvvv-kirker.dk og Thisted Posten 
i ugerne op til)

Afgang fra 
Hundborg Sognehus

Sangaftener i Hundborg Sognehus kl. 19.00 
v/ pianist Inger Rasmussen
Sæsonafslutning 3. april med opstart igen 4. september.
Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra  
højskolesangbogen. Alle er velkomne.

Hundborg/Jannerup Menighedsråd

Medbring kage  

          
        –

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

21. marts kl. 14.30  Anne Marie Nande
  Tema: Forår
11. april kl. 14.30   Helle Sommer 

Tema: Palmesøndag
Minikonfirmanderne på udflugt til Solgården

25. april kl. 14.30  Lisa Bremer
  Tema: Påske
 2. maj kl. 14.30  Anne Marie Nande.   
  Tema: Vårens sange
23. maj kl. 14.30  Anne Marie Nande
  Tema: Forsommer 
 6. juni kl. 14.30  Anne Marie Nande 
  Tema: Pinse

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  
Med kærlige hilsner 

Anne Marie, Helle, Lisa og Thomas

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. 27. marts kl. 9.30-11.30: »Født med sko på«. Denne sogneformid-
dag kommer skomager Antonio Renzi og fortæller om sin opvækst i Italien, og 
hvordan han endte som skomager i Thisted. Vel mødt til alle.
Onsdag d. 24. april kl. 9.30-11.30: »Træk af kirke- og folkeliv i Thy«. Denne 
sogneformiddag kommer stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard, Vestervig og fortæl-
ler om kirke- og folkeliv i Thy. Der vil være oplæsning, fortælling og fællessang. 
Vel mødt til alle.
Vi begynder igen med sogneformiddage: Onsdag d. 25. september, onsdag d. 
30. oktober, onsdag d. 27. november – alle gange fra 9.30-11.30.

Med venlig hilsen Vester Vandet menighedsråd

Antonio Renzi

Babysalmesang
5-stjerne-pastoratet tilbyder babysalmesang til 
babyer og en af deres forældre. Til babysalme-
sang synger vi vuggeviser, salmer, hører orgel-
musik, laver sanselege med de små og andre 

sjove og dejlige ting for 
mor og barn. Babyerne 
skal allerhelst være mel-
lem 2 og 9 måneder, mens 
de går til babysalmesang.

Forældrene kan derimod være i alle aldre. 
Fædre er også velkomne. Man kan også deltage 
som mødregruppe og mødes en ekstra gang.
Vi starter et nyt hold op tirsdag den 12. marts 
kl. 10.30 i Hundborg Kirke. Vi har først ca. 30 
min. babysalmesang, og derefter drikker vi 
kaffe sammen (de voksne). Holdet består nor-
malt af 6 tirsdage i alt. De andre datoer er: 19. 
marts, 26. marts, 2. april, 9. april og 30. april.
Medbring et tæppe til at lægge børnene på og 
varme sokker til både børnene og jer selv, da alle 
bliver bedt om at tage skoene af!
Tilmelding foregår direkte til organist Thomas 
Olesen på mail: mail@thomas-olesen.dk eller 
telefon 40 15 82 80.
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Kom med en tur til Israel og Palæstina 

Foredrag ved Mona Østergaard Klit
Mona var to gange på rejse i Israel og Palæstina og 
siger om foredraget:
’Jeg viser billeder og inddrager bibelske tekster hvor 
det er relevant. Vi synger sange og salmer, der tager 

udgangspunkt i emnerne 
undervejs i foredraget. Der er 
også fokus på det historiske 
perspektiv. Det er en stor 
oplevelse at gå på »Via Dolo-
rosa«, sejle en tur på Genesa-
ret Sø, besøge ruinen Qumran 
og se Dødehavsrullerne på 
Israel-Museet og Fødselskir-

ken i Betlehem. Disse og andre steder vil blive ind-
draget i fortællingen. Det er i sig selv en erindrings-
proces at bevæge sig rundt i landskabet i det for-
holdsvis lille område, som Israel og Palæstina også 
er. Sluttelig er der plads til spørgsmål, kommentarer 
og beretninger fra andre, der måtte have erfaringer 
og oplevelser fra deres rejser i landet.’

Denne spændende aften foregår i 
Konfirmandstuen i Vester Vandet,  
onsdag 10. april kl. 19.00. 

Der serveres aftenkaffe/kage undervejs. 
Vel mødt!

Opera-aften                                                                           
Torsdag 4. april kl. 19-21.30  

i Vorupør Kirkecenter
Vi viser hele Puccinis rørende opera »La Bo-
hème« i den smukke filmversion fra 2008. Anna 
Netrebko og Rolando Villazón har hovedrol-
lerne som hhv. den fattige og dødssyge syerske 
Mimi og den ligeså fattige, men lidenskabelige, 
forfatter Rodolfo. De forelsker sig hovedkulds i 
hinanden. Operaen skildrer på formidabel vis 
livet blandt de kunstneriske Bohèmer i Paris’ 
Latinerkvarter i tiden omkring 1830. 
Vi starter kl. 19 med introduktion af organist 
Thomas Olesen til de første to akter. En halv 
times pause ca. kl. 20.10 hvor der serveres ost 
og rødvin. Efterfølgende introducerer Thomas 
de sidste to akter. Enhver er velkommen!

Vorupør Menighedsråd

International 
påske-gudstjeneste 

med sange fra Taizé langfredag 19. april kl. 19 
i Hillerslev Kirke.

Kom som du er – 
Syng på dit eget 
sprog – Tænd et lys.

Come as you are – 
Sing with us in your 
own language – 
Light a candle.

Musik i Vester Vandet 
»Når æbletræets hvide gren«
Forårs- og sommerfeeling i sang  
og musik ved denne gudstjeneste  
søndag 12. maj kl. 19.
Medvirkende er Christina Egeberg (sang), 
Theodor Harbsmeier (cello/violin), Thomas 
Olesen (orgel/klaver).
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Minikonfirmander 
Minikonfirmanderne fra Hundborg, Jannerup, 
Vang, Vorupør, Vester Vandet pastorat mødes 
om torsdagen fra kl. 14.15-15.45 i Hundborg 
Sognehus. Sidste gang er torsdag d. 2. maj.

Minikonfirmanderne deltager i plejehjems-
gudstjenesten på Solgården torsdag d. 11 april. 

Minikonfirmanderne deltager sammen med 
Børnekoret i Stjernestundsgudstjeneste i Vo-
rup ør Kirke torsdag 25. april kl. 17.30.

Med venlig hilsen sognepræst Helle Sommer 

Højskolesangaften 
i Konfirmandstuen, 

Vester Vandet
Den danske sangskat rummer sange og salmer 
til alle øjeblikke af vores liv.
De hjælper os til at få sat ord  
på glæder og sorger og alt det,  
vi ikke forstår.
De hjælper os også til at træde  
ind i det, der er større end os selv,  
nemlig fællesskabet.
Et fællesskab der både trækker lange  
tråde tilbage i historien, og åbner for  
oplevelsen af nutidens mangfoldighed.
Sangen giver os en følelse af at høre til og  
høre hjemme. Kom og syng!!!
Højskolesangaften i Vester Vandet  
onsdag 22. maj kl. 19.00.
Der er fællessang for fulde gardiner, indslag ved 
Lille Trio, bestående af Inger Rasmussen (pia-
no), Steen Carlsen (fløjte) og Ellen Lomholt 
(sang), ost brød og rødvin (eller en kop kaffe), 
ønskekoncert – hvad mere kan man forlange?
Fri entré – Velkommen!

»Stjernestund« 
Vorupør Kirke torsdag 25. april kl. 17.30

»Stjernestund« er en kort familiegudstjeneste. 
Minikonfirmanderne deltager sammen med Bør-
nekoret i Stjernestundsgudstjeneste i Vorupør 
Kirke torsdag d. 25. april kl. 17.30.
Efter denne korte familiegudstjeneste er der af-
tensmad ca. kl. 18 for alle i Vorupør Kirkecenter.
Arrangementet henvender sig til alle med bopæl 
i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Van-
det pastorat.
Ønsker man at deltage i aftensmaden som er gra-

tis, skal man til-
melde sig. Tilmel-
ding til: 
Sognepræst Helle 
Sommer, 21 38 86 
65 eller hsk@km.dk – senest 23. april.
Vi håber at se mange børn, forældre, bedsteforældre.

Med venlig hilsen  
Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør- 

Vester Vandet pastorat
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200 års jubilæum
Lokalhistorisk festgudstjeneste

2. juni kl. 14 i Vang Kirke

I parken bag præstegården – fejrer vi et stykke kulturhistorie. I 1819 var der øde og tomt i 
Thy! Storm og Sandflugt var ved at udradere os! Men så plantede pastor Munk og alle hans 
hjælpere bøgetræerne, som er så karakteristiske for Vang præstegård i dag. 

Nu fejer vi 200 års jubilæum. Gudstjenesten er en hyldest til de lokale, som har gjort denne 
store indsats for området, og skabt og opbygget værdier.

Efter festgudstjenesten i Vang Kirke drikker vi FESTKAFFE under de pragtfulde 
trækroner i præstegårdens have. Til ære for gæster, træer og i anledning af det 
store jubilæum, spiller Mogens på savblad og Else Marie på harmonika! 

Man kan nyde blomster, bede, se de majestætiske bøge, læse de nye skilte ved de historiske 
træer – pastor Munk-bøgen, I. P. Jakobsen-egen, H. C. Andersen-bøgen, Astrid Lindgren-
lindetræet, Reformationstræet, Fem-stjerne-træet, Kaptajnstræet ... samt bøgebørnehaven! 
Og vi kan glæde os over konfirmandernes (årgang 2019) nyplantede træer, fra de lavede 
KLIMAKIRKE i Vang! 

Med venlige hilsner og masser af sommerhumør 
Vang Menighedsråd og 5-stjernernes fælles PræstegårdsudvalgAlle er hjertelig velkomne!
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Vores dejlige jul 2018
Jul i Hundborg KirkeJuletræet tændes første 

søndag i advent
Børnene holder jul

Julemanden svarede 
på spørgsmål

Gospelkoret  
synger julen ind

Julemanden delte julehjerter 
og pebernødder ud



12

S E T  O G  S K E T

12

Vores dejlige jul 2018
Jul i Vorupør Kirke og Kirkecenter

Luciapige

Luciaoptog i kirken

Juletræsfest i Vorupør
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Vores dejlige jul 2018

Jul i Jannerup Kirke

Juleaften med  
trompetspil

Jul i Vester Vandet Kirke

Nordvestkoret  
synger julen ind

Adventsfortællinger:  
Forestilling for hele  

familien med Filomena 
Fortælleteater to efter- 
middage i december

Julekrybben  
i Vester Vandet 

Kirke

Nissen og Prinsessen
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5-stjerne-pastoratets konfirm
ander

MAGNUS

Så er det  
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tid
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Ny kirkesanger i Vester Vandet
Hej, jeg hedder Christina Egeberg. 
Jeg er for nylig blevet ansat som kirke-
sanger i Vester Vandet kirke.
Jeg bor i hus i Thisted, sammen med 
min søn Mario på snart seks år, og 
vores labrador Mickey, på snart otte 
år. 
Jeg er uddannet folkeskolelærer, og 
arbejder til daglig på Koldby Skole. Jeg 
underviser i matematik, dansk og 
musik ... og jeg elsker det :-)

Jeg har tidligere arbejdet som kirke-
sanger, først i Skjoldborg og Kallerup 
kirker, og sidenhen i Heltborg kirke. 
Jeg har altså arbejdet som kirkesanger 
i noget, der ligner 11 år.
I min fritid bruger jeg meget tid på 
musik, på renovering af mit hus, og på 
ude-aktiviteter med Mario og Mickey. 
Jeg spiller på klaver, og har altid gjort 
det, derudover spiller jeg på lidt for-
skellige instrumenter, til husbehov.

Ny IT-medarbejder
Hej, mit navn er Marie G. Jensen og jeg 
er ansat ved Hundborg/Jannerup kirker 
som IT-medarbejder og er ansvarlig for 
5-stjerne-pastoratets hjemmeside, udar-

bejdelse af hæfter, plakater m.v. til de fem 
kirker. Jeg er 24 år og bor i Snedsted med 
min kæreste og hund. Til dagligt arbejder 
jeg på kontor.

Ny organistvikar
Jeg er Mikkel Kirketerp, den nye orga-
nistvikar og ind imellem afløser for kir-
kesangere. Jeg er 17 år gammel og bor i 
Thisted. Jeg går på Thisted Gymnasium 
og før det var jeg et år på efterskole. Ellers, 
har jeg gået på friskole hele livet, hvilket 
har givet mig rige muligheder for at ud-
vikle mig musikalsk. 
Jeg startede med at spille klaver som 
9-årig. Min søsters daværende kæreste var dygtig til 
klaver, og lærte mig et par melodier. Jo flere melo-
dier jeg lærte, desto mere interesseret blev jeg i in-
strumentet. 
Et år senere begyndte jeg til klaver hos Irene Sønder-
gaard Christensen. Fra 7. til 9. klasse gik jeg på talent-

linjen på Thisted Musikskole, og her blev 
jeg tilbudt mini-organistkurset, også hos 
Irene. Jeg fik stillingen som organist ude 
i Nors sogn, lige efter kurset var færdigt. 
Jeg stoppede som organistvikar i Nors 
sogn, da jeg var på Aalestrup Naturefter-
skole i 10. klasse. Et stykke tid efter jeg var 
færdig på efterskolen, søgte jeg stillingen 
som organistvikar ude hos jer. 

Min baggrund for sang stammer fra Thisted Kirkes 
drenge-mandskor, hvor jeg har gået i seks år. Jeg har 
været med koret ude og rejse to gange – begge til det 
østlige USA. 
Jeg ser nu frem til at kunne spille en masse musik for 
jer ude i kirkerne.
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Ny servicemedarbejder
Jeg hedder Gitte og er 53 år. Er gift, har to 
børn, svigerbørn og to børnebørn. Er ud-
dannet køkkenassistent. For godt et år 
siden fik jeg lyst til at prøve noget helt 
andet. Så nu kører jeg lidt lastbil, har lidt 

kontorarbejde og er servicemedarbejder i 
Hundborg Sognehus, tre jobs som jeg kan 
få til at passe sammen. Fritiden bliver 
brugt på håndarbejde.

Gitte Pedersen

Ny kirkesanger i Hundborg/Jannerup
Jeg er barnefødt i Thisted og bor nu igen 
i Thy sammen med min mand. Jeg har to 
børn og fire børnebørn. Jeg er uddannet 
folkeskolelærer og har undervist 27 år i 
folkeskolen. Jeg har bl.a. undervist i mu-
sik og udover den obligatoriske under-
visning, har jeg haft kor og blokfløjteor-
kester. I 2007 fik jeg job på Thisted 

Sprogskole som sproglærer, hvor jeg var 
i seks år og derefter fik jeg ansættelse på 
en sprogskole i København. I 2018 gik jeg 
på pension. Min store interesse er sang 
og musik. Jeg har sunget i flere kor, bla. 
Klitmøller Gospelkor og Nordvest koret 
i Thisted. I november blev jeg ansat som 
kirkesanger.  Inge Merete Haumann

Indskrivning for  
konfirmander 2019 
Kom forbi et kvarters tid en af de to dage – vælg 
selv – og bliv indskrevet til konfirmand 2019-20.
Tirs. 4. juni kl. 16-18 · Tors. 6. juni kl. 16-18.
Sted: Præstegård, Rodals bakke 1, Vang  - der 
serveres kaffe og kage mens man venter  
Jeg ser frem til at møde jer.

Konfirmationsdatoer
★  Hundborg 10. maj 2020
★  Jannerup 21. maj 2020
★  Vang 8. maj 2020
★  Vorupør 3. maj 2020
★  Vester Vandet 8. maj 2020

Døbte, Viede, Døde
På grund af den nye persondatalov vil vi i dette 
kirkeblad ikke offentliggøre navnene. Det vil 
først ske igen, når det er afklaret, hvordan vi kan 
gøre det indenfor rammerne af gældende regler.

Pinse på Malle Strand 
Gudstjeneste mandag 2. pinsedag  

10. juni kl. 11  
FOR HELE THISTED PROVSTI

Sæt kryds i kalenderen!
Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels
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Menighedsrådet har med glæde 
konstateret det store fremmøde, 
der har været til de forskellige ar-
rangementer her på falderebet af 
kalenderåret 2018. Det er virkeligt 
dejligt, at I giver os den opbakning 
og møder op, det giver os lyst og 
energi til nye tiltag.
Vi har bestilt en mester med en 
motorsav, til at lave trækunst af 
stammen på det store grantræ, der 
står forrest på den nye kirkegård. 
Det bliver spændende at se, hvad 
der kommer ud af det. Den mister 
toppen ved samme lejlighed.
Aktuelt arbejder vi også på, at få lavet 
en ny og mere handicapvenlig op-
gang fra Solgården til kirkegården.
Bemærk at vi af forskellige årsager 
har måttet flytte datoen for sogne-
udflugten. Se program og tilmel-
dingsmuligheder på www.hjvvvv-
kirker.dk og Thisted Posten i 
ugerne op til d. 18. juni. Jeg har 
bestilt dobbeltdækker, så der er 
plads til alle.
Økonomisk kommer vi ud af 2018 
med et pænt overskud og det er 
ikke mindst vores kasserer meget 
glad for.

Og så vil jeg bare hå-
be, at når det her læ-
ses, er foråret på vej.

Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup Vang

Menighedsrådsmøder 
i Vang Beboerhus kl. 19.00: 25. april · 23. maj · 27. juni
Kirkesyn i Vang Kirke: 27. marts

Menighedsråds-
møder 
12. marts  ·  10. april     
15. maj  ·  11. juni

Det kribler og krabler rundt omkring. Løgblomster og buske 
lyser op med hver deres farve, fuglene kvidrer og fortæller, at 
foråret er på vej. Vi får lyst til at komme ud og nyde foråret. Alt 
imens der tænkes tilbage på julens dejlige budskab, som vi i 
Vang startede d. 2. december, med glade juletoner fra »Musik-
værkets Kor«. De formåede at løfte budskabet i skønne toner, 
bedre start kan ikke ønskes på julemåneden. 
I skrivende stund, tænkes der frem til fastelavn. I Vang har vi igen 
glæden af samarbejde med beboerforening. Først i kirken med 
dejlige udklædte børn, og senere slå katten af tønden i Sognehuset.
Vi har fået godkendt staudebedet som urnegravsted. Hanne 
fortæller at hun har tildelt to pladser, dejligt at vore borgere 
også kan lide vores nye område.

Vores flotte »gam-
le« præstegård har 
fået et sundheds-
tjek. Først blev der 
målt radon stråler. 
Provstiet havde 
bestemt, at alle 
præsteboliger og kontorer skulle tjekkes, da præsterne er pålagt 
at bruge disse. I Thisted provsti, var der to præsteboliger og et 
præster kontor som havde lidt forhøjet målinger. Vang var en 
af dem. Da Vang præstegård er af ældre model, valgte provstiet 
at lave et sundhedstjek der også. Vi kan med stolthed meddele, 
at præsteboligen kun havde nogle små »skønhedsfejl«. Der er 
allerede lavet tiltag, så præsteboligen får luft under »vingerne« 
og kan holde 100 år mere (håber jeg). Så vi alle, fortsat kan 
nyde synet af et af provstiets ældste præsteboliger. Søndag d. 2. 
juni kl. 14.00 er der gudstjeneste og kirkekaffe i haven.
KOM OG NYD VORES SKØNNE PRÆSTEBOLIG-OMRÅDE. 
Vi har fået penge til to oplysningstavler, der vil 
blive sat en op ved Beboerhuset og en i Vang by-
midte. I samarbejde med beboerforeningen, vil 
der løbende blive informeret omk. arrangementer 
begge steder. Anna Marie Møller
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Nu nærmer vi os tiden hvor foråret gerne skulle be-
gynde at melde sin ankomst, og arbejdet med at tage 
gran af gravstederne og plante forårsblomster kan 
begynde.  Frosten skal 
dog lige forlade jorden. 

I de forgangene måneder 
har vi haft en del aktivi-
teter i vores kirke og 
Kirkecenter. Vi oplever 
stor opbakning til vores 
arrangementer, som gør 
arbejdet i Vorupør me-
nighedsråd endnu mere 
spændende.

December startede med 
julekoncert med trom-
petist Per Nielsen – For 
3 år i træk. Vi var meget 
spændte på om det igen 
i 2018 kunne trække folk 
til Vorupør og jeg må sige, at det igen var en kæmpe 
succes med 180 gæster til en smuk julekoncert. 

Traditionen tro har vi holdt Lucia gudstjeneste med 
efterfølgende juletræsfest, og igen i år med et godt 
samarbejde med Børnehuset. En tradition som vi 
selvfølgelig meget gerne ser forsætter. 

Vi bliver i traditionerne – For igen i år har vi afholdt 
Mortensaften med flot deltagelse af ca. 30 gæster. Det 

var en rigtig hyggelig aften, hvor vi også havde besøg 
af Bjørn Søndergård, som fortalte om projektet om-
kring kirken.

Projekt vedr. kirkeom-
rådet arbejdes der lige 
nu på højtryk med at få 
færdig udarbejdet, så vi 
kan søge om at lov til at 
sætte i gang. Vi håber 
meget på, at  arbejdet 
kan gennemføres i 2020.

Bjørn Søndergaard og 
landskabsarkitekten har 
mange gode ideer og 
flotte detaljer i spil. Det 
bliver skabt som en hel-
hed med sammenhæng 
med det indre i kirken.  
Et meget spændende 
projekt, som vi håber, 

bliver taget godt imod. Udover dette skal der reno-
veres p-plads, samt bygges nyt redskabsskur på kir-
kegården. Dette forventes færdig i løbet af foråret. 

Fremadrettet er der sogneeftermiddage, som i skri-
vende stund er i gang og det helt store emne i år er 
den 4. april – hvor der er operaaften i Vorupør Kir-
kecenter, med ost og rødvin. Igen et nyt, og meget 
spændende initiativ af vores organist og præster. 
Dette er der skrevet om andet sted i bladet. 

Til Sommer gennemfører vi igen natkirker med kon-
certer d. 14. juli og 18. august.  Jeg kan 
i skrivende stund ikke løfte sløret for 
solister. 

I ønskes alle et dejligt forår. 
Lone Toft

Vorupør
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Menighedsrådsmøder 
i Vorupør Kirkecenter kl. 18:
27. marts  ·  30. april  ·   22. maj

Vorupør klar til påske!

Sogneudflugt 
for hele pastoratet                                                                           

Tirsdag d. 18. juni
Følg med på www.hjvvvv-kirker.dk og Thisted 
Posten i ugerne op til,  
for nærmere infor- 
mationer om tid, sted  
og destinationer.

OBS: Ny dato
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Vester Vandet
Selv om der er buldermørkt udenfor i skrivende 
stund, går vi med hastige skridt mod lysere tider. 
Dagene længes, vinteren strenges…

Men sikken en vinter-aktivitet vi foreløbig har haft i 
Vester Vandet!

I løbet af et par måneder kunne man opleve foredrag 
fra det gamle Statsfængsel i Horsens, Højskole-
sangaften, Mortens Aften med fællesspisning, spæn-
dende sogneformiddage med skiftende oplægshol-
dere, NordVestkoret, der sang julen ind sammen med 
os, Filomena Teatret, der satte fut i julestemningen 
for børnefamilier, adventsgudstjeneste med trompet-
musik. Pludselig stod der også en julekrybbe i våben-
huset!

Og det allerbedste af det hele er, at der har været stor 
lokal opbakning om begivenhederne. Selv om Vester 
Vandet kun beboes af godt 200 personer, oplever vi 
stor tilgang til mange arrangementer. Helt utroligt! 
Det er en lodret modsigelse til mange af de dystre 
analyser af det moderne samfund, hvor åbenbart 
ingen gider fællesskabet længere, og de helt små lo-
kalsamfund skulle gå den sikre død i møde. Men 
ikke her! Og jeg tænker, man med rette kan sige:  
Ikke i 5-stjerne-pastoratet!

Med foråret kommer der flere ting, vi kan være fælles 
om: 

En spændende rejsefortælling om oplevelser i Israel 
og Palæstina, ved Mona Østergaard Klit. Det er dej-
ligt, at kunne benytte sig af stærke lokale kræfter!

Ligeledes kommer der endnu en gang en Højskole-
sangaften sammen med Lille Trio. Og sogneformid-
dagene begynder igen. Arrangementerne er omtalt 
andetsteds i bladet, og vi håber selvfølgelig igen på 
lokal opbakning – gerne også fra dem, der ikke kan 
komme så tit. 

Alle disse aktiviteter ville ikke eksistere, hvis ikke der 
var en kirke til at holde sammen på det hele. Det kan 
ikke siges tit nok, at kirken altid er åben, både i over-
ført betydning, dvs. også for dem, man med et lidt 
smart udtryk kalder ’kirkefremmede’. Den danske 
folkekirke er ikke en sekt! Gudskelov for det. Den er 
kendetegnet ved at være utrolig rummelig, og man 
kan troppe op som lige præcis den man er, uden at 
skulle gøre rede for alle mulige tanker om tro og tvivl. 
Gudstjenesten, eller en snak med præsten, kræver 
ikke adgangstegn.

Kirken er også åben i helt bogstavelig forstand. Hver 
dag fra kl. 08.00-18.00. Prøv engang at gå ind en 
forårsdag og oplev lyset, der strømmer ind gennem 
ruderne, fuglesangen der høres udefra og mærk rum-
met i sin helhed. 

Der er højt til loftet, og man bliver let 
om hjertet!

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen kl. 18.00:
3. april  ·  6. juni
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Spejdernyt 

Nu skriver vi 2019 og vi håber, at I alle er kommet 
godt ind i det nye år. Ser vi tilbage, var det året hvor 
vejret satte den ene rekord efter den anden. Som-
meren gav en lang periode med bål-/afbrændings-
forbud. Det var lidt specielt at holde sommerlejr 
uden brug af åbent ild. Vi fik vores bålhytte færdig, 
fik rettet grunden af omkring den, fik lagt fliser og 
fik sat lys op i hytten, så vi kan bruge den året rundt 
til vore møder, dejligt. Dog mangler vi at få lavet 
toiletforhold til vore brugere af bålhytten. 

Her i efterår har vi købt endnu en kano med udstyr. 
Vi var heldige at få en donation fra en af de lokale 
firmaer, så det var et godt tilskud til købet.

1. søndag i advent havde vi traditionen tro vores 
julestue i Sognegården. Den blev, som vanligt, godt 
besøgt af købelystne gæster. Det grønne hjørne, 
basaren, tombolaen, Ulvehjørnet og spejderjuleca-
feen gav os en rigtig hyggelig eftermiddag. Herfra 
skal lyde en kæmpe tak til alle jer der støttede op 
om julestuen. 

Juleafslutningen for alle spejdere foregik i spejder-
hytten med dans om juletræet, æbleskiver, pakke-
spil og råhygge.

Det nye år startede vi op på vanlig vis, med den hel 
store legeaften i Vandet Sognegård.

Her først i februar skal vi på vores nytårsweekend, 
som i år har base i Hanstholm. Det hele afsluttes 
med nytårsparade i Ø. Vandet Kirke. 

Program:

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

4. marts: Distriktsmøde for ledere og forældrebe-
styrelse.

22.-23. marts: Arbejdsweekend i Spejderhytten for 
alle ledere og forældre. 

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

A R R A N G E M E N T E R  I  M A R T S  -  A P R I L  -  M A J

V E S T E R  VA N D E T

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
15. marts: Generalforsamling kl. 19.00 hos Ellen 
og Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup.
24. marts: Kirkekaffe kl. 9.00 hos Ruth og Erik 
Jeppesen, Klitmøllervej 53, Vester Vandet. Herefter 
gudstjeneste i en af sognets kirker.
3. april: Bibeltime kl. 19.30 hos Betty og Svend Aage 
Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted.
26. april: Besøg i Thisted Genbrug kl. 19.00. Vi 
mødes på adressen Lerpyttervej 23, Thisted.
1. maj: Bibeltime kl. 19.30 hos Helle og Poul Alfred 

Kristiansen, Elmholm-
vej 1, Øster Vandet.
24. maj: Tur ud i det blå 
kl. 19.00. Vi mødes hos Bodil og Peter Nielsen, 
Agerholmvej 4, Vester Vandet.
5. juni: Bibeltime kl. 19.30 hos Lissy og Aage Bang, 
P. L. Halds Vej 11, Thisted.
21. juni: Grillaften kl. 18.00 hos Helle og Poul 
Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet. 
Medbring selv kød, drikkevarer og service.



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

Den 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 og 25/5.
Den 8. juni kl. 14.00-16.30 hos Ingeborg.
Derefter holder vi ferie til den 17. august. 
Rigtig god ferie!

A R R A N G E M E N T E R  I  M A R T S  -  A P R I L  -  M A J
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Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Fredag d. 15. marts 
Pakkefest v. Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev.

Torsdag d. 28. marts 
Møde v. Tage Grønkjær, Klitmøller.

Fredag d. 24. maj  
Konfirmand-/Forårsfest v. Svend Erik Petersen, 
Ringkøbing.

Kredsmøder
Onsdag d. 1. maj og torsdag d. 2. maj kl. 19.30 
Bibelundervisning v. Hans Jørgen Hedegård i 
Hillerslev Missionshus.

Legestue for alle 0-3 år
Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12, Hellebjerg 1.

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

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

Torsdag d. 11. april hos Aase og Hans Korsga-
ard, Tvorupvej 54. 

Torsdag d. 9. maj hos Mette og Thomas Kri-
stensen, Klostergårdsvej 6. 

Torsdag d. 6. juni hos Elly og Richard Hove 
Nielsen, Trapsandevej 51. 

Indre Mission  
Hundborg/Jannerup
Torsdag d. 4. april kl. 19.00 
Møde v. missionær Henrik Jørgensen,  
Dragstrup.
Fredag d. 5. april kl. 18.00 
Vi spiser pizza sammen.  
Derefter møde v. fritidsforkynder  
Hans Jørgen Steffensen, Skjern.  

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.
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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 juni, juli og 
august bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
22. april. Bladet omdeles i uge 23-24  
og gælder frem til og med uge 44.
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: Familiegudstjeneste
3: Konfirmation
4: Stjernestund og aftensmad
5: Børnekor medvirker

 6: Minikonfirmander medvirker
 7: Liturgisk gudstjeneste
 8: Kirkebil 
 9:  200 års jubilæum. Kaffe i  

præstegårdshaven i Vang

10: Musikgudstjeneste 
11:  Friluftsgudstjeneste i hele Thi-

sted Provsti – holdes på Malle 
Strand, Thorhaugevej, Sennels

12: Altergang 
 

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
17. marts 2. s. i fasten 10.30 AMN8

24. marts 3. s. i fasten 10.30 AMN    14.00 AMN1

31. marts Midfaste 14.00 HSK12 10.30 HSK
April
07. april Mariæ Bebudelse 10.30 HSK8

14. april Palmesøndag 10.30 HSK8

18. april Skærtorsdag 10.30 AMN8

19. april Langfredag 15.00 HSK7, 8

21. april Påskedag 10.30 HSK 09.00 HSK 10.30 AMN 09.00 AMN
22. april 2. påskedag 10.30 AMN8

25. april Torsdag
Stjernestund

17.30 
HSK2, 4,5,6

28. april 1. s. e. påske 10.30 AMN1 09.00 AMN
Maj
05. maj 2. s. e. påske 10.30 HSK 10.00 AMN3

12. maj 3. s. e. påske 10.00 AMN3 19.00 AMN1,10

17. maj Bededag 10.00 AMN3

19. maj 4. s.  e. påske 10.30 HSK8

26. maj 5. s. e. påske 10.30 AMN
30. maj Kr. himmelfart 10.00 AMN3 10.30 HSK
Juni
02. juni 6. s. e. påske 14.00 AMN9

09. juni Pinsedag 10.30 AMN 10.30 HSK 09.00 AMN
10. juni 2. pinsedag 11.00 Fælles11 11.00 Fælles11 11.00 Fælles11 11.00 Fælles11 11.00 Fælles11

16. juni Trinitatis 10.30 AMN5 10.30 HSK
AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard
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