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Sogneudflugt
Hundborg & Jannerup & Vorupør & Vang & V. Vandet Pastorat

Fredag 14. juni går turen til Jetsmark Kirke, skulpturparken i Hune,
Svinkløv Badehotel og Hotel Hanstholm. – Læs mere på side 7
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TEMA

KLIMAKIRKE
Alle kan tælle til 3. Men hvem til 10 milliarder?
gerningen er, at Livet
Når du dør, er der en dør.
Det ville tage flere hundrede år at tælle til
kun satser på os og
Den åbner sig for dig. I 2.000 år
så mange. Inden længe har vores himvores ø. Derfor
forkyndes Jesus-ordet: »Jeg er døren.
melske Far 10 milliarder børn – os alle!
skal vi også satse
Den, der går ind gennem mig,
på livet og vores ø.
skal blive frelst!«
Sats på livet, for livet satser på dig!
Derfor
skal vi skrive
(Johannes 10,9)
livet med stort L. »Jeg er
Selv om vi er ti milliarder forskelLivet,« siger Herren (Johannes 14,6).
lige mennesker, har vi noget tilfælSelv om vores ø Jorden er den eneste
les – ét eneste hjemsted. Vi bor alle
med liv, går det os som i børneremsammen på en isoleret ø. Der er en
sen om de ti små cyklister. Én efter
kæmpe afstand til andre øer. Vi ser
én dør de. Børnesangen rummer
dem kun i det fjerne. De hedder
årtusinders visdom. Om få år er vi
Måne, Mars, Jupiter og så videre.
10 her på øen – ti milliarder. Men
Der står ikke et eneste træ på dem,
suk, pludselig dør en milliard. En
som vifter med bladene. Der flyver
global katastrofe bærer skylden, og
ikke en eneste pipfugl, som fløjter
så er der kun ni milliarder. Og deren sang. Der lever ikke et eneste
efter pludselig kun otte, så syv, så ...
menneske, som smiler til os. Kendstil der snart ikke er nogen tilbage.
En morder er løs

Præsten forkynder Jesusordet: »Jeg er træet.« Og det er os alle, der bor i dette træ!

En drabsmand hjemsøger øen og spreder rædsel.
Hvert øjeblik finder man nogen dræbt. Men selvom
han kommer snigende på listefødder til alle og enhver,
sætter vi kikkerten for det blinde øje. Han slår til, men
vi siger, der er sket en ulykke. Han slår til, men vi siger,
det var en børnesygdom. Han slår til, men vi siger, det
var en lungebetændelse. Eller en aldersbetinget lidelse. Eller, eller, eller ... Vi fordeler skylden mellem
tusind skavanker, komplikationer, katastrofer, kriser
og krige. Men at det altid er samme morder, der gør
det af med os, vil vi helst ikke tænke på.
Skovens sagtmodige herre
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De var engang skovenes fredsommelige beboere. De
levede i det nordlige Vietnam, Myanmar, endda den
største del af Kina. Det var de nydelige pandaer. De
gjorde ikke andet end at samle bambus. Men deres
eksistensgrundlag blev ødelagt og de sultede ihjel. Det
var samme morder, der gjorde det af med dem. Hans
mordvåben var sav og økse. Han fældede talløse bambustræer og så lød sangen om de ti små cyklister for
de hyggelige pandabjørne. Én efter én døde de. De
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EN KALDER

København fik to. Vi fik fem. Legetæpperne i vores
5-stjerne-kirker har sagt velkommen til fem pandaer.
Selv om de er helt tamme, er de helt vilde med at lege!
sidste kommer til os som diplomater i pels – enten
levende eller som stofdyr. Mon ikke de vil minde os
om, at vi skal være venner med livet? For det er Livet,
som er morderens store modspiller!
Havets sagtmodige herre

De var engang havenes fredsommelige beboere. De
nøjedes med at samle plankton. For nylig skyllede en
af dem op på en strand. Da man skar den op, fandt
man 115 plastikkopper, 25 plastikposer, 4 plastflasker,
en nylonsæk, 1000 andre plaststykker og plastiksandaler. Det var en kaskelothval. Jorden rundt jamrede
man: miljøsvinerei, plastikforurening ... Men det var
igen den velkendte morder. Her var hans mordvåben
plastik. Og så lød sangen også for hvalerne. Én efter
én døde de.

fod!« Som vi ved,
ligger Danmark
»nede ved bjergets
fod«. Vi trænger i
høj grad til »plantning af træer«.
Den store pointe
er, at træerne er
nogle af vores
bedste venner i
kampen mod
morderen. De kan
indfange og binde
skurken i klodens
katastrofale kliKlimaet kalder...: Folkekirkens Nødhjælps plakat
maopvarmning –
CO2.
Samme tid hørte vi ved en sogneaften i Hundborg et
foredrag om, hvor vigtige træerne er – selv for vores
velbefindende og sjæleliv.
Fortsættes på næste side

Råb om hjælp

For nylig udkom en nedslående rapport, der sagde, at
de danske skove har det rigtig dårligt. Ja, også til dem
lyder sangen om de ti små cyklister.
Så fulgte et nødråb fra Folkekirken, se plakat. Der stod:
»Klimaet kalder. Vi har brug for plantning af træer.
Vær med til at give håb for fremtiden!« Kloden rundt
klager man nu over brandkatastrofer, klimaopvarmning, smeltende gletchere og isbjerge ... Igen kommer
morderen og denne gang med tre mordvåben: CO2,
varme og tørke.
Nødråbet slutter med de megetsigende ord: »Når isen
smelter på verdens tag, drukner de nede ved bjergets
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Fortsat fra forrige side

Konfirmanderne
planter træer

Vi kan være stolte! I vores 5-stjerne-kirker startede vi
allerede før Folkekirkens Nødhjælp, da konfirmanderne lavede klimakirke. De lyttede ikke kun til gode
ord, men gik selv i gang og virkeliggjorde ordene og
plantede træer! Ved selv at give dem gødning! Ved selv
at indhegne dem! Vi har endda fået en børnehave med
babybøgetræer!
Hvem er morderen?

Hvem er gerningsmanden i ordets dybeste forstand?
Ordet »morder« kommer fra det latinske mors, som
betyder »død«. Den der bringer »død«! Hver eneste
af os Jordens øboer bliver kastet ud i et hæsblæsende
eventyr, der fører til det finale møde med døden.

Babybøgebørnehaven

Kryds i kalenderen

Så ender det hele. Så er det slut. Så er det sidste punktum sat. Der findes en deadline for enhver af os og for

vores »folkekære« natur. Vi ved allerede nu, at vi kan
sætte kryds i kalenderen. Eksperterne siger, denne
deadline ligger i vores århundrede. Så er der dømt død
og ragnarok.
Den store glæde

Men findes der ikke en slutning, som er bedre? En
glædelig finale? En, som er lykkebringende? En happy
end? Jo. Men kristent set er det et miks af sandhed og
løgn. Det er sandt, fordi livets eventyr virkelig munder
ud i himmelsk happiness og ultimativ lykke. Det er
løgn, fordi det kristne livseventyr ikke har en ende.
Det rigtige udtryk burde ikke være happy end, men
eternal happiness – evig salighed! Et guddommeligt
premiumliv med en lykke, der aldrig slutter.
Føniks-kirkerne
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Den kristne tro er modstandsbevægelsen mod vores
endeligt. Med Guds nåde kan vi narre døden. Derfor
har vores forfædre malet et symbol på vores stjernekirkers påskevæg. Tre af vores 5-stjerne-kirker er
Føniks-kirker. Både i Hundborg, Jannerup og Vang
finder vi Fugl-Føniks. Og i alle tre kirker står den i
flammer. Den brænder og dør. Og lige derfor får den
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Fugl-Føniks
i Vang Kirke
liv! Budskabet er, at vi
kan vende strømmen,
smile og med Paulus
sige: »Død, hvor er din
brod?« Ved hjælp af
den kristne tro får vi
lov til at besejre døden.
Fugl-Føniks i
Så vinder vi den mest
Jannerup Kirke
prestigefyldte præmie,
Jesus udlover: Et premiumliv fuld af evig kærlighed,
sandhed, sundhed og salighed. Så er vores alles drabsmand udkonkurreret!
Men vi skal allerede her og nu være ildsjæle og
brænde – brænde for himmeriget og samle skatte til
det. Der er fantastisk mange måder.

Liv og glade dage i den
nyrenoverede fuglekirke

Det kunne være ved, at vi planter træer. Sådan følger
vi Guds skaberord: »Alle slags træer skal være på Jorden!« (1. Mosebog 1,11). I den sammenhæng tusind
tak til konfirmanderne og præstegårdsudvalget!
Eller ved at vi renoverer vores gamle fuglekirke. Sådan
adlyder vi Guds skaberord: »Fuglene skal blive talrige
på jorden!« (1. Mosebog 1,22). I den forbindelse skal
der lyde en varm tak til de ældste i vores 5-stjernesogne! De har støttet og sponsoreret fuglekirke-projektet på allerbedste måde!
Ved at vi værner om hvaler. Sådan kan vi sige ja til skaberordet »Vandet skal vrimle med levende væsener!« og
til at Gud vil have »de store havdyr!« (1. Mosebog 1,20f).
Ved at vi elsker vores næste ligesom os selv! På den
måde hjælper vi med at føre mennesker sammen og
støtte Guds skaberord: »Lad os skabe menneskeheden
i vort billede!« (1. Mosebog 1,26).
Ved at man tager alt dette til sig som åndelig føde,
nærer disse tanker i sit hjerte, og beder for dem til
vores alles fælles gavn.
Alt det og meget mere kan vi gøre

Det gælder om, at vi er pot og panda med den livsvenlige natur – så den bliver ved med at være livsvenlig! Guds nåde viser sig blandt andet ved, at vi begynder at brænde for hans store skabelsesprojekt – det at
skabe en enig menneskehed med den slags klima og
natur, der giver os gode livsbetingelser. Sådan samles
og formeres vores skat i det evige liv, hvor den hverken
rådner eller ruster.
At forøge formuen

Kunsten at leve som kristen er kunsten at formere
formuen. Medaljen har to sider, en dårlig og en god.
På den dårlige side står ordet: »Den, der sår vind,
høster storm!« (Hosea 8,7). Det skal vi undgå.
På den gode side står Jesusordet: »En sædemand såede.
Nogle frø faldt i god jord. De slog rod, groede, blomstrede og bar frugt – tredive, tres, endda hundrede fold.«
(Markus 4 / Matthæus 13 / Lukas 8). Det kristne ord
falder i god jord hos os, når vores sjæl brænder for det.
Lad os være ildsjæle! Lad os gå til sagen med ildhu!
Lad os brænde for den kristne kunst at hundrededoble skatten! Så vi bliver superrige i Guds superrige!
Så vi bliver oplivet som en anden Fugl-Føniks!
Med kærlige hilsner
Sognepræst Anne Marie Nande
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Pastoratskalender

for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
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Dato

Tidspunkt

Arrangement

Sted

20. juni

19.00

Fællessang i Vorupør Kirkecenter

Vorupør Kirkecenter

30. juni

19.00

Musikgudstjeneste i Jannerup Kirke

Jannerup Kirke

14. juli

21.00

NATKIRKE i Vorupør Kirke

Vorupør Kirke og
Kirkecenter

25. juli

19.00

Fællessang i Vorupør Kirkecenter

Vorupør Kirkecenter

11. august

10.30

Kirkefrokost i Vang

Vang Kirke og
Præstegårdshave

18. august

21.00

NATKIRKE i Vorupør Kirke

Vorupør Kirke og
Kirkecenter

22. august

19.00

Fællessang i Vorupør

I klitterne

25. august

14.00

Gudstjeneste ved Tvorup Kirkeruin

Tvorup Kirkeruin

1. september

16.00

Koncert: Under Uret

Vester Vandet Kirke

4. september

19.00

Sangaften i Hundborg

Hundborg Sognehus

15. september

10.30

Høstgudstjeneste, kirkefrokost, menighedsmøde

Vester Vandet Kirke

15. september

14.00

Høstgudstjeneste, kirkekaffe, menighedsmøde

Vang Kirke

19. september

19.00

Fællessang i Vorupør Kirkecenter

Vorupør Kirkecenter

22. september

10.30

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Hundborg Kirke

25. september

09.30

Sogneformiddag i Vester Vandet

Vester Vandet
konfirmandstue

26. september

19.30

Høstfest i Hundborg i samarbejde med
Hundborg Beboerforening

Hundborg
Forsamlingshus

29. september

10.30

Høstgudstjeneste, kirkefrokost, menighedsmøde

Vorupør Kirke

29. september

15.00

Høstgudstjeneste og kirkekaffe

Jannerup Kirke

2. oktober

19.00

Sangaften i Hundborg

Hundborg Sognehus

3. oktober

14.00

Sogneeftermiddag i Vorupør

Vorupør Kirkecenter

13. oktober

19.00

Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke

Vorupør Kirke
og Kirkecenter

23. oktober

19.00

Klokkeforedrag v. Erik Kure

Vester Vandet Kirke

24. oktober

19.00

Fællessang i Vorupør Kirkecenter

Vorupør Kirkecenter

27. oktober

14.00

GOSPEL i Vang

Vang Kirke

30. oktober

09.30

Sogneformiddag i Vester Vandet

Vester Vandet
konfirmandstue
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Kirketekstiler
på Heltborg
Museum

Sogneudflugt

Hundborg & Jannerup & Vorupør & Vang
& V. Vandet Pastorat
Fredag 14. juni. Afgang Hundborg Sognehus
kl. 9.00. Kaffe og rundstykker undervejs.

Vi besøger Jetsmark Kirke som er smykket med
kalkmalerier, samt skulpturparken i Hune
fyldt med fantastiske skulpturer i bl.a. sand, træ,
beton, jern, metal, sten, granit, bronze.

Hjemover kører vi forbi Svinkløv Badehotel med
en kort pause og fortsætter til Hotel Hanstholm,
hvor middagen indtages.
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00.
Pris i alt 200 kr. Let frokost kan tilkøbes.
Tilmelding: Tove, tlf. 97 97 42 23 / 29 10 49 09
eller Vips, tlf. 23 62 17 51.

Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler,
dåbsklude og alterklæder fra Thy og Mors vil
blive udstillet fra den 16. juni til den 1. september.
Morsø – Sydthy – og Nordthy Distriktsforeninger og Morsø – Sydthy og Thisted provstier har
sammen med Heltborg Museum v. Liv Stange
og Jytte Nielsen gennem længere tid arbejdet
på at skabe en udstilling med mange forskellige messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring i vore sognekirker findes de smukkeste
tekstilarbejder fra mange anerkendte kunstnere. Messehaglen er jo
først og fremmest et
klædningsstykke til brug
ved gudstjenesten, men
kan også være et sandt
kunstværk, som formilder kristne symboler og
tegn. Til udstillingen er
der således lånt tekstiler
fra mange kirker.
I udstillingsperioden vil
der være arbejdende
værksteder og foredrag,
så alle kan lære at strikke
dåbsklude eller blive
klogere på tekstilernes
historie.

Hundborg/Jannerups
bidrag til udstillingen
af messehaglen fra
Jannerup Kirke

Heltborg Museum er også kendt for sin store
samling af Jens Søndergaards malerier mm.
Der er nu en god anledning til et besøg på
museet med den smukkeste udsigt over Limfjorden.
Udstillingen åbnes 16. juni kl. 14.00 af tidligere biskop Søren Lodberg Hvas. Alle er velkommen.
Jytte Nielsen, museumslede, Museum Thy
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Fællessang i Vorupør
Som noget nyt starter vi fællessang fra Højskolesangbogen. Vi mødes i kirkecentret:
Torsdag 20. juni kl. 19
Torsdag 25. juli kl. 19
Torsdag 22. august kl. 19 – rykker vi ud i klitterne, der følger nærmere info hvor.
Torsdag 19. september kl. 19
Torsdag 24. oktober kl. 19
Inge Merete Haumann leder sangen. Fra gang til
gang med forskellige inviterede gæster, og Thomas
Olesen sidder ved flyglet. Inge Merete har sunget
i Klitmøller Gospelkor, Nordvestkoret og har haft
et congolesisk kor, da hun underviste på Thi-

Deutsche Gottesdienste in Vorupør
Søndagstilbud til turister! Alle andre er ligeså
velkomne Turistpræsterne tager til Vorupør
og holder dansk gudstjeneste på tysk!
SØNDAG 23. JUNI KL. 13
SØNDAG 11. AUGUST KL. 19
Vi bruger den tysk-danske salmebog. På den
ene side står salmerne på tysk, på den anden er
de samme på dansk.
Der synges dansk og
tysk samtidig – det ka’
man sagtens!
Herzlich wilkommen
in Vorupør Kirche!
Wir freuen uns über
deinen Besuch.
Hjertelig velkommen
i Vorupør Kirke!
Vi glæder os
over dit besøg.
Mit herzlichen Grüsse
Lisa Bremer
Anne Marie Nande
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FÆLLESSANG i
Vorupør

sted Sprogskole. Hun deltager
i Vorupør
i mange af de
kirkecenter
fælles sangsaftener, der er i
området – og er
vild med at synge! Kom som
du er! Syng som
du kan!
Der vil være kaffe, kage, sang og hyggeligt samvær,
inden vi slutter kl. 21. Vi glæder os til at se dig.
Inge Merete
Haumann og
Thomas Olesen

Med venlige hilsner
Vorupør Menighedsråd

Med venlige hilsner Vorupør Menighedsråd

Vi mødes til
gudstjeneste
på Solgården
Torsdage kl. 14.30

Bagefter hyggeligt kaffebord!
6. juni

kl. 14.30

Anne Marie Nande

20. juni

kl. 14.30

Lisa Bremer – Sommer

Juli
8. aug.

		
kl. 14.30

Sommerferie
Anne Marie Nande

22. aug. kl. 14.30 	Anne Marie Nande
		 – Sensommer
5. sept. kl. 14.30

Lisa Bremer

19. sept. kl. 14.30 	Helle Sommer –
		 Høstgudstjeneste
10. okt.

kl. 14.30 	Anne Marie Nande
– Efterår

24. okt.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården
Med kærlige hilsner
Anne Marie, Helle, Lisa, Linda,
Inge Merete og Thomas
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Musikgudstjeneste
Søndag 30. juni kl. 19
i Jannerup Kirke

Vi får besøg af Miriam Jakobsen,
datter af den tidligere præst fra
Bedsted-Grurup, Ole Jakobsen.
Miriam vil synge sommersange,
akkompagneret af kirkens organist, Thomas Olesen. Velkommen
til en sommerglad juniaften i den
smukke Jannerup Kirke!

Kirkefrokost i Vang
Søndag 11. august kl. 10.30

Efter søndagens gudstjeneste spiser vi sammen under trækronerne i præstegårdens skønne parkområde. Stole og
bænke står parat. Både folk fra det lokale, turister og andre
besøgende er alle hjertelig velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendigt. Vil man være helt sikker på
en plads, må man gerne melde sig til hos Anne Marie Nande
på. tlf.: 97 97 40 14 el. mail: anmn@km.dk

Miriam
Jakobsen

Hvis vejret ikke er til frokost i det fri, rykker vi ind i præstegården. Vi glæder os til at se dig. Inviter gerne en ven eller
nabo med.
Med venlige hilsner Vang Menighedsråd

Natkirke i Vorupør Kirke
Søndag 14. juli kl. 21

Ved denne Natkirke er det digter og komponist
BENNY ANDERSEN (1929-2018) vi vil høre
digte og sange fra og der bliver også fællessang.
Helle Dissing synger
solo, Kristian Mogensen sidder ved
klaveret, Bo Thomassen spiller på
saxofon og Mikkel
Kirketerp sidder ved
orglet.
Vorupør Menighedsråd inviterer efterfølgende på
hyggeligt samvær med kaffe, brød, sodavand, øl
og pølser.
Benny Andersen har gennem humor og livsvisdom sat sine spor. Han havde et sprogligt skarpsyn

med afsæt i dagligdagens sprogbrug. Hans store
popularitet hænger især sammen med, at han
klarere end nogen anden har været i stand til at
tolke det vanskeligt definerbare begreb: »den
danske folkesjæl«. Hans ordspil og mestring af det
danske sprog er helt unikt. Vi vil bl. andet synge:
Go’ nu nat, hvor der i vers 5 står:
Go’ nu nat
Men gå nu ikke bort.
Vi har livet for os, selv om det er kort.
Vi ska’ dele tykt og tyndt.
Bare se at få begyndt –
Vi er her ikke kun til pynt
Go’ nu nat
og gå nu lige hjem.
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Natkirke
i Vorupør
Søndag 18. august kl. 21

Under temaet HJEMSTAVN vil vi synge sange
om havet og himlen – sange om længsel og
gensyn.
Glæd dig til Kristine Frøkjærs dejlige lærkesangstemme, hendes akkompagement på klaver,
i samspil med Mads Eliassen på bas og Morten
Christensen på guitar. Toner fra trioen vil fylde
Vorupør Kirkes stjernehimmel.
Bagefter pølser, brød, vand, øl og hyggeligt
samvær i kirkecentret
Hjertelig velkommen til Natkirke!
Vorupør Menighedsråd

Babysalmesang

5-stjerne-pastoratet tilbyder babysalmesang til
babyer og en af deres forældre. Vi synger vuggeviser, salmer, hører orgelmusik, laver sanselege og andre sjove og dejlige ting. Babyerne skal
helst være 2-9 mdr., 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 onsdag 21. august kl.
10.30 i Vorupør Kirke. Vi har først ca. 30 min.
babysalmesang, og derefter drikker vi kaffe sammen. Holdet består normalt af 7 onsdage. De
andre datoer er: 28. august, 4. september, 11.
september, 18. september, 25. september og 2.
oktober. 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
tlf. 40 15 82 80.
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Tvorup Kirkeruin
i Vang
Gudstjeneste i det grønne
søndag 25. august kl. 14

MUSIK: Line Nørgaard medvirker på fløjte,
mens Annemette Hansen og vores egen Thomas
Olesen spiller violin/bratsch.
Tag campingstol og frokostkurv med, og plant
dem i græsset.
Måske får vi rigtig varmt solskinsvejr! Skulle det
regne, flytter vi til Vang Kirke med kaffe, kander,
kopper, prædiken, parasol og musik!
-skinshilsner Vang Menighedsråd

Dejlige minder fra Tvorup!
Hør Guds Ord midt i Guds skabelse!
Pak termokanden ned og vær med til dette
års gudstjeneste i naturen med picnic-kaffe,
godt selskab og hygge på Tvorup Kirkeruin.
Vi glæder os til at se dig!
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Sogneformiddage i Vester
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 25. september kl. 9.30-11.30: Karsten Bjørnskov giver os en fortælling
om naturen netop nu i september måned; svampe i alle regnbuens farver dækker
skovbunden – nogle spiselige, andre dødelig giftige. Mens træer, planter og dyr
trives i sensommeren, er mange fugle allerede i gang med
efterårstrækket sydpå. Der er altid en god historie i naturens evige hjul.
Onsdag 30. oktober kl. 9.30-11.30: Landmand Peter Grud Nielsen fortæller
om Livet på Agerholm Gl. Præstegård.
Næste sogneformiddag er onsdag d. 27. november.

»Under uret«-koncert
med Vox Cantus
Søndag 1. september kl. 16
i V. Vandet Kirke

Vokalgruppen Vox Cantus fra Aalborg består af
8 dygtige sangere fordelt på 4-8 stemmer og
ledes af organist Peter Emil Ryom. Korets sangere har alle tilknytning til Filharmonisk Kor
Aalborg, hvis primære virke er som koncertkor
for Aalborg Symfoniorkester.
Vox Cantus fungerer som projektkor og synger
ca. 10 koncerter om året. Til efterårets koncert
tager Vox Cantus udgangspunkt i barokkens
dynamiske musik og vil her synge værker af
Mendelsohn, Bach, Schütz m.fl.
Vox Cantus

r med
Genhø sens
r
Kim La at
s
g
n
sa k

Karsten
Holm

Høstfest

Torsdag 26. september kl. 19.30
i Hundborg Forsamlingshus
Karsten Holm (kendt fra Cash i kirken) synger
Kim Larsen-sange og fortæller en del af historien bag. Fri entré – kaffe og brød 20 kr.
Høst-hilsner
Borgerforening og Menighedsråd
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SET OG SKET

Minikonfirmanderne
deltog ved gudstjenesten
på Solgården og fik
boller og saftevand.

Minikonfirmanderne deltog ved gudstjenesten
»Stjernestund« i Vorupør Kirke, hvor de bad
indgangs- og udgangsbøn og sang og spillede
postludium. Forældre, bedsteforældre, søskende
og andre gode venner var med denne aften og vi
havde alle en dejlig stund, både i kirken og i
kirkecentret
Tak for det. Minikonfirmanderne og jeg vil sige tak for aftensmaden og vi
vil også sige tak for alle de boller som enten
Sitse, Annette, Gitte, Vips, Lene har bagt hver
gang vi har haft minikonfirmand.
Minikonfirmanderne og Helle Sommer

12
12

Minikonfirmanderne har lavet små døbefonte

SET OG SKET

5-stjerne-pastoratets
konfirmander
Konfirmeret i
★ Vorupør Kirke
5. maj
Bagerst fra
venstre: Mathias
Franck Sørensen,
(Guy) Phongsakorn Sornkaew,
Mikkel Vangsgaard.
Forrest fra
venstre: Præsten,
Sanne Hundskær
Jensen, Lea Bisgaard Andersen,
Emma Hebs
gaard Mörk.

Konfirmeret i ★ Hundborg Kirke 12. maj
Fra venstre: Peter Vang Søndergaard, Christoffer Højer
Pedersen, Mads Stenberg.

Konfirmeret i ★ Vang Kirke 17 . maj
Bagerst fra venstre: Martin Valdez Kilsgaard, præsten,
Andreas Bloch. Forrest fra venstre: Stephanie Smed
Mikkelsen, Sofie Munk Bidstrup.

13

DET SKER

Musik- og høstgudstjeneste i Jannerup Kirke

Ved årets høstgudstjeneste søndag 29. september kl. 15 får vi besøg af Magnus Thorhauge,
der har sunget i Thisted Kirkes Drenge-Mandskor. Han vil synge dejlige høstsange, akkompagneret af sin kollega fra Drenge-Mandskoret, organistvikar Mikkel Kirketerp. Kom og
nyd det allersidste brus af sensommeren denne septemberdag i Jannerups smukke kirke.

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

Konfirmander 2019-2020

I år kan vi glæde os over, at der er 25 konfirmander
i 5-★-kirkerne.
Vi mødes: Hundborg Sognehus
Vi starter: Onsdag 2. oktober
Konfirmander! I kan glæde jer til skattejagt, bibelrace, film, plantning af træer, gospelworkshop,
konfirmandudflugt.
Vi vil arbejde med biblen, skabelse,
sorg, reformation.
Og så er I klar til konfirmation!
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen!
Med venlige hilsner
sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Konfirmanderne
mødes:

Indtil vinterferien: Kl. 7.30-9
Efter vinterferien: Kl.13.15-14.45

GOSPEL I VANG

Søndag 27. oktober kl. 14. Efterfølgende KIRKECAFÉ med dampende kaffe, te, kage og saft.
Alle er hjertelig velkomne.
Med venlige hilsner Vang Menighedsråd

Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke

Søndag 13. oktober kl. 19 vil der være en musikgudstjeneste med orgel,
klaver og Lene Grimal på saxofon i Vorupør Kirke. Efterfølgende inviterer menighedsrådet til sang fra Højskolesangbogen i Vorupør Kirkecenter. Organist Thomas Olesen og sognepræst Helle Sommer vil
fortælle om nogle af de sange vi skal synge i Kirkecentret. Menighedsrådet byder på en kop
kaffe og en bolle. Velkommen til hyggeligt samvær og sang.
Vorupør Menighedsråd

14
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DET SKER

Sogneeftermiddage i Vorupør

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter med
foredrag, sang og kaffe Alle fra hele pastoratet er velkommen og det er gratis at deltage.

Torsdag 3. oktober kl. 14-16

rigtigt en din virkelighed. Men hvad er virkelighed?

Tema: Virkelighed

Vi vil ved denne sogneeftermiddag ikke finde et
endegyldigt svar på det, men alligevel åbne op for
dette omfattende tema, stille spørgsmål til vores
virkelighedsforståelse, se, hvordan virkeligheden
kan manipuleres og høre, hvad Jesus sagde dertil.

Denne Sogneeftermiddag vil
konstitueret sognepræst Lisa
Bremer komme med et oplæg
og samtale om temaet »Virkelighed«.
»I virkelighed ved vi intet, for
sandheden ligger i dybet«,
siger den græske filosof Demokrit (født ca. 460 f. Kr.).

Åbenhed og nysgerrighed er meget velkommen!

Lisa Bremer

Næste Sogneeftermiddage er torsdag d. 7. november og torsdag d. 5. december.

Alligevel bruger vi ordet virkelighed tit.
Vi skiller fx ret tydeligt mellem virkelighed og
fantasi. Vi tror tit at vi er enige om, hvad virkeligheden er, den virkelige verden: Et træ, et hus, en bil
– det er virkeligt.
Derimod er drager, alfer og lignende indbildning
eller fantasi. Samtidig taler vi om forskellige virkeligheder: Den politiske virkelighed, den naturvidenskabelige virkelighed, den religiøse virkelighed
osv. Og når det kommer til konflikt, så er det ikke
mindst, fordi jeg tror at min virkelighed er mere

Spændende foredrag i Vester Vandet Kirke onsdag 23. oktober kl. 19
i samarbejde med Museum Thy og Historisk Samfund THY:

Kirkeklokken fylder 550 år

Klokkekenderen Erik Kure kommer og fortæller
om klokken og klokkestøberen samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det
omgivende samfund i årene omkring 1469. Der
vil være ledsagende billeder, tekst og lyd.
Erik Kure er tidligere organist, klokkenist og un-

derviser i klokkespil, i dag uafhængig klokkekonsulent.
Læs mere på hjemmesiden og hold øje med dagspressen.
Fri entre, men tilmelding nødvendig: Museum
Thy, tlf. 97 92 05 77 senest 18. oktober.

15
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Hundborg
og Jannerup

Også i Hundborg har vi planer om at lave et temaområde på den gamle kirkegårds nordvestlige hjørne.
Her er der også mange meninger, men mon ikke vi
bliver enige om et udspil til provstiets godkendelse.
Vi har fået lidt midler til fliselægning af gange på
Hundborg kirkegård. Vi forsøger, om de kan række til

som ugens topping og
ice cream for sjælen !
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HUNDBORG SPECIAL

Vi har jo fået en arv til Jannerup, som vi vil bruge til
at etablere et tema-gravområde på kirkegårdens vestlige del. Eftersom kirkegårdskonsulenten for Aalborg
Stift har et familiegravsted i netop dette område, har
vi inviteret ham til at komme med et udspil for det nye
område. Vi havde en god snak med ham på kirkegården, hvor der kom mange gode forslag. Nu venter vi
pænt på hans udspil, inden vi tager den endelige beslutning for området.

Gudstjeneste

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

	
  

	
  

9. juni kl 10.30
16. juni kl 10.30
7. juli kl 10.30
4. august kl 10.30
18. august kl 9
1. september kl 9

strækningen indgang fra Vorupørvej til våbenhuset.
Samme facon som indgangen fra sprogskolen.
Vi laver også et forsøg med stenmel på enkelte gange
i Hundborg i stedet for grus. Vi modtager gerne jeres
mening om projektet og brugervenligheden, tak.
Også planerne for udvidelse af sognehuset arbejder vi
p.t. med, da vi i høj grad mangler depotplads. Vi bestræber os virkelig på at holde projektet så billigt som
muligt, men stadig tro over for byggestilen.

Hundborg og Jannerup kirker har fået pandaerne
Hunni og Janni til kirkernes legetæpper.

e
g kag
brin r kaffen
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e
M
lave
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Tage Østergaard
Op
4. septstart
ember

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

16
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Og lige specielt om områderne omkring Vang præstegård. Eftersom præsteparret kun bor til leje, er beslutningerne om udenomsarealerne udelukkende en sag
for præstegårdsudvalget. Så har I forslag
til ændringer, bedes de givet videre til
præstegårdsudvalget eller et rådsmedlem, tak. God sommer til jer alle.

Menighedsrådsmøder

11. juni kl. 17 · 13. august kl. 19
11. september kl. 19 · 9. oktober kl. 19

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

GUDSTJENESTE
som ugens åndelige
højdepunkt

Vang

I år kan vi glædes over vores fine staudebed
til urnegrave. Her er der en bænk, hvor du
kan nyde en stille stund og glæde dig over de
fine blomster.
Vi har fået tilsendt en mindetavle omkring
faldne soldater, den står fint i sydøsthjørnet
på kirkegården.
Vang har haft kirkesyn, og vi er stolte af en
kirke og kirkegård, der er særdeles velholdt.
Vi har tanker om at få lavet en brochure der
kan fortælle om de fine historiske ting, som
Vang Kirke ejer. Her kan nævnes Danmarks
mindste runesten og de fine unikke kalkmalerier i krypten.
I vinters blev jeg kontaktede af Thisted Kommune, som ville renovere p-pladsen ved
kirken. De ville rette pladsen op, så vi ikke får
vandbad, når vi kører ind på pladsen, samt
nye fliser mellem kirken og Rodalsbakke.

	
  

	
  

	
  

Vang City Special

Så kom foråret. I skrivende stund nyder vi
blomsterløgenes fine farver og stedmoderblomsterne der pryder gravstederne. Vi ser
frem til en dejlig sommer, hvor vi alle måske
kan kikke forbi kirkegården.

h	
  

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndeg

	
  

2. juni kl 14 - 200 års jubilæum og festkaffe i præstehaven
23. juni kl 10.30
21. juli kl 10.30
11. august kl 10.30 med kirkefrokost i præstegårdshaven
25. august kl 14 ved Tvorup Kirkeruin
1. september kl 10.30
15. september kl 14 med kirkecafé og menighedsmøde

Pladsen vil få nyt look med knust asfalt, så ha’ lidt tålmodighed i denne proces. Menighedsrådet har takket
ja, da resultatet helt sikkert bliver meget bedre, end det
vi har. Jeg kan se, de allerede har påbegyndt projektet.
Medhjælper Mette Kristensen har fået andet arbejde,
så vi må desværre tage afsked med hende.
Held og lykke med jobbet og tak for de
gode oplevelser, du har bidraget med på
Vang kirkegård.
De bedste ønsker til alle om gode sommeroplevelser.
Anna Marie Møller

Menighedsrådsmøder

Legehjørnet i Vang Kirke har fået pandaen Vaggi

27. juni · 28. august · 25. september
30. oktober · 27. november

17

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Feriegudstjeneste som ugens
	
  
	
  
	
  

Sikken en påske med fantastisk vejr! Vi havde to
festgudstjenester med et flot fremmøde begge påskedage! Hvert år nu også med trompet! Rigtig mange
turister og fastboende greb chancen og kom i kirke.
Det er en stor glæde, at vores kirke er så populær.
I begyndelsen af april introducerede organist Thomas
Olesen operaen »La Boheme«. Det blev en dejlig
aften for de ca. 40 mennesker, som så den smukke
filmversion fra 2008. Tak Thomas og tak til jer alle,
der bakker nye tiltag op. Tilsyneladende er alt muligt
i Vorupør – også at nyde opera!
Sidst i april holdt minikonfirmanderne og børnekoret gudstjeneste. Minikonfirmanderne viste deres
døbefonte frem. Bagefter var der spaghetti med kødsovs og salat til alle. Kirkecentret var booket til sidste
stol. Tak minikonfirmander og kor for jeres bønner,
sange og til alle de frivillige ved kødgryderne.
Nye skibe sættes i vandet. Der synges mere og mere
i Danmark - det er en bølge, som ruller over land og
by. Vi husker, da vi havde salmemaration i provstiet
og i vores kirke. I juni starter vi FÆLLESSANG i
Vorupør. Det er sangglade Inge Merethe Haumann,
som leder sangen med forskellige inviterede, og Thomas Olesen ved flyglet. Første gang er 20. juni kl. 19,
derefter en gang hver måned.
I sommerens løb. Vi fortsætter succesen med Natkirke. I juli er det den folkekære digter og komponist
Benny Andersens
livsvise og humoristiske tekster, der
står i centrum. I
august synger og
spiller Kristine
Frøkjær, Mads Elia s s e n , Mo r t e n
Christensen sange
om havet og himlen. Vi røres dybt
af den vilde skønhed, vi er vokset op
med her i Vorupør.
Pandaen Voppi er flyttet ind
Her ved kysten er
i Vorupør Kirke og venter
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på alle legeglade børn.

!

	
  

	
  

Feriengottesdienst als Krönung der Woche und Ice
Cream für die Seele!

VORUPØR SPECIAL

Vorupør

topping og ice cream for sjælen!

	
  

5-stjerne-sognene
*Hundborg*Jannerup*Vang*Vorupør
*Vester Vandet byder velkommen!

Søndag/Sonntag

9. juni kl 10.30
23. juni kl 13 (deutscher Gottesdienst)
14. juli kl 21 Natkirke
28. juli kl 10.30
11. august kl 19 (deutscher Gottesdienst)
18. august kl 21 Natkirke
25. august kl. 10.30
8. september kl 10.30

det havet, der binder os sammen. Der afsluttes med
hygge, hvor vi serverer pølser, øl eller vand.
Området omkring kirken. Der arbejdes på højtryk
med færdiggørelsen af tegninger og materialer. Vores
planer er at kunne realisere dem i 2020. Det foregår i
et meget spændende samarbejde med vores kunstner
Bjørn Søndergaard, der har helt unikke forslag og
løsninger, så området kommer til at fremstå smukt og
imødekommende. Menighedsrådet glæder sig meget
til at kunne præsentere projektet for provstiudvalget,
som er en stor medspiller i at det kan virkeliggøres.
Menighedsmøde for alle. Søndag 29. september
indbyder menighedsrådet alle interesserede til kirkefrokost og menighedsmøde efter høstgudstjenesten.
Her beretter vi om sognet det forgangne år og fortæller om videre planer for fremtiden.
I ønskes alle en skøn sommer!
Lone Toft

Menighedsrådsmøder
22. august · 19. september

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Vester Vandet
Så er sommeren atter over os – den skønne skærsommer, som juni i den gamle danske kalender blev kaldt.
Der er fuglesang, høj himmel og et væld af blomster,
selv her i vores forblæste del af landet. Livet omkring
kirken står lidt mere stille i sommertiden, da folk
ofte har nok at bestille i den travle sommerperiode.
Men inden det kom så vidt, har vi nået meget i sognet
siden sidste bladudgivelse.
Sogneformiddagene i Vester Vandet er en solid succes
med et imponerende fremmøde. Ved seneste formiddag mødte 10% af sognet op. Tænk, hvis det samme
skete i et større bysogn – det ville simpelthen ikke
kunne lade sig gøre! I skrivende stund har vi endnu
en formiddag til gode, som mange ser frem til i
spændt forventning.
Ud over disse dejlige formiddage har vi haft et spændende rejseforedrag om Israel og Palæstina, en musikgudstjeneste med musikere, der intonerede sommerens komme, og en højskolesangaften, der stod i
Italiens tegn.
Så nu må vi godt drosle lidt ned – mens aktivitetsniveauet stiger hos andre, for eksempel hos Morten,

V. Vandet
Kirke
har fået
pandaen
Vanni

vores graver, som har nok at se til med at holde kirkegården, nu hvor solen og varmen får alvor får magt.
Efteråret kommer også til at byde på en række kulturelle tiltag, og her tilstræber vi, at de kan ske i forskellige slags samarbejder på kryds og tværs. Det er
vigtigt for os i menighedsrådet at signalere, at vi
hellere end gerne bygger op omkring fælles projekter.
Det ligger os meget på sinde, at kirken har en stærk
og synlig åbenhed ud til det samfund, den er en del
af.
Et eksempel herpå er ’Klokkeforedraget’ i oktober,
som sker i samarbejde med Museum Thy og Historisk
Samfund. Kirkens gamle klokke fylder år, nemlig 550
år i 2019, så det er en gammel dame, der skal fejres!
Foredraget omtales nærmere andetsteds i bladet.
Desuden skal nævnes, at alle interesserede indbydes
til menighedsmødet d. 15. september. Ligesom sidste
år sker det i forbindelse med høstgudstjenesten, hvor
der også kommer børnekor. Bagefter går vi i konfirmandstuen, hvor menighedsrådet fortæller lidt om
arbejdet og indsatserne siden sidst. Vi håber også på
spørgsmål og dialog og inviterer sædvanen tro på en
bid brød.
Apropos konfirmandstuen har det længe været et
ønske at have en løbende kunstudstilling med lokale
værker. Den første udstilling repræsenterer et lille
udvalg af Antonio Renzis træskulpturer. Udstillingen
åbnede meget passende til højskolesangaftenen d. 22.
maj, som jo i forvejen bar præg af ’Italiensk Tema’.
De udstillede genstande kan opleves frem til oktober,
i forbindelse med at der afholdes arrangementer, og efter aftale.
Alle ønskes en rigtig dejlig sommer!
Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder

7. august · 4. september · 2. oktober
kl. 17.30
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ARRANGEMENTER I JUNI - SEPTEMBER
V E S T E R VA N D E T

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
21. juni: Grillaften kl. 18.00 hos Helle og Poul
Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
Medbring selv kød, drikkevarer og service.

20. september: Tur i
Nationalparken – mødetid og -sted følger.

Juli: Sommerferie.

2. oktober: Bibeltime kl. 19.30 hos Helle og Poul
Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.

25. august: Udflugt til Ryå Is og Aabybro Mejeri.
Fælles afgang fra Skinnerup Kirke kl. 9.00. Nærmere program senere.
3. september: Møde kl. 19.30 på KFUK i Thisted
v. Kaj Mogensen: »H. C. Andersen«.
14. september: Distrikt Thy-Mors afholder LOPPEMARKED kl. 10.00-13.00 hos Brdr. Sloth, Bødkervej 20, Thisted.

25. oktober: Madaften for mænd v. Elna kl. 18.00
hos Ellen og Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup. Nærmere program for kvinder følger.
5. november: Møde kl. 19.30 på KFUK i Thisted v.
Hans Holmgaard: »Hvad er et menneske værd, og
hvornår er det ikke længere noget værd?«

Spejdernyt
Hos spejderne hilser vi forårets kommen velkommen. Som tidligere fortalt, har vi her i vinterens løb
indkøbt 6 nye kajakker med udstyr.
I den forbindelse havde vi indbudt alle interesserede til en kajakaften i Vandet Sognegård. Her
fortalte Jesper Tilsted om mulighederne for kajaksejllas. Sammen med andre 20 tilhørere havde vi
en rigtig god aften.

Hver onsdag holder vi møde for bæver og ulve fra
17.15 til 18.45, og spejdere fra 17.30 til 19.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.

Nu venter vi bare på at indtage søen med kajakkerne til glæde for spejderne og andre interesserede.

19. juli: Sommerferieafslutning

På vores plads ved shelteren ved spejderhytten, er vi
i gang med at etablerer et toilet, så brugerne af shelteren, som der er mange af, får helt optimale forhold.
Vi deltager selvfølgelig i forårets løb i distriktes
regi.

20

Program for de kommende måneder:

7.-10. juni: Sommerlejr for bævere og ulve.
10. juni: Friluftsgudstjeneste på stranden i Sennels.
Juli: Uge 28: Sommerlejr for de store.
Gruppelederass. Steffen Oddershede,
tlf. 97 97 71 50,
steffenoddershede@
mail.dk

ARRANGEMENTER I JUNI - SEPTEMBER

Fredag d. 28. juni
Soldatervenner-fest.

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

Fredag d. 16. august
Opstart efter ferie. Grillaften hos Aase og Hans
Korsgaard, Tvorupvej 54. Tag selv mad med.
Grillen er varm kl. 18.00.

Bibelstudieaftner

Møder i missionshuset

Torsdag d. 29. august
Møde v. fritidsforkynder Søren Peter Thomsen,
Kallerup.
Torsdag d. 12. september
Høstfest v. Bjarne Hvidberg, Hodde.

Torsdag d. 6. juni hos Elly og Richard.
Torsdag d. 26. september hos Ingeborg og Knud.
Esajas 35,3: »Styrk de synkende hænder, gør de
kraftesløse knæ stærke, sig til de urolige hjerter:
Vær stærke, frygt ikke!«

Kredsmøder
Onsdag d. 5. juni kl. 19.00
Havemøde hos Bethina og Jens, Hillerslev.
Tale v. Henrik S. Jørgensen.
Tirsdag d. 3. september
Pigernes dag i Thisted v. Bodil Skjøtt.

Legestue for alle 0-3 år

16.-20. september
Kredsmøderække.

Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12, Hellebjerg 1.

Vi vil gerne henvise til:
Teltmøderne i Vilsund d. 20.-24. juni.
Hurup Bibelcamping d. 19.-26. juli.

Opstart d. 13. august kl. 10.00-12.00 hos Ingeborg, Mellemvej 11.

Børneklubben
Samles i Vang-Tvorup Missionshus, Hellebjerg 1.
Samles lørdag i ulige uger kl. 14.00-15.15:
Den 8. juni afholder vi sommerafslutning.
Vi indbyder alle kl. 14.00-16.00 hos Ingeborg,
Mellemvej 11.
Start efter ferie er den 17. august.

Se også møder på www.imthy.dk

Sommerafslutning d. 11. juni kl. 10.00-12.00.

Rigtig god ferie til alle.

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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PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Hundborg-Jannerup Vang

Vorupør

Vester Vandet

Graver

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

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 Jytte Sandal
imhaumann@
tlf. 21 67 16 90
gmail.com

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
Steen Karlsen
Nordensgaard
tlf. 97 97 72 72
tlf. 23 62 17 51
sok@post4.tele.dk
vipsogelith@gmail.com

Kirkeværge

Hundborg:
Sitse Dahl
tlf. 51 34 84 98
s.dahl.astrup@
hotmail.com

Bent T. Kristensen
tlf. 97 97 40 24
bentthingstrup@
hotmail.dk

Allan Thinggaard
tlf. 24 24 70 10
allanthomsen@
privat.dk

Hanne Holm
Bloksgaard
tlf. 42 20 87 99
hvhj@godmail.dk

Jannerup:
Martin Christensen
tlf. 24 93 04 59
martin@faddersbøl.dk
Sekretær

Annette Eisgart
tlf. 20 11 65 25
annette@eisgart.dk

Kontaktperson

Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Menighedsrådsmedlem

Katja Andersen
tlf. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com
Erik Kristensen
tlf. 23 38 76 02
fam_kristensen@
yahoo.dk

Udlejning af Vorupør
Kirkecenter:
Birgitte
Nordensgaard
Tlf. 21 55 24 48
Ellen Lomholt
bib.nordensgaard@
tlf. 61 46 13 47
gmail.com
ello@godmail.dk
Tove Louise Nielsen Erik Førby Larsen
tlf. 29 10 49 09,
tlf. 23 44 59 16
97 97 42 23
erik.forby@live.dk
tovetonny@gmail.com

Ruth Jeppesen
tlf. 40 15 71 17
ruthjeppesen@
mail.dk

Stof til næste nummer for nov., dec, jan.
og feb. bedes indleveret til Lene Dahl,
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest
15. september. Bladet omdeles i uge 44 og
gælder frem til og med uge 10.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte og redigere indsendte indlæg.

www.hjvvvv-kirker.dk
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Inge Kristoffersen
tlf. 31 50 58 08
vandetgaard@
gmail.com

SÅDAN GØR MAN VED . . .
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 forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et
barn skal have navn senest ½ år
efter fødslen. Forældrene, eller
den af forældrene, som har forældremyndigheden, 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 sognepræsten. Det anbefales at aftale
dato i god tid. Nogle uger før vielsen 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 senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten. Præsten kan, når det
ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet

★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
Sognepræst Anne Marie Nande Kraft
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted,
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træffes ikke mandag
Skt. Nikolaj Tjenesten Tal
med en frivillig på telefon –
Direkte tlf. 33 12 14 00
Sjælesorg på nettet
Anonym chat –
www.sjaelesorg.nu

Sognepræst Helle Sommer Kjærgaard
Lyngbyvej 36, Lyngby, 7755 Bedsted,
tlf. 21 38 86 65 · hsk@km.dk
Træffes ikke mandag

Man kan altid kontakte præsterne om
enten en samtale eller
et besøg. Vi glæder os
til at møde dig.
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ID-nr.: 46879

159
Kirkeåret

G U D SJannerup
T J E N E S Vang
TER
Hundborg

Trinitatis
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

10.30 AMN3

3. s. e. trin.
4. s. e trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.

10.30 HSK8

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
8. s. e. trin.
10. s. e. trin.

10.30 AMN

September
01. sept.

11. s. e. trin.

09.00 HSK

08. sept.
15. sept.

12. s. e. trin.
13. s. e. trin.

22. sept.
29. sept.
Oktober
06. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober

14. s. e. trin.
15. s. e. trin.

Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30

Dato
Juni
16. juni
23. juni
30. juni
Juli
07. juli
14. juli
21. juli
28. juli
August
04. august
11. august
18. august
25. august

19.00 HSK5,7,8

Vorupør

10.30 HSK8

10.30 HSK

V. Vandet

13.00 LIB11

10.30 JHC

21.00 HSK1,4 10.30 HSK1

8

09.00 AMN

09.00 HSK

19.00 AMN7

09.00 AMN
10.30 AMN13 19.00 AMN11
21.00 AMN1,4 10.30 HSK
2
14.00 AMN 10.30 HSK
Tvorup
Kirkeruin
10.30 AMN
14.00 AMN1,9,10

10.30 HSK3,9,13

10.30 AMN

15.00 HSK1,5,7,9

10.30 HSK8

16.00
Under Uret1,12
10.30
AMN3,9,10,13

HSK 10.309,10,13

16. s. e. trin.
09.00 AMN
10.30 AMN
17. s. e. trin.
10.30 AMN 19.00 HSK1,5
18. s. e. trin.
10.30 AMN
09.00 AMN
19. s. e. trin.
19.00 HSK7
14.00 AMN1,2,6 10.30 HSK
AMN = Anne Marie Nande Kraft · HSK = Helle Sommer Kjærgaard
LIB = Lisa Bremer · JHC = Johannes H. Christensen

1 = Kirkekaffe
2 = Familiegudstjeneste
3 = Børnekoret
4 = Natkirke

5 = Musikgudstjeneste
6 = Konfirmanderne, BUSK
7 = Altergang
8 = Kirkebil

9 = Høstgudstjeneste
10 = Menighedsmøde
11 = Tysk gudstjeneste
12 = Koncert

13 = Kirkefrokost
i præstegårdshaven

Kirkebil ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ V. Vandet
Kirkebil kan ALTID bestilles til gudstjenester i ens egen sognekirke. Dertil må kirkebilen gerne
bestilles til gudstjenester i samtlige fem kirker, når der kun er ÉN gudstjeneste i hele pastoratet.
Telefon kirkebil: 97 93 40 57.

