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Gudstjenesten
Er der brug for store forandringer eller små justeringer?

I 2016 nedsatte Biskopperne 3 
fagudvalg som skulle undersøge 
gudstjenestelivet som det ser ud i 
dag og baggrunden for det. De 3 
udvalg har udarbejdet 3 små hæfter 
som i efteråret 2019 er sendt ud til 
alle menighedsrådene i landet. Nu 
er der så lagt op til en bred folkelig 
og kirkelig debat om, hvordan 
gudstjenesten i fremtiden skal 
forme sig. Det er os i sognene som 
må tage fat på det. De 3 hæfter som 
er sendt ud handler om:

Dåb og Nadver – hvad er det cen-
trale ved dåb og nadver, set i en 
evangelisk -luthersk sammenhæng. 
Hvordan kommer betydningen 
bedst til udtryk i ritualerne?

Gudstjenesten: Hvordan fejrer vi 
gudstjeneste i dag. Hvordan gør vi 
det bedst i fremtiden?

Autorisation: Frihed eller fasthed. 
Hvad skal være frit og hvad skal 
være fast. I dag har Højmessen 
nogenlunde det samme udtryk, 
hvad enten du deltager i en guds-
tjeneste i en kirke i Thy eller i Kø-
benhavn. Skal der laves om på det?

Biskopperne beder om, at såfremt 
man har overvejelser eller forslag 
til ændringer, at man så indsender 
disse forslag skriftligt inden den 10. 
september 2020.

Sognepræst Anne Marie Nande og 
jeg vil tage fat i hæftet om Gudstje-
nesten og med udgangspunkt i 
dette indbyde til en Pastorats-aften.
Alle i hele pastoratet Hundborg, 
Jannerup, Vang, Vorupør, Vester 
Vandet indbydes til at deltage i en 
pastorats-aften.  

Denne aften skal vi drøfte Gudstje-
nesten i vores pastorat. Gudstjene-
stens liturgi, det vil sige, måden vi 
fejre gudstjeneste på. 

Vi vil drøfte det, dels i form af et 
kort oplæg, ved gruppearbejde og 
i en samtale om gudstjenesten, om 
gudstjenestens fremtid her hos os.

Siden apostlenes dage har kristne 
menigheder forsamledes for at 
høre om Jesus, Gud og Helligån-
den, holdt altergang, dåb, bedt 
bønner og været i et fællesskab. Til 
at begynde med samledes man i 
husmenigheder og senere blev der 
bygget kirker.

I Apostlenes Gerninger (ApG) i 
Det Ny Testamente står der om det, 
man fra start af, har holdt fast ved 
og samledes om:

•  »Omvend jer og lad jer alle døbe 
i Jesu Kristi navn til jeres synderes 
forladelse, så skal I få Helligånden 
som gave.« (ApG.2,38).

•  »De holdt fast ved apostlenes lære 
og fællesskabet, ved brødets bry-
delse og ved bønner« (ApG. 2,42). 

Det er stadigvæk kernen for vores 
gudstjeneste i dag. 

Vi samles om søndagen, som er 
opstandelsens dag, vi læser, hører, 
synger, takker, beder, døber, spiser 
sammen og vi gør det i et fællesskab. 
Hver tid har gjort det på sine måder 
og hver tid har haft sine udfordrin-
ger. Men slægt efter slægt er bud-
skabet formidlet videre og man er 
samlet i et fællesskab i kirken.

Gudstjenestens form i den ældste 
kirke og gudstjenestens form i dag 
er ikke den samme. Det gælder 
også vores kultur, den måde vi lever 
på. Vi kan jo bare spørge til fælles-
skabet, forpligtelsen på hinanden: 
Hvordan har fællesskabet været og 
hvordan er det i dag, og har det 
indflydelse på vores gudstjeneste?

Kirkens gudstjeneste har gennem 
tiden altid rummet både tradition 
og fornyelse. Traditionelt set har 
fornyelsen af gudstjenestens form 
været langsom, fordi man ville 
undgå at miste noget værdifuldt og 
fordi ændringer altid risikerer at 
erstatte det velprøvede med noget 
mindre holdbart. 

Hvad er en gudstjeneste så? 

Mødet mellem Gud og menneske 
– gennem ord og handling. Guds 
ord kommer til os i ord og sakra-
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mente og vi svarer med hand-
ling, ord og musik. Gudstjene-
sten skal skabe et rum, hvor 
Gud og menneske kan mødes, 
hvor menigheden oplever Guds 
virkelighed. 

Et sted i det lille hæfte som er ud-
givet om Gudstjenesten, står der at:

Gudstjeneste er gavegivning
»Gud har vist sin kærlighed til men-
nesket gennem Jesus Kristus. Det er 
en gave, Gud giver, og menigheden 
svarer på denne gavegivning.« 

Gudstjeneste er videregivelse
»Gudstjenesten giver den bibelske 
grundfortælling videre. Det er af-
gørende, for det er den grundfor-
tælling, som sætter både det en-
kelte menneske og samfundet på 
sporet af Gud.«

Gudstjeneste er relation
»Gudstjenesten er et møde mellem 
Gud og menneske. Et møde, der 
bekræfter og fordyber vores rela-
tion til Gud. Den er også et fælles-
skab i rummet, i sangen og ved 
nadverbordet.«

Gudstjeneste er skikkelse
»I gudstjenesten får evangeliet 
krop. Evangeliet (det glædelige 
budskab) får form og skikkelse i tid 
og i rum, i lyd, lys, bevægelse og 
sansning.« 

Gudstjenesten er et rituelt rum, 
hvor mennesket gør tro
»Troen får krop gennem liturgi og 
ritual. Gennem gudstjenestens 
handlinger tilegner vi os troen. Du 
bliver hvad du gør eller sagt på en 
anden måde: Gennem gudstjene-

stens handlinger opfyldes dens mål: 
At danne mennesket i den treenige 
Guds billede. Det kræver noget af 
liturgien og spørgsmålet er om det 
nutidige menneske kan finde liv og 
mening i gudstjenestens liturgi?«

Hos os i pastoratet har vi siden 
2015 arbejdet med forskellige guds-
tjeneste former og dem kunne vi 
også drøfte – også om der skal til-
føjes andre?

Indtil videre har vi haft: 
•  Højmessen kl. 10.30 med alter-

gang. 
•  Søndagsgudstjeneste kl. 9/14 uden 

altergang. 
•  Familiegudstjeneste tilrettelagt 

især for børn/unge. 
•  Musikgudstjenester fokus på mu-

sikken. 
• Natkirke kl. 21-22.

Vi håber at se mange den 25. marts 
kl. 19 i Hundborg Sognehus.

Mange  
hilsner
Sogne- 

præst  
Helle  

Sommer

Til sogneaften d. 25. marts kl. 
19 i Hundborg Sognehus har 
vi tænkt at tage udgangspunkt 
i forskellige spørgsmål som 
kan drøftes denne aften, bl.a.:
•  Er det vigtigt, at gudstjene-

stens form er ens hver søndag?
•  Er der noget i gudstjenesten, du 

kunne ønske dig anderledes?
•  Hvad er uopgiveligt, hvad kan 

eventuelt undværes i den nu-
værende form?

•  Hvad skal der som minimum 
være, for at man kan kalde det 
en gudstjeneste?

• Hvad er en god prædiken?
• Hvad er en god salme?
•  Hvad skal musikken gøre ved 

os i gudstjenesten?
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Film i Vorupør
Indbydelse til filmaftener i Vorupør Kirkecenter 
kl. 19-21.

Det er gratis at deltage. Menigheds- 
rådet er vært med kaffe undervejs 
Hjertelig velkommen til enhver. 

Vorupør Menighedsråd• Tirsdag 24. marts   • Torsdag 30. april

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
 9. marts 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
19. marts 19.00 Fælles Pastoratsaften med Gunnar Ørskov Vester Vandet Kirke
23. marts 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
24. marts 19.00-21.00 Filmaften Vorupør Kirkecenter
25. marts 09.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
25. marts 19.00 Pastoratsaften om gudstjenesten Hundborg Sognehus
26. marts 19.00-21.00 Fællessang Vorupør Kirkecenter

 1. april 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
 2. april 19.00 Operaaften Vorupør Kirkecenter
15. april 19.00-21.00 Fællessang Vorupør Kirkecenter
15. april 19.00 Sogneaften: Indføring i filosofi Vester Vandet Konfirmandstue
23. april 17.30 Stjernestund og fællesspisning Vorupør Kirke og Kirkecenter
23. april 19.30 Kirkekoncert med Peter Viskinde Vester Vandet Kirke
26. april 19.00 75 året for Danmarks befrielse

Musikgudstjeneste
Vester Vandet Kirke

27. april 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
29. april 09.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
30. april 19.00-21.00 Filmaften Vorupør Kirkecenter

 3. maj 10.30 75 året for Danmarks befrielse
Musikgudstjeneste

Hundborg Kirke

11. maj 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
12. maj 18.00 Tema- og menighedsmøde Hundborg Sognehus
20. maj 19.00-21.000 Fællessang Vorupør Kirkecenter
25. maj 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus

 4. juni Sogneudflugt – hele pastoratet Sæt kryds i kalenderen
 8. juni 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
11. juni 19.00 Højskolesangaften Vester Vandet konfirmandstue
22. juni 19.00-21.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
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Kom og oplev et brag af et foredrag:

Hellere dø af grin end af stress
ved Gunnar Ørskov, direktør, foredragsholder og forfatter

Torsdag d. 19. marts kl. 19:00 i Vester Vandet Kirke
Foredraget handler om de mange 
valg vi skal gøre, alle de bekym-
ringer der aldrig kommer, om at 
få indfriet sine forventninger, det 
giver overskud, uindfriede for-
ventninger giver underskud, og 
du vælger selv! 
Hvordan beskytter vi os selv i en 
overkommunikeret verden, og hvor ligger de sande 
værdier? Hvad gør vi ved det, hvordan finder jeg 
mit liv og eget overskud? Om at miste fokus, at 
komme til at leve andres liv, hvordan man får sagt 
nej og blive elsket alligevel. At se det gode liv sam-
men med den/dem man holder af. At få sagt det 
man mener til dem, der kan ændre det. Først når 

det er ude af munden, kan det 
høres.
Gunnar Ørskov er en gudsbenå-
det historiefortæller. Han favner 
vidt og bruger humoren til at 
lukke op for eftertænksomheden, 
så vi måske bliver en smule klo-
gere på os selv og hinanden – og 

samtidig får os en sund latter!
Fri entré og en kop kaffe i kirken. 
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen 
Hundborg-Jannerup, Vorupør, Vang og 

Vester Vandet Menighedsråd

PÅ TVÆRS I 5 STJERNE PASTORATET

Minikonfirmand i 2020                                                          

Alle børn fra 3. klasse som bor i enten Hundborg, 
Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet sogne 
inviteres til at gå til minikonfirmand i Hundborg 
Sognehus. 
Det foregår om torsdagen i Hundborg Sognehus.
Vi begyndte torsdag d. 20. februar og slutter torsdag 
d. 30. april.
Vi slutter hver gang kl. 15.45. 
Vi begynder når børnene kan komme efter skoletid.
Vi skal foruden at være i Sognehuset også deltage 
i følgende:
•  Torsdag d. 5. marts: Minikonfirmanderne delta-

ger i Sogneeftermiddag i Vorupør Kirkecenter og 
ser Vorupør Kirke.

•  Torsdag d. 26. marts 14.30: Minikonfirman-
derne deltager i plejehjemsgudstjeneste på Sol-
gården.

•  Torsdag d. 16. april 14.30: Minikonfirmanderne 
skal på en bustur til Jannerup, Vang og Vester 
Vandet Kirker.

• Torsdag d. 23. april 17.30: Minikonfirman-
derne medvirker ved »Stjernestund« i Vorupør 
kirke, derefter fællesspisning i Kirkecentret (se 
nærmere omtale i bladet)
Vi får saftevand og boller til at styrke os på hver 
gang. 

Med venlig hilsen sognepræst Helle Sommer 
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk 
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Sogneaftner om filosofi i Vester Vandet 

 4. marts og 15. april
Vester Vandet konfirmandstue vil fra september måned 
danne rammen om en filosofisk studiekreds og vi vil 
skrive mere om det i næste kirkeblad.
Men inden vi påbegynder Filosofisk Studiekreds vil der 
være to Sogneaftner i Vester Vandet konfirmandstue 
som vil give os en introduktion til filosofi. 
Det kræver ingen forudsætninger at deltage i disse to 
sogneaftner, ligesom det heller ikke kræver nogen 
forudsætning at deltage i den filosofiske studiekreds. 
Den første sogneaften om filosofi bliver: 
Onsdag d. 4. marts fra kl. 19-21.30 
i Vester Vandet konfirmandstue. 
Her vil Bjarne Troelsen give os en 
introduktion til filosofi og han 
skriver:
En måde at træde ind i filosofiens 
univers er at dykke ned i fortællin-
gen om, hvordan det hele begyndte. 
Filosofi i vestlig forstand opstår i det 
græske område i 500-årene f.Kr. Disse gamle tænkere 
baksede med spørgsmål som »hvad er virkeligheden?«, 
»hvad er sandhed?«, »hvad kan vi vide?«, spørgsmål som 
filosofien har været optaget af lige siden. Foredraget den 
4. marts handler om den antikke græske filosofi fra de 
tidligste filosoffer og frem til de tre giganter, Sokrates, 
Platon og Aristoteles.
Bjarne Troelsen er cand.mag. i dansk og idehistorie og 
har været lektor ved Aalborg Katedralskole, hvor han 
underviste i dansk, religion, oldtidskundskab og filo-

sofi. Har desuden været ekstern lektor i filosofi ved 
Aalborg Universitet. Har udgivet bøger, heriblandt 
undervisningsmateriale om Søren Kierkegaard, etik, 
videnskabsteori, nordisk folkereligion mm.

Næste sogneaften om filosofi er:
Onsdag d. 15. april kl. 19-21.30 
i Vester Vandet konfirmandstue.
Her vil Johannes Iversen give os en 
filosofi-indføring på et alment plan 
og den vil indeholde tre elementer:
•  Historien om min egen vej til 

filosofien, fra Indre Mission til 
Heidegger og Hegel

•  Hvad laver en filosof, hovedsagelig illustreret ved den 
hollandske 1600 tals filosof, Baruch Spinozas filosofi.

•  Findes der noget, man kunne kalde en filosofisk 
holdning til tilværelsen?

Johannes Iversen er født i Nørhå Præstegaard, student 
fra Viborg Katedralskole, mag.art. i Kristendomskund-
skab med speciale i Heidegger og Gadamer, lærer på 
Thisted Gymnasium, fagkonsulent i Undervisningsmi-
nisteriet samt censorformand ved universiteterne for 
Religionsvidenskab.

Det er gratis at deltage, vi håber at se mange fra hele 
pastoratet. Med venlig hilsen 

Vester Vandet menighedsråd

Pastoratsaften om GUDSTJENESTEN
Onsdag d. 25. marts kl. 19.00 i Hundborg sognehus

Sognepræst Anne Marie Nande og sogne-
præst Helle Sommer vil gerne indbyde 
alle i Hundborg, Jannerup, Vang, Voru-
pør, Vester Vandet sogne til at deltage i en 
pastorats-aften om Gudstjenesten.

Denne aften vil vi gennem oplæg, grup-
pearbejde og samtale drøfte hvordan 
gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. 

Er der brug for store forandringer eller 
små justeringer. Hvordan er gudstjene-
sten hos os?

Vi håber at mange i pastoratet har lyst til 
at deltage i denne samtale. Menighedsrå-
dene er værter ved kaffe og kage.

Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør - 
Vester Vandet sogne
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Opera i Vorupør
Torsdag den 2. april kl. 19-21.45 

Vi gentager succen fra sidst og indbyder til helt særlig aften i Voru-
pør Kirkecenter. Denne gang vises Giacomo Puccinis opera »TO-
SCA« fra 1900. Handlingen foregår i Rom i år 1800.

Vores tidl. organist Thomas Olesen leverer optakt 
til forestillingen. Efter 2. akt er indlagt en rødvins- og 
ostepause, hvorefter vi styrket fortsætter med 3. akt.
Det er gratis at deltage. Enhver er velkommen til 
Opera i Vorupør!

Med venlige hilsnerVorupør Menighedsråd

Har du tjekket filmene?
Her venter: Juleromantik - Juleimpressioner -  
Redningsøvelsen i Vorupør - 200-års jubilæumsfilm. 

SE: www.hjvvvv-kirker.dk

Sogneformiddage i Vester Vandet 

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

Onsdag d. 25. marts 9.30-11.30: En hjertesag
Sognepræst Lisa Bremer fortæller om hjertets mangfoldighed. Er 
hjertet bare en muskel, der pumper blod? Eller kan det endnu 
mere? Kan man se med hjertet? Føle med sit hjerte? Og forstå med 
sit hjerte? Hvordan har man set på hjertet i løbet af menneskernes 
historie? Kan man lære at være mere opmærksom med og på sit 
hjerte? Og hvilke konsekvenser vil det have i vore fællesskaber – 
både i familie, arbejdsliv og i forhold til venner?

Disse og mange flere spørgsmål vil vi se på ved et foredrag, som også indeholder 
nogle enkle øvelser omkring hjertes opmærksomhed.

Onsdag d. 29. april 9.30-11.30: Det må ikke koste liv at give liv
Marie Tolstrup, Vester Vandet kommer og fortæller om erfaringer fra 
jordmoderarbejde i Vest Etiopien. 

Velkommen til enhver til disse to sogneformiddage i konfirmandstuen.

Med venlig hilsen Vester Vandet menighedsråd

Lisa Bremer
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Palmesøndag i 
Hundborg Kirke

Søndag 5. april kl. 10.30
5-★-konfirmanderne holder rytmisk mu-
sikgudstjeneste med sognet. Musikken leveres af 
Anna Ploug Isaksen på klaver og Lene Grimal 
med saxofon.

Og så får vi besøg af et vaskeægte 5-★-æsel 
fra Jannerup.

Efter guds- 
tjenesten er der 
kirkecafé.

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

12. marts kl. 14.30 Lisa Bremer
26. marts kl. 14.30   Helle Sommer sammen 

med minikonfirmander

16. april kl. 14.30  Anne Marie Nande
  – Påske
30. april kl. 14.30  Anne Marie Nande 

14. maj  kl. 14.30  Helle Sommer 
28. maj kl. 14.30  Anne Marie Nande

11. juni kl. 14.30  Anne Marie Nande
25. juni kl. 14.30  Lisa Bremer 

Juli:          Sommerferie
Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  

Med kærlige hilsner 
Anne Marie, Helle, Lisa og vores nye  

organist Anna Ploug Isaksen

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
         

 
 
 
 
 

FÆLLESSANG   i 
Vorupør Kirkecenter 

26. marts kl. 19 
15. april   kl. 19 
20. maj    kl. 19 
17. juni    kl. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Ledes af Inge Merete 
Haumann og organist 
Anna Ploug Isaksen 

 
 

Med venlige hilsner 
Vorupør Menighedsråd 

Besøg hjemmesiden
www.hjvvvv-kirker.dk
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Sidste stop inden påske!

Hov, bussen kører ikke om søndagen.  
Men kirkebilen henter dig gerne.

»Stjernestund«
En kort Familiegudstjeneste

Torsdag d. 23. april kl. 17.30 i Vorupør Kirke
Minikonfirmanderne deltager i Stjernestundsguds-
tjenesten i Vorupør Kirke. 
Forældre, bedsteforældre og søskende er også in-
viteret med til Stjernestund.

Stjernestund er en kort 
Familiegudstjeneste for alle 
med bopæl i Hundborg-
Jannerup-Vang-Vo rup ør-
Vester Vandet pastorat.
Efter denne korte Familie-
gudstjeneste er der aftens-

mad for alle ca. 
kl. 18 i Vorupør 
Kirkecenter.
Ønsker man at deltage i aftensmaden som er gratis, 
skal man tilmelde sig. 
Tilmelding til: Sognepræst Helle Sommer, tlf. 
21 38 86 65 eller hsk@km.dk – senest 21. april.
Vi håber at se mange børn, forældre, bedsteforældre.

Med venlig hilsen 
Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør- 

Vester Vandet pastorat
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Højskolesangaften
»Danmark-Tyskland i 100 år«

Torsdag d. 11. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen i Vester Vandet
En aften, hvor sangen naturligvis vil dreje sig om 
årets to store fejringer, nemlig Genforeningen og 
Befrielsen. Vi vil dog også tage på overraskende 
afstikkere og se den store nabo mod syd fra andre 
vinkler.

Der bliver indslag ved LILLE TRIO, bestående af:
• Inger Rasmussen (piano)
• Steen Karlsen (fløjte)
• Ellen Lomholt (sang og fortælling)

I pausen tanker vi 
op med ostemad-
der, en øl eller en 
kop kaffe, og så vi er 
klar til Ønskekon-
cert!

Fri entre – vi glæder os bare til at se jer!

Venlig hilsen  
Menighedsrådet i Vester Vandet

 

 

I Hundborg Sognehus  

2 + 4 mandag i hver måned 19-21 
      Start 10. februar 

Har du lysten og glæden ved at  

strikke / hækle / brodere 

eller andet håndarbejde og mangler andre at 
sparre med – dele ideer – få hjælp - udveksle 

opskrifter - og ikke mindst  

hygge med over en kop kaffe  

Vi brygger altid kaffen - medbring selv kage  

 Strikke-Cafeen er for alle    

nybegyndere / erfarne strikke og  

hækle glade M/K 

        Ingen tilmelding 

75-året for  
Danmarks befrielse
Vi vil her i pastoratet markere 75-året for Dan-
marks Befrielse med to musikgudstjenester.

Det bliver henholdsvis: Søndag d. 26. april kl. 
19 i Vester Vandet Kirke og søndag d. 3. maj kl. 
10.30 i Hundborg Kirke.

Det vil være mu-
sikgudstjenester 
med altergang. 
Gennem ord, to-
ner og fællessang 
vil vi høre, synge 
salmer, sange og 
lytte til musik.

Inger Rasmussen sidder ved orglet. Annemieke 
K. Rysgaard spiller tværfløjte.

Med venlig hilsen sognepræst  
Helle Sommer

. .



D E T  S K E R

11

Fejring af 75-året for 
Danmarks befrielse  
d. 4. maj i Thisted

I Thisted vil der d. 4. maj i løbet af 
dagen være forskellige arrangemen-
ter:
Besøg i beskyttelsesrum, krigs-skat-
tejagt, kik på veterankøretøjer og 
smag på mad fra besættelsestiden. 
Nærmere beskrivelser og tidspunkter 
vil fremgå af dagspressen og Thy360.
Dagen kulminerer i ALSANG på 
Store Torv kl. 19.00, hvor borgmester 
Ulla Vestergaard vil åbne op for et 
aftenprogram, hvor vi sammen syn-
ger befrielsessange, smukt hjulpet af 
Nordvestjysk Pigekor, Thisted Kirkes 

Drengemands kor samt Vestervig 
Kammerkor. 
Desuden mulighed for at høre Thi-
sted Kirkes smukke klokkespil, som 
spiller ud over hele Thisted by. 
Kl. 20.36: bliver frihedsbudskabet 
afspillet; hvorefter alle synger sangen 
»Danmark frit« der også hedder – 
»En lærke letted«. Derpå runder ar-
rangementet af ca. kl. 21.00. 
Alle er velkommen. 
Man håber at det kan tiltrække 
mange, så Store Torv bliver fyldt helt 
op til ALSANG.

Hundborg og Jannerup

Tema- og menighedsmøde
Hundborg Sognehus 12. maj kl. 18.00 

Vi starter med aftensmad og efterføl-
gende information af tidligere tiltag 
som menighedsrådet har sat i værk og 
påtænkte projekter og tiltag der arbej-
des med. Ligeledes en gennemgang af 
økonomien.

15. september er der valg til rådet og 
det er således, at vi kommer til at 
mangle mindst 3 nye medlemmer til 
den nye periode. Så mød op og hør og 
spørg ind til, hvad arbejdet indebærer. 
Det er ganske ufarligt.

Tilmelding nødvendigt af hensyn til 
maden til Lene Dahl, tlf. 20 60 49 11, 
senest 11. maj.
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Sogneudflugt 4. juni 2020
Menighederne i pastoratet indbydes hermed til 
sogneudflugt torsdag den 4. juni afgang kl. 9.00 fra 
Sognehuset Hundborg.

Vi besøger Morten Kock museet i Grønhøj, guidet 
rundvisning på Møltrup optagelseshjem, Sahl 
kirke og spiser aftensmad i Nykøbing.

Rådene sælger en let frokost og drikkevarer på 
turen, alternativt køber/medbringer man selv. Pris 

for turen 200 kr. inklusiv aftensmad og entreer. 

Tilmelding til Katja på mail:  
kagga82@hotmail.com    
eller Vips tlf. 23 62 17 51  
senest den 27maj.

MR-rådene i Vang-Vorupør- 
Vester Vandet- 
Hundborg og Jannerup

Med hele THISTED         PROVSTI

 

1. JUNI 2020 KL. 11      
På EGEBAKSANDE
 
 Medv. PROVSTIETS PRÆSTER 

PROVSTIETS PINSEKOR 
THISTED KIRKES DRENGE- MANDSKOR 
THISTED FDF ORKESTER 
SPEJDERE, FDF’ERE & FRIVILLIGE 

 

Egebaksandevej 18, Jannerup, 7700 Thisted

Sangaftener i Hundborg Sognehus 
v/ pianist Inger Rasmussen
Første onsdag i hver måned kl. 19.00
Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra  
højskolesangbogen. Alle er velkomne.

Hundborg/Jannerup Menighedsråd

Medbring kage  

          
        –

 vi laver kaffen

Pause i  
maj, juni,  juli og august

Medbring  

kaffekurven, solbriller,  

hat, havestol og højt humør!

Vi ses 2. pinsedag på  

Egebaksande 
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Pilgrimsgudstjeneste for alle
Søndag 7. juni kl. 9 

Med taizé-sange, meditative og åndelige indslag, 
lader vi op, inden udsendelse til dagens vandring 
til Stenbjerg.

Om du har lyst til at være med på dagens vandring 
til Stenbjerg eller ej! Der er plads til alle i Vorupør 
Kirke.

Kom forbi et kvarters tid en af føl-
gende to dage, du vælger selv, og bliv 
indskrevet til konfirmandforløb 
2020-21. Hvor: Præstegården, Rodals 
Bakke 1, 7700 Thisted.

• Onsdag 10. juni kl. 16-18
• Torsdag 11. juni kl. 16-18

Jeg ser frem til at møde jer. Der er 
kaffe til dem, der må vente.

Indskrivning for kon        firmander
Konfirmations- 
datoer i 2021
★  Hundborg 9. maj 2021
★  Vang 30. april 2021
★  Vorupør 2. maj 2021
★  Vester Vandet 30. april 2021

Pilgrimsvandring i Vorupør
Hvis du har lyst til en pilgrimsvandring, behøver 
du ikke at tage helt ned til caminoen.
Minihøjskolen i Vorupør arrangerer nemlig pil-
grimsvandring den 6.-7. juni i samarbejde med 
5-stjerne-pastoratet. 
Udover vandringer langs havet og i den smukke 
Nationalpark, bliver der taize sang i Vorupør Kirke 
og senere fællessang på Krebsvej 2 om lørdagen.
Søndag formiddag starter dagen med pilgrimsguds-
tjeneste i Vorupør Kirke kl. 9 ved Anne Marie 
Nande og organist Anna Ploug Isaksen. 
Prisen er 600 kr. for overnatning og forplejning 
(sandwich lørdag, kaffe/kage, 2 retters menu lørdag, 
søndag morgenmad, samt frokost (som bliver bragt 
til Stenbjerg) . Uden overnatning: 300 kr. Deltager 
du kun søndag med forplejning: 100 kr.

Tilmelding senest en uge før til Inge Merete Hau-
mann, tlf. 20 46 40 98, imhaumann@gmail.com. 

Program kan rekvireres hos Inge Merete.

2020-
2021
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J U L E K R Y B B E S P I L  I  H U N D B O R G

Englen viser sig  
for hyrderne

De hellige 
tre konnger

Livlig juletrafik i 
stalden i Betlehem

Stjernen  
standsede over  

den nyfødte  
frelser

L U C I A  I  V O R U P Ø R  K I R K E

Søde hyrder på  
marken ude foran 

Betlehem

Lyset bæres ind
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A D V E N T S F O R TÆ L L I N G E R  I  V E S T E R  V A N D E T

Julekrybben i  
Vester Vandet

Prinsessen og  
Nissen eller var det 
Ellen og Antonio?

Antonio var meget 
glad, da han fandt 
prinsessen under 
adventskransen

På prædikestolen 
fandt børnene  

picnickurven fyldt 
med sunde og  

mindre sunde ting 

Konfirmander  
og pigekoret  
bærer lys ind

En ny julemand 
viste sig, og delte 

godteposer ud

Trafik,  
trængsel, dog 

æbleskiver  
til alle, tak  
til borger- 
foreningen 

Konfirmanderne Magnus, 
Benjamin og Alexander  

læste tekster

Efter gudstjenetsen blev 
Hundborgs juletræ tændt
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Masser af musik
Anna Ploug Isaksen om at være rundet af et indremissionsk hjem med klaver,  

og finde friheden gennem ’fjumreår’, uddannelser og spændende jobs.  
Nu lander hun i Femstjerne-Pastoratet. Fortalt til Ellen Lomholt.

Hvorfor søgte du stillingen  
som organist?
Jeg havde i længere tid haft lyst til 
at arbejde mere kreativt dvs. med 
mere musik i mit arbejdsliv. Jeg 
havde fundet ud af, at når jeg var 
vikar, virkede dét at øve frem til en 
gudstjeneste i kirken som at gøre 
noget rart, roligt og fordybende. 
Det føltes som et kreativt rum.

Hvor kommer du fra  
– og hvor er du vokset op?
Jeg har boet i Thy i 39 år, men kom-
mer oprindelig fra Løsning, en 
lille by mellem Horsens og Vejle. 
Jeg er opvokset på landet som den 
ældste af fem børn i et indremis-
sionsk hjem (med klaver). På går-
den fandt jeg ofte friheden ved at 
hjælpe min far med dyrene og med 
markarbejdet.
I mit hjem fik vi alle fem mulighe-
den for at gå til klaverspil, så jeg 
spillede vel fra 7 års-alderen til jeg 
skulle i gymnasiet. Det skete tit at 
vores mor satte sig og spillede og 
sang. Min far havde en smuk og 
kraftig stemme når han sang i kir-
ken, så man var lidt stolt, når man 
fulgtes med ham.
Efter gymnasiet og nogle eventyr-
lige og eksperimenterende »fjum-
reår« med plads til højskole, kib-
butz og alternative bofællesskaber 
med musik, ja så var jeg klar til at 
uddanne mig som organist.

Hvorfor lige kirkemusik?
Udover at jeg brændte for musik, 
var der mange ledige organistjobs. 
Desuden kendte jeg mange salmer, 

så det var et oplagt uddannelses-
valg.
Jeg blev Præliminær Organist ved 
Vestervig kirkemusikskole i 1994. 
Den var jo lokal, og jeg havde fået 
to børn i mellemtiden – så det pas-
sede mig godt.

Dine erfaringer  
– fortæl lidt om dem!
I 2007-09 havde jeg den glæde at 
tage diplom i Rytmik og Bevægelse 
ved Århus Musikkonservatorium. 
Her var udgangspunktet selvfølge-
lig den rytmiske musik. På den 
måde kunne jeg forene mine to vidt 
forskellige musikalske inspiratio-
ner.
Jeg arbejdede fra 1996-2003 som 
PO organist på fuld tid i 7 år ved 
Hansted og Klitmøller kirker, en 
spændende tid med opstart af ryt-
miske voksenkor og børnekor. 
Derudover  havde jeg musikalsk 
legestue samt undervisning i klaver 

for børn og voksne på Hanstholm 
musikskole.
Udover musikken videreuddan-
nede jeg mig også inden for dansk-
faget. På den måde endte jeg med 
i en årrække at undervise både på 
Thisted musikskole (indtil 2013) og 
på det inspirerende multikulturelle 
sted, Sprogcenter Thisted (2007-
19). Jeg har i min fritid vikarieret 
en del som organist de sidste 4 år, 
og har senest haft et minijob ved 
Stenbjerg Kirke. Efterhånden var 
jeg klar til et helhjertet skift tilbage 
til musikken og nu er jeg så igen, 
med glæde, ansat som organist.

Hvad betyder musikken for dig?
Musik kan, for mig at se, gøre even-
tuelle skel mellem folk mindre. Når 
vi først har sunget et par sange 
sammen, er det som om alle bliver 
mere rummelige på trods af deres 
forskellige baggrunde. Jeg har også 
oplevet, at især klassisk musik kan 
bearbejde sorg, og at al slags musik 
kan gøre glæden endnu større, hvis 
bare den siger én noget. Musik kan 
noget, og jeg har set hvordan de-
mente, der har glemt det meste, kan 
huske sange og salmer udenad. Det 
er utroligt at opleve.

Fortæl lidt mere om  
den musik, du holder af!
Jeg er faktisk ikke vokset op med 
hverken den klassiske musik eller 
jazz’en, med de smukke, udvidede 
akkorder. Den musik har jeg selv 
fundet frem til. Den rytmiske mu-
sik med bas og percussion giver 
kroppen lyst til at bevæge sig – lidt 

Anna Ploug  
Isaksen brænder  

for musik
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eller meget. Eksotisk musik fra 
andre himmelstrøg har også beta-
get mig, derfor var vi nogen, der 
dansede især kurdisk kædedans 
med flygtninge i et par år.

Hvad betyder  
kirkemusikken for dig?
Kirkemusikken rummer jo mange 
smukke, ældre salmemelodier – og 
dernæst er der de mere moderne 
salmer med rytme og interessante 
jazzakkorder i. Jeg holder af begge 
dele.
For mig egner den klassiske kirke-
musik sig, som sagt, godt til fordy-
belse og til at trøste og oplive me-
nigheden i kirkerummet – alt efter 
situationen. Jeg holder selv af ro-
mantisk orgelmusik (fx Max Reger  
og César Franck), klassisk (fx J.S. 
Bach  og C. Weslev) og af nyere 
kirkemusik (fx J. Madsen, J.L. Em-
borg o.a.).

Hvad laver du i din fritid?
Når jeg ikke øver eller medvirker 
som organist, går jeg ture i naturen 
– ved havet eller i skovene. Des-
uden synger/spiller jeg sammen 
med mine musikalske venner for 
hyggens skyld – andre gange mere 
ambitiøst med optræden for øje. Vi 
er fire kvinder og fire mænd, der 
har et band, hvor vi bl.a. spiller 
bossanova. Jeg lader mig også 
gerne inspirere ved at gå til koncer-
ter, såvel klassiske som rytmiske.

Hvilke planer har du for dit  
virke, når du kigger fremad?
Hvis jeg tænker fremad i mit ar-

bejde, drejer det sig om at øve 
gamle og nye iørefaldende musik-
stykker op, til brug ved præ- og 
postludier. Derudover håber jeg, at 
børnekoret må vokse sig større, så 
pigerne, min medhjælper Inge 
Merete og jeg på sigt kan arbejde 
med nye, spændende udfordringer 
som fx tostemmige sange. Babysal-
mesang skal også startes op. Og 
helst i løbet af et halvt års tid for-
venter jeg at starte et voksenkor i 
Hundborg – gerne med sangere fra 
alle vores 5 forskellige sogne. 
Når et kor medvirker ved kirkens 
festligheder, bliver det jo endnu 
mere festligt. Så er der alle musikar-

rangementerne, hvor der skal fin-
des solister til koncerter eller mu-
sikere, som Mikkel eller  jeg spiller 
sammen med ved musikgudstjene-
ster. I øvrigt er det dejligt at have 
en organistassistent, ikke mindst 
én som  Mikkel, som jeg har hørt, 
også brænder for musikken.  Des-
uden er det godt at vide, at pianist 
Inger Rasmussen kan virke som 
vikar ind imellem.

Vi glæder os til at høre mere fra 
Anna gennem toner og akkom-
pagnement. Velkommen til Fem-
stjerne-Pastoratet!

Anna Ploug Isaksen blev Præ-
liminær Organist i 1994.
Nu betjener hun orglerne i 
Femstjerne-Pastoratets kirker.
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Skjorten blev lagt op  
i Vester Vandet

Så blev den store hvide skjorte – også 
kaldet alba (på latin betyder det den 
hvide) lagt op og ind, så den passer 
præsterne.
Når du fremover kommer til Vester 
Vandet Kirke, bliver messehaglen brugt 
under altergang. Messehaglen er fra 
1985 og lavet af Væve gaarden i Tylstrup. 
Når du kikker ind i Vester Vandets 
kirkerum er de typiske farver fra stand-
uret, vægge, loft, knæfald, bænke, gulv 
ført videre og samlet i messehaglen, 
som også gengiver det store trækors 
over stenalteret i messehaglens cen-
trum. Jo, det er i sandhed en VV-mes-
sehagl. Flere farver som blå, bordeaux, 
guld findes i messehaglen, og derfor er 
den heller ikke begrænset til en bestemt 
tid og farve, men kan bruges kirkeåret 
rundt.
Ved en festlig gudstjeneste – Hellig tre 

Kongers søndag 2020 – blev den taget i brug 
igen af en begejstret menighed.
Her i Vester Vandet Kirke bruger vi ligesom 
også i vores Vorupør Kirke druesaft, vin uden 
alkohol, så alle kan være med. Der er altid 
inviteret så mange som mulig til alters, fra 
børn til ældre, turister, gæster, ja folk i alle 
aldre, så vi har så ’bred’ en menighed som 
mulig. Nu med de fine gevandter kommer der 
en ny højstemning, en fornyet højtidelighed 
over fællesmåltidet! Lige altergangen er det 
tidspunkt, jeg oplever fællesskabet stærkest 
med menigheden, og særligt med Gud i bøn-
nen jeg beder, mens jeg får brød og vin. 

Sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Standurets farver går  
igen i messehagelen
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Først tak for den overvældende deltagelse i vore ar-
rangementer her i efteråret og vinteren, så er det ingen 
sag at arrangere.
Den 1. november har vi ansat Anna Ploug Isaksen som 
ny organist i pastoratet, det er vi rigtig glade for. Vel-
kommen til Anna, vi glæder os over samarbejdet.
Den 10. februar starter der strikke Cafe i Sognehuset 
og efterfølgende 2. og 4. mandag i måneden. Alle er 
velkomne.
Den 25. marts indbyder vi alle i pastoratet til temaaf-
ten om gudstjenestens form i fremtiden i Hundborg 
sognehus. Mød op og få indflydelse.
Den 12. maj kl. 18.00 holder vi menighedsmøde i 
Hundborg Sognehus og samtidigt tema møde om 
valget til menighedsrådet den 15. september. Det er 
således, at vi kommer til at mangle mindst 3 nye med-
lemmer til den nye periode. Så mød op og hør og spørg 
ind til, hvad arbejdet indebærer. Det er ganske ufarligt.
Sogneudflugten bliver i år den 4. juni kl. 9.00.  Vi 
besøger Morten Kock museet i Grønhøj, Møltrup 
optagelses hjem og Sahl kirke. Aftensmad i Nykøbing. 

Se annonce andet steds i bladet om tilmelding. 
Møltrup modtager gerne herretøj, sportstøj, fodtøj, 
håndklæder og dyner og puder. Så tak, om I vil støtte 
et godt formål.
I forbindelse med at indhente tilbud på fuge repara-
tion af Hundborg kirke har vi desværre fundet langt 
alvorligere skader på kirken, som vi nu skal have 
fundet en løsning på og midler til.
Vi har en arbejdsgruppe, som arbejder med det nye 
tema område i Jannerup. Takket være god hjælp fra 
lokale kirkekyndige folk på området, er vi nu klar til 
at sende planerne ind til godkendelse i 
provsti og stift, så de kan praktiseres.
Og så er foråret på vej. Glæd jer.

Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup

Menighedsrådsmøder 
10. marts · 14. april · 12. maj · 9. juni

Kunne du tænke dig at synge i kor? 
– og går du i 3. til og med 6. klasse? – Så mød op i Sognehuset i Hundborg onsdage kl. 16.15-17.15.

Vi synger rytmiske to-stemmige sange fx om  
*årstiderne, *pop, *nye og gamle salmer *og andet  
– nu og da i en af vores 5 kirker.

Du lærer også om: *rytmer og *noder

Hvis det er noget for dig, så ring til  
korlederen Anna på mobil: 25 84 67 29

Vi glæder os til at se dig!

Inge Merete og Anna
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Vang
Kalenderen siger januar og jeg tænker tilbage på 
mange skønne musikalske indslag i vore kirker, som 
har fyldt de mørke stunder med glæde. Nu pibler det 
med forårsløg, og de fineste grønne farver jo jo - IGEN 
kan vi glædes over, at foråret kommer og vi får flere 
lyse timer til at nyde naturen. Prøv en tur på Vang 

kirkegård, og se projekt ny 
klokkestabel. I skrivende 
stund er der gjort klar på 
pladsen. Tømrerne arbej-
der hårdt med at få træ-
værket færdigt hjemme på 
værkstedet. Skelettet til 
taget er færdigt og de er 
godt i gang med at tappe 
de store egeplanker sam-
men. Pludselig vil der 
komme en lastbil og kran 
til Vang, så vi kan få det 

hele samlet og nyde den flotte klokkestabel. Så kære 
Vangboer, måske I har oplevet det. Klokken er god-
kendt og venter på at få sin plads, hvor den vil »kalde 
på gammel og ung« som der er indgraveret på klokken. 
Klokken ser lidt sølvagtigt ud, men det vil hurtig 
fortage sig. 

Når klokketårnet står helt færdigt – vil vi alle fejre det 
med en fest, dato kommer i næste Kirkenyt. Når du 
læser dette blad, vil du også kunne se den nye film om 
klokkestablens ankomst på hjemmesiden: 
www.hjvvvv-kirker.dk

P-pladsen ved kirken har fået nyt »huld« og nye fliser. 
Alle kan se forbedringen, den er oprettet så vi ikke 
skal køre slalom mellem vandpytter, og nye fliser langs 
gangen mellem p-plads og kirken. Det siges, at det af 
skraldet asfalt der er smelter lidt sammen når der har 
været sol og varme – og det bliver hermed mere stabilt. 
Vi er taknemlig over forbedringen og har ikke kostet 
os noget, idet kommunen betaler. Dog mangler der 
små afslutninger, men det bliver helt sikkert også gjort.

I Vang er der en gruppe mennesker, der gerne vil 
gøre lidt for turister og andre historisk interesserede 
af Vang kirke. Der er sammensat et udvalg, som sam-

ler oplysninger i samarbejde med museet. Der fabri-
keres en ganske kort beskrivelse af de vigtigste sevær-
digheder omkring Vang kirke, samt en mere fyldig 
brochure, hvor man går i dybden og beskriver sevær-
dighederne. Eksempler på emner er Danmarks mind-
ste runesten, vores unikke kalkmalerier i krypten og 
som noget helt »nyt«, Japetus Stenstrup. Han var 
bagmanden til Carlsberg øl. Japetus trådte sine bar-
nesko i Vang, da hans far Johannes Stenstrup var præst 
i Vang. Japetus er en af Danmarks mest kendte inden 
for naturhistorien. Han forskede inden for mose og 
tørv (hvilket der nok stammer fra vores i dag kendte 
Nationalpark) Han blev rådgiver omkring gæring af 
øl og var derfor med i opstarten af Carlsberg Øl. 
Disse oplysninger og mange flere bliver beskrevet i 
vores nye brochure sammen med flotte billeder.

Alle Menighedsråd har modtaget et oplæg fra biskop-
perne. Det omhandler forskellige emner og et af dem 
er gudstjenesten. Vores 5-stjerne pastorat har derfor 
inviteret til en oplægsaften, hvor præsterne vil komme 
med et oplæg til gudstjenestens form… Er der brug 
for store forandringer eller små justeringer….? Du kan 
gøre en forskel, mød derfor op d. 25 
marts kl. 19 i Hundborg Sognehus.

Rigtigt godt forår – Med mange gode 
oplevelser.

Anna Marie Møller

Menighedsrådsmøder 
18. marts  ·  28. april  ·  30. juni

Tirsdag 12. maj kl. 19:
Menighedsrådet holder offentligt orienterings-
møde om valget i Vang beboerhus

P-pladsen er blevet frisket op
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Foråret er så småt være ved at tage fat nu og vi går de 
lyse tider i møde med spirende grønt, som kommer 
op af jorden. En dejlig tid.
Siden sidste udgivelse har der igen været meget akti-
vitet i Vorupør kirke og Kirkecenter og det er med 
stor glæde at vi oplever så stor opbakning og inte-
resse for de tiltag og arrangementer der bliver afholdt.
Der har været Mortensaften med ca. 40 spisende 
gæster, der har traditionen tro været Lucia i samar-
bejde med Børnehuset, et flot og meget besøgt ar-
rangement med ca. 120 gæster. Stor tak til Børnehu-
set for et godt samarbejde, som vi med glæde meget 
gerne vil holde fast i. 
Derudover blev julen sunget ind med Klitmøller 
Gospelkor, som også var meget godt besøgt, en smuk 
oplevelse og sidst, men ikke mindst havde vi total fuld 
hus juleaften.
I 2020 skal der være valg til et nyt menighedsråds 
periode på 4 år og i den forbindelse har vi oriente-
ringsmøde den 12. maj hvor vi fortæller og orienterer 
om arbejdet i et menighedsråd. Så dem som kunne 
have lyst til at prøve kræfter med dette arbejde er 
meget velkomne til at komme og gå i dialog med os 
og vi vil efter bedste evne give et realistisk billede af 
arbejdet. Herefter vil der blive lavet valglister. Den 
15. september vil der blive afholdt valg i Vorupør 
Kirkecenter 
Det siddende menighedsråd er alle så glade for arbej-
det, at de tager imod genvalg.
Som nyt tiltag i 2020 vil der blive afholdt 4 filmaftner, 
hvor der bliver fremvist lokalhistoriske film, med 
efterfølgende kaffe og forhåbentlig en snak om 
gamle dage og minder fra vores by og område. 
Derudover bliver der som vanlig afholdt sogneefter-
middage og igen i år en operaaften, hvor vi er så 
heldige at vores gamle organist Thomas Olesen kom-
mer med et oplæg. 

Der vil ligeledes igen blive afholdt sangaftner og alle 
arrangementer er beskrevet andet sted i bladet 
Der arbejdes stadig målrettet på kirkeområdet og vi 
er fortrøstningsfulde, at det kan laves i 2021, så der 
kan blive en samlet og smuk helhed i Vorupør, hvor 
det nye Nationalparkcenter også skal stå færdig.
Vi håber på godt samarbejde med Thisted provsti og 
Thisted kommune om dette projekt.
2020 byder også på ny provst i prov-
stiet og vedkommende kan formentlig 
tiltræde ca. 1. juni 
I ønskes alle et dejligt forår. 

Lone Toft 

Vorupør

22

Menighedsrådsmøder 
21. april · 12. maj

Konfirmand- 
gudstjeneste

KristianWilliam
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Vester Vandet
Så er det igen tid til at tænke lidt frem og tilbage og få 
lidt samlet overblik over de aktiviteter, vi har haft gang 
i, og hvad der venter forude. 
Der skal i år afholdes MENIGHEDSRÅDSVALG. 
Det vil komme til at foregå ad to omgange. 
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 afholder vi ORIENTE-
RINGSMØDE i Konfirmandstuen. Vi vil bl.a. for-
tælle om Menighedsrådets opgaver, hvad vi har 
nået i den forløbne funktionsperiode, samt lave en 
kandidatliste til valget.
Tirsdag d. 15. september er der VALG til det nye 
Menighedsråd. Herom senere.
Vi håber, rigtig mange vil støtte op om disse to ar-
rangementer – og at vi sammen kan få en god dialog 
om de sidste 4 år, samt et par hyggelige timer.
1. november kunne vi byde velkommen til vores nye 
organist – Anna Ploug Isaksen.  Anna fik en meget 
aktiv start med mange advents- og jule arrangementer, 
og vi er helt trygge ved, at den musikalske del af vort 
kirkeliv er i hendes hænder. Vi håber, Anna vil blive 
glad for sit job, og at hun vil komme til at trives iblandt 
os i de 5 forskellige sogne. Der er et interview her i 
Kirke Nyt, hvor du kan læse mere om Anna. 
I sidste kirkeblad, var der en fin lille billedreportage 
fra udstillingen om »Kirketekstiler« på Heltborg Mu-
seum. Den har været med til at skabe fornyet fokus på 
vores smukke og enkle messehagel i Vester Vandet 
Kirke. Albaen - den hvide skjorte, som er under mes-
sehaglen – var meget stor, og er nu blevet kortet op på 
både kjole og ærmer, så den passer bedre. Stor tak til 
Annette Buck, fordi du ville påtage dig dette arbejde. 
Messehaglen vil nu, ind imellem, blive brugt ved 
festlige lejligheder. 
Skal vi se lidt på nogle af de praktiske arbejder der har 
været gang i, så har vi fået en meget tiltrængt repara-
tion og maling af bænkene i Kapellet, så det lille rum 
er kommet til at fremstå smuk og harmonisk. Der 
arbejdes fortsat videre på påpegede mangler fra prov-
stesynet – både ved præstegården, forpagterboligen 
og ved kirken/kirkegården. Vi håber på gode resulta-
ter rundt omkring – og vi arbejder videre på projek-
terne. 

Ellers kan vi se tilbage på en meget vellykket Mortens-
aften, med masser af snak, sang og godt mad. Gode 
ingredienser til en fin fællesoplevelse - som vi gerne 
gentager.     
I kirken tryllebandt Nissen og Prinsessen – alias An-
tonio og Ellen fra Filomena Teatret og hjulpet på vej 
af Anna på harmonika – en god flok børn. Fantastisk 
at opleve børnene så stille, koncentrerede og medle-
vende i næsten 45 minutter. En del af stykket var, at 
få åbnet den smukke julekrybbe, som står i kirken 
indtil Helligtrekonger, til glæde for alle der kommer i 
kirken.  Det håber vi også at kunne gentage. 
Vores julekoncert har fået tradition for at blive afholdt 
4. søndag i Advent (eller i ugen op til). En fyldt kirke 
kunne nyde sangen fra de 5 søstre – »Poulsen Five« 
– samt fællessange af nogle af julens dejlige sange og 
salmer. En stemningsfuld aften i en fint julepyntet 
kirke.          
De 4 menighedsråd er gået sammen om at lave et 
foredrag med Gunnar Ørskov i Vester Vandet Kirke 
– en aften, hvor humoren slippes løs. Der findes også 
her omtale andetsteds i bladet. 
Som noget nyt vil der blive oprettet en Filosofi-salon. 
Vi mødes i konfirmandstuen – det bliver for alle, og 
vi håber da meget på, at der også kommer deltagere 
fra andre sogne, så vær med til at sprede datoer og 
omtale. Læs nærmere om aftnerne andetsteds i bladet. 
Vi håber, at alle der ønsker det, har fået billetter til 
Peter Viskinde koncerten d. 23. april. Der er stort set 
udsolgt.
Vi har med glæde kunnet konstatere, at rigtig mange 
tager imod vores tilbud om Højskolesang. Det er 
rigtig dejligt, så spred bare vore datoer. Næste gang vi 
har højskoleaften bliver d. 11. juni,  med temaet »Dan-
mark – Tyskland i 100 år« og vi har igen fornøjelsen 
af »Lille Trio«.
Så har vi selvfølgelig altid vore Gudstjenester. Det er 
her vi nyder fællesskabet om salmer, bøn, tekster, ord 
til eftertanke og højtidelighed. Et pusterum i hverdagen. 
Menighedsrådet sender mange hilsner til alle. 

Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder 
5. marts · 2. april · 6. maj · 4. juni
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Spejdernyt 

Mindeord
Den 30. okt. fik vi besked om, at vores gamle spej-
derleder Kristian Diechmann var sovet stille ind.
Kristian var med til at starte KFUM spejderne her 
i Vandet i 1966. Det at gøre noget sammen med de 
unge mennesker, har altid stået hans hjerte nært. 
Kristian har i over 50 år siddet i menighedsrådet 
her i Ø. Vandet. I en lang årrække var han også 
kirkesanger og hans honorar for disse jobs gik 
ubeskåret til spejderne. Kristian har med interesse 
fulgt med i udviklingen hos spejderne her i Vandet, 
og det var en ære for os at opfylde et af hans sidste 
ønsker. At det var spejdere som bar ham ud af 
kirken til hans sidste hvilested.
Ære være Kristian Diechmanns minde.

Op til 1. søndag i advent, havde vi travlt med for-
beredelserne til spejdernes julestue. Igen blev den 
et tilløbsstykke. Rigtig mange lagde vejen forbi 
Vandet Sognegård, hvor der blev købt ind i »det 
grønne hjørne«, kranse, dekorationer og andet 
julepynt. Basaren med 30 store gevinster blev flittigt 
besøgt og spejder tombolaen måtte melde alt ud-
solgt i god tid før afslutningen. De hjemmelavede 
æbleskiver og gløgg gik som »varmt brød« Tusind 
tak til alle jer der på en eller anden måde støttede 

os. Inden vi holder juleferie, skal vi lige ha delt ca. 
1500 telefon bøger ud i vores område.

Spejderne her i Vandet vil gerne ønske jer alle et 
godt nytår. Vi startede det nye år op med en festlig 
Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke, hvor spejdere, 
søskende, forældre og andre fyldte kirken med 
vore faner i spidsen.

Her midt i januar holder vi traditionen tro vores 
nytårs weekend. I år skal vi til Hanstholm spejder-
hus, og hvem ved om bunkerne bliver indtaget. 
Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og 
spejdere fra 17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toft-
holmvej. Alle er altid velkommen.
1.-3. maj: DM i spejd på Trevæld Centeret. /  
For de store spejdere
22. maj: Kr. Himmelfartsløb i Vestervig. /  
For bæver og ulve
4.-11. juli: Thy Lejr, vores sommerlejr. /  
For alle spejdere. 
Gruppelederass. Steffen Oddershede, tlf. 97 97 71 50, 
steffenoddershede@mail.dk

Vandet-Skinnerup KFUM / KFUK
20. marts: En aften hvor alt kan ske – kl. 19.00 hos 
Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.
1. april: Bibeltime – kl. 19.30 hos Conny Poulsen, 
Refsvej 73 st.th., Thisted.
5. april: Morgenkaffe – kl. 9.00 hos Charlotte Holm 
og Jørgen Nielsen, Højbjergvej 6, Vesløs,  
derefter fælles deltagelse i gudstjeneste.
24. april: Vandretur til Isbjerget – kl. 19.00 derefter 
kaffe hos Jette og Tage Sørensen, Hindingvej 40, Nors.

5. maj: Møde på KFUK 
i Thisted – kl. 19.30 v. 
Bolt Jørgensen »Hedenskab og kristendom«.
29. maj: Krolf – kl. 17.30 på krolfbanen i Thisted 
som ligger for enden af Drosselvej, derefter serveres 
Tapas hos Conny Poulsen, Refsvej 73 st.th., Thisted.
3. juni: Bibeltime – kl. 19.30 hos Lissy og Aage 
Bang, P.L. Halds Vej 11, Thisted. 
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Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Fredag den 13. marts 
Pakkefest v. Maria Serner – Pedersen 
(Åbne døre).

Torsdag den 26. marts 
Møde v. Svend Aage Kristensen 
(Gedonit tjenesten). 

Fredag den 15. maj 
Forårsfest v. Lisa Bremer, Gøttrup.

Missionsuge i Hundborg i uge 14.

Kredsmøde i Thisted Missionshus  
tirsdag og onsdag d. 28.- 29. april.  
Bibelundervisning v. Heri Elttør, Aulum.

Alle møder er kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt. 

H U N D B O R G

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

Bibelstudieaftner
Vi gennemgår emner fra Esajas bog med pastor 
emeritus Ole W. Jakobsen.

Torsdag den 5. marts hos Aase og Hans  
Korsgaard, Tvorupvej 54.

Torsdag den 19. marts hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Torsdag den 23. april hos Elly og Richard Hove 
Nielsen, Trapsandevej 51.

Torsdag den 28. maj hos Ingeborg og Knud 
Kristensen, Mellemvej 11.

Jeg opfordrer jer til at se på www.imthy.dk  ka-
lender der vil der stå hvad kapitler vi behandler.

1. Pet. 5,7: »Kast al jeres bekymring på ham  
(Jesus), for han har omsorg for jer«.

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

Legestue for alle 0-3 år
Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00-12.00

KIRKENYT
Kirkenyt udgives af menighedsrådene  
i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør  

og V. Vandet.

Ansvarshavende redaktør: Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet  
er ikke nødvendigvis i overensstemmelse  

med redaktørens opfattelse.

Produktion:  
Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Indre Mission Hundborg
Møderne finder sted i Hundborg sognehus. 

16. april kl. 19.00: Møderække med taler  
Anders Fibiger fra Aalborg. 

17. april kl. 18.00: Møderække og fællesspis-
ning med taler Ruth Tidemand fra Hjørring. 

20. august kl. 19.00: Møde med taler  
Sebastian Tvilling fra Brønderslev
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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 Anna Ploug Isaksen · tlf. 25 84 67 29 · anna.ploug.isaksen@hotmail.com

Organist-vikar Mikkel Kirketerp · mikkelkk@hotmail.dk

Kirkesanger Inge Merete Haumann
tlf. 20 46 40 98
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 74 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 
30. april. Bladet omdeles i uge 23  
og gælder frem til og med uge 38.
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



G U D S T J E N E S T E R

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.

ID-nr.: 46879

159

1 = Kirkekaffe
2 = Børnekoret
3 = Konfirmanderne deltager
4 = Konfirmation

5 = Musikgudstjeneste
6 = Friluftsgudstjeneste
7 =  Stjernestund,  

minikonfirmanderne deltager

 8 = Kirkebil
 9 = Pilgrimsgudstjeneste
10 = Altergang

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
15. marts 3. s. i fasten 10.30 HSK8

22. marts Midfaste 09.00 AMN 10.30 AMN1

29. marts Mariæ 
Bebudelse

10.30 AMN 10.30 HSK

April
05. april Palmesøndag 10.30 AMN1,3,8

09. april Skærtorsdag   10.30 HSK8

10. april Langfredag 14.00 AMN8

12. april Påskedag 10.30 AMN  09.00 AMN 09.00 HSK 10.30 HSK
13. april 2. påskedag 10.30 AMN
19. april 1. s. e. påske 10.30 HSK8

23. april Torsdag 17.30 HSK7

26. april 2. s. e. påske 19.00 HSK1,5,10

Maj
03. maj 3. s. e. påske 10.30 HSK5 10.00 AMN4

08. maj Bededag 09.00 AMN4 11.00 AMN 4

10. maj 4. s. e. påske 10.00 AMN4

17. maj 5. s. e. påske 10.30 HSK8

21. maj Kristi 
himmelfart

10.00 AMN4 10.30 HSK

24. maj 6. s. e. påske 10.30 AMN1,8

31. maj Pinsedag 10.30 HSK 09.00 HSK 10.30 AMN 09.00 AMN
Juni
01. juni 2. pinsedag 11.00 Fælles6 11.00 Fælles6   11.00 Fælles6 11.00 Fælles6 11.00 Fælles6

07. juni Trinitatis 09.00 
AMN8,9,10

14. juni 1. s .e. trin. 14.00 AMN1,2 10.30 AMN1

AMN = Anne Marie Nande Kraft  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard
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