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T E M A

Den nye klokkestabel ved Vang Kirke

Bo og lærling Toke bygger 
hele konstruktionen på 
værkstedet i Hundborg

Det nye tag har form som en 
pyramide og er lavet af zink

En lastbil, et tag

Kranen ankommer 
og indleder med lidt 
morgengymnastik  
og styrketræning  
for stålarmen
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Den nye klokkestabel ved Vang Kirke
Fredag 7. februar 2020: Thys største kran 
svinger den tunge sokkel ind over kirkediget. 
Klokkestablen er fremstillet af massivt polsk 
kærneegetræ hos tømrerfirmaet Vestergaard

Den 10 meter lange lastbil trans-
porterer soklen, som vejer 7 ton

Soklen skrues fast på 
sit fundament støbt i 
beton, og er nu klar  
til at bestå sin første 
prøve, stormen om 
søndagen (hvilket  
den klarede  )

Kæmpekranens 
armmuller 
sænker pyrami-
detaget ned fra 
himlen. Det 
lander, hvor det 
skal! Tagets 4 
sider mødes i  
en spids, som 
peger op mod 
evigheden

Fotos på side  
1-5 takker vi:  
Ole Iversen,  
Bertel Bolt,  
tømrerfirmaet  
Vestergaard, 
Bo Kjeldberg,  
Ebbe Kraft
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Så fik Vang sin klokkestabel
»At vente på noget godt er dejligt«. 
Men at det i dette tilfælde har taget 
18 år, må tilregnes de både tålmo-
dige og sindige jyder med begge 
ben godt plantet i den jyske jord. 
Forberedelserne startede i 2001. I 
2002 sendte daværende menig-
hedsråd sine planer ind. Siden har 
samtlige menighedsråd i Vang haft 
ønsket på det årlige budget. 

»Vang ønsker 
igen at søge 
om ny klok-
kestabel med 
automatisk 
ringning. 
Menigheds-
rådet vedhol-
der ønsket 
om fri klok-
kestabel nord 
for kirken. 

Herved mindskes påvirkning af 
kirkens vestmur, som har revner, 
og kimning kan høres i Vang by, der 
ligger nord for kirken.«

Det gav så endelig resultat i 2018. 
Sammen med ligningsbeløbet 2018 
fik vi grønt lys til at indhente opda-
teret projektbeskrivelse, som skul-
le fremsendes til godkendelse hos 
provstiet. 22. februar 2019 ind-
sendte vi ansøgningen. 9. april 2019 
videresendtes sagen med provsti-
udvalgets advis. 16. juni 2019 
sendte Stiftsøvrigheden sin god-
kendelse. 23. oktober 2019 holdt vi 
vores første byggemøde. November 
2019 første synlige arbejde på kir-
kegården. 8. januar 2020 godken-
des klokken af klokkekonsulenten. 
Hans ord ”Den nye klokke ikke 
alene lever op til forventningerne, 
men overgår dem på flere måder”. 
Klokken er blevet støbt i Østrig, 

som firmatets første leverance til 
Danmark. Midt på klokken står: 
»KALDER PÅ GAMMEL OG PÅ 
UNG«. 

I skrivende stund venter vi på det 
allersidste nemlig elektrikeren, så 
klokken kan sættes til automatisk 
ringning, og fremover fylde himlen 
med sin fine klang. 7. februar 2020 
ankom klokkestablen til sin plads 
på Vang kirkegård.

Fra de oprindelige planer har føl-
gende ændringer fundet sted i 
forhold til første ansøgning. Træ-
konstruktionen er ændret fra 
Douglas til Eg. Taget er ikke bly 
men zink. Dertil laves automatisk 
klokkeringning og dørlukning, og 
der kommer en vandhane ved klok-
kestablen. Økonomien omk. pro-
jektet »Ny klokkestabel med auto-
matisk ringning, dørlås, og istand-
sættelse af murværk« beløber sig til 
1.250.000 kr, som er blevet lånt af 
stiftsmidlerne.

Vores gode gamle klokke, som har 
tjent os så vel i mange mange år, får 
»nyt« liv: Den rejser til Ærø, og 
overtager ringningen ved Marstal 
Kirke. Marstal kirkegården blev, på 

grund af pladsmangel, flyttet uden 
for byen i 1895. På grund af afstan-
den, kan de ikke høre deres egen 
kirkeklokke. Det er her, Vang kir-
keklokke får nyt job, og vil fort-
sætte med at ringe til begravelser.

Stor stor tak til alle, der i gennem 
årene og indtil nu har arbejdet på, 
at Vang fik en nye klokkestabel. I 
er alle – samt alle andre interesse-
rede – hjertelig velkomne til at 
fejre indvielsen af den nye flotte 
klokkestabel. På den officielle ind-
vielsesdag vil vi oplyse nøjere, 
hvilke firmaer og personer, der har 
stået bag projektet.

Grundet Corona venter vi på en 
dato for indvielsesfesten. Så nu 
venter vi alle på noget godt…

Formand for Vang Menighedsråd 

Anna Marie Møller

Den nye klokke- 
stabel peger som en 
pil mod himlen
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H
for Hjertevarme – for den 
hjertelige hengivenhed, som 

Jesus siger, vi skal vise vores næste 
som os selv. Dette H står for den 
dybeste følelse af sympati, man kan 
forestille sig, fordi det er en kærlig-

hed til begge sider. Den kristne tro 
er ikke altruisme, ikke egoisme, 
ikke næstekærlighed, ikke selvkær-
lighed. Den forener begge dele 
forstået på den bedstmulige måde. 
På vej forbi en frysende tigger 
skærer den legendariske kristne 

skytshelgen Sankt Morten sin 
kappe itu. Han giver den ene halv-
del til tiggeren og beholder den 
anden. Mortens kappe – latin: 
cappa – bliver opbevaret og bliver 
til ordet kapel, så ingen kristen 
glemmer, hvad ægte kærlighed 
betyder. Jesus taler om denne fifty-
fifty-ordning. Han vil, at den krist-
ne kærlighed producerer en win-
win-situation, som alle parter ny-
der fordel af.

H for Håb – det største håb går 
ud på, at der er en meget 

større tilværelse i vente for os: det 
evige liv hos Gud.

H for Hjælp og Herren. Navnet 
Jesus betyder »Herren hjæl-

per«. Hver gang vi hører hans navn, 
hører vi: »Gud er hjælp!« Vi dør 
med ham og opstår med ham – 
hvilken evig salighed!

H for Helbred og Helbredelse. 
Jesus er kommet til jorden 

som læge for de syge og for vores 
evige sundheds skyld. Det kræver 
en guddommelig helbredelse, som 
redder os fra synd, 
skyld, sygdom, op i 
den evige salighed.

H for Himme-
riget – for 

den sundhed, glæ-
de og lykke, vi skal 
opleve i Guds uen-
deligt store rige, der 
aldrig ophører.

Det er derfor, vi nu 
hver morgen og 
hver aften hører 
denne tone fra vo-
res nye klokkesta-
bel. Klokken ringer 
H.

Hør klokken! Hør tonen! Hør H'et!

5-stjerne-kirkernes nye klokke kom-
mer til dig med klodens korteste bøn 
i form af én ringetone, ét bogstav. 
Glæd dig over det dejlige budskab, 
som sendes ud over hele egnen!

Med kærlige hilsner
sognepræst Anne Marie Nande Kraft

H

Filmnyt 

To nye film om klokke- 
stablen i Vang på kirkernes  
hjemmeside  
www.hjvvvv-kirker.dk

Klokken,  
der dalede ned  
fra himlen

H hhhhh

     h
hhhh!

Husk Herrens Hjertevarme, 
Håb, Hjælp, Helbredelse  
og Himmeriget!
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Midt i en krisetid... 

Kære alle i 5-stjer-
ne-sognene! Jeg 
savner jer og tæn-
ker på, hvordan I 
mon klarer jer.

En samfundsfjen-
de er dukket op. 
Den er farlig, den 
er usynlig, og den 
har drevet os op i 
en krog. Siden 
marts er vores vil-
kår ændret. Også 
vores  k i rke l iv 
måtte give afkald 

på gudstjenester, bortset fra dem vi kan se som film 
på vores hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk Det er 
ikke sket i 1000 år. Pludselig er vi nødt til at leve på 
afstand – to meter, så går det an!

Forhåbentlig er I sunde og raske. Lad os bevare håbet. 
Lad os vise samfundssind og finde glæde i vores be-
grænsninger. Livet på jorden var altid begrænset, nu 
endda meget mere. Det glædelige kristne budskab er, 
at der venter noget på os, som er grænseløst »vorher-
rligt« – et stort dejligt liv uden ende, velsignet med 
alle himmelske glæder.

Det er bedrøveligt, at konfirmationerne måtte flyttes. 
Desto større er forventningens glæde. Det er trist, at 
vi har en kilometerlang liste med dejlige arrangemen-
ter, der er aflyste. Men vi ser frem til at gennemføre 
dem i bedre dage. 

I disse coronatider går det op for os, hvor meget vi 
betyder for hinanden. Det er noget ganske særligt. Vi 
savner hinanden. Ensomhed og slogans som »at 
synge sammen hver for sig« og »at være sammen på 
afstand« er blevet verdensberømte i Danmark – udover 
coronahår, coronakaffe, coronakilo, coronatider.

Samtidig med at vi kæmper for at få vores vante liv og 
vores arbejde til at hænge sammen, er der folk, der 
mister deres job. Konsekvenserne er uoverskuelige. Vi 
har dåb og vielser, som er på stand by. Vi har et verdens-
samfund, der er hårdt ramt. Er det ikke netop i år, vi 
fejrer befrielsen fra en tid, hvor fotos har hærget efter-
tiden med massegrave, og nu står vi der igen med bil-
leder af storgrave i Brasilien, Italien, Spanien, Iran, USA? 

Ud over samfundssind gælder det nu også om at ud-
vikle mere lokalsamfundssind og verdenssamfunds-
sind. Nogle af vores brødre og søstre i særlig ramte 
lokalsamfund og på verdensplan gennemlever gru-
fulde ting. Her i Thy kæmper unge og gamle med 
isolation, savner et kærligt kram eller et godt gam-
meldags håndtryk.
På plejehjemmet Solgården her hos os har vi heldigvis 
ikke haft coronasmitten inden for dørene. Der er lavet 
en ordning foreløbig fra maj og henover sommeren 
med udendørs gudstjenester – altså med den behø-
rige afstand. I stedet for orglet tager organist Anna sin 
muntre harmonika med – og der vil lyde en smuk 
blanding af salmer og højskolesange.
Kan Vorherre hjælpe os i sådan en tid? JA HAN KAN. 
I vores stjerne-sogne beder vi hver dag. Og vores 
sundhedsenglen fra Jannerup Kirke lægger et godt ord 
ind for os hos Gud. Lad os alle sammen – hver for sig 
– bede: 
Fadervor, fri os fra de onde coronavirusser! Hamr 
dem i tusind stykker! Du morderiske corona, vær 
forvist til helvedets flammer! 
Kære Gud, hjælp du os og hele verdenssamfundet med 
at genvinde sundheden, så vi atter kan mødes frit og 
frejdigt, i sorgløshed og glæde med hinanden! 
Vær med de mange mange mennesker, som ligger i 
respirator! Og med dem, som har mistet en kær – 
ikke mindst dem, vi her i vores stjernesogne Hund-
borg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet med 
tårer i øjnene har måttet sige farvel til. 
Kæ re  Gu d , 
hjælp og styrk 
vores læger og 
forskere, så en 
god vaccine 
snart gør det 
af  med den 
usynlige fjen-
de! Amen

Med kærlige 
hilsner 
sognepræst 
Anne Marie 
Nande Kraft

En moderne ridder – præst 
med mundbind og visir

Med mundbind, men ikke mund-
kurv – se filmen Kampprædiken 
mod corona på hjemmesiden: 
www.hjvvvv-kirker.dk
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I forhold til Corona og Myndighedernes retningslinjer tages der forbehold for, hvor mange der 
kan samles til gudstjenester og de enkelte arrangementer. Se vores opdateringer på hjemmeside
www.hjvvvv-kirker.dk

Med venlige hilsner 5-stjerne-kirkerne Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet

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

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
17. juni 19.00 Fællessang i Vorupør Vorupør Kirkecenter

 9.  august 14.00 Friluftsgudstjeneste Dybdahlsgave Dybdahlsgave, Hundborg
23. august 14.00 Friluftsgudstjeneste Tvorup Tvorup Kirkeruin

12. september 09.00 Konfirmation i Vang Kirke Vang Kirke
12. september 10.30 Konfirmation i Hundborg Kirke Hundborg Kirke
13. september 10.00 Konfirmation i Vorupør Kirke Vorupør Kirke
16. september 19.00 Fællessang i Vorupør Vorupør Kirkecenter
19. september 09.00 Konfirmation i Vester Vandet Kirke Vester Vandet Kirke
19. september 10.30 Konfirmation i Jannerup Kirke Jannerup Kirke
20. september 21.00 Natkirke i Vorupør Kirke Vorupør Kirke
23. september 19.00 Sogneaften om indføring i Filosofi Vester Vandet Konfirmandstue
30. september 09.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue

I stedet for at møde personligt op, bedes man nu i år melde sig 
til konfirmandforberedelsen 2020-21 ved at aflevere en udfyldt 
tilmeldingsblanket. Denne blanket kan printes ud fra kirkernes 
hjemmeside www.hjvvvv-kirker.dk eller jeg sender en til jer, hvis 
I kontakter mig på 97 97 40 14 eller skriver en mail: anmn@km.dk
Tilmeldingsblanketten skal afleveres senest 17. juni i min post-
kasse (Rodals Bakke 1, Vang), eller lægges i en kuvert i Hund-
borg Sognhus’ postkasse eller i Vorupør Kirkecenters post-
kasse eller i Vester Vandet i Mortens Postkasse på 
Graverhuset. Skriv tydelig tilmelding til kon-
firmandundervisningen uden på kuverten.
I får en bekræftende mail på, at konfirmanden  
er tilmeldt, når jeg har modtaget tilmeldingen.
Tilmelding skal ske senest 17. juni 2020.

Indskrivning for konfirmander

Konfirmationer 2021
★  Hundborg 9. maj 2021

★  Jannerup 9. maj 2021

★  Vang 30. april 2021
★  Vorupør 2. maj 2021

★  Vester Vandet 30. april 2021

2020-
2021

ÆNDRING!
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Friluftsgudstjeneste ved  
Tvorup Kirkeruin

Traditionen tro afholdes der Friluftsgudstjeneste ved Tvorup Kir-
keruin søndag d. 23. august kl. 14.
Organist Anna Ploug Isaksen tager harmonikaen med.
Vi håber på godt vejr. Medbring gerne et tæppe eller en stol og kaffen! 

I tilfælde  

af regn flyttes 

gudstjenesten til 

Vang Kirke

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

Deutsche Gottesdienste in Vorupør
Søndagstilbud til turister! Alle andre er ligeså vel-
komne  Turistpræsterne tager til Vorupør og 
holder dansk gudstjeneste på tysk! 
Søndag 12. juli kl. 13  
ved sognepræst Anne Marie Nande
Søndag 16. august kl. 13  
ved sognepræst Lisa Bremer
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! 

Mit herzlichen Grüsse 
fra præsterne Lisa Bremer og Anne Marie Nande

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

Juli:           Sommerferie

13. aug. kl. 14.30  Anna Marie Nande
27. aug. kl. 14.30  Helle Sommer

10. sept. kl. 14.30  Lisa Bremer

Håber I har det godt! Vi savner jer meget, og 
glæder os til at få lov til at ses igen!
I disse uger aftaler vi fra gang til gang, hvornår 
der skal være gudstjenester på Solgården. På den 
store græsplæne foran Solgården vil vi synge, 
spille og høre Guds ord. Det vil være den pågæl-
dende præst, som ellers skulle være kommet om 
torsdagen, som sammen med Solgården finder 
ud af, hvornår det passer bedst. Der planlægges 
med 2-3 dages varsel. 

Andagterne foregår i det fri, og er alene åbne for 
Solgårdens beboere. Vores organist Anna tager 
harmonikaen med. 
Vores kirkesanger Inge Merete, vil stå med to 
meters afstand og synge på plænen og præsterne 
vil på skift stå for andagterne. 
Da gudstjenesterne vil være udendørs, håber vi 
på masser af GODT VEJR! 

Med kærlige sommer- og solhilsner  
Anne Marie, Helle, Lisa, Anna og Inge Merete

Herzlich wilkommen in Vorupør Kirche!  
Wir freuen uns über deinen Besuch.   
Hjertelig velkommen i Vorupør Kirke!  
Vi glæder os over dit besøg.
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FÆLLESSANG   i Vorupør 
Kirkecenter 

 17. juni kl. 19 
 16. september kl. 19   
 
 
 

Ledes af Inge Merete 
Haumann og organist 
Anna Ploug Isaksen 

 
 

Med venlige hilsner 
Vorupør Menighedsråd 

Vi indretter os efter de gældende 

regler, når datoerne nærmer sig.

Har du lyst til spontan Fællessang i 

klitterne i løbet af sommeren, lige-

som vi gjorde i april, så ring, SMS, 

mail til Inge Merete Haumann eller 

Anne Marie Nande. 

Vi synger fra egen mobil eller tager 

vores egen højskolesangbog med.

Med venlige hilsner Inge Merete
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FRILUFTSGUDSTJENESTE 
OG IVERSEN BAND KONCERT
I DYBDALSGAVE

FRI 
ENTRE

Arrangør:
Hundborg-Jannerup Menighedsråd

SØNDAG D. 9. AUGUST KL. 14
Hyggelig eftermiddag i det grønne med friluftsgudstjeneste v/ Anne Marie

Nande Kraft og koncert med Iversen Band i Dybdalsgave i Hundborg.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

Alle er Velkommen.
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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 

Sangaftener i  
Hundborg Sognehus 

v/ pianist Inger Rasmussen
Første onsdag i hver måned kl. 19.00 

med start i september
Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra  
højskolesangbogen. Alle er velkomne.

Hundborg/Jannerup Menighedsråd

Medbring kage 
       – vi laver kaffen

NATKIRKE i Vorupør Kirke
Søndag d. 20. september kl. 21

I år er det 75 år siden at 2. verdenskrig sluttede i 
Danmark.
Den 4. maj 1945 kl. 20.36 lød Frihedsbudskabet i 
radioen – besættelsens fem mørke år var til ende.
Mørklægningsgardinerne blev revet ned, og erstat-
tet med levende lys i vinduerne. 

Med sange og salmer, 
digte og uddrag af Kaj 
Munks sidste prædi-
ken i Vedersø vil vi i ord 
og toner, og med lys og 
fællessang mindes og højtide-
ligholde, hvad befrielse betyder.

Ved orglet sidder Hans Henrik 
Gramstrup, Vestervig. På trompet 
Rasmus Pold, Thisted.

Oplæsning ved Jørgen Kjærgaard og 
liturg Helle Sommer.

Vorupør Menighedsråd inviterer 
efterfølgende på hyggeligt samvær 
med kaffe, brød, sodavand, øl og 
pølser 

Markering af 75-året for  Danmarks  befrielse

Hans Henrik Gramstrup Rasmus Pold
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Fællessang i Vorupør
Vi var samlet 10 mennesker, og sad med 2 meters afstand, med mindre man var fra samme husstand,  
så måtte man gerne sidde tæt.

Sang og solnedgang fra 
klitterne i Vorupør

Fastelavn i Vester Vandet Kirke

Wow! En stærk  
ærtebælg slog  

katten af tønden

I sognegården blev alle 
kræfter og meget udhol-
denhed brugt for at få 

tønderne slået i stykker
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Fællessang i Vorupør
Fællessang i Vorupør fra 
klitterne foran havbadet

Fastelavn i Vester Vandet Kirke

I kirken mødte hele byens udklædte 
op, bl.a. Pippi, døden med leen, 

Hulk. En cheerleader, en lille sød 
fastelavnskat, som hed Mikkel

NYESTE NYT: Kirken på nettet
Har du set dine præsters videoer under coronakrisen 
med hilsner og prædikener? Har du hørt og sunget med 
på din organist og Ellen Lomholts sange til påske og 
forår? Vær i selskab med dem på www.hjvvvv-kirker.dk
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Sogneaftner om filosofi i Vester Vandet 

På grund af Corona blev sogneaften om filosofi d. 
15. april aflyst.
Vi inviterer på ny til Sogneaften om filosofi og håber 
det bliver muligt.
Onsdag d. 23. september kl. 19-21 
i Vester Vandet konfirmandstue
Her vil Johannes Iversen give os en filosofi-indfø-
ring på et alment plan og den vil indeholde 3 ele-
menter:
•  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 Præste-
gaard, student fra Viborg Katedralskole, 
mag art i Kristendomskundskab med 
speciale i Heidegger og Gadamer, lærer 
på Thisted Gymnasium, fagkonsulent i 
Undervisningsministeriet samt censorfor-
mand ved universiteterne for Religionsvidenskab.

Denne aften vil vi også til sidst drøfte, hvordan vi 
bedst griber påbegyndelse af en filosofisk studie-
kreds an. Det er gratis at deltage, vi håber at se 
mange fra hele pastoratet.

Med venlig hilsen  
Vester Vandet menighedsråd

Sogneformiddage
Vester Vandet konfirmandstue

Med sang, fortælling, foredrag og dampende kaffe

Onsdag d. 30. september kl. 9.30-11.30
Vi vil igen mødes efter en lang pause, hvor samvær og fællesskab vil være i højsædet.
Vi vil dele tanker og betragtninger, synge – og selvfølgelig skal vi have kaffe.
Enhver er velkommen. Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

De nye datoer 2020 er:
★  Hundborg lørdag 12. september kl. 10.30
★  Jannerup lørdag 19. september kl. 10.30
★  Vang lørdag 12. september kl. 9
★  Vorupør søndag 13. september kl. 10
★  Vester Vandet lørdag 19. september kl. 9

Tak konfirmander og forældre, at I har været så forstående for situationen.  
Vi ser sammen frem til 5 skønne konfirmationer  Med venlige hilsner 
i september måned. sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Et brag af konfirmationsfester til gode
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På kursus i babysalmesang
Vores organist, Anna, har for nylig været på kursus 
i Babysalmesang i Løgumkloster med sangpædagog 
Lise Nees. Inspireret kom hun hjem med gode 
idéer til en seance, som det forrige hold af forældre 
og babyer fik afprøvet: 

Som udgangspunkt sidder vi i en halvbue på beha-
gelige madrasser, der ligger ud fra knæfaldet ved 
alteret i kirken – med babyerne liggende foran os 
(jeg har dog en dukke). Efter at have fortalt, hvad 
der skal ske, bliver der nu kun sunget. Der er tale 
om øjenkontakt og roligt nærvær. Efter 3 x 3 bede-
slag med min lille xylofon, starter jeg med en vel-
komstsang med xylofon, som er en navnesang med 
øjenkontakt til den enkelte baby. 
Herefter synger vi første vers af nogle (af mig) 
udvalgte, kendte salmer (som gentages fra gang til 
gang). Der et par morgensalmer med fagter fx »I 
østen stiger solen op«. Fagterne bevirker en stor 
grad af årvågenhed fra babyen. Efter en lille »ride-
ranke«-sang, bevæger vi os nu med babyen i vores 
favn. Vi synger et par salmer fx »Dejlig er jorden«, 
hvortil der hører nogle enkle dansetrin. På den 
måde bevæger vi os først op mod orglet - og der-
næst ned ad gangen tilbage mod døbefonten. Her 
synger vi dåbssalmen »Fyldt af glæde«, mens vi 
atter udfører bestemte dansetrin rundt om døbe-
fonten. Derefter vender vi tilbage til madrasserne 
i samme position, som da vi startede: vi har øjen-

kontakt med babyerne liggende foran os. Moren/
faren bevæger farvede chiffontørklæder til glæde 
for barnet, mens jeg spiller et stille stykke på orglet. 
Endelig synger vi en godnat-salme, mens mødrene/
fædrene to og to stille svinger et barn ad gangen i 
et lagen. Vi synger fx »Sov sødt, barnlille«. Der 
afsluttes med 3 x 3 bedeslag på xylofon. Seancen 
varer en lille halv time. For mig har det været stort 
at opleve, hvor rolige, opmærksomme og tilfredse 
babyerne er. Det er som om de nyder at være midt-
punkt for sangene og dansen, den tid det varer. 
Under hele seancen taler vi voksne ikke sammen, 
men jeg synger for (vi lærer versene udenad) og 
danser for. Herefter er der en lille forfriskning 
(økojuice) samt mulighed for en lille snak mød-
rene/fædrene imellem.  

Neden for er der et par citater fra musiker Maiken 
Ingvordsens bog »Babysalmesang med fagter«: 

»Det er vigtigt at synge for sit barn. Når du synger, 
giver du dit barn din opmærksomhed og dit nærvær. 
Og nære situationer og kontakt er grundstenen til et 
godt selvværd«. 

»Babyer er særligt fokuserede på lyd, lys, bevægelse 
og berøring i det første år, inden sproget udvikles. 
Sang, fagter og berøring er derfor nogle af de bedste 
redskaber til læring og udvikling«.  

Hilsen organist, Anna Ploug Isaksen

Babysalmesang i Hundborg kirke
Torsdag den 1. oktober starter endnu en ny sæson 
for Babysalmesang – i alt ni torsdage fra kl. 10.30 
til 11.00 med efterfølgende forfriskning (juice). Der 
er plads til 8 forældre med hver deres baby på 
holdet. Det er for babyer, der endnu ikke kravler 

aktivt rundt. Man medbringer et tæppe – og ba-
byen er klædt lunt på med sokker. Dersom man er 
interesseret, kan man henvende sig til organist 
Anna Ploug Isaksen på mobilnummer: 25 84 67 29 
eller på mail: anna.ploug.isaksen@hotmail.com
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Opstart af voksenkor i Hundborg
Det er meningen, at vi i de 5-stjerne-kirker gerne vil 
have startet et voksenkor. Vi starter i slutningen af 
september dvs. i uge 39. Med hensyn til hvilken dag 
vi øver, bliver det endelig oplyst i kirkebladet til sep-
tember. Det bliver enten onsdag eller torsdag aften fra 
kl. 19 til 20.45. (eller 19 til 21 med kaffepause). I det 
følgende fortæller organisten lidt om sig selv og det 
kommende kor:
Jeg har mindst 12 års erfaring som korleder af vok-
senkor i Thy – såvel under kirken som i aftenskole-
regi. For tiden er jeg med stor fornøjelse leder af 
Voksenkoret under Hørdum-Skyum kirker. Stillingen 
fik jeg før jeg blev organist her i sognene. 
Det kommende, nye voksenkor er for både dem, der 
allerede har prøvet at synge i kor, og dem, for hvem 
det er nyt. Hvorvidt man synger efter noder eller ej, er 
heller ikke afgørende. Man skal dog have toner i livet, 
og have lyst til at synge med andre – enstemmigt som 
flerstemmigt. Hellere prøve en gang end ikke at prøve.
Mht. repertoire forestiller jeg mig, at vi synger nye, 
mere rytmiske salmer og derudover også salmer/
satser med et mere traditionelt klassisk udtryk (med 
3 eller 4 stemmer) – ikke mindst op til højtiderne. Selv 
holder jeg også meget af årstidssange. Derudover 
synger vi sange fra flere andre »feel-good«-genrer på 
dansk eller engelsk (pop, jazz, swing eller Beatles).
For det meste spiller jeg klaver til øvning og til optræ-
den; men indimellem dirigerer jeg, mens koret synger 
á cappella, alt efter hvad der bedst passer til den en-
kelte sang.  Med min pædagogisk-rytmiske diplomud-
dannelse som inspirationskilde kan indstuderingen 

heldigvis gribes an på flere forskellige måder, så det 
bliver lidt sjovere for koret at lære noget nyt.  En ny 
sang præsenteres enstemmigt med blik for selve dig-
tet og de akkorder, der ligger bag.  Derefter er der 
under øvningen fokus på én stemmegruppe ad gan-
gen, mens de øvrige grupper nynner deres stemme. 
Når vi har indlært en sats, kan vi også eksperimen-
tere lidt med at bevæge os rundt imellem hinanden i 
små stemme-grupper. Det er faktisk sjovt som 
gruppe/enkeltvis at blive udfordret lidt i at holde fast 
i sin egen stemme. 
Vi kan også nynne, det vi allerede kan synge med tekst, 
for bedre at få fat på den klang, vi alle har inderst 
inde.  I det hele taget er det, efterhånden at kunne en 
sang udenad, også et godt udgangspunkt for bedre at 
kunne fokusere på klang (dvs. at synge smukt sam-
men) og ikke mindst dynamik (dvs. at vi sammen 
»skruer op eller ned« for vores fælles lyd). Det er et 
spændende teamwork. Meget er nået, når koret nu og 
da fornemmer at være som én organisk helhed med 
fælles lyd, klang og åndedræt. Det har en wau-effekt 
og gør os alle glade.
Lidt humor under instruktionen er også godt, da 
korsangerne skal føle sig godt tilpas. Et kor er nemlig 
socialt samvær, hvor den enkelte skal kunne føle sig 
tryg. Kun på den måde kan sangglæden komme til 
udtryk, når der optrædes i kirken eller til koncerter.
Så vel mødt til alle – (modige) voksne og sangglade 
mænd som kvinder

Med venlig hilsen  
Anna Ploug Isaksen, organisten

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 starter efter 10. maj(?!)
Vi synger rytmiske sange fx om *årstiderne og *om venskab,  
plus *nye og gamle salmer – 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 & Anna

Læs artiklen

på næste side
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Nu skrev jeg jo sidste gang, at foråret er på vej. Det 
var der så desværre også andet, der var.
Her i coronatider har vi desværre måttet aflyse alle 
vore arrangementer og kirkelige handlinger på ube-
stemt tid. Følg med på kirkens hjemmeside: www.
hjvvvv-kirker.dk hvornår vi får mulighed for at åbne 
igen. Virkelig svære tider for alle og ikke mindst for 
de familier, som må holde begravelser, uden delta-
gelse af deres netværk.
Vores personale har også været 
hjemsendt i en periode. Heldigvis 
kun i kort tid, for kommer man 
bagefter med ukrudtet her i foråret, 
bliver det svært.

I Jannerup begynder vores nye temaområde at tage 
form. Vi benytter lejligheden til at etablere en ny 
mini materielgård. Den gamle var total i forfald.
Sogneudflugten er også aflyst/udsat. 
Møltrup optagelseshjem har aflyst alle 
besøg indtil efteråret. Vi booker os ind 
på en ny dato i 21 eller 22.  Jeg overvejer, 
om vi evt. kan lave en tur ud i det blå til 
efterår. Tage Østergaard

Menighedsmøde 
9. juni kl. 19.30

Hundborg  
og Jannerup

Børnekoret i Hundborg Sognehus
Det er med stor glæde, at Inge Merete og jeg har op-
levet kirkens børnekor vokse fra tre modige sang-
piger til nu 9 piger.
Inge Merete og jeg glæder os hver gang til øvning 
sammen med pigerne. Dels er der godt humør over 
feltet, dels synger de jo med dejlig klang og engage-
ment. Men hvordan foregår en kor-time?
Først præsenterer vi os for hinanden med en lille 
navnesang i rundkreds – støttet af en tromme. Der-
næst er der improvisation, hvor pigerne finder på 
deres egen melodi, mens de synger om en lille ople-
velse fra hverdagen. Vi andre lytter og gentager det, 
der bliver sunget. Det understøttes med et lille instru-
ment med smukke lyde (en kalimba).
Så varmer vi stemmerne op – det går rimelig hurtigt. 
Jeg synger for på små forløb af toner – og de følger 
efter. Således »rutsjer« vi også på forskellige toner - 
ned og op.
Herefter synger vi de to sange, vi typisk øver på ad 
gangen. Det kan være en årstidssang og en salme. Fra 

at have øvet efter plancher med hele teksten, ja, så 
synger vi til sidst udenad med fagter. Undervejs ind-
øves der en overstemme til den ene sang, som under-
støttes med do-re-mi-fa-so håndtegn (solmisation). 
På den måde hjælper håndtegnene pigerne med at 
»huske«, hvor tonerne ligger. Måske vi også tilføjer 
dansetrin til en sang/salme. Når jeg akkompagnerer 
på klaveret, får pigerne støtte af Inge Meretes sang og 
fagter. Efter fjerde øvegang er vi ved at være klar til at 
medvirke ved en gudstjeneste. Til sidst serveres der 
bananer og saft til børnene, inden forældrene kommer 
og henter børnene.

Det skal føles trygt og rart at være i vores lille kor-
fællesskab, alt imens man udvikler sang, improvisa-
tion og rytmefornemmelse. Derfor er der også tid til 
en lille snak ind imellem. 

Hvis der er flere børn fra 3. til 6. klasse, som skulle få 
lyst til at være med, er de velkomne. (Se annoncen).

Korhilsner fra Inge Merete Haumann 
og Anna Ploug Isaksen

Menighedsrådsmøder 
6. august  ·  5. september
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Vang
Først kan jeg med stor glæde fortælle, at nu har Vang 
kirke fået sin nye klokkestabel (læs artikel andetsteds 
i bladet). Dernæst tænker jeg: »Det er ganske vist« … 
Alle vil helt sikkert huske år 2020. Det er året, hvor 
verden »står stille«. Hvor vi alle bidrager til at passe 
på hinanden, ved at holde afstand. Corona er navnet. 

Jeg vil her fortælle hvordan Corona har påvirket ar-
bejdet omkring kirken (Vang og Hundborg).

Vi på kirkegården i Hundborg, graver/gravermedhjæl-
per, startede med hjemsendelse d. 16/3. Efter få dage, 
fik nogle lov at møde ind (Vang), kun lige for at plante 
stedmoderblomster, som stod og ventede. Onsdag d. 
25/3 fik vi lov at arbejde udendørs. Vi startede meget 
tidligt de første dage, så vi ikke mødte så mange besø-
gende. Så »flyttede« sommertiden til Danmark, og det 
blev mørkt kl. 6 om morgenen, derfor valgte vi herefter 
at arbejde normal tid. Vores fælles tanke har været, hold 
afstand til alle, hvis ikke muligt, så forlad arbejdsom-
rådet og det har gået godt. Det har været rigtig dejligt, 
at kunne jage ukrudt mm. som ikke kender til Corona 
tiden og derfor var i god stand efter vinterhi, lunt og 
godt under granpynt. Vi er meget tilfredse, fordi vi har 
fået lov at arbejde og kan aflevere en kirkegård pænt 
og smukt, så alle kan få en god og rolig oplevelse der.

Alle kirkelige handlinger kom til revidering og kirken 
blev aflåst. Gudstjenester blev aflyst, begravelser fik 
restriktioner på, hvor mange personer der måtte 
komme i kirken, sangblade og sprit blev en del af 
ceremonien. Konfirmationer blev flyttet og alle de 
forberedte arrangementer blev aflyst. Der er rigtig 
mange mennesker der er berørt af de aflysninger og 
restriktioner. Vi må alle huske, at »mange bække små 
– gør en stor å«, så netop din indsat kan også hjælpe. 
Jeg ser frem til, at vi igen med glæden frit kan be-
nytte kirken hvor vi samles til gudstjeneste, fejrer 
festlige lejligheder og hvor vi tager afsked med vore 
kære i flok. Jeg håber og tror på, at vi alle kommer på 
den anden side med en ny læring og at vi har fundet 
værdier der kan støtte fællesskabet, værdier der kan 
bruges i familien, arbejdspladsen, ja i alles hverdag.

Desværre er Tonny Nielsen ikke hos os mere. Tonny 
har været fast graver afløser for Vang. Stor tak skal 

lyde, han har været til stor hjælp ved Vang kirke, 
både på kirkegården og ved kirkelige handlinger. Vi 
vil savne Tonny og hans rolige personlighed. Tonny 
indvier staudebedet, idet han har valgt staudebedet 
som afslutning på sin liv her på jorden. Vi vil mindes 
ham blandt de flotte blomster der vil pryde kirkegår-
den gennem årets gang. Ære være hans minde.

Der er menighedsrådsvalg til efteråret og vi arbejder 
på sagen nu. Netop du kan være med til at gøre en 
forskel. Vang er et lille samfund og derfor er det vig-
tig, at vi arbejder sammen. Allerede nu har vi i sam-
arbejde med beboerforeningen to oplysnings tavler, 
fælles fastelavnsfest og en sangaften i vente. Vi ved 
der er mange småbørnsfamilier i Vang, måske I vil 
være behjælpelige til spaghettigudstjenester eller 
lignende. Mød endelig op til orienteringsmøde d. 9. 
juni, (hvis Corona tillader). Der kommer en fælles 
annonce d. 19. maj i avisen og yderli-
gere omdeles flyers i Vang med informa-
tion. I er meget velkommen til at kon-
takte os i menighedsrådet med spørgs-
mål. Anna Marie Møller

Menighedsrådsmøder 
30. juni  ·  26. august  ·  30. september

Tirsdag 9. juni kl. 19.00: Menighedsmøde 
og offentligt orienteringsmøde om valget.

Alle møder er i beboerhuset i Vang kl. 19.00 
– hvis Corona tillader.
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Dette er nok det sværeste nyhedsindlæg jeg skal 
skrive ind til videre – Meget havde vi planlagt i foråret 
– Meget havde vi glædet os til at afholde, men covid19 
ville det anderledes. 

Syntes det er en meget surrealistisk tilstand at be-
finde sig i – på den ene side med stor forståelse for 
alvoren og vigtigheden i at passe på os selv og hinan-
den og på den anden side at tænke – nu må det høre 
op – kan det virkelig passe at det er nødvendigt!! 

Men det er meget nødvendigt og derfor har vi også 
overholdt alle de forholdsregler, som er foreskrevet 
fra myndighederne. Det har desværre resulteret i 
mange aflysninger af arrangementer i vores kirke og 
kirke center.

Det som bider mest er, at vi var nødsaget til at ud-
sætte konfirmationerne, det gør mig ondt for de 
unge mennesker, at de skal udholde længslen efter 
den store dag et halvt år endnu. Den dag de har ven-
tet på, drømt om og planlagt i lang tid – ja for nogle 
endda i årevis.

Håber de får en fantastisk dag i september – med en 
brag af en fest og vi sender tanker til højere magter 
om, at vejret bliver fantastisk netop den dag.

Ønsker de unge mennesker og deres familier en 
fantastisk dag – når den oprinder 

De øvrige arrangementer vi har måtte aflyse, forsøger 
vi at planlægge til et andet tidspunkt. Hold øje med 
opslag anden sted i bladet og på hjemmesiden: www.
hjvvvv-kirker.dk

Dog kan jeg nævne at natkirkerne er udsat til oktober 
og september med de samme kunstnere, som vi tid-
ligere har lavet aftaler med – dejligt at det er muligt 
at flytte, så vi kan holde temaet med fejring af 75 året 
for Danmarksbefrielse. 

Den første Natkirke er 20. september, og den næste 
forventer vi bliver 25. oktober.

Vi håber på at tingene bliver mere stabile, så vi kan 
komme i gang med sangaftnerne og sogneeftermid-
dagene i efteråret. Ligeledes vil vi forsøge at genetab-
lere de aflyste arrangementer på andet tidspunkt.

Vedrørende kirkepladsen er der intet nyt – dette ar-
bejde har også være Corona ramt og det har ikke 
været muligt at afholde de relevante møder. Vi håber 
dog forsat på at kunne komme i gang i 2021 og at jeg 
kan komme med noget mere konkret i næste blad.

Som noget nyt skal der bygges et nyt redskabsskur 
ved kirkegården til vores maskiner, så de kan holde 
mange år endnu. 

Torben og Anders var kun ramt af hjemsendelse i en 
uge og har sørget flot for at få plantet. Dejligt at dette 
arbejde ikke blev påvirket, så vi kan opretholde en 
smuk kirkegård.

Ligeledes er der blevet afholdt gudstjenester over 
video – tusinde tak til præsterne for at de leverer 
denne mulighed.

Ønsker alle en god sommer, hvor der forhåbentlig er 
faldet mere ro over covid19 situatio-
nen, men husk alligevel at passe godt 
på jer selv og hinanden.

Bedste sommer hilsner.
Lone Toft 

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
16. juni  ·  8. september kl. 18.00
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Spejdernyt 

Påsken går nu på held, træerne er så småt begyndt 
at springe ud, løgblomsterne står i fuld flor, fugle 
og små dyr lejer i forårs solen, jo foråret er kommet.
På grund af covid 19 har vi hos spejderne ligget 
under drejet i den sidste tid. Vi har måttet aflyse 
alle vore arrangementer. Træls, men vi er nødt til 
at følge de retningslinier, der er stukket ud. Vores 
sommerlejr, Thy Lejren er udskudt til næste år.
Jeg håber vi snart kan komme i gang igen, og vil 
informerer om det på vore facebook side.

Pas på jer selv og på hinanden.

Program for de kommende måneder, når der åbnes 
op igen: Hver onsdag holder vi møde for bæver, 
ulve og spejdere fra 17.15 til 18.45 i spejderhytten 
på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.

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

Vester Vandet
Fællesskab på afstand – afstandsmarkeringer – kon-
firmationer og mange andre mærkedage udsat – Guds-
tjenester og arrangementer aflyst – aflyst – udsat – 
aflyst. Det er en mærkelig tid – en anderledes tid. En 
tid hvor der har været plads til eftertanke, ro og 
nedsat udadrettethed. En tid der også har budt på stor 
idérigdom, for at få hverdagen til at fungere – og brudt. 
Tænk bare på de mange typer »fællessang på afstand« 
der er dukket op for at skabe en fællesskabs følelse. 
Mange har fået øje på den natur, der omgiver os – og 
bruger den, andre har udvist stor omsorg og næste-
kærlige tiltag overfor medborgere i risikogruppen. Der 
kan føjes meget mere til. Hvor er det fantastisk – og 
hvor må vi håbe, det vil række langt ud i fremtiden.

Skal vi vende os lidt mod vores eget »bette sted«, må 
vi sige, at mange af vore kirkelige aktiviteter, enten er 
aflyst/udsat eller foregår på vores hjemmeside. Helle 
har fx optaget nogle fine små video-gudstjenester, 
Anne Marie en påskefortælling, samt et par fine sal-
mer fra Ellen og Anna. De findes på hjemmesiden. 
Er du ikke blevet helt fortrolig med hjemmesiden, 

kan jeg kun opfordre til at bruge lidt tid her. Der er 
mange gode oplysninger og billedreportager fra de 
mange forskelligartede arrangementer som vores 
pastorat har budt på www.hjvvvv-kirker.dk
Morten har heldigvis kunnet komme på kirkegården, 
så den fremstår forårsfin.
Med hensyn til orientering om menighedsrådets 
arbejde og opstilling til det næste menighedsråd, er 
det svært at spå om, hvornår det kan afholdes. På 
nuværende tidspunkt kan jeg kun opfordre til at 
følge med på hjemmesiden, samt i Thisted Posten.
Som alle andre steder, er Vester Vandet Menighedsråd 
også meget spændt på, hvornår vi igen kan begynde 
at mødes. Indtil det kan ske, vil jeg opfordre til: Pas 
godt på jer selv og hinanden, så ses vi.

Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder 
6. august  ·  2. september
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Se også møder på www.imthy.dk

Alle møder er kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt. 
Der vil dog ikke blive afholdt møder, så længe der 

er forsamlingsgrænse på max. 10 personer. 

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

Torsdag den 20. august hos Aase og hans Kors-
gaard, Tvorupvej 54.

Torsdag den 10. september hos Mette og Tho-
mas Kristensen, Klostergårdsvej 6.

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

Salme 121,2: »Min hjælp kommer fra Herren, 
himlens og jordens skaber«.

Vandet-Skinnerup KFUM / KFUK
3. juni: Bibeltime – kl. 19.30 hos Lissy og Aage 
Bang, P.L. Halds Vej 11, Thisted 

19. juni: Grillaften – kl. 18.00 hos Betty og Svend 
Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted – med-
bring selv kød, drikkevarer og service.

Juli: Sommerferie.
August: Udflugt – sær-
skilt program følger.
De nævnte arrangementer afholdes KUN hvis Corona-
situationen tillader det.

Møder i missionshuset
Torsdag den 11. juni 
Møde v. missionær Søren Skovenborg.

Fredag den 14. august 
Opstart/grillaften v. missionær Henrik Jørgen-
sen. Grillen er klar hos Aase og Hans Korsgaard 
kl. 17.30, og man sørger selv for at have det med 
man vil spise.

Torsdag den 27. august 
Soldatervenner fest v. Hans Jørgen Larsen, Skive.

Fredag den 25. september 
Høstfest v. Peter Østerby Jørgensen, Galtrup.

Kredsmøder

Tirsdag den 1. september 
Kvindernes dag. 

Uge 38 
Kreds møderække v. Villy Sørensen,  
Arne Nørgaard og Kurt Hjemdal.

V E S T E R  VA N D E T

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.
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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
lenebager62@ 
gmail.com

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 september, 
oktober og november bedes indleveret til 
Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest 11. august. Bladet omdeles i 
uge 38 og gælder frem til og med uge 47.
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 = Altergang

4 = Tysk gudstjeneste
5 = Friluftsgudstjeneste Dybdalsgave
6 =  Friluftsgudstjeneste Tvorup Kirkeruin

7 = Konfirmation
8 = Kirkebil
9 = Natkirke

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Juni
14. juni 1. s. e. trin. 14.00 AMN1,2 10.30 AMN1      
21. juni 2. s. e. trin. 10.30 AMN 10.30 HSK
28. juni 3. s. e. trin. 10.30 HSK
Juli
05. juli 4. s. e. trin. 10.30 AMN
12. juli 5. s. e. trin. 13.00 AMN4 10.30 HSK1

19. juli 6. s. e. trin. 10.30 AMN
26. juli 7. s. e. trin. 14.00 AMN3 10.30 AMN
August
02. august 8. s. e. trin. 09.00 AMN3 10.30 AMN
09. august 9. s. e. trin. 14.00 AMN5,8

16. august 10. s. e. trin. 10.30 AMN 13.00 LIB4

23. august 11. s. e. trin. 14.00 HSK6 10.30 HSK
30. august 12. s. e. trin. 10.30 HSK 19.00 HSK1

September
06. sept. 13. s. e. trin. 10.30 HSK
12. sept. Lørdag 10.30 AMN7 09.00 AMN7 

13. sept. 14. s. e. trin. 10.00 AMN7

19. sept. Lørdag 10.30 AMN7 09.00 AMN7

20. sept. 15. s. e. trin. 10.30 HSK 21.00 HSK9

27. sept. 16. s. e. trin 10.30 AMN 10.30 HSK1

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