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PÅ DEN ANDEN SIDE...

Er du dus med h

Med højt humør leverer bygmester Ivan Lauritsen, Vang Fuglekirke. Han har snedkereret Vangs
1000 år gamle kirke i træ sammen med den helt
spritnye klokkestabel. Ivans bror Bjarne Lauritsen fra Vorupør og præsten hjælper med at få
Vang nye fuglekirke op på plads i en god højde
i læbæltet foran Vang præstegård (foto: Ole
Iversen).

Klokkekyndig Lars
Bek Nielsen leverede
Østrigs mindste klokke til Vang Fuglekirke.

»Hov, der mangler
da en klokke«.
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»Jeg må ha‘ fat i min
tommestok«

Vang Konfirmanderne Rune, Maja, Lucas
bragte den nye klokke til Vang Fuglekirke.

»Det bliver vist den
mindste klokke jeg skal
ha’ fat i fra Østrig«

»Ringe solen op og
ned for fuglene, jo det
ka’ jeg godt klare!«

himlens fugle...

Klokkeekspert Lars Bek Nielsen leverede Østrigs mindste
klokke, der samtidig kunne ringe. Konfirmanderne lavede de første prøveringninger ved Vang Fuglekirke, og
gjorde noget godt for fuglene i Guds skabelse. Da klokken
kimende, hørtes begejstrede fuglefløjt i nærheden!

Bønnen gik i opfyldelse
I 20 år ønskede folk i Vang sogn en
ny klokkestabel. I 2020 gik drømmen i opfyldelse. Så skete noget
sælsomt. Pludselig kom der ikke én
til Vang, men hele to. Et firma i
Hundborg havde tømret en klokkestabel til Vang, og i en anden jysk
by var endnu en blevet bygget. For
at gøre mysteriet større skete det
samme med den nye kirkeklokke.
Da den blev til, blev der samtidig
lavet en mere. Også de to blev sendt
til Vang. Her er de begge. I dag er

Vang den stolte ejer af to klokkestabler og to klokker.

østvæg, og den fine lampe over
døren til våbenhuset.

Som enhver ved, har en kirke kun
brug for én klokkestabel og én
klokke. Hvad kunne der gøres ved
problemet? Løsningen var legende
let. Når der er to klokkestabler og
to kirkeklokker, skal der også være
to kirker! Straks blev der bygget
endnu en udgave af Vang Kirke komplet med det hellige Kristushoved skuende højt fra den ydre

For første gang i Vang findes der nu
to versioner af Vang Kirke samt
klokkestabel og kirkeklokke.
Et unikt syn.
Der er minimale forskelle. Den ene
klokkestabel måler over 10 meter
og vejer 7 tons, den anden under
50 cm og 7 kilo. Den ene kirkeklokke måtte løftes på plads med
Fortsættes på næste side
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TEMA
Thys stærkeste kran, den anden
klokke kunne løftes på plads med
to fingre på en menneskehånd, det
klarede vangkonfirmanderne strålende, som det ses på fotoet side 2
og 3.

kultur. Tænk på Morten Koch-filmen Vagabonderne:
Er du dus med himlens fugle
og skovens grønne træ’r?
Så har du fundet ind til dét,
som gør livet allermest værd!

egen lille klokkestabel og miniature-kirkeklokke fra Østrig.

Hermed føres vores lokalhistoriske
tradition videre. Den blev påbegyndt af pastor Burgdorf. Han
opstillede Vorupør Fuglekirke. Da
I lyset af den kristne tro giver det
den brød sammen, gik vores uforI den slags lysende eksempler stråstor mening.
glemmelige 100-årige Johannes
ler glæden over Gud og hans skabThinggaard og hans kone Tove
Ingen ringere end Guds egen søn ninger op. Man kan ikke synes om
aktivt ind i sagen. Som
slår fast, at det skulle
Johannes sagde: »Selv om
være en selvfølge at
nogle kriminelle fugle har
hjælpe mennesker og
stjålet mine briller, vil jeg
dyr - selv på en helliggerne hjælpe vores små
dag: »Hvis en af jer har
bevingede venner«. Det
en søn eller en okse, som
gjorde Johannes og Tove.
falder i en brønd, vil
Vi takker dem for, at
han så ikke straks trækfuglekirke-projektet
ke dem op, selv om det
kom i gang. Den slags
er på en sabbat?« (Luk
tanker giver genlyd i
14,5). Her i Lukashimlen – både i fuglenes
evangeliet gør Jesus
fysiske og i Guds evige
ikke forskel mellem et
himmel. Med sidste års
menneske og et dyr i
nybyggeri af »Vorupør
nød. Frans af Assisi
Fuglekirke« og nu med
forstod det. Han beVang Fuglekirke glæder
gyndte sin kristne forvi os til at fortsætte trakyndelse med en præditionen – så Gud ser, at
Ivan Lauritsen havde lavet en ekstra model
diken for fuglene og
vi synes om hans skabaf klokkestablen, som han forærede Vang
kaldte dem »brødre«. I
ninger. Frans holdt præsogn. Stort tak til Ivan for hans fine fremstilsin verdensberømte
dikener for fugle. Vang
ling af Vang Fuglekirke!
lovsang – også kaldt
bygger kirker til fugle.
Solsangen – taler han
»Kære fugle, nu er der
om sin »broder sol« og »søster H. C. Andersen, men hade hans
endnu mere ly i Thy. Flyv og flyt ind!
måne«. Det kristne klenodie er eventyr. På samme måde kan man
Hyg jer og vær gode kirkegængere!«
blevet oversat af Johannes Johansen heller ikke synes om Skaberen
Sognepræst
og står som salme 17 i Den Danske uden at sætte pris på hans værker.
Anne Marie Nande Kraft
Salmebog. De tanker gav også stor At elske Gud går hånd i hånd med
genklang i vores folkelige musik og det at elske mennesker og de andre
skabninger.
Kan du smile til en kronhjort
og vinke til en stær?
Så har du fundet ud af noget,
som er meget værd!
Siden 2020 har Vang derfor to
kirker: Vang Kirke og Vang Fuglekirke. Den nye kirke knejser foran
præstegården – komplet med sin

4
4

DET SKER

Pastoratskalender

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

Tidspunkt

Arrangement

Sted

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

Vorupør Kirke

23. september

19.00

Sogneaften om indføring i Filosofi

Vester Vandet Konfirmandstue

30. september

09.30

Sogneformiddag Vester Vandet

Vester Vandet Konfirmandstue

01. oktober

14.00-16.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

06. oktober

19.00

Koncert med Fortælling:
Nybyggersange

Vester Vandet Kirke

18. oktober

21.00

Natkirke

Vorupør Kirke

21. oktober

19.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirkecenter

21. oktober

19.00-21.00

Filosofisk Studiekreds

Vester Vandet konfirmandstue

28. oktober

09.30

Sogneformiddag

Vester Vandet konfirmandstue

29. oktober

19.00

Filmaften

Vorupør Kirkecenter

03. november

19.00

Foredrag v. Charlotte Boje
om Vester Vandet kultur/naturhistorie

Vester Vandet Kirke

05. november

14.00-16.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

10. november

18.00

Mortensaften

Hundborg Sognehus

13. november

18.00

Mortensaften

Vester Vandet Konfirmandstue

15. november

18.00

Mortensaften

Vorupør Kirkecenter

18. november

19.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirkecenter

18. november

19.00-21.00

Filosofisk Studiekreds

Vester Vandet konfirmandstue

25. november

09.30

Sogneformiddag

Vester Vandet konfirmandstue

26. november

19.00

Filmaften

Vorupør Kirkecenter

3. dec.

14-16

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

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

– vi

Hundborg/Jannerup Menighedsråd
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Festlig indvielse af Vang Kirkes
nye klokkestabel
Søndag 27. september kl. 10.30

Vi vil gerne sige tak til alle, som har bidraget til vores fine klokkestabel!
Hvad er mere passende end at sige tak ved en festlig høstgudstjeneste.
Klokkestablen er en gave af de helt store! Kom og vær med til, ikke
kun at se, men også at spise klokkestablen! Der bages en stor klokkestabelkage, som nydes med dampende kaffe og klokkestabel-småkager!
Når du slår op i kirkebladet, er hjemmebageriet gået i gang.
Program:
10.30: Fest- og høstgudstjeneste i Vang Kirke
11.15: Indvielsesfesten fortsætter foran klokkestablen: Den røde sløjfe klippes.

Glæd dig til flere indlagte overraskelser undervejs
11.30: Sandwich og klokkestabelkage-servering
(Inden eller uden for kirken, alt efter vejret)

Hjertelig invitation til alle i 5-★-sognene
og andre interesserede
Med venlige hilsen Vang Menighedsråd

Nybyggersange

Koncert og fortælling med
Kristin Lomholt Trio i Vester Vandet Kirke, tirsdag 6. oktober kl. 19
Nybyggersange er en medrivende musikalsk
fortælling om udvandringen fra Europa til
Amerika i 1800- og 1900-tallene. Koncerten
veksler mellem fortællinger om udvandrerne
og salmer, folkesange, og gospelmelodier fortolket af de tre musikere. De i alt 14 sange er
en slags rejsefælle på turen til Amerika og i den nye verden. De handler om de ting som udvandrerne i
1800-tallet gik igennem; deres drømme, håb, kærlighed, succes og nogle gange også deroute.
OBS: Obligatorisk tilmelding på SMS/tlf. 6146 1347 senest d. 4. oktober.
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★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

Velkommen konfirmander 2020-2021!
Vi mødes: i Hundborg Sognehus & Vi starter: Onsdag 21. oktober
I år kan vi glæde os over, at der er 19 konfirmander i 5-★-kirkerne.
Konfirmandforberedelsen ligger onsdag morgen fra 7.30-9.00.
Konfirmander! I kan glæde jer til snart at komme i gang. Der venter skattejagt, bibelrace. Vi vil
hygge os med at se film, vi vil arbejde med biblen og emner som skabelse, sorg, reformation... Når
vi har lavet alle de ting, og I har været til gudstjeneste 10 gange, er I klar til konfirmationerne
Jeg glæder mig til at møde jer!

Med venlige hilsner
sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Glæd dig til festlige høstgudstjenester
i alle 5 stjernekirker
Vang Kirke søndag 27. september kl. 10.30 - med indvielse af Vangs nye klokkestabel. Ved denne
lejlighed har vi Inger Rasmussen ved orglet/klaveret og Annemieke K. Rysgaard på tværfløje.
Vester Vandet Kirke søndag 27. september kl. 10.30
Vorupør Kirke søndag 4. oktober kl. 10.30
Hundborg Kirke søndag 11. oktober kl. 10.30 – med indvielse af nye alba. Ved denne lejlighed har
vi Anna Ploug Isaksen ved orglet/klaveret og med Annemieke K. Rysgaard på tværfløjte.
Jannerup Kirke søndag 18. oktober kl. 10.30 - med indvielse af ny alba.

Kender du
kreativelise?

Ja, Lise Bangsgaard Sørensen, som
tegner mange af vores kirker i Thy.
Hun er nu gået i gang med at tegne
Jannerup Kirke. Hendes nye billede
af vores stjerne- og engle-kirke i
Jannerup bliver vist for første gang
ved denne gudstjeneste. Kom og se
det færdige resultat. Der vil også være
mulighed for at købe tegningen som kort.
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Vi mødes til
gudstjeneste

enten på Solgården eller 		
i pavillonen foran Solgården
Torsdage kl. 14.30

Bagefter hyggeligt kaffebord!
24. sept. kl. 14.30
8. okt.

Anne Marie Nande

kl. 14.30 	Anne Marie Nande

22. okt.

kl. 14.30

Lisa Bremer

12. nov.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

26. nov.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården
Med kærlige hilsner
præsterne Anne Marie, Helle, Lisa
og fra musikken, på orgel og hamonika Anna
og sanger Inge Merete

75-året for
Danmarks befrielse
Musikgudstjeneste i Vester Vandet Kirke
Søndag 25. oktober kl. 10.30.

Vi vil ved denne musikgudstjeneste markere
75 året for Danmarks Befrielse.
Det vil være en
musikgudstjeneste
med altergang og
vi vil synge både
salmer og sange
og lytte til musik.
Inger Rasmussen
sidder ved orglet og Annemieke K. Rysgaard
spiller tværfløjte.
Med venlig hilsen sognepræst Helle Sommer

NATKIRKE i Vorupør Kirke
Søndag 20. september kl. 21
I år er det 75 år siden at 2. verdenskrig sluttede i
Danmark.Mørklægningsgardinerne blev revet ned,
og erstattet med levende lys i vinduerne.
Med sange og salmer, digte og uddrag af Kaj
Munks sidste prædiken i Vedersø vil vi i ord og

Hans Henrik
Gramstrup

Rasmus Pold

Markerin
g af

75-året f
o
Danmar r
ks
befrielse

toner, og med lys og fællessang mindes og højtideligholde, hvad befrielse betyder.Ved orglet sidder
Hans Henrik Gramstrup, Vestervig. På trompet
Rasmus Pold, Thisted.
Oplæsning ved Jørgen Kjærgaard og liturg Helle
Sommer.
Møde gerne op i god tid til Natkirke.
Af hensyn til retningslinjer og Covid19, vil der blive
anvist pladser. Familier/ venner som er vant til at
omgås hinanden, vil få tildelt pladser, hvor de sidder
sammen. Øvrige deltagere får anvist pladser, hvor
der kan holdes afstand.

Koncert flyttet

Koncerten i Vester Vandet Kirke med Peter Viskinde er flyttet på grund af Covid-19.
Ny dato: torsdag 25. marts 2021 kl. 19.30
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Sogneaftner om
filosofi i Vester
Vandet
Filosofiske Studiekreds

Onsdag 23. september kl. 19.00-21.30
Johannes Iversen vil denne aften
give os en filosofi-indføring på
et alment plan og den vil indeholde 3 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
Kristendomskundskab med speciale i Heidegger
og Gadamer, lærer på Thisted Gymnasium,
fagkonsulent i Undervisningsministeriet samt
censorformand ved universiteterne for Religionsvidenskab.
Filosofisk Studiekreds
Vi vil også denne aften drøfte hvad vi skal læse
i den filosofiske Studiekreds, som vi planlægger
at begynde. Følgende 2 aftner i efteråret er afsat
til Filosofisk Studiekreds:
Onsdag 21. oktober kl. 19-21 og onsdag 18.
november kl. 19-21.
Det foregår i Vester Vandet Konfirmandstue.
Det er gratis at deltage og Vester Vandet menighedsråd er værter ved en kop kaffe.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål til studiekreds
stilles til enten cand.mag. Filosofi Marit Nymo
tlf.97974019 eller sognepræst Helle Sommer mobil 21388665.
Med venlig hilsen
Vester Vandet menighedsråd

Sogneformiddage

Vester Vandet konfirmandstue
Med sang, fortælling, foredrag og
der vil være kaffe på kanden
Onsdag 30. september
kl. 9.30-11.30
Det må ikke koste liv at
give liv. Marie Tolstrup,
Vester Vandet, kommer
og fortæller om erfaringer fra jordemoderarbejdet i Vest Etiopien.
Onsdag 28. oktober kl. 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. 25. november kl. 9.30-11.30
Adventstanker med fortælling og sange ved
organist Anna Ploug Isaksen og sognepræst
Helle Sommer.
Velkommen til enhver til disse
sogneeftermiddage i konfirmandstuen.
Med venlig hilsen
Vester Vandet menighedsråd
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Sogneeftermiddage
i Kirkecentret i Vorupør
Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter med
foredrag, sang og kaffe. Det er gratis at deltage.
Torsdag 1. oktober kl. 14-16: Begravelses-traditioner i Vorupør
Jimmy Munk Larsen som er ansat ved Museum Thy kommer denne sogneeftermiddage. Vi skal høre om begravelse gennem tiden i Vorupør. Vi starter længe før, der
var noget der hed Vorupør, og bevæger os langsomt op i nutiden, hvor den traditionelle kistebegravelse mange steder overhales af kremering og spredning af asken.
Undervejs tages der fat i et par konkrete eksempler fra de to kirkegårde i Vorupør,
og vi kigger på noget af dét, der gør kirkegårdene herude specielle. Efter kaffen kigger vi lidt længere ud i verden, og ser eksempler på, at der er steder man har andre større og mindre
udfordringer end vi har i Vorupør. Der rundes af med tid til spørgsmål.
Torsdag 5. november kl. 14-16
Kristian Mogensen som er musiklærer gennem mange år og nu er organist i de tre
sogne Svankjær, Ørum og Lodbjerg vil denne sogneeftermiddag komme og spille
og fortælle for os.Vi skal synge sange fra Højskolesangbogen og hører lidt om de
forskellige sange. Desuden sange og melodier af Bent Fabricius Bjerre.Velkommen
til alle til en eftermiddag med fællessang og lidt fortælling om sangene og sangskriverne.
Torsdag 3. december kl. 14-16: Adventshygge
Denne sogneeftermiddag holder vi »Adventshygge« med fortælling og fællessang ved organist Anna
Ploug Isaksen og sognepræst Helle Sommer.

Fællessang i Vorupør
Hele Danmark elsker at synge – også her i Vorupør. Vi synger fra Højskolesangbogen.
Vi mødes: onsdag 21. oktober kl. 19.00
			
onsdag 18. november kl. 19.00
Inge Merete Haumann leder sangen og Anna Ploug Isaksen
sidder ved flyglet. Fra gang til gang inviteres forskellige
gæster. Kom som du er! Syng som du kan!
Der vil være kaffe, kage, sang og hyggeligt samvær, inden vi
slutter kl. 21.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlige hilsner Vorupør Menighedsråd
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NATKIRKE i Vorupør Kirke

Søndag 18. oktober kl. 21
og noget meditativt - krydret med »livsbekræfEn koncert-fortælling i toner og ord
Duo Grimal / Buchholtz tilbyder denne aften tende« improvisationer.
en helt særlig poetisk og musikalsk oplevelse, Lene Grimals digte udfoldes heriblandt med pohvor »toner og ord mødes i magisk forening«. etiske fortællinger om evigtgyldige temaer som
Musikerne Lene Grimal (saxofoner og oplæs- menneskets tro, håb og kærlighed, samt aktuelle
emner om natur og livsvilkår. Alle er velkomne!
ning) og Ib Buchholtz (keyboard
Møde gerne op i god tid til Natkirke.
og harmonika) spiller et bredt
repertoire med hovedvægt på
Af hensyn til retningslinjer og Covid19, vil der blive
salmer, klassiske evergreens og
anvist pladser. Familier/ venner som er vant til at
argentinske
omgås hinanden, vil få tildelt pladser, hvor de sidder
tangoer. Alt bindes på bedste sammen. Øvrige deltagere får anvist pladser, hvor
vis sammen af musik, der ska- der kan holdes afstand.
ber en atmosfære af fordybelse

Alle helgens dag i 5-★-kirkerne
søndag 1. november 2020
Første søndag i november er det tradition, at vi mindes de mennesker, vi har måttet tage afsked med i
det forgangne år. Det gør vi også i 5-stjerne-kirkerne.
Vi har gudstjenester i:
Hundborg Kirke kl. 10.30
(navnene fra både Hundborg og Jannerup nævnes)
Vang Kirke kl. 10.30
Vorupør Kirke kl. 14
Vester Vandet Kirke kl. 14

Vi mødes i taknemmelighed til Gud og i taknemmelighed for alt
det, vi har delt med vores kære afdøde.
Vi mødes i kærlighed, sorg og savn. For hvert menneske, vi har
taget afsked med, tændes et lys.
Fra prædikestolen nævnes navnene på vores kære, mens vi rejser
os i kirken.
Lyset, der tændes for et menneske, vi har mistet, må familien få
med hjem efter gudstjenesten.
Med venlige hilsner
sognepræsterne
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Guds ord i naturens
grønne katedral
I det absolut smukkeste vejr rykkede kirken ud i Guds
egen katedral omkranset af de store bøgetræer. Præst
Anne Marie Nande Kraft takkede Anders Dybdahl,
som for 108 år siden skænkede Hundborg den dejlige
gave – vi sad midt i, og henviste på Guds ALLERSTØRSTE gave: Hans egen søn, Jesus, som kom til
verden, gik gennem skabelsen, kikkede på Guds herlige træer og sagde: Jeg er træet, I er mine grene.
Budskabet lyder, du er ikke alene! Som træet lever i
sine grene – selv i sine allermindste små kviste – sådan
lever Guds søn i dig og mig – ja enhver af os. Som
træet bringer saft og kraft til sine grene, sådan bringer
Vorherre Guds livskraft til os alle og beskytter os.
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IversenBand, bestående af brødrene Michael, Carsten
og Viggo, søn Martin (alle fra Iversenfamilien) samt
deres bedste ven Morten Ruby, gav gudstjenestens
salmer og sange en masse dejlig guitar-keyboardtromme-musik. Efter præstens velsignelse og menighedsrådets hjertelige servering af dampende kaffe +
hjemmebag fulgte en ekstra livekoncert med IversenBand – den kronede afslutning på en stjernestund i
Hundborg. Tusind tak til alle deltagere og besøgende.
I var med til at skabte en helt særlig uforglemmelig
dag i Dybdalsgave. Kæmpe tak til Hundborg-Jannerup
Menighedsråd for jeres store frivillige indsats

SET & SKET

Gudstjeneste på
Solgården i en coronatid
Andagt med harmonika, sang og
mikrofoner fra pavillonen.

Til gudstjeneste fra balkonen.

13 minikonfirmander foran Solgården.
Sognepræst Helle Sommer kom med minikonfirmanderne.
De afsluttede foråret ved at synge med Solgårdens beboerne,
»Jeg ved en lærkerede«, »Lille Guds barn hvad skader dig«
»Nu titte til hinanden«. TUSIND TAK til jer alle

Anne Marie og Inge Merete gør sig klar.

Allan Thomsens folk
holdt pause mens der var
gudstjeneste.

De tog det som en
selvfølge og respekt for
Solgårdens mennesker,
tusind tak.

Nysgerrige geder
lyttede med.

Gedefar var også
fredelig.
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Opstart af »Land & Hav-koret«

Torsdag 24. september kl. 19 i Sognehuset i Hundborg
Vel mødt til såvel »nye« som »mere erfarne« korsangere! Et helt nyt, fleksibelt kor-koncept ser snart
dagens lys: Vi øver 1. og 3. torsdag i Vorupør Kirkecenter - og vi øver 2. og 4. torsdag i Hundborg Sognehus. Dvs. at Hundborg og Vorupør skiftes til at være vært for koret. Drømmescenariet er, at de fleste
har lyst at være med til de fleste øve-torsdage – ikke mindst mændene. (Jeg sender SMS ud, så alle ved,
hvor de skal øve fra gang til gang). Det er ikke så afgørende, om du synger efter noder eller ej, men det
at have »toner i livet«, og det at have lyst til at synge sammen med andre - enstemmigt - som efterhånden forvandler sig til flerstemmighed, det er noget af det, der betyder noget i vores kor.
Vi kommer sammen på en større, musikalsk rejse, hvor vi synger om noget af det, der giver livsglæde
		 Repertoiret kommer til at bestå af årstidssange dvs. Højskolesange, sange fra »feel-good«-genrer på
dansk, svensk eller engelsk (som fx pop, folk, spirituals, jazzy ting, swing eller fx Beatles) Sange fra
fjerne eksotiske kulturer kan også forekomme. Derudover synger vi også nyere, rytmiske salmer. Og op
til højtiderne synger vi ikke mindst traditionelle, kendte salmer eller sange.
Som korleder er klaveret min gode hjælper; jeg akkompagnerer, når vi øver os og selvfølgelig også til
vores optrædener, når den tid kommer. Men alt efter hvad der passer bedst til den enkelte sang, kan jeg
også finde på at dirigere, mens koret bare synger á cappella (dvs. uden musik). Indimellem optræder vi
for andre. Det kan være at synge i en af de 5 kirker, eller ifm. andre festli-ge tiltag i vores byer, eller på
sigt til Kor-Maraton i Thisted Teater, hvor vi mødes med andre kor-sangere. (Koret bliver nemlig medlem af Kor-netværket under Sangskolen i Thy). Så mød op den 24/9 i Hundborg Sognehus og med
hyggeligt gensyn den 1/10 i Vorupør Sognehus. Her kan du få en smagsprøve på, om det er noget for
dig
Se lige annoncen. NB: Læs evt. i det forrige kirkeblad side 16 om min erfaring indenfor (især)
rytmisk voksenkor-ledelse. https://hjvvvv1.files.wordpress.com/2020/05/2020-2-kvartal-kirkeblad-1.pdf
Hilsner fra korleder og organist, Anna Ploug Isaksen (mobil 25 84 67 29)

»Land & Hav-koret«
Et voksenkor for det »fælles bedste«.

Opstart torsdag 24. september kl. 19-20.45 i Sognehuset i Hundborg
Glædeligt gensyn torsdag 1. oktober i Kirkecentret i Vorupør kl. 19
Vel mødt til såvel »nye« som »mere erfarne« korsangere - hvad enten du synger efter noder eller ej.
Hundborg Sognehus og Vorupør Kirkecenter er på skift vært for koret:
• Vi øver 1. og 3. torsdag ved klaveret i Vorupør Kirkecenter.
• Vi øver 2. og 4. torsdag ved klaveret i Hundborg Sognehus.
Drømmescenariet er, at de fleste har lyst til at være med til alle øve-torsdage
• Ud over at have nogle »toner i livet«, så har du også lyst til at synge sammen med andre 			
- enstemmigt - som efterhånden forvandler sig til flerstemmighed
• Vi synger årstidssange dvs. højskolesange, sange fra »feel-good«-genrer som fx pop, folk, 		
spirituals, jazzy ting, swing eller fx Beatles. Derudover synger vi også nyere, rytmiske salmer. 		
Op til højtiderne synger vi nogle traditionelle, kendte salmer eller sange.
Send gerne en SMS til korleder og organist, Anna Ploug Isaksen, på mobil nr. 25 84 67 29, at du kommer.
OBS: Det er gratis at deltage NB: Medbring selv kage – kirken giver kaffe/te. NB: Vi holder fri med skolerne.
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DET SKER

Mortensaften

i ★ Hundborg - ★ Vorupør - ★ Vester vandet

Tirsdag 10. eller fredag 13. eller søndag 15. november kl. 18
Der inviteres på andesteg til Mortensaften og alle er hjertelig velkomne. Man bedes melde sig til rettidigt.
Der vil være underholdning i løbet af aftenen.
I Hundborg Sognehus – tirsdag 10. november kl. 18 (100 kr.)
I Vester Vandet konfirmandstue – fredag 13. november kl. 18 (100 kr.)
I Vorupør Kirkecenter – søndag 15. november kl. 18 (100 kr.)
Prisen dækker andesteg med det hele og et glas vin eller øl, samt en vand.
Tilmelding senest torsdag 5. november kl. 18 til:
• Hundborg-Jannerup - Annette Eisgart mobil: 20 11 65 25, mail: annette@eisgart.dk
• Vorupør - Vips Nordensgaard mobil: 23 62 17 51, mail: vipsogelith@gmail.com
• Vester Vandet - Ruth Jeppesen mobil: 40 15 71 17, mail: ruthjeppesen@mail.dk

Mortensaften
Tirsdag 10. november kl. 18.00
i Hundborg Sognehus

Vi gentager succesen fra sidste år med andesteg
Løbende musikalsk underholdning og fællessange med disse skønne musikalske kvinder THY-Tøsetrio:

Vester Vandet
Sogns historie
Tirsdag 3. november kl. 19:00
Charlotte Boje H. Andersen fra Museum Thy
kommer med fortællinger om Vester Vandet
Sogns historie.Vester Vandet Sogn er rig på
kulturhistorie og landskabet rummer mange
fortællinger om liv og bebyggelse både ved kysten og inde i landet. Det bliver en spændende
aften om den historie vi til hverdag, helt bogstaveligt, bevæger os rundt på. Efter en kort
kaffepause bliver der lejlighed til at stille spørgsmål til foredragsholderen. Aftenen arrangeres i
samarbejde med Museum Thy og afholdes i Vester
Vandet Kirke.
OBS: Obligatorisk tilmelding: tel. 9792 0577
senest d. 30. oktober.

Fra v. Anne Mieke K. Rysgård: Tværfløjte – Inge
Merete Haumann: Sang – Anna Ploug Isaksen:
Klaver/harmonika.
Pris: 100 kr. inkl. and m. tilbehør, 1. glas vin/øl/
vand, kaffe og æblekage.
Tilmelding nødvendigt senest 4. november
til Annette, tlf. 20 11 65 25.
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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.
14.30-16.00.
Kl. 14.45 får du en forfriskning: saft, banan
og boller. Vi synger kl. 15-16.
Vi synger rytmiske en og to-stemmige sange
om *årstiderne*, venskab* og natur*, nye/
gamle salmer* – nu og da i vores 5 kirker. Du
lærer også om *rytmer og *noder. Hvis det er
noget for dig, så kig ind! Forældre ringer til
korlederen Anna på mobil: 25 84 67 29.
Vi glæder os til at se dig!
Hilsner fra Inge Merete & Anna

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

Børnekoret synger igen om
onsdagen i Hundborg Sognehus
Vi søger flere børn fra 3. til 6. klasse, der har lyst til at
være med i børnekoret.
Inge Merete og jeg glæder os hver onsdag til børnekor.
Dels er der godt humør over feltet, dels synger børnene jo med dejlig klang og engagement. Efter navnesang, lidt improvisation over dagens små oplevelser
samt imitation af toner, ja, så går vi i gang med dagens
2-3 sange. Det kan være en årstidssang, en sang om
venskab, en popsang – og ind i mellem en ny/gammel
salme.
I en lille pause spises der boller, banan og drikkes saft.
Her er der tid til lidt hyggesnak – børnene imellem
– eller med Inge Merete og mig.
Vi øver et par vers udenad vha. fagter (der beskriver
det, vi synger om) – hvis vi vil have et par vers mere
med, synger vi efter tekst. Desuden hygger vi os ved
nu og da at øve dansetrin i rundkreds til en sang/
salme, som vi efterhånden »føler os godt hjemme i«.
Til nogle af sangene lærer børnene en smuk over-
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stemme – på skift i to grupper. For bedre at kunne
»holde fast i overstemmen« lærer børnene sig do-remi-fagter. Det er en usædvanlig spændende pædagogik, som Inge Merete og jeg, (ligesom visse andre
korledere i Thy), lærer børnene.
Ellers akkompagneres børnekoret af mig på klaver, på
guitar eller med rytmeinstrumenter, mens IM støtter
børnene i deres fagter – ikke mindst ved vores medvirken i kirken. Børnene skal føle, at det er trygt og
rart at være til børnekor, alt imens de øver sig i at
udvikle deres stemmes klang, at improvisere, at udvikle deres rytmesans og at lære smukke tekster
udenad - kort sagt er der tale om at børnenes kreativitet udfoldes, udfordres og udvikles.
Vi har planer om på sigt at deltage i kurser eller tage
på besøg i andre børnekor.
Med venlige hilsner
Inge Merete Haumann og korleder
og organist Anna Ploug Isaksen

DET SKER

Babysalmesang i Hundborg kirke

Endnu en ny sæson for Babysalmesang starter torsdag den 1. oktober fra kl. 10.30
til 11.00. Vi ses i alt ni torsdage, hvor vi sammen synger og laver fagter for baby den
1/10; den 8/10; den 22/10; den 29/10; den 5/11; den 12/11 den 19/11; og den 26/11.
Der er efterfølgende en lille forfriskning med øko-juice.
Der er plads til i alt 8 forældre med hver deres baby på holdet. Det er for babyer, der
endnu ikke kravler aktivt rundt.
Det foregår pt. i Hundborg Sognehus på madrasser, men man medbringer selv sit
tæppe – babyen er klædt lunt på.

Henvendelse sker til organist Anna Ploug Isaksen på mobilnummer: 25 84 67 29 eller
på mail: anna.ploug.isaksen@hotmail.com

Hvad foregår der mon
til babysalmesang?

Som udgangspunkt sidder vi i en halvbue på behagelige madrasser – med babyerne liggende foran os
(jeg har en dukke). Der er tale om øjenkontakt og
roligt nærvær. Efter en navnesang med øjenkontakt
til den enkelte baby starter en seance, der varer en
lille halv time. Under hele seancen taler vi voksne
ikke sammen, men jeg synger for. Vi synger sammen første vers af nogle (af mig) udvalgte, kendte
salmer. De gentages fra gang til gang, og på den
måde læres versene vha. fagter efterhånden udenad. Vi tager også nogle enkle dansetrin til et par af
salmerne. Forældrenes fagter bevirker en stor grad
af årvågenhed fra babys side.
Der et par morgensalmer, en lille »Rideranke-sang«,
samt et par salmer, hvor vi bevæger os rundt i
Sognehuset vha. nogle enkle dansetrin – til dåbssalmen »Fyldt af glæde« danser vi rundt om »døbefonten«.
Herefter er vi tilbage til madrasserne i siddende
position, mens vi har øjenkontakt med babyerne
liggende foran os. Nu bevæger moren/faren farvede chiffontørklæder til stor glæde for barnet,
mens jeg spiller et stille musikstykke på klaveret.
Endelig slutter vi af med en godnat-salme, mens

hvert barn forsigtigt svinges frem og tilbage i et
lagen af to voksne. Vi synger hertil fx »Sov sødt,
barnlille«. Dette er virkelig en stor nydelse for babyerne, kan man se.
Under seancen oplever man, hvor rolige, opmærksomme og tilfredse babyerne er. Det er som om de
virkelig nyder at være midtpunkt for sangene og
dansen, denne halve time.

Endelig er der en lille forfriskning (økojuice) samt
mulighed for en lille snak mødrene/fædrene imellem.
Her er et par citater af musiker og forfatter til »Babysalmesang med fagter«, Maiken Ingvordsen:
»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«.
Se endvidere annoncen.
Hilsner fra organist Anna Ploug Isaksen,
der kontaktes på mobil nr. 25 84 67 29
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Hundborg
og Jannerup

Menighedsrådsmøder
6. oktober · 3. november

Vi har netop haft en udendørs gudstjeneste og koncert
med Iversen Band. En virkelig god oplevelse med et
fantastisk veloplagt Iversen Band. Tak til dem og til
plantageforeningen for lån af Dybdalsgave. En natur
perle i kanten af vores by. Vi havde håbet på flere deltagere, men måtte på grund af coronaen vælge en meget
beskeden annoncering. Synd for dem, som ikke kom.
Sogneudflugten i år har vi også endeligt aflyst på grund
af den meget store usikkerhed omkring corona. Vi kan
ikke få et besøg på udflugtsmålet, på det ønskede tidspunkt i 2021, så vi forsøger, om vi er mere heldige med
en dato i 2022.
Koncerten, planlagt som høstfest i samarbejde med
borgerforeningen, har vi måttet ændre, eftersom det
ukrainske orkester ikke må komme ind i landet. De er

Vang

Menighedsrådsmøder

15. september Valg · 30. september · 29. oktober · 26. november

Kalenderen står på august…. Vi begynder at opleve høsttiden. Korn og halm kommer i hus, man kan næsten
lugte halmen... Frugten modnes med sine skønne farver,
til stor glæde for syn og smag. Fugle nyder godt af træernes forråd, så vinter hul kommer på plads. Vi kan alle
glæde os til høstgudstjeneste den 27. september kl. 10.30,
hvor vi takker og glædes over årets »høst«.
I år har vi en extra stor tak at give, da vi samme dag fester
over Vangs nye klokkestabel (se annonce andet sted i
bladet). Sammen med klokketårnet, har vi fået to nye
lamper sat op, så der nu er belysning på hele midtergangen over kirkegården. Det har samtidigt givet en helheds
udtryk og graveren skal ikke længere gå i mørke fra
graverhuset til kirken.
Vi kan med glæde byde Henning Jensen velkommen
blandt kirkens ansatte. I har måske allerede hilst på ham.
Han er afløser for Hanne, når hun har ferie og fridag.
Stort velkommen fra Menighedsrådet.
Desværre er Coronaen ikke så nemt at slippe af med igen.
Kirkelige handlinger er stadig præget af, hvilket antal der
må sidde i kirken. Hvis du har brug for at vide mere, kan
du altid spørge præsten, da der er forskel om der synges
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bestilt til oktober 2021. I stedet arbejder vi på, at få besøg
af Ballerum Tærskeværk den 8 oktober i Forsamlingshuset. Følg med på Hundborg net og lokale opslag, da
det stadig er usikkert.
Vi har fået afviklet årets konfirmationer med måneders
forsinkelse. Håber at konfirmander og deres familie fik
en virkelig dejlig dag.
En lokal entreprenør har vist glemt en aftale om fliselægning på Hundborg kirkegård. Vi arbejder på at finde en
rigtig løsning. Så vi har juraen med os.
Arkitekt og ingeniør har snart den rigtige
løsning klar på skader på østre gavl af
Hundborg kirke, så kan der arbejdes på at
få økonomien på plads
Tage Østergaard

eller ej. Jeg føler, at vi stille og rolig lærer at »leve« med
opgaverne, så vi stadig kan glædes over alt det gode, der
også er omkring os. Nu har vi fået plasteret konfirmationerne i vore kirke, hvor de unge mennesker endelig kan
få den store fest. Tænk, lige denne konfirmations fest,
har fået en speciel status, som ingen anden årgang – corona året.
Vore nye egetræer på kirkegården, har taget fint rodfæste.
De vil komme til at pryde kirkegården mange år frem,
til stor glæde også fra P-pladsen.
September den 15. er en mærkedag for Kirke og sognenes arbejdet, da har vi menighedsrådsvalg. Det er her vi
har brug for nye tanker og ideer, så Vang kan fortsætte
det gode arbejde, for at beholde flere lokale oplevelser.
Jeg har hørt fra flere og kan selv udtale det samme. At
sidde i et menighedsråd, åbner for gode muligheder, hvor
der kan gøres en stor indsat for de små
samfund.
Situationen i Vang er, at der skal to nye
medlemmer ind. Hvis ikke det sker, kan
vi i værste fald blive nødt til at nedlægge,
og evt. skulle samarbejde med et andet
(fortsættes næste side)

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Menighedsråd. Der vil ikke blive så mange ressoucer
tildelt Vang sogn, hvis vi skal være et delt menighedsråd.
Så et kæmpe opråb, Tænk dig om, du kan gøre en forskel.

Vorupør
Efter en sommer med meget stilstand omkring kirken
og vores aktiviteter, håber jeg meget i skrivende stund
og når bladet udkommer, at vores konfirmander har
fået holdt deres konfirmationer den 13. september og at
det har været en fantastisk dag for alle.
Jeg kommer ikke uden om at nævne covid19 igen i
dette nummer. Den har også i kirkeregi haft mange
konsekvenser med mange aflysninger. Vi håber meget
på at vi kan indhente noget af det tabte i efteråret, og
ellers kommer vi forhåbentlig tilbage for fuld kraft i 2021.
Natkirkerne er planlagt i efteråret og vi har en igen den
18. oktober, hvor jeg håber mange vil komme, eller rettere må komme.
Sogneeftermiddagene starter op i oktober. Den 1. oktober kommer Jimmy Munk Larsen og fortæller om vores
to kirkegårde ved den første sogneeftermiddag.
Jeg håber ligeledes at Merete kan gennemføre sangafte-

Vester Vandet
Vi skal snart have et nyt menighedsråd, det bliver spændende at se hvordan dette udvikler sig. Vi kan risikere
at det bliver svært at samle et nyt menighedsråd. Men
mon det går så galt.
Jeg syntes at vi har flyttet kirken ganske langt de foregående år.
Jeg tænker, at vi nu er ramt af pandemien Corona, hvem
er det så der ønsker at vi bare skal tilbage til det vi kender,
det er der jo ikke mere. Det bliver ikke på nogen måde
det samme, som det var engang. Vi føler jo tryghed ved
det vi kender, så hvor kan man så finde den tryghed vi
mangler. Ja det er jo netop i kirken. Kirken har jo stået
de sidste 900 år og helt sikkert oplevet det der var værre.

Kontakt gerne en fra menighedsrådet og hør nærmere.
Den bedste kamplyst til Menighedsråds valg.
Anna Marie Møller

Menighedsrådsmøder

8. oktober kl. 17.00 · 17. november kl. 17.00

nerne igen her i efteråret. Samt at vi traditionens tro kan
afholde Mortensaften den 15. november. Vi er fortrøstningsfulde og håber på mere almindige tilstande fremover.
Vedrørende julen kommer der mere i næste nummer,
men husk at vi afholder Lucia sammen med Børnehuset
den 13. december kl. 13.
Der er intet nyt vedrørende kirketorvet, da dette også
har været sat i bero pga. covid19, men vi har ansøgt om
at få økonomi til at gennemføre næste år. Håber meget
på dette lykkes.
Sidst vil jeg byde velkommen til vores nye
provst Lisbeth Damgren Thisted provsti
– vi glæder os meget til det nye samarbejde.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Lone Toft

Menighedsrådsmøder

1. oktober · 4. november · 3. december kl. 17.00

Derfor syntes jeg også at kirken ikke fortjener skiltningen
ned til kirken. Blind vej … som om!
Hans Buck
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER - NOVEMBER
V E S T E R VA N D E T

Spejdernyt
Så er vi i gang igen, efter covid 19 lukningen. Det er
dejligt at vi igen kan mødes om spejdersporten. Selv
om vi har stået standby i godt et par måneder, er
alle vore spejdere mødt op. Og vejret har været med
os. Det er blevet til flere kanoture på Vandet Sø.
Her i onsdags havde vi afslutning, hvor spejdere,
søskende og forældre mødtes ved Søen. Over 40
mødte op. De fleste fik en tur i vore kanoer, vi fik
lavet en heks til St. Hans aften og til sidst var det
grillet pølser med tilbehør, kaffe og brød.
Den planlagte sommerlejr, Thy Lejren, er jo udskudt til næste år. Men vore spejdere skal ikke
snydes for sommerlejr. Først i juli tager vi alle på
en fire dages kanotur på Sjørring kanal, med nogle
afstikkere.

også, så vi ser frem til det nye spejderår med optimisme.
Program for de kommende måneder
Følg med på vores Facebook side:
Spejderne Vandet.
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

Vores bålhytte er blevet brugt meget i de sidste
måneder. Dejligt at vi og mange andre har glæde af
den.
Vi er startet op igen efter sommerpausen. Alle
mødte op og et par nye spejdere + 2 ledere fik vi

Vandet-Skinnerup
KFUM & KFUK
25. september: 	Vandretur til Isbjerget. Vi mødes kl. 19.00 på parkeringspladsen ved Nors sø. Efterfølgende kaffe hos Jette og Tage, Hindingvej 40, Nors.
7. oktober:

Bibeltime kl. 19.30 hos Bodil og Peter, Agerholmvej 4, Vester Vandet.

23. oktober: 	Besøg på Hanstholm Fyr med guide og rundvisning. Vi mødes ved Hanstholm Fyr kl.
18.55! Efterfølgende kaffe hos Charlotte og Jørgen, Højbjergvej 63, Vesløs,
3. november:

Sangaften på KFUK i Thisted kl. 19.30 v. Kristina Brogaard, Grundtvig-tema.

14. november: Voksenevent på Nøvlingskov Efterskole – særskilt program følger.
I november 	bliver der arrangeret kirkekaffe med efterfølgende gudstjeneste – dato følger. Vi mødes
hos Ellen og Per, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup
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ARRANGEMENTER I SEPTEMBER - NOVEMBER

Møder i missionshuset
Fredag den 25. september
Høstfest v. Peter Østerby Jørgensen, Galtrup.
Torsdag den 8. oktober
Møde v. Bent Kjær Andersen.

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.

Fredag den 13. november
Adventsfest med pakkeauktion.
Pakker modtages med tak til denne aften.

Bibelstudieaftner

Torsdag den 19. november
Vi laver juledekorationer.
HUSK denne aften begynder vi kl. 19.00.

Torsdag den 22. oktober
hos Aase og Hans Korsgaard, Tvorupvej 54.

Kredsmøder
Tirsdag den 1. september
Kvindernes dag.
Uge 38
Kreds møderække v. Villy Sørensen, Arne Nørgaard og Kurt Hjemdal.
Torsdag den 1. oktober
Oktobermøde i Hillerslev. Begynder med gudstjeneste kl. 19:00 v. Carsten Riis.

Torsdag den 10. september hos Mette og
Thomas Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Jeg opfordrer jer til at se på www.imthy.dk
kalender. Der vil det fremgå hvilke kapitler
vi behandler.
Titus 3,1: »Påmind dem om at underordne sig
under øvrigheder og myndigheder, adlyd og
vær rede til enhver god gerning«.

Se også møder på www.imthy.dk

Torsdag den 29. oktober
Årsfest med generalforsamling
i Vang missionshus v. Thomas B. Kristensen.

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.
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PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Hundborg-Jannerup Vang

Vorupør

Vester Vandet

Graver

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

Torben V. Andersen
tlf. 23 30 67 77
torbenvad@
andersen.tdcadsl.dk

Morten Mikkelsen
tlf. 24 20 70 41
mikkelsen.1980@
hotmail.com

Organist

Anna Ploug Isaksen · tlf. 25 84 67 29 · anna.ploug.isaksen@hotmail.com

Organist-vikar

Mikkel Kirketerp · mikkelkk@hotmail.dk

Kirkesanger

Inge Merete Haumann Jytte Sandal
tlf. 20 46 40 98
tlf. 21 67 16 90
imhaumann@
gmail.com

Vakant

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

Kirkeværge

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

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

Allan Thinggaard
tlf. 24 24 74 10
allanthomsen@
privat.dk

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

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

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

Kontaktperson

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

Menighedsrådsmedlem

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

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

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

Stof til næste nummer for december, januar og februar bedes indleveret til Lene
Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com allersenest 13. okt. kl. 10. Bladet omdeles
i uge 47 og gælder frem til og med uge 10.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte og redigere indsendte indlæg.

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

SÅDAN GØR MAN VED . . .
Ifølge lov om civilregistrering skal borgere anmelde navngivning, navneændring, faderskab
og dødsfald via www.borger.dk

Fødsel

Jordemoderen anmelder fødslen.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et
barn skal have navn senest ½ år
efter fødslen. Forældrene, eller
den af forældrene, som har forældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med
godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på
Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk.
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt
via www.borger.dk.
Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, aftales
dette med sognepræsten, som efter dåben indberetter
barnets navn. Inden dåben har forældrene en samtale
med præsten.

Navneændring

Sker ved anmeldelse via www.borger.dk. Der er gebyrer
på visse navneændringer.

Vielse

Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales at aftale
dato i god tid. Nogle uger før vielsen har brudeparret en samtale
med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en
af parterne være medlem af folkekirken. Og der skal
være tilknytning til sognet. Inden vielsen skal parret
udfylde en ægteskabserklæring/prøvelsesattest. Dette
sker ved henvendelse til kommunen via www.borger.dk

Dødsfald

Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes
bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen
sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette. Tidspunkt
for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten, og senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten. Præsten kan, når det
ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet

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

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

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

159

Dato

Kirkeåret

Hundborg

Jannerup

Vang

Vorupør

12. sept.

Lørdag

10.30 AMN1

13. sept.

14. s. e. trin.

19. sept.

Lørdag

20. sept.

15. s. e. trin.

27. sept.

16. s. e. trin.

10.30 AMN3,9

04. okt.

17. s. e. trin.

09.00 HSK

11. okt.

18. s. e. trin.

18. okt.

19. s. e. trin.

25. okt.

20. s. e. trin.

V. Vandet

September
09.00 AMN1
10.00 AMN1
10.30 AMN1

09.00 AMN1

10.30 HSK

21.00 HSK2
10.30 HSK3

Oktober
10.30 HSK3

10.30 AMN3,10

09.00 AMN
10.30 AMN

21.00 AMN

3,10

2

10.30 AMN

10.30 HSK5

November
01. nov.

Alle helgen

08. nov.

22. s. e. trin.

15. nov.

23. s. e. trin.

22. nov.

S. s. i kirkeåret

29. nov.

1. s. i advent

10.30 AMN

10.30 HSK

14.00 HSK

14.00 AMN

10.30 HSK8
14.00 AMN4

10.30 HSK
10.30 AMN

15.00 HSK

11

8

10.30 AMN

December
06. dec.

2. s. i advent

13. dec.

3. s. i advent

19.006

10.30 HSK
13 AMN

7,8

AMN = Anne Marie Nande Kraft · HSK = Helle Sommer Kjærgaard
1 = Konfirmation
2 = Natkirke
3 = Høstgudstjeneste
4 = Konfirmanderne medvirker

5 = 7 5-året for Befrielsen,
musikgudstjeneste
6 = J ulen synges ind
7 = Lucia

8 = Kirkebil
9 = Indvielse af klokkestabel
10 = Indvielse af ny alba
11 = Familiegudstjeneste,
Juletræet udenfor tændes

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.

Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30

GUDSTJENESTER

