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Valg i Vorupør

Grundet Coronaen er alle arrangementer
stadig usikre, så følg med på vores hjemmeside og andre digitale medier, samt
lokale bokse til plakater:
www.hjvvvv-kirker.dk /
Facebook: @hundborgnet / Vorupørkirke.dk
/ Vorupør.nu

SE HVEM DER KOM I MENIGHEDSRÅDENE - SIDE 3

PÅ DEN ANDEN SIDE...

Advent

Folkekirken holder fast i traditionerne. De bliver ikke hurtigt skiftet
ud. Vi ved, at når der holdes gudstjeneste, sker der noget, vi kender.
Gudstjenesten genbruges og gentages søndag efter søndag. Som
regel er der også salmer vi kender.
Salmer, som vores forældre og
bedsteforældre også kendte og
sang. Nu er det så vores generation
der synger dem. Og dermed giver
vi dem videre, så vore børn, børnebørn også kan sidde på kirkebænken og genkende og gentage, akkurat som vi kan det.
KIRKEÅRET er også en gentagelse.
Det vender tilbage hver Advent
med den lille variation, at der er to
tekstrækker med bibellæsninger til
alle søn- og helligdage. Men søndagene og helligdagene og højtiderne er det samme.
Første søndag i advent begynder
det nye kirkeår og i år er det d. 29.
november. »Advent« betyder ankomst. Kirkeåret begynder med at
vente på en, der skal komme. Ethvert barn ved at det er Julen, der
kommer. Julen er Kristi fødsel.
Derfor pynter kirken ikke med
julemænd i november, men tænder
et af adventskransens 4 lys hver
søndag til juleaften. Og først når
alle fire adventslys er tændt, kan det
blive Jul. For så kommer Han!
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Måske skulle vi prøve at genopdage
glæden ved at vente. Ikke haste
afsted, men tage os god tid hver
søndag i adventstiden, mens vi
tænder det første, det andet, det
tredje og til sidst alle fire lys.
Måske skulle vi forære os selv en
Adventstid – hvor man giver sig tid
– til eftertænksomhed, til at være

sammen i familien, med naboen,
med en der sidder på et plejehjem...
Tid til at tænde et lys i adventskransen, tale sammen, måske vove at
synge sammen. Jeg husker, da jeg
var barn og vi tændte det første lys
i adventskransen og sang: »Der er
noget i luften…« – så vidste vi
børn, at nu begyndte den tid, hvor
vi ventede.

tale til og med hinanden, så livet
ikke visner, men vokser.
Vers 2:
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
Det andet lys er julestjernen over
Betlehem. Guds søn Jesus blev født.
Gud blev menneske. Han voksede
op i denne verden, levede og oplevede det samme som vi gør: Menneskelivet med både glæde, fryd og
møje. Det sidste er vigtigt. Gud går
aldrig uden om menneskers modgang, sorg og savn.
Vers 3:

En af de nye salmer som kom ind i
Salmebogen, er nummer 87. Den
handler om adventskransen og
hvad de 4 lys i adventskransen
betyder.
Vers 1:
Det første lys er ordet, talt af Gud
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster,
der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
Verset tænker tilbage på, da Gud
skabte himmel og jord. Da alt var
mørkt og øde og livløst. Men så
sagde Gud: »Der skal være lys« – og
der blev lyst i Verden for første
gang. Det bliver der hver gang
Guds ord bliver talt. For når nogen
taler til os, betyder det jo. Jeg har
set dig. Vi to har livet fælles. Akkurat som der blev liv, da Gud talte.
Sådan vil salmen minde os om, at

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
Er der lys i denne verden, som ingen har set endnu? Salmen siger, at
hjertet kan se det lys – gennem
sorgen. Påskemorgens lys, lige der,
hvor nattens og dødens mørke må
give fortabt. Det, som ingen troede
muligt – at døden ikke er det sidste
– men at livet altid lyser stærkest,
fordi Kristus er opstanden.
Vers 4:
Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
Det fjerde lys i adventskransen
tændes. Så er der fire små ildtunger,
der står og skinner og varmer. Det
fjerde lys er pinsen. Hvor Helligånden rørte ved mennesker som ildtunger, der satte sig på dem, og de
forstod at Gud siden skabelsens

dage har villet, at der skal være lys
og liv i menneskers tilværelse og
inden i os, så hjerterne brænder og
bliver varme. Så vi selv kan være
med til at tænde et lille lys, for dem
som intet lys kan se. Dem som har
det svært. Dem, som bliver endnu

mere ensomme og alene, hvis vi
haster forbi i alt for tidlig juletravlhed og glemmer at vente.
Så lav en adventskrans. Tænd et lys
ad gangen og læs det salmevers, der
hører til, og som minder os om alt
det vi har fået, som vi også kan

give videre.
Glædelig
advent!
Sognepræst
Helle Sommer

HURRA! HURRA,
vi har fået fire nye råd!

STORT tak til jer, som har lagt jeres
indsats i menighedsrådet 20162020 – nogen af jer gode folk er
holder nu op. Vi takker jer at hele
hjertet.
Der er blevet arbejdet med sager,
der er blevet hjulpet til arrangementer. Der er blevet lagt en stor indsats
i at forny, istandsætte og vedligeHundborg-Jannerup
Meninghedsråd:
• Tove Melballe (Hu)
•H
 olger Poulsen (Hu)
• Tage Østergaard
Nielsen (Ja)
• Lene Dahl (Hu)
• Lene Stærk (Hu)
• Sitse Dahl (Hu)
• Katja Andersen (Ja)
• Martin
Christensen (Ja)
Suppleanter:
• Gitte Kragh
• Anne Balsby
• Anette Eisgart

holde vores 1000 år gamle kirkebygninger, vores danefæ og den 250
år gamle præstegård. Der er i den
grad blevet lagt et monumentalt
stykke arbejde for kirken.
Vi har haft opture, nedture, som vi
har delt med hinanden – og mange
gange havde vi fest. Vi fortsætter
festen!

Vang Menighedsråd:
• Anni Hoxer
•T
 ove Louise
Nielsen
• Bent Thingstrup
• Thomas Kristensen
• S uzanna C.
Andersen
Suppleanter:
• Mogens Futtrup
• Aase Korsgaard

Nu er nye medlemmer valgt. Vi er
nu så glade, at det er lykkes at få
valgt komplette menighedsråd
hele vejen rundt.
De kommer her. Stort hjertevarmt
velkommen til jer! Vi glæder os til
fremtiden sammen

Vorupør
Menighedsråd:

Vester Vandet
Menighedsråd:

• Lone Toft Nielsen
• Lene Thomsen
• Erik Førby
• Allan Thinggaard
Thomsen
• Vera Bisgaard
Nordensgaard

• Ruth Jeppesen
• Peter Grud Nielsen
• Hanne Bang
• Miriam Vang
Flotrup
• Niels Thormod

Suppleanter:

• Jens Svanborg
Kristoffersen

• Birgitte Bisgaard
Nordensgaard
• Jens Otto Hove
Kristensen

Suppleant:

3

DET SKER

Pastoratskalender

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

Tidspunkt

Arrangement

Sted

29. november

10.30

Adventsfejring m. lokalhistorisk pjece

Vang Kirke

29. november

15.00

Familiegudstjeneste

Hundborg Kirke

03. december

14.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

06. december

19.00

Julen synges ind

Vang Kirke

13. december

13.00

Familiegudstjeneste med Lucia

Vorupør Kirke

16. december

9.30

Jul med Hundborg Børnehus

Hundborg Kirke

17. december

19.00

Julen synges ind

Vorupør Kirke

18. december

9.30

Jul med Vorupør Fribørnehave

Vorupør Kirke

20. december

19.00

Julens synges ind

Vester Vandet Kirke

31. december

14.00

Vi ønsker hinanden Godt Nytår

Hundborg Kirke

20. januar

19.00-21.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirke

Sogneformiddag

Vester Vandet konfirmandstue

27. januar

9.30

31. januar

14.00

Konfirmanderne i kirke

Vorupør Kirke

04. februar

14.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

13. februar

9.30

Fastelavn i Vang

Vang Kirke + Beboerhuset

14. februar

13.00

Fastelavn i Hundborg

Hundborg Kirke og
Forsamlingshus

24. februar

9.30

Sogneformiddag

Vester Vandet konfirmandstue

28. februar

16.00

Musikgudstjeneste

Vorupør Kirke

04. marts

14.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirke

17. marts

19.00-21.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirke

Julen synges ind i Vang
Søndag den 6. december kl. 19.00 i Vang Kirke

En trio vil »tyvstarte« lidt på julen og synge en blanding af nye og traditionelle danske julesange og – salmer, derudover også nogle udenlandske. Sangene udføres med en blanding af solosang, fremført af
Helle Dissing (mens publikum kigger med på teksterne - dog uden selv
at synge med). Med sig har Helle guitarist, Jakob Mogensen, og organist
fra Svankjær, Ørum og Lodbjerg, Kristian Mogensen på klaver. Sidstnævnte vil også præsentere sangene og binde aftenen sammen på hyggelig vis. Kom og vær med og mærk julestemningen brede sig.
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Fællessang i Vorupør

Hele Danmark elsker at synge – også her i Vorupør.
Vi synger fra Højskolesangbogen.
Vi mødes:
Onsdag 20. januar kl. 19-21
Onsdag 17. marts kl. 19-21

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!
Vi glæder os til at se dig.
Med venlige hilsner
Vorupør Menighedsråd

Vi mødes til
gudstjeneste
på Solgården
Torsdage kl. 14.30

Bagefter hyggeligt kaffebord!
26. nov.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

10. dec.

kl. 14.30

Helle Sommer

Årets julegudstjeneste på Solgården
21. dec. kl. 19.00 Anne Marie Nande
7. jan.

kl. 14.30

Helle Sommer

21. jan.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

11. feb.

kl. 14.30

Anne Marie Nande

25. feb.

kl. 14.30

N.N.

11. marts kl. 14.30

1. søndag i advent
i Vang
Søndag 29. november kl. 10.30

Velkommen til det nye menighedsråd og
stort TAK til det gamle. De dejligste salmer,
en festpyntet kirke. Ved denne gudstjeneste
offentliggøres Vangs nye kirkeguide.
Konfirmandernes ikoner vil blive udstillet.
Med glædelige advents-hilsner
fra menighedsrådet og sognepræsten

Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården
Med kærlige hilsner
Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete

www.hjvvvv-kirker.dk
5

DET SKER

Lucia i Vorupør Kirke
Søndag 13. december kl. 13

Det tratidionsrige jul i Vorupør bliver anderledes i år! Kom og se LUCIA-optoget, som Vorupør Fribørnehave står for sammen med Vips – MÅSKE kommer 5-stjernernes børnekor og synger.
Alle er velkomne til familiegudstjenesten.

Jul med de mindste
Onsdag 16. december kl. 9.30 i Hundborg Kirke
– Anne Marie Nande
Fredag 19. december kl. 9.30 i Vorupør Kirke
– Anne Marie Nande
Vi hører juleevangeliet, julekrybbespil, synger 'Et barn er
født i Betlehem' og flere andre sange om julen,
og vi danser om kirkens juletræ.
Børnene er velkomne til at lave julepynt, som vi
vil pynte juletræerne med
På snarlig gensyn!
Mange hilsner præsten
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Julen synges ind
i Vorupør Kirke

Julekoncert i Vorupør Kirke torsdag den 17. december kl. 19 med Nordvestjysk Pigekor.
Kom i julestemning med julens kendte klassikere. Der bliver mulighed for at få en stor musikalsk oplevelse, når de 24 piger, der udgør NVJ Pigekor, underholder med en stemningsfyldt og hyggelig julekoncert – under ledelse af Annette Boch Pedersen. Koncerten byder på et bredt repertoire af julens bedste
salmer og sange.
For at så mange som muligt kan få lov at opleve koncerten, bliver det uden fællessang.
Der er gratis adgang til koncerten.

Arr.: Vorupør Menighedsråd

Julen spilles ind
i Vester Vandet Kirke

Grimal / Lindgren Duo »spiller julen ind« i Vester Vandet Kirke
søndag den 20. december kl. 19
Denne aften tæt på jul spiller duoen såvel
fra det klassisk, højtidelige repertoire, Jesus
Bleibet meine Freude, Händels Largo, Ave
Maria samt potpourri over kendte julesalmer og -sange. Ikke mindst for de mere
barnlige spilles der desuden jazzede julekalender-sange som fx Josef og Josefine at
lytte til.
Lene Grimal og Erling Lindgren lægger
vægt på et varieret og dynamisk program
i et samspil mellem sopran- og altsaxofon
samt orgel/klaver. Duoen har spillet sammen siden 2002.
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Juleaften i 5- ★ -kirkerne

En generel opfordring til at de som skal sidde sammen på samme bænk kommer sammen til julegudstjenesten, dette at hensyn til restriktionerne.
Der skal holdes afstand når man går ind i kirken og
når man går ud af kirken, mange tak.

Juleaften i Hundborg Kirke kl. 15

Der vil være trompet, fælles salmesang.
Vi kan i disse tider være 85 mennesker.
Pladsreservering: Fra den 14.-20. december kan
der bestilles pladser. Ring i tidsrummet 18-20 og
reserver plads. Oplys navn og hvor mange du reserverer til, som kan sidde sammen
på kirkebænken. Ring til
Lene Stærk, mobil
29 82 30 75.

Juleaften i Jannerup Kirke kl. 13

Der vil være saxofon, fællessang. I disse
tider kan vi være 65 mennesker.
Pladsreservering: Fra den 14.-20. december kan
der bestilles pladser. Ring i tidsrummet 18-20 og
reserver plads. Oplys navn og hvor mange du reserverer til, som kan sidde sammen på kirkebænken. Ring til Tage Østergaard, mobil 28 68 16 12.

Juleaften i Vang Kirke kl. 13.30
Med fællessang og trompet. Der kan
være 50 mennesker i kirken. Ingen tilmelding, det er først-til-mølle-princippet.

Juleaften i Vorupør Kirke kl. 14.30
Med fælles julesang og saxofon. Vi må
være 85 mennesker. Der transmitteres
samtidig til Kirkecentret, hvor der må være endnu
60 mennesker.
Pladsreservering: Fra den 14.-18. december kan
der bestilles pladser. Ring i tidsrummet 8.00-16.00
og reserver plads. Oplys navn og hvor mange du
reserverer til, som kan sidde sammen på kirkebænken. Ring til graver Torben V. Andersen, mobil 23
30 67 77.
Juleaften i V. Vandet Kirke kl. 16
Julegudstjeneste med fællessang og sax
ofon. Vi kan være 44 mennesker.
Pladsreservering:
Fra 14.-20. december vil det være muligt at reservere plads til julegudstjenesten. Oplys navn og hvor
mange I kommer, som kan sidde på samme bænk.
Ring til Ruth Jeppesen, tlf. 40 15 71 17 kl. 12-20.

Til julegudstjeneste på skærmen!

Pak den store JULEGLÆDE ud
i din gode stue – med et lille knaptryk!
Gå til juleaftensgudstjeneste
24. december fra kl. 10
Ses direkte på vores hjemmeside:
ene
www.hjvvvv-kirker.dk
edsråd
Menigh
n
alle e
ønsker
g jul
glædeli
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Sogneeftermiddage
i Kirkecentret i Vorupør

GODT
NYTÅR

i ★ Hundborg 2020

for alle i 5-stjerne-kirkerne
Nytårsgudstjeneste
31. december kl. 14
Vi starter NYTÅRSAFTEN i Kirken.
Skuer tilbage på året der gak og fremad
på året der står og tripper. Vi bringer
vores bønner til fremtiden, og lytter til
tekstens forjættelse.
Propperne vil flyve derudaf og med et
glas champagne i hånden ønsker vi hinanden GODT NYTÅR ...
... inden vi tager hjem og fejrer med
Dronningen!
Vær med til en højtidelig og festlig start
på det nye år!

Vorupør menighedsråd byder enhver
velkommen til sogneeftermiddage i
Vorupør Kirkecenter med foredrag,
sang og kaffe. Det er gratis at deltage.
Torsdag d. 3. december kl. 14: Adventshygge
Denne sogneeftermiddag holder vi »Adventshygge« med fortælling og fællessang/musik ved
organist Anna Ploug Isaksen og sognepræst
Helle Sommer.
Torsdag d. 4. februar kl. 14
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 d. 4. marts kl. 14:
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.
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Sogneformiddage

Vester Vandet konfirmandstue
Med sang, fortælling, foredrag og
kaffe på kanden. Vi mødes hver gang
i konfirmandstuen kl. 9.30-11.30.
Onsdag d. 27. januar 9.30:
»Mands minde« ved Esben Oddershede.
Onsdag d. 24. februar 9.30:
»AKO-Genbrug og familier i Rumænien« ved
Gunnar Andersen.
Det er svært at spå – især om fremtiden, så vi
opfordrer til at følge med på hjemmesiden eller
kontakte Ruth Jeppesen (40 15 71 17) om arrangementet kan gennemføres eller flyttes til
kirken.
Velkommen til enhver!

Med venlig hilsen
Vester Vandet menighedsråd

Musikgudstjeneste
i Vorupør Kirke

Søndag d. 28. februar kl. 16 vil der være en
Musikgudstjeneste med orgel og solosang i
Vorupør Kirke.
Organist Hans Henrik Gramstrup, Vestervig
sidder ved orglet og der er solosang ved klassisk
sanger(operasanger) Anders Rørhmann Bloch,
Thisted som er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium.
Venlig hilsen Helle Sommer

Hans Henrik
Gramstrup

Anders Rørhmann Bloch

5-★-konfirmander
i Vorupør Kirke
Søndag 31. januar kl. 14
Konfirmanderne planlægger gudstjenesten med sang,
musik og højt humør.
Hvad drejer dagens glædelige
budskab sig om?
Konfirmanderne læser evangeliet.
Hvad siger det os?
Efter gudstjenesten
åbner kirkecaféen
og der er INFO om
konfirmationerne.
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Fastelavn
i Hundborg - Vang
★

★

Vi klæder os ud! Du kan være lige, hvad du har lyst til. Sidste fastelavn havde vi besøg af en ærtebælg
i menneskestørrelse, og en lille sort kat, der hed Mikkel, kom et smut forbi!

Vang Kirke

Lørdag 13. februar kl. 9.30

Hundborg Kirke
Søndag 14. februar kl. 13

Dét må du ikk' gå glip af!
Bagefter fortsætter vi i:
• Vang Beboerhus, Anna tager harmonikaen med
• Forsamlingshuset i Hundborg
Ka‘ du gætte, hvem jeg er? Vi ses!
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Kursus i Børnekor Basis

Det næste halve år er jeg så heldig
at deltage i et kursus i Børnekor
Basis – i alt seks mandage i Fredenskirken i Århus ved korleder
Anne Lise Qvorning.
Hun underviser indenfor Pia Boysen og Margrethe Enevolds vellykkede didaktik: »Væk børnenes fantasi – og slip stemmen fri!«
Dette syn på barnet udmønter sig
i hæfterne »Børnekor – i poesi og
bevægelse«, som Inge Merete og jeg
underviser børnekoret efter. Det
betyder at børnene kan danse cirkeldans med bestemte trin til nog
le af de sange, vi øver.
Det er sjovt og udvikler børnenes
rytmiske sans. Der er især også

fokus på, at børnene synger med
»do-re-mi fagter« for bedre at
kunne huske deres overstemme, og
for at træne deres ører i at finde de
rigtige tone-afstande. Dermed er
det lettere at holde fast i en andenstemme. Det er børn gode til at

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.
14.45-16.00.
Kl. 14.45 får du en forfriskning: saft og boller.
Vi synger kl. 15-16. (Dørene åbnes kl. 14.30).
Vi synger rytmiske en- og tostemmige 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
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lære. Det hjælper også børnene at
huske udenad, når de med fagter
viser, hvad de synger om fx fugle,
der flyver, bølger, smil om munden
osv. På kurset lærer jeg, hvordan
Fortsættes på næste side

I Hundborg Sognehus
2+4 mandag i hver måned 19-21

ST
Y
AINDFTL
IL V

Har du lysten og glæden
E at
IDERved
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
PGA. Corona medbring: Kaffe – kop - kage

Strikke-Cafeen er for alle
nybegyndere / erfarne strikke og
hækle glade M/K
Ingen tilmelding

DET SKER & AKTUELT
børn bedst kan lære noget om noder og
rytmer.
Udover at jeg på sigt har muligheden for
at blive en endnu bedre korleder, ja, så er
visionen også at vores sangere kan komme
på besøg hos et andet børnekor her i Thy
(Jeg er som korleder nemlig medlem af
kornetværket Sangskolen i Thy).

Hej kvinde – hej mand

Har du toner i livet?

”Land & Hav-koret”
- øver torsdage
kl. 19-20.45

Med venlig hilsen
korleder og organist Anna Ploug Isaksen

Ny kirkesanger
i Vorupør
Vorupør menighedsråd har ansat
en ny kirkesanger. Det er Josefine
Andersen som går på Thisted Gymnasium. Josefine har sunget i
Nordvestjysk
pigekor i 4 år og
spiller klaver.
Velkommen til
Josefine Andersen.

i kirken i Hundborg/i Vorupør
for dig, der gerne vil (lære at)
synge flerstemmige sange
• Vi øver 1. og 3. torsdag ved klaveret i Vorupør Kirke*
• Vi øver 2. og 4. torsdag ved klaveret i Hundborg Kirke*
Drømmescenariet er, at de fleste har lyst til at være med hver torsdag 😉😉😉😉

Vi synger:
• Årstidssange fx højskolesange, sange fra
”feel-good”-genrer som fx pop, folk,
spirituals, jazzy-ting, swing eller fx Beatles.
• Ca. 5 gange om året medvirker vi i kirken,
hvor vi også synger nyere, rytmiske salmer
og traditionelle højtids-salmer eller sange.
Send en SMS til korleder og organist Anna Ploug Isaksen: mobil nr. 25 84 67 29
NB: Det er et gratis tilbud ;-) – kom bare og prøv det ;-)

Stor TAK til kirkesanger Jytte Mikkelsen
Efter 10 skønne år ved vores stjernekirke i Vorupør, har Jytte desværre
været nødt til at stoppe som kirkesanger. Jeg vil gerne på menighedsrådets vegne, sige hjertelig tak!
Kære Jytte, du er altid mødt op velforberedt, i godt humør og med
glædens forventning til dagens gudstjeneste. På din helt egen måde har
du har været med til at skabe det
hyggelige miljø, vi har omkring Vorupør Kirke, og som vi sætter så stor

pris på. Det betyder meget, at kirkens
rum er et sted, folk føler sig hjemme.
Tusind tak fra os alle! Det glæder mig
personligt, at du også fremover har
lyst til at deltage i gudstjenester.
Hvor herligt er Vorherres budskab
– og du har været en, som har bidraget til, at vi kunne fornemme det!
På vegne af
Vorupør Kirkes menighedsråd,
sognepræst Anne Marie Nande

Jytte Mikkelsen
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Fest og farver i
Ved høstgudstjenester med børnkor, tværfløjte
blev kirkernes nye albaer indviet. Alba er latin
og betyder hvid, og det er netop, hvad det er: en
lang fin hvid skjorte. Præsten bærer den ud over
præstekjolen, når det skal være særlig fint – som
ved festmåltidet, vi også kalder nadver.

Præsten forkynder budskabet, men det gør kirkens møblement så sandelig også – tænk på altertavlen, prædikestolen, døbefonten – og videre forkyndes igennem kirkens messehagler, i
deres symboler som korset og deres farver – rød,
hvid, grøn, lilla.

Over albaen kommer et nyt klæde. Det er messehaglerne i kirkeårets farver.

Så nu forkyndes der overalt i Hundborg og Jannerup Kirker.

HÅBET ER GRØNT
Den grønne messehagel
bruger vi halvdelen af
året, i den grønne tid, som
i kirkesprog kaldes trinitatis (trini = tre, for Faderen, Sønnen, Helligånden). Og selvfølgelig er
der også høst i trinitatistiden. Den grønne messehagel står endvidere for
forår, spirekraft, vækst…
og altid HÅBET.

HVID
er kirkens festfarve. Den
står for renhed, glæde,
hellighed, uskyld.
Der kan også være lidt
guld i den hvide messehagel – i Hundborg har vi
alle farver.
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Hundborg Kirke
LILLA
står for anger. Har vi gjort
noget forkert, vil vi gerne
sige ’undskyld’ og lade os
rense. Det sker særligt i
fastetiden, hvor vi spænder livremmen ind.
Lilla står endvidere for
ånd og alvor.
Den lilla messehagel bruges desuden i adventstiden, når kirkeåret begynder. Den lilla messehagel
er usædvanlig smuk i
Hundborg Kirke og trækker samtidig alle de andre
lilla farver rundt omkring
i kirken ud fra deres gemmesteder og skaber en
helhed i kirkens rum.

RØD
står for passion altså lidenskab – ildens, blodets
og kærlighedens varme.

Messehagel fra Jannerup Kirke
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Stor fest i Vang - indviels
Coronatrist?

Se »Klokkestabelfest« på kirkens
hjemmeside www.hjvvvv-kirker.dk

Menighedsrådsformand Anna Marie
Møller takker alle de mange, som har
hjulpet klokkestablen på benene!

Præstens mor havde
malet sten med klokke
stablen på, så alle fik
en sten med hjem til
minde om indvielsen
af vores flotte
klokkestabel.
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e af den nye klokkestabel
27. september 2020
Anna Marie Møller bandt den
kæmpemæssige røde sløjfe på
17 meter op, og så var klokkestablet officielt indviet den
27. september 2020.

Bobler, glæde og taknemmelighed
– formanden Anna Marie Møller
skænkede generøst til alle!

Klokkestablen
skjuler klokken,
man kan høre
den men ikke se
den. Derfor har
graver Hanne
Bloksgaard fået
fat i en sten,
som nu er blevet indgraveret,
og fremviser en
klokke og det
ord, som er
skrevet på den.
Tusind tak for
indsatsen,
Hanne!

Vangs nye klokke bagt som den lækreste kage – klokkeindskriften var
støbt i glasur: »Kalde på gammel
og på ung« Tusind tak Katja!

Præstens mor havde
bagt store småkager,
som lignede klokkestablen på en prik.
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5-stjerne-pastoratets
konfirmander
Konfirmeret i ★
Hundborg Kirke
12. september
kl. 10.30
Øverst fra venstre:
Lasse Hounisen,
William Stentoft
Urth, Magnus
Kristensen,
Laust Sjælland
Nederst fra
venstre:
Emma Bangsgaard
Christensen,
Salvatore Adinolfi,
Cathrine Ubbesen

Konfirmeret i
★ Jannerup
Kirke
19. september
kl. 10.30
Øverst fra
venstre:
Alexander
Tinggaard
Pedersen,
Magnus
Bakke
Paulsen
Nederst fra
venstre:
Niels Jakobsen
Hjortshøj,
Benjamin
Kortegaard
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Konfirmeret i
★ Vorupør Kirke
13. september
kl. 10
Øverst fra venstre:
Lise Munk Iversen,
Victor Østergaard
Kjeldbjerg,
Karoline Bak
Handskemager,
Christian Luxhøj
Mörk, Linette
Yde Brusgaard
Nederst fra venstre:
Camilla Kusk
Jespersen, Milan
Malik Inutsiaq
Bisgaard, Cecilie
Marie Kristensen

Konfirmeret i ★ Vang Kirke
12. september kl. 9
Fra venstre: Lucas Aksel Munk Nielsen, Maja
Agnete Åkerstrøm, Rune Hedegaard Saustrup

Konfirmeret i ★ Vester Vandet Kirke
19. september kl. 9
Fra venstre: Mads Thinggaard Sørensen,
Rasmus Suhr Holm
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HISTORISK DAG I VANG
Vang Kirkes gamle klokke har tjent sognet i over 400 år. I oktober tog den på pension. På en ø i det
sydfynske øhav – nærmere betegnet Ærø – nyder vores kære gamle klokke nu sit otium. Holder dog
ikke op med at gøre gavn af den grund. Her vil den fremover ringe bedeslagene, hver gang jordpåkastelsens ord har lydt på kirkegården lige uden for byen Marstal.

Den gamle klokke blev
taget ned og sendt til Ærø

Land & Hav-koret

Så er vi kommet i gang med voksenkoret, Land & Hav-koret. Der
er nu 14-16 sangere i koret, hvoraf
der er 4 mænd. Sangerne er gode
til møde op til øvning på skift i
henholdsvis Hundborg kirke og i
Vorupør kirke, til stor glæde for
korlederen

Vores repertoire har indtil nu været
et par hav-sange: Fuld af nattens
stjerner og Tæt på ækvator fra Lis
Sørensens sangskat, derudover
smukke, kendte sensommersange
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fra Højskolesangbogen. Vi har
blandt andet også sunget et par
høstsalmer, som inspirerede nogen
til at møde op til høstgudstjenesten
forleden. Vi lægger anden-stemmer på fx i omkvæd, så vi vænner
os til at nyde, at der er andre stemmer end den, vi selv synger. Det er
altid en stor oplevelse, når det lykkes.

For tiden øver vi i kirkerne, men på
sigt skal vi jo tilbage til Sognehuset
i Hundborg og Kirkecentret i Vo-

Se ann
once
side 9

rupør – når nye retningslinjer vedr.
corona-afstand for sangere igen gør
det muligt.
Det er vigtigt at melde sig til med
en SMS hos korlederen; jeg sender
nemlig SMS til alle sangerne før
øvedagen, så de mindes om, hvilken kirke vi øver i pågældende aften. En reminder er, at den sidste
torsdag aldrig er i Vorupør, da der
her er filmaften i Kirkecentret.
Med venlig hilsen korlederen,
Anna Ploug Isaksen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Hundborg
og Jannerup
Menighedsrådsvalget er overstået og vi har det nye råd på
plads. Velkommen til Tove Melballe og Holger Poulsen. Håber
at I kommer med en masse
energi og gode ideer til os »gamle« medlemmer.
Annette Eisgart og Erik Kristensen har efter eget ønske forladt
rådet. Mange tak for jeres indsats.
Det nye menighedsråd konstituerer sig på et møde den 3/11.

Hundborg: Spritny nyhed
Nu kan vi fejre, at vi har haft begge vores præster i 5 år. Vi skal
huske at feste, når vi kan. Vi er fuldt ud tilfredse med vores præsteteam, som har overgået vores bedste håb og forventninger.
Det tager jo sin tid i Thy at se folk an, men nu synes vi alligevel, at
de også skulle på præstetavlen. Deres navne er at finde på Hundborg
Kirkes præstetavle, som kan ses i kirkes kor.

Bemærk at man på grund af coronaen skal bestille plads i kirken
til gudstjenesterne juleaften. Se
kontaktmuligheder andet sted i
bladet. Vi har desværre været
nødt til at tage dette skridt.
Vi har kirkesyn med vores nye
provst sidst i oktober. Vi glæder
os til samarbejdet og byder Lisbeth velkommen. Ved samme
lejlighed håber vi at få lavet en
plan for reparationer på kirkens
gavl.
Glædelig jul til jer
alle.

Anne Marie og Helle er
nu kommet på tavlen

Tage Østergaard

Vang
Det summer af efterår derude. Gyldne blade falder af
træerne og hygger sig i hjørner rundt omkring. Vi
trækker indendørs og tænder lys. Covid 19 summer
som en hjemløs bi derude, popper op og minder os
alle om afmagten, her er noget vi ikke kan styre…

endnu. MEN HUSK… at nyde de gode oplevelser
covid 19 giver os. Jeg kan nævne d.27/9 hvor vi
havde en fantastisk indvielse af klokkestablen i Vang
kirke. En musikalsk oplevelse, der gav tid til stille
fordybelse, da vi jo ikke måtte synge. Stor tak til præst,
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organist, kirkesanger og gæstemusikant for denne
oplevelse. Tak til graveren for en smuk pyntet kirke.
En oplevelse der kommer ud af, at tænke ud over det
vanlige.

kelte grave, da ingen gravsteder er ens. Jeg vil gerne
opfordre alle til at tage på ture på kirkegårde her i
vintermånederne. Det er corona venligt og virkeligt
en oplevelse.

Der har været provstesyn d. 8. oktober. Her havde vi
glæden af vores nye provst Lisbeth Damgren. En
kvinde der helt sikkert brænder for sit job, vi glæder
os meget til samarbejdet. Dejligt med provstesyn,
hvor fagfolk kikker på vores kirke og omgivelser. Der
var enkelte småting der skulle efterses. Lisbeth roste
graverens indsats på kirkegården, hvilket vi fra menighedsrådet er helt enige i.

Stort velkommen til Vangs nye Menighedsråd, som
udgøres af: Tove Nielsen, Bent T. Kristensen, Anni
Hoxer, Thomas Bang og Suzanna Andersen.
Det er med stor glæde, at jeg afleverer mit hjerte job
til et nyt stærkt hold. Tak for fire spændende år, hvor
jeg var formand i 3 år. Tak for godt arbejdesklima, både i egen menighedsråd
og i pastoratet. Mit ønske for alle er at
fortsætte det.

Når I læser dette, er vi på kirkegården ved at afslutte
vores travleste job – granpynt. Først gennemgås alle
grave for ukrudt, så
trækker vi ind under
tag og laver forskellige granpynt, som
senere bliver skrædder syet til de en-

Vorupør

Julen nærmer sig med hastige skridt og vi må desværre som alle andre tænke kreativ til afholdelse af
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Menighedsrådsmøder
Mødedatoer vil oplyses i Vangs to oplysningstavler, da det nye råd skal aftale dem.

Menighedsrådsformand
Lone Toft Nielsen byder
nyvalgte suppleant Jens Otto
Kristensen velkommen.

I skrivende stund har efteråret meldt sin ankomst med
blæst og regn. Men det gør jo ikke Vorupør mindre
skøn – at dømme efter turisterne, så er der mange
som også værdsætter denne årstid. Ligeledes er det
store arbejde med grandækning på kirkegården i gang
– som vanlig et arbejde Torben og Anders med hjælper sætter en stor ære i at fremtrylle smukt og præsentabelt. Tak for Jeres indsats!

Menighedsrådsvalg

Anna Marie Møller

diverse arrangementer. De
forskellige arrangementer er beskrevet andet sted i bladet – men
hold øje med opslag andre steder om de bliver aflyst
– kan ske med kort varsel.
Juleaften bliver gudstjenesten noget anderledes. Vi
afholder med de retningslinjer der er meldt ud på
nuværende tidspunkt. Vi må have 86 i kirken, og
derfor har vi valgt at tage Kirkecentret i brug og livestreame fra kirken, hvor vi kan være ca. 60. For at
ingen skal gå forgæves juleaften – har vi valgt at der
i år vil være tilmelding til gudstjenesten. Når alle
pladser er booket lukker vi – og de som er tilmeldt er
derfor sikret en plads.
Først til mølle-princippet – se omtale side 8.
Vi har i efteråret haft valg til menighedsrådet. Hvem
menighedsrådet består af de næste 4 år, kan ses i
bladet side 3. De forskellige poster offentliggøres i
Fortsættes på næste side
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næste kirkeblad, samt ved første gudstjeneste i december. Vi glæder os til en periode mere – med nye
tiltag og forhåbentlig færdiggørelse af kirketorvet.
Vores Kirkesanger Jytte Mikkelsen gennem mange år,
har valgt at gå på pension. Vorupør menighedsråd
sender Jytte de varmeste tanker og ønsker om alt godt
og en kæmpe tak for et fantastisk samarbejde i alle

årene. Derfor har vi 1. november ansat ny kirkesanger
– Josefine Andersen, og vi glæder os rigtig meget til
samarbejdet og byder dig hjertelig
velkommen til Vorupør Kirke. Der er
en præsentation af Josefine på side 13
i bladet.
Lone Toft

Vester Vandet
Coronatiden har været, og er stadig hård ved os mennesker, også selv om vi måske ikke er ramt direkte.
Men lige så stille vænnede vi os til at sætte al vores
udadvendte aktivitet på vågeblus. Slap måske afsted
til en enkelt familiefest eller to, stærkt redigeret efter
Sundhedsstyrelsens nødvendige påbud, som kunne
ændres med dages varsel. Vi vænnede os til at ting
kan skifte hurtigt og pludselig dirigerer vores færden
i en helt anden retning. Vi lærte at leve med midlertidigheden og undtagelsestilstanden, som nogle
gange truer med at blive permanent. Men vi skal ikke
miste modet!
Gennem mange måneder satte Coronaen en effektiv
stopper for Vester Vandet Kirkes kulturkalender, så
det var lidt af en sejr, da vi d. 6. oktober 2020 kunne
afholde kirkekoncert med Nybygger. Folk fra Vandet
og omegn kom ud af husene for at høre skøn gospelog folkemusik med fortælling på en ganske almindelig tirsdag aften. Det blev meget festligt.
Så dette er en opfordring til alle om at trodse denne
dyne af stilstand der har lagt sig over hele verden. Når
spillesteder, kirker og foredragssale inviterer, så kom!
Og vær tryg i, at arrangørerne for længst har ’regnet
NYBYGGER er
en festlig folkog gospelkoncert
med indlagte
fortællinger, som
blev fremført i
Vester Vandet
Kirke den
6. oktober.

den ud’. Der er ikke stole til flere, end der må være.
Det eneste man som deltager skal overholde er tilmelding, når der står noget om det. Og så skal man
selvfølgelig holde øje med hjemmesiden, hvor de
nyeste opdateringer altid vil være at finde.
Om ganske kort tid træder det gamle menighedsråd
til side og giver plads til et nyt i Vester Vandet. Vi
gamle rødder ønsker de nye al mulig held og lykke
og sender dem en kæmpe stor TAK, for at de sagde
ja til hvervet. Heldigvis er der et erfarent medlem som
fortsætter og kan vise de nye til rette, hvis der er brug
for det. Vi er stolte over at kunne overlade en velholdt
og velfungerende kirke, som har en vigtig plads i
lokalsamfundet. Dejligt, at så mange mennesker her
omkring bakker op om både kirke og kultur.
Om lidt står julen for døren. Corona eller ej, så er jeg
sikker på at julen bliver akkurat lige så festlig som
alle de andre år, men måske lidt anderledes. Julens
arrangementer står omtalt andre steder i bladet, men
det er svært at undlade at nævne, at selve julegudstjenesten i Vester Vandet får et fornemt instrumentalt
akkompagnement. Så man kan roligt begynde at
glæde sig.
Pas godt på jer selv. Pas godt på hinanden.
Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder
Se venligst hjemmesiden www.hjvvvv-kirker.dk
for datoer for kommende møder.
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ARRANGEMENTER I DECEMBER - MARTS
V E S T E R VA N D E T

Spejdernyt
Hos spejderne har vi her efter sommerpausen nydt
at bruge vore kanoer ofte på Vandet Sø. Vi gør
meget ud af at spejderne bliver fortrolig med sejllas.
Kanoerne er nu gået i »vinterhi« Dels er det for
koldt og vinden er også taget til.
Vore store spejdere deltog i distriktets efterårsløb
ved testcenteret i Østerild. De kvitterede med en 1.
plads i A gruppen. Stort tillykke med det. Vores
generalforsamling blev endnu en gang aflyst på
grund af covid 19. Vi håber på at gennemføre vores
julestue d. 1. søndag i advent, dog med lidt forandring.
Vi har påtaget os opgaven at rydde op på arealet
med solcellerne i Tved, som et led i natur rensning.
Så vi »skød« efterårsferien i gang med at 25 børn
og voksne trodsede regn og hagl løste opgaven.
Program for de kommende måneder
Følg med på vores Facebookside: Spejderne Vandet

Hver onsdag holder vi møde for bævere, ulve og
spejdere kl. 17.15-18.45 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkomne.
20.-21. november: Julestueweekend. Her binder vi
adventskranse m.m. Alle der har lyst til at hjælpe
er meget velkommen.
29. november: Vandet spejdernes Julestue kl. 1316, for alle.
9. december: Juleafslutning for alle spejdere.
6. januar: Vi starter op igen efter jule pausen.
10. januar: Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke 10.30.
Vi starter med kaffe m.m. i spejderhytten 9.00.
Gruppeassistent: Steffen Oddershede tlf. 97 97 71 50,
mail: steffenoddershede@mail.dk
Glædelig jul og godt nytår til alle!

Vandet-Skinnerup
KFUM & KFUK
27. november	Madlavning for mænd & Kreativ aften for kvinder.
ST
AFkl.LY
Vi mødes
18.00 hos Hanne og Martin, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.
1. december	Foredrag kl. 19.30 påSK,
Rosenkrantzgade 6, Thisted v. Kaj Mogensen,
AFLY T
der taler over emnet »Livet – det dejligste eventyr«.
6. januar	Bibeltime kl. 19.30 hos Betty og Svend Aage, Skolevænget 11, Thisted.
29. januar

Nytårskur kl. 18.00 hos Betty og Svend Aage, Skolevænget 11, Thisted.

2. februar	Foredrag kl. 19.30 på K, Rosenkrantzgade 6, Thisted v. Kristian Bøcker,
der taler over emnet »Synd for begyndere«
26. februar

Generalforsamling kl. 19.00 hos Egon, Søholtvej 4, Vester Vandet

2. marts		Foredrag kl. 19.30 på K, Rosenkrantzgade 6, Thisted v. feltpræst i Afghanistan N. P.
Sørensen, der taler over emnet »En hverdag mellem soldater og talebanere«.
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Møder i missionshuset
Tirsdag den 29. december
Julefest v. Jytte og Søren Peter Thomsen, Kallerup.
Mandag den 18. januar
DFS Kredsgeneralforsamling.
Torsdag den 28. januar
Generalforsamling. Tale v. Knud Kristensen.
Missionsuge 8.-13. februar
Mandag den 8. februar
v. Henrik Jørgense.

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.

Kredsmøder
Lørdag den 23. januar
Kredsdag. Særskilt program kommer senere.
Torsdag den 4. marts
Kredsmøde v. Anette Ingemannsen.
Særskilt program kommer senere.

Tirsdag den 9. februar
Kurt Hjemdal, Norge.
Onsdag den 10. februar
v. Kurt Hjemdal, Norge.
Torsdag den 11. februar
v. Kurt Hjemdal, Norge.
Fredag den 12. februar
v. Bjarne Hvidberg.
Lørdag den 13. februar
v. Bjarne Hvidberg.
Torsdag den 11. marts
Møde v. Henrik Engelbrechtsen.
Torsdag den 25. marts
Pakkefest v. Ruth og Poul T.

Bede-allianceuge 10.-17. jan.
Vi tager 2 tekster hver aften.

Se også møder på www.imthy.dk

2. kor. 12,9: »Min nåde er dig nok, for min magt
udøves i magtesløshed.«

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.

Mandag den 11. januar hos Mette og
Thomas Kristensen, Klostergårdsvej 6.
Onsdag den 13. januar hos Ingeborg og
Knud Kristensen, Mellemvej 11.
Fredag den 15. januar hos Aase og
Hans Korsgaard, Tvorupvej 54.
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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

Josefine Andersen
finet2003@
gmail.com

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 marts, april og
maj bedes indleveret til Lene Dahl,
hundborgkirkekb@gmail.com allersenest 24. jan. kl. 10. Bladet omdeles
i uge 9 og gælder frem til og med uge 22.
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
GUDSTJENESTER
Kirkeåret
2. s. i advent
3. s. i advent
Torsdag
4 .s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Torsdag

Hundborg

Vang
19.001

15.00 HSK

13.00 AMN

13.30 HSK
14.00 AMN

10.30 AMN
14.00 AMN3

Nytårsdag
Ingen
Hellig 3 konger
1. s. e. h.3.k
2. s. e. h.3.k
10.30 AMN
S. s. e. h.3.k.
Septuagesima
Seksagesima
Lørdag
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

Jannerup

Ingen

Ingen

Vorupør

13.00 AMN2
19.001
14.30 AMN
10.30 HSK

Ingen
10.30 HSK

10.30 HSK

10.30 AMN

10.30 AMN

09.30 HSK5

13.00 AMN5
10.30 AMN

10.30 AMN

3=N
 ytårsgudstjeneste
4=F
 amiliegudstj. m. konfirmanderne

10.30 HSK

19.00 AMN1
16.00 AMN

Ingen
10.30 AMN

14.00 AMN4
10.30 HSK
10.30 HSK
16.00 HSK6

3. s. i fasten
Midfaste
10.30 HSK
AMN = Anne Marie Nande Kraft · HSK = Helle Sommer Kjærgaard

1 = Julen synges ind
2 = Familiegudstjeneste m. Lucia

V. Vandet

10.30 AMN

5 = Fastelavn
6 = Musikgudstjeneste

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

Dato
December
06. dec.
13. dec.
17. dec.
20. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
27. dec.
31. dec.
Januar
01. januar
03. januar
10. januar
17. januar
24. januar
31. januar
Februar
07. februar
13. februar
14. februar
21. februar
28. februar
Marts
07. marts
14. marts

