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Utroligt – ud af et gammelt cedertræ  
sprang en !sker frem. Sket på Hundborg 

Kirkegård. Hvem kender ham?
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Nu. Skal. Du. Fange. Mennesker.
Fem af de stærkeste ord, der !ndes. Jesus siger dem til 
!skeren Peter.
Peter har knoklet hele natten. Gang på gang har han 
kastet net ud e"er !sk. Forgæves! Dybt sku#et giver 
han op.
Og så kræver Jesus, at han skal prøve igen?
Peter er en erfaren !sker og 
vil sætte sig op imod Jesus. 
Så gør han alligevel et sidste 
forsøg. Og se, !sk i tusindvis 
hvirvler ind i nettet! Båden 
går næsten på grund, inden 
den når i havn, og i løbet af 
nul komma fem oversvøm-
mes byen med tonsvis af 
friskfangede spise!sk.
Og så siger Jesus:
Nu. Skal. Du. Fange. Men-
nesker.
Peter er en vigtig del af lo-
kalsamfundet. Han er styret 
af lokalsamfundssind. Han 
lever i en lille !skerby lidt 
som Vorupør for 100 år si-
den. Hele hans liv drejer sig 
om at fange !sk. Derfor gi-
ver Jesus ham !skemiraklet. 
Guds søn starter, hvor Peters tanker er. Han siger: 
»Kast dit net ud – igen!« Det gør Peter. Han bliver 
skræmt fra vid og sans, så stor er succesen. Og midt i 
Peters chok giver Jesus ham nu den opgave, som er 
kristendommens brændpunkt:
Nu. Skal. Du. Fange. Mennesker.
De fem ord binder !skerens lille lokalsamfund sam-
men med planetens store verdenssamfund! Med det, 
vi alle har tilfælles – det at vi er mennesker!
Jesus siger ikke: »Fang mænd!« Han siger ikke: »Fang 
kvinder!«
Nej han siger: »Fang mennesker!«
De fem ord igangsætter den første og største men-

neskefangst siden tidernes morgen. De er begyndelsen 
på »menneske-kirken!« 
Siden sejler de kristne kirker ud på tidens strøm, ud 
på verdens dyb – helt op mod det kolde nord i Island, 
og over de endeløse verdenshave til Amerika, Asien, 
New Zealand og Australien. I 2000 år kastede de det 
kristne »ord-net« ud. De fangede mennesker i milli-
ardvis – romere og vikingere, grækere, franskmænd, 

amerikanere, australiere, 
russere osv. Den kristne 
historie var et fantastisk 
fangstmirakel.
Men tag ikke fejl. Det er ikke 
ovre. Langtfra! Det er først 
begyndelsen. De fem ord 
bliver vigtigere dag for dag.
Nu. Skal. Du. Fange. Men-
nesker.
Først nu i vore dage opda-
ger vi for alvor, hvor epo-
kegørende Jesus’ forbav-
sende tankespring fra lo-
kalsamfund til verdens-
samfund var og er. For det 
er nu, springet sker!
Nu skal vi, ellers mister vi 
vores miljøs og livs sund-
hed og lykke.

Vi er nødt til at fange $ere og $ere mennesker for at 
redde verden. Menneskene er nødt til at !nde sammen 
og samarbejde. Først når verden har fundet sammen, 
er der blevet et verdenssamfund, der kan magte de 
kæmpe problemer, vi står over for. Og vi er nødt til at 
bidrage til et verdenssamfund sådan, at vores dejlige 
danske værdier ikke smuldrer mellem hænderne på 
os. Planeten trænger ikke kun til »co#ee to go«, men 
også til »danske værdier to go«. For at få sådant et 
verdenssamfund, som værner om de små nationer og 
lokalsamfund, må vi udvikle det rigtige »verdenssam-
fundssind«.

Globaliseringen kommer på godt og ondt. Vi vil nødig 
opleve, at fremtiden munder ud i diktaturer, som 

Fiskefangsten
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truer os med terrorister, 
tyranner og talibaner. De 
er ude af stand til at se 
mænd og kvinder som 
mennesker. Ligeså er de 
ude af stand til at se tro-
ende og ikketroende som 
mennesker. Og dermed 
som ligestillede. Derfor 
må vi styrke vores vær-
dier i hele verden. Ikke 
med vold og våben. Men 
som Jesus gjorde: med 
ordets magt. Globalise-
ringen gør Jorden mindre 
og mindre. Allerede nu 
kalder man planeten for 
global village – den »glo-
bale landsby«. Jesus gik 
ind i forløberen for denne 
»globale landsby« – Pe-
ters lille !skersamfund. 
Hvorfor mon det? Fordi 
han allerede dengang 
vidste, hvad der ville ske 
i dag. Han ville ha’, at hans 
apostel skulle komme fra 

en lille landsby og gå ud i den 
store verden med de lokale vær-
dier i god behold. 
Jesus sender sin hovedapostel ud 
som en af os! Som en harmløs 
godmodig landsbybeboer, der 
helst ikke vil have noget at gøre 
med Gud, Guds søn og mirakler. 
Som en, der falder ned og beder: 
»Gå væk, Herre!« Men Jesus 
svarer: »Frygt ikke! Det skal gå 
som med !skefangsten! Der skal 
komme en tid, hvor der fanges så 
mange mennesker, at kirkeski-
bene næsten forliser!«
En lille virus fra kinesiske $ager-
mus rejser globussen rundt og 

gør verden syg ... Sådan noget var ikke muligt før i 
tiden. Verden var ikke skrumpet sammen endnu. 
Virussen havde ikke globale transportmidler som nu. 
For første gang i verdenshistorien føler vi det alle di-
rekte på kroppen og i lungerne, at vi deler samme 
virus, samme forurenede lu", samme vand med mi-
kroplastik ... 
Men der er en medicin:
Nu. Skal. Du. Fange. Mennesker.
I vore dage starter verdenshistoriens største epoke. Vi 
træder ind i menneskehedens tidsalder. Vi går en 
epoke i møde, hvor alle mennesker kan og må stå 
sammen! Kun sammen vender vi strømmen og klarer 
klodens udfordringer. Det er vores tur til at fange 
mennesker og redde verden! Hvor herligt er Vorherres 
budskab! 

Sognepræst Anne Marie Nande Kra"

En morgen i marts-19 var det ældgamle træ 
ved kirkegårdens indgang forsvundet.  
Sav-Niels havde taget det under  
kærlig behandling. Nu  
hilser Fisker Peter  
os velkommen.
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
29. september 09.30 Sogneformiddag Vester Vandet kon!rmandstue

06. oktober 19.00 Sanga"en Hundborg Sognehus
07. oktober 14.00 Sognee"ermiddag Vorupør Kirkecenter
07. oktober 19.00 Kirkekoncert Dyvohray Ukraine, gratis Hundborg Kirke
17. oktober 16.00 Koncert, gratis Vester Vandet Kirke
26. oktober 19.00 Foredrag, Gunnar Ørskov Vester Vandet Kirke
27. oktober 09.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon!rmandstue

03. november 19.00 Sanga"en Hundborg Sognehus
04. november 14.00 Sognee"ermiddag Vorupør
10. november 18.00 Mortensa"en i Hundborg, tilmelding Hundborg sognehus
10. november 18.00 Mortensa"en i Vester Vandet, 

tilmelding
Vester Vandet kon!rmandstue

11. november 18.00 Mortensa"en i Vorupør,
tilmelding

Vorupør Kirkecenter

17. november 19.00 Salmemarathon %isted provsti Hundborg Kirke
24. november 09.30 Sogneformiddag Vester Vandet kon!rmandstue
28. november 15.00 Familiegudstjeneste, 

juletræet tændes udenfor
Hundborg Kirke

01. december 19.00 Sanga"en Hundborg Sognehus
02. december 14.00 Sognee"ermiddag Vorupør Kirkecenter
05. december 13.00 Lucia og juletræ Vorupør Kirke og Kirkecenter
05. december 19.00 Julekoncert Vang Kirke

Babysalmesang
Torsdage fra kl. 10.00 til 10.30

Kære forælder med baby! Er du mon interesseret i at deltage i babysalmesang 
den 7/10, 14/10, 28/10 og 4/11 i Vester Vandet Kirke? Så ring/send en SMS 
til mig på mobil 25 84 67 29. Der kan være op til 6 babyer på holdet.
NB: Det er for babyer der ikke har nået den AKTIVE kravlestadium.

Med venlig hilsen Anna Ploug Isaksen, organist i 5-Stjerne-kirkerne

Se også 
side 6
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LYKKEN ER
AT SYNGE

I KOR

»Land & Hav-koret« 
Så starter vi op igen den torsdag den 9. september i Vorupør Kirkecenter
Vi synger 1. og 3. torsdag ved klaveret i Vorupør Kirkecenter samt 2. og 4. torsdag ved klaveret i 
Hundborg Sognehus. (I får ugentlig besked, hvilken kirke vi øver i).
Der er hyggeligt samvær midtvejs med medbragt te/ka#e.
I lærer at synge lettere to- eller tre-stemmige sange e"er tekst (eller noder):
•  Årstidssange fx højskolesange, gamle og nye salmer året rundt fx til høj- 

tiderne, sange fra »feel-good«-genrer som fx pop, folk eller jazzy-ting.
• Ca. 5 gange om året medvirker vi i en af de 5 kirker.
NB: Koret kunne godt bruge $ere sangere – ikke mindst $ere mandlige  
sangere. Send en SMS til organist mig, Anna Ploug Isaksen på  
25 84 67 29, hvis du har lyst at prøve.

Sognee!ermiddage  
i Vorupør Kirkecenter

Vorupør Menighedsråd byder enhver velkommen til sognee!ermiddage med foredrag, sang og  
ka"e. Vi begynder kl. 14 og slutter omkring kl. 16. Det er gratis at deltage.

Torsdag d. 7. oktober: 
Begravelses-traditioner i Vorupør. 
Jimmy Munk Larsen som er ansat 
ved Museum !y kommer denne 
sogneeftermiddage og fortæller 
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. Vi kigger på noget af dét, der gør kirkegår-
dene herude specielle. 
Torsdag d. 4. november: 
»Strandet« kommer på besøg. I STRANDET drøm-
mer vi om en ren natur – fri for plast og andet 
a"ald. Derfor sætter vi fokus på plastforurening 
lokalt som globalt, a#older strandrensninger og 
formidler viden om havet og forurening. Vi ønsker 
at tage endnu $ere med på rejsen mod et hav uden 

plastik. I vores 
værksted i Nørre 
Vorupør genan-
vender vi havplast 
til nye produkter. 
Hvert produkt er 
unikt og med til 
at sikre, at vi kan 
%erne endnu me-
re plast fra kysten.
Torsdag d. 2. december: 
Adventshygge. Adventstanker – fortælling, fælles-
sang og musik ved organist Kristian Mogensen og 

sognepræst Helle Sommer. 
Menighedsrådet byder  
på æbleskiver,  
ka"e og  
gløgg.
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I Hundborg Sognehus  

2+4 mandag i hver måned 19-21 
       

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  

PGA. Corona medbring: Kaffe – kop - kage  

 Strikke-Cafeen er for alle    

nybegyndere / erfarne strikke og  

hækle glade M/K 

        Ingen tilmelding 

Sogne-
formiddag  

i Vester Vandet
Onsdag d. 29. september kl. 9.30

Ka#en vil være klar, og Gunnar Andersen, Ø. 
Vandet, vil fortælle om AKO genbrug i Øster 
Vandet, samt det store arbejde der gøres fra 
stedet for at bringe tøj, møbler, julegaver m.m. 
til udvalgte områder i Rumænien.

Onsdag d. 27. oktober kl. 9.30
E"er en kop ka#e og lidt snak vil Nieldolf Niel-
sen, %isted, fortælle om oplevelser og erindrin-
ger fra de 7 år han boede på Ås Børnehjem.

Onsdag d. 24. november kl. 9.30
Adventstanker – for-
tælling, fællessang og 
musik ved organist 
Kristian Mogensen 
og sognepræst Helle Sommer.

Et musikalsk tilbud for dig  
og din baby

Til babysalmesang lærer I som 
forælder at synge et enkelt vers fra 
$ere forskellige kendte salmer. Det 
gør vi på baggrund af fagter, der, 
udover at hjælpe os voksne til 
bedre at kunne huske versene, også 
bevirker øjenkontakt og dermed 
fuld opmærksomhed fra hver jeres 
baby. Ud over at sidde på en madras 
med jeres baby foran jer, ja, så be-
væger vi os også indimellem rundt 
med baby på armen, mens vi synger 
– med et par lette dansetrin. Vi 
slutter af med at vugge babyerne i 
lagner til en vuggesang. 
Til sidst bydes der på en lille juice, 
mens I indbyrdes har en lille snak. 

(mht. tider se annoncen side 4.) 
Der gøres brug af forskellige rekvi-
sitter som fx rasleæg og farvede 

chi#ontørklæder. Jeg ledsager un-
dervejs vores sang med små instru-
menter – så som fx triangel, ryt-

meæg, klokker, xylofon og en lille 
kalimba, som tilsammen skaber en 
smuk lydkulisse. Det er min ople-
velse, at din baby stille nyder at 
have denne stund med din sang og 
dermed din fulde opmærksomhed 
som forælder.
Jeg deltog i et kursus i babysalme-
sang ved sangpædagog Lise Nees i 
2020 – inden mit første hold sam-
me år. Der var gode tilkendegivel-
ser blandt forældrene.
Kontakt mig med et ring/en SMS 
på 25 84 67 29. 

Med venlig hilsen  
Anna Ploug Isaksen,  

organist i de 5 Stjerne-kirker
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Kunne du tænke 
dig at synge  

i Juniorkoret? 
 – Og går du i BEMÆRK som noget nyt!  

4. til og med 8. klasse? Så mød op i Sogne- 
huset i Hundborg onsdage kl. 14.45-16.00.

Kl. 14.45 får du en forfriskning: sa! og boller. 
Kl. 15-16 synger vi (dørene åbnes kl. 14.30).
Vi synger rytmiske én- og tostemmige sange om 
årstiderne, venskab og natur, nye/ gamle salmer 
– nu og da i vores 5 kirker. Du lærer også om 
noder og rytmer. Hvis det er noget for dig, så 
kig ind! Forældre ring/send en SMS i forvejen 
til mig, korleder Anna Ploug på mobil: 25 84 67 
29. (Der undervises e"er Boysen og Enevolds 
pædagogik: »Væk børnenes fantasi – slip stem-
merne fri«). Vi glæder os til at se dig!

Hilsner fra kormedhjælper  
Inge Merete og Anna

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bage"er hyggeligt ka#ebord! 

 7. oktober: Anne Marie Nande
28. oktober: Helle Sommer
 4. november: Anne Marie Nande
18. november: Helle Sommer
 2. december: Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården  
Med kærlige hilsner 

Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete

DYVOHRAY
Ukrainsk Folkemusik

Torsdag d. 7. oktober kl. 19.00 
i Hundborg Kirke

Ukrainsk folkemusik og lettere klassisk – en 
storslået musikalsk oplevelse kan opleves igen i 
%y. Kompositioner baseret på ukrainsk folke-
musik, ver-
densmusik 
samt klassisk 
og moderne 
musik – kort 
sagt musik for 
enhver smag, 
d y g t i g t  o g 
professionelt 
udført. Her kan også nævnes Champagnegalop-
pen af H.C. Lumbye, Tango Jalousie af Jacob 
Gade, Figaros Bryllup af Mozart og titelmelo-
dien fra Doctor Zivago.
Fri adgang.

Hundborg & Jannerup Menighedsråd
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Salmemarathon
"isted Provsti – Hundborg 

På talrige opfordringer vil vi gentage succesen, og starte en ny »Tour 
de Salmemarathon« i %isted Provsti. Vi er mange, der elsker at syn-

ge, og salmebogen og de for-
skellige salmebogstillæg er 
spækket med fantastiske salmer.

I e"eråret 2021 synger vi om Tro, Håb og Kærlighed. 

I hele 2022 synger vi temaerne i Fadervor. Vi vil synge nyt og 
gammelt, kendt og ukendt.

Vi tager rundt i forskellige kirker i provstiet og oplever fælles-
skabet mellem alle vore mange sogne. Hver gang begynder vi med 
at høre lidt om det sted, vi er, om kirkebygningen og ikke mindst 
om det liv, der er i sognet. Kom så tit du kan og vær med!

Tirsdag 14. september kl. 19
Sted: Klitmøller Kirke
Tema: Tro
Torsdag 14. oktober kl. 19
Sted: Tømmerby Kirke
Tema: Håb
Onsdag 17. november kl. 19
Sted: Hundborg Kirke
Tema: Kærlighed

Kom og oplev et brag af et foredrag:

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

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i Vester Vandet Kirke
Foredraget handler om de 
mange valg vi skal gøre, alle 
de bekymringer der altid 
kommer, om at få indfriet 
sine forventninger, det giver 
overskud, uindfriede for-
ventninger giver underskud, 
og du vælger selv! 
Hvordan beskytter vi os selv 
i en overkommunikeret verden, og hvor ligger de 
sande værdier? Hvad gør vi ved det, hvordan !nder 
jeg mit liv og eget overskud? Om at miste fokus, at 
komme til at leve andres liv, hvordan man får sagt 
nej og blive elsket alligevel. At se det gode liv sam-
men med den/dem man holder af. At få sagt det 
man mener til dem, der kan ændre det. Først når 

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

– og samtidig får os en sund latter!

Fri entré og en kop ka#e i kirken. 
Alle er velkomne!

Med venlig hilsen 
Hundborg-Jannerup, Vorupør, Vang og 

Vester Vandet Menighedsråd

PÅ TVÆRS I 5 STJERNE PASTORATET
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E!erårskoncert med SAXTALK 
Søndag d. 17. oktober kl. 16.00 i Vester Vandet Kirke 

SAXTALK består af &re saxofonister, Lene Grimal, Dorthe Højland, Jakob Mygind og  
Mads Kirkegaard, som har spillet sammen igennem mere end tyve år, 
De har alle mødt hinanden på Det Jyske Musikkonservatorium – hvore'er de har spillet sammen »for 
at udvikle musik, skønhed og samklange«. De vil denne e'ermiddag gerne dele den vitalitet og smit-
tende livsglæde, de oplever, når de spiller sammen, med os som publikum.
Repertoiret spænder vidt – fra nordiske salmer og folkemusik til swing, jazz og calypso. 
En del af repertoiret er deres egne kompositioner. Alle er velkomne. 

Fri entré

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

Vi mødes:  I Hundborg Sognehus. Vi starter: Onsdag 27. oktober
Kon$rmandforberedelsen ligger om onsdagen fra 7.30-9.00 

Kon$rmander! I kan glæde jer til snart at komme i gang. Der venter bibelrace, skattejagt.  
Vi vil arbejde med biblen og emner som skabelse, sorg, reformation. Vi vil lave gudstjenester, 
hygge os med at se $lm, vi tager til "isted og hører foredrag. 
Når vi har været igennem alt det, og I har været til gudstjeneste 10 gange,  
er I klar til kon$rmationerne  

Jeg glæder mig til at møde jer! Med venlige hilsner 
sognepræst Anne Marie Nande Kra!

Velkommen kon$rmander 2021-2022! 
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Alle helgens dag i 5-★-kirkerne 
Søndag d. 7. november
Første søndag i november er det tradition, at vi mindes de mennesker, 
vi har måtte tage afsked med i det forgangne år. Det gør vi også i 
5-stjerne-kirkerne.
Ved gudstjenesten vil navnene på de, der er døde i pastoratet siden 
sidste Allehelgen, eller bisat eller begravet fra en af kirkerne, blive læst 
op. For hvert menneske, vi har taget afsked med, tændes et lys.

Med venlige hilsner sognepræsterne 

Vi har gudstjenester i:
•  Hundborg Kirke kl. 10.30 (navnene fra 

både Hundborg og Jannerup nævnes)
• Vang Kirke kl. 14.00 
• Vorupør Kirke kl. 10.30 
• Vester Vandet Kirke kl. 14.00

D Y V O H R A Y
Ukrainsk folkemusik og let-
tere klassisk – en storslået 
musikalsk oplevelse kan 
opleves igen i %y. Tidligere 
år begejstrede de mange 
tilhørere på $ere koncerter.
Folkemusikensemblet Dy-
voh ray fra Ukraine samler 
altid fulde huse, når de på 
deres årlige 4 ugers turné 
rundt i hele Danmark fortryller 
deres trofaste publikum med musik 
af verdensformat. 
Dyvohray har eksisteret i 25 år og 
består af 5 M/K’ere, som alle er ud-
dannet og ansat ved det meget 
anerkendte National Philharmonic 
Society of Ukraine. Ensemblet 
består af Far, Mor og Datter sup-
pleret med yderligere 2 ekvilibrister 

på deres instrumenter – harmo-
nika og bas. Både violin- og har-
monikaspillerne har vundet adskil-
lige $otte europæiske priser.

Gennem deres musik skaber de en 
magisk variation af folklore, klas-
sisk og moderne musik, der ud-
trykker skønheden og spiritualite-
ten i den ukrainske musikkultur.
De spiller traditionel folkemusik 

tilsat elementer af skæg og 
ballade, så smuk musik, dans 
og skuespil forenes i deres 
optræden. Deres repertoire er 
meget alsidigt og omfatter 
kompositioner baseret på 
ukrainsk folkemusik, ver-
densmusik samt klassisk og 
moderne musik – kort sagt 
musik for enhver smag, dyg-

tigt og professionelt udført. Her kan 
også nævnes Champagnegaloppen 
af H.C. Lumbye, Tangojalousi af Ja-
cob Gade, Figaros Bryllup af Mozart 
og titelmelodien fra Doctor Zivago.

Det er en uforglemmelig oplevelse, 
når Olga fremtryller fuglesangen, 
Le Canari på sin violin og publi-
kum føler sig hensat til sommernat-
tens trylleri.

Se 
annoncen 

side 7
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Mortensa!en
Hygge, sang og musik i Hundborg Sognehus

onsdag d. 10. november kl. 18.00     

Vi gentager succesen fra tidligere år med andesteg,  
musikalsk underholdning og fællessange med pianist 
Kristine Frøkjær.

Pris: 100 kr. inkl. and med  
tilbehør, 1 glas vin eller  
øl/vand, ka#e og æblekage.

Tilmelding nødvendigt senest 4. november kl. 18 til 
Lene, tlf. 20 60 49 11. Kristine Frøkjær

Vi fejrer Mortens A!en
- kom og vær med …

★ HUNDBORG – ★ VORUPØR – ★ VESTER VANDET
Onsdag 10. eller torsdag 11. november

Mortens A"en er vi inviteret til Mortens a"en, 
musik, underholdning og fællessang. Alle er 
hjertelig velkomne.

•  I Hundborg Sognehus 
– onsdag 10. november kl. 18.00

•  I Vorupør Kirkecenter 
– torsdag 11. november kl. 18.00

•  I Vester Vandet kon$rmandstue  
– onsdag 10. november kl. 18.00

Prisen er 100 kr. i Hundborg, Vorupør og Ve-
ster Vande. Prisen dækker andesteg med det 
hele, og et glas vin eller øl, samt en vand.
Der kan meldes til 
i Hundborg-Jannerup: Lene Dahl mobil: 20 60 49 11.
i Vorupør: Vips Nordensgaard mobil: 23 62 17 51, mail: vipsogeith@gmail.com
i Vester Vandet: Ruth Jeppesen mobil: 40 15 71 17, mail: ruthjeppesen@mail.dk

Med venlige hilsner menighedsrådene i Hundborg, Vorupør, Vester Vandet

Tilmelding  senest torsdag  4. nov. kl. 18

Foto: A. M. Nande  
Kok: Eberhard Kra"
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Officiel VELKOMST  
for konfirmander 

OG deres familie i kirken
Kon$rmanderne laver gospelgudstjeneste

søndag 14. november kl. 14 i Hundborg Kirke
E"erfølgende kirkecafé med alle infos om kon!rmationsforberedelsen. 

Det hele foregår i Hundborg Kirke. 

Vi ses i Hundborg!

Venlige hilsner 
sognepræst Anne Marie Nande

1. søndag i advent i Hundborg 
28. november kl. 15 – Familiegudstjeneste

Bedste salmer, saxofon og Lucia med Juniorkoret
Det store dejlige juletræ i Hundborg, som lyser hele december, tændes. I et stemningsfyldt sognehus 
står Borgerforeningen klar med æbleskiver, sodavand og ka#e! Mon julemanden dukker op med god-
ter! I sognehuset er Anna Isaksen og Jørgen Østergaard klar på harmonika og saxofon til fællessang. 
Kom og se! Du er er hjertelig velkommen! Med årets allerførste julehilsen. 

★ Hundborg ★ Jannerup Menighedsråd og Hundborg Borgerforening inviterer!
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Konfirmationer i 5-stjerne- 
pastoratet 2021

★ Hundborg Kirke 21. august kl. 10
Bagerst fra venstre: Lærke Vestergaard Højland, Jacob Bangs-
gaard, Simon Hugo Søndergaard, Linnea Marie Wolsing. 
Forrest fra venstre: Becca Broe Larsen, Minna Bakke Paulsen, 
Emilia Niemierzycka, Juliane Karoline Juul Andersen.

★ Vorupør Kirke 28. august kl. 10
Bagerst fra venstre: Jakob Munk Harregaard, Signe 
Rylto" Christensen, Rasmus Ejsing Borregaard. 
Forrest fra venstre: Sille Hundskær Jensen, Frida Bis-
gaard Andersen, Johanne Bak Madsen.

★ Vester Vandet Kirke 29. august kl. 10 
Bagerst fra venstre: Ingrid Borregaard #ulstrup, Lukas 
#omsen, Lasse Schouboe Kær. 
Forrest fra venstre: Johanne Vangsgaard, Tais Nsambu 
Andersen, Maja Gade Søe.

★ Vang Kirke 22. august kl. 10
Kon!rmand Alexander Bloch 
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Klassisk Natkirke i Vorupør
Trods corona mødte i juli og august henholdsvis 
100 og 50 mennesker op og !k en oplevelse for 
livet. I juli havde vi de talentfulde unge musikere 
fra musikkonservatoriet i form af gruppen Akela, 
og i august valgte det lokal kendte Kære Firkløver 
Steen Karlsen, Inger Rasmussen, Annemieke Rys-
gaard og Francesc Gomez at »rende sammen« 

(også gruppens navn) under kuplen i Vorupør. De 
spillede Bachs triosonate i G-dur i !re satser og 
den sad lige i skabet. 
E"er begge arrangementer nød vi røde pølser, øl 
og ka#e i kirkecentret. 
Tusind tak alle I kære musikere for fremragende 
musikoplevelser 

Solskinsgudstjeneste på Tvorup
Vi mødtes under åben himmel ved foden af den gamle romantiske kirkeruin, 
selve kirken blev nedlagt i 1794. Anna Ploug Isaksen havde byttet orglet ud med 
harmonikaen, det er ligesom mere praktisk, og skabte den helt rette stemning 
ude i det høje græs på Tvorup. 

Traditionen – at mødes ved Tvorup Kir-
keruin – går mindst 50 år tilbage – tænk i 
halvtreds år har folk år for år forsamlet sig 
her, har sunget og lyttet til Guds ord! Tradi-
tionen blev startet af Frederik %inggaard og 
Nikolaj Jepsen. Stort tak til de to!

Folk havde tæpper, klapstole, ka#e og kage 
med, og Anna sørgede for god lyd, så vi nu på 
andet år også har mikrofon. Strømmen lånte 
vi hos Korsgaards, tusind tak Hans og Åse.

Kirkesanger 
Jytte Sandal 
og organist 

Anna Ploug 
Isaksen sør-
gede for det 
musikalske.

Folk fra !re til !rs 
mødtes ved Tvorup 

Kirkeruin.

»Rendsammen«  
spillede Bach i kirken
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50-års festligt jubilæum i Vang
Vores alle sammens kirkesanger Jytte Sandal blev fejret i VANG

1. juli suste en nyvasket hvid veteran-BMW ind foran 
Jytte Sandals hovedør. Chau#øren Henning havde sat 
klassisk musik på anlægget og bad Jytte indtage luk-
suspladens ved siden af ham. 

Så gik turen ned af memory lane igennem hele Hund-
borg og samtlige veje i Vang, før Jytte ankom til et for 
hende hemmeligt sted. 

Jubilæumsfesten startede med champagne og kran-
sekage, gaver og tillykkeønskninger, og frokost hvor 
præsten holdt tale. Der blev bl.a. fortalt, at Jytte i sit 
virke som kirkesanger i over 50 år kendte menigheden 
bedre end nogen anden, da hun ved bryllupper i 

kirken også havde været med til brud 
eller brudgoms dåb og kon!rmation. 
Derfor besidder Jytte sognets bedste 
overblik. 

Festen holdtes på en af sommerens 
smukkeste solskinsdage, hvilket lok-
kede på skøn haverundtur, inden 
ka#e og lækker lagkage fra Sjørring.

Jytte Sandal kan e"er denne dag ikke 
være i tvivl om, hvor meget hendes 
sogn holder af hende.

Jytte havde travlt, for dagene derpå 
fortsatte med festligheder i familien. 
Bl.a. !k hun nu overrakt en 50 års 
medalje. For 10 år siden overrakte 
selveste dronningen Jytte Sandal en 
40 års fortjenstmedalje.

Vang Sogn og menighedsråd takker 
Jytte Sandal for 50 års tro tjeneste.

Henning hentede Jytte ved  
døren og sagde »Vær så artig,  

hop ind!«
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En dåbskjoles historie
Ude i Vester Vandet var for nylig 
dåb. Og hvilken dåbskjole! Den 
startede sit liv som brudekjole 28. 
august 1961 – altså for 60 år siden. 
Da kjolen var !n, og man var spar-
sommelig, og da heller ikke reg-
nede med at skulle gi"es igen, så 

blev brudekjolen syet om til det 
første barns dåb. Denne omsyning 
forgik ikke med symaskine, men 
udelukkende i hånden. Bruden var 
Inge Vangsgaard og hendes ægte-
mand var Jens Vangsgaard. De ses 
til venstre på billedet med lille 
Merle, som er det sidste nykomne 
skud på familiestamtræet, og selv-
følgelig er hun blevet døbt i samme 

traditionsrige dåbskjole. Ikke min-
dre end 10 små børn, to børn, seks 
børnebørn og to oldebørn er blevet 
døbt i brudekjolen, som blev for-
vandlet til dåbskjole. I år (29. 
august) bliver den ottende døbt i 
kjolen også kon!rmeret – nemlig 
Johanne Vangsgaard. Sådan lyder 
en dåbskjoles fantastiske historie 
og den er ikke færdig endnu…

To børn, seks børnebørn og to ol-
debørn blev døbt i oldemor Inges 
tidligere brudekjole.

Oldebarn Merle døbt i 
Vester Vandet Kirke 26. 
juni 2021. På hver side ses 
Merles oldeforældre.

Sommerlet gudstjeneste i Hundborg
Midt i sommerferien kom Kristian Mogensen 
forbi som vikar ... Vi greb chancen og byttede 
salmebogen ud med tillægget 100 salmer. Vi sang 
så mange sange, vi kunne med de smukkeste me-
lodier, og oplevede de nye salmers enkle og lige til 
sprog. Sangglade hundborggensere mødte op, og 
havde ingen problemer med at synge et par sange, 
de ikke kendte på forhånd. Folk har ønsket, at vi 
også bruger salmetillægget og Højskolesangbogen 
en gang i mellem. Det gør vi med glæde.

 
Kristian Mogensen og Inge Merete Haumann giver den 
hele armen ved klaveret og mikrofonen. Stort tak til jer!
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Aktuelt arbejder vi med en udviklingsplan for vore 
kirkegårde. Alle råd har fået penge fra provstiet til at 
lave en langsigtet plan med professionel hjælp udefra. 
De markant færre kistebegravelser giver konstant 
mere og mere fri plads på kirkegårdene, som jo ikke 
bare skal udlægges i græs, men gøres til spændende 
indbydende områder.
Heldigvis blev der i 11 time åbnet for antal i kirken 
op til kon!rmationerne. Det er vi mange, der er vir-
keligt glade for. Ikke nemt at sætte begrænsninger for 
familiens deltagelse.
Desværre har der været meget begrænset opbakning 
til at lave en sogneud$ugt i september, så det må vi 
vente med til næste sommer. Til gengæld har vi vir-
keligt mange arrangementer resten af året. Find dem 
på kirkernes hjemmeside og her i Kirkenyt.

Kommer I til Sønderjylland en mandag, så besøg 
Gråsten slotskirke. Den er åben fra kl. 12 til kl. 14 hvis 
ikke kongefamilien er der. Den er fantastisk $ot. 
Også de guiede ture i slotshaven kan varmt anbefales.
Og så glæder vi os over, at der har været så gode 
vilkår for at få årets høst i hus. Dagene bliver kortere, 
men med coronaen på retur er der al-
ligevel lidt »forår« i lu"en.

Formand 
Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
12. oktober  ·   9. november – begge kl. 17.00

Hundborg og Jannerup

25-års
jubilæum  

Den 15. oktober kan graver  
Torben V. Andersen fejrer 25-års jubilæum  

som graver ved Vorupør Kirke.
Vorupør Menighedsråd vil gerne takke Torben  

for de mange gode år.
I den anledning inviteres menigheden og  

samarbejdspartnere til graver Torben V. Andersens 
25-års jubilæum  

fredag den 15. oktober kl. 13.00 
i Vorupør Kirkecenter.
Vorupør Menighedsråd

Tilmelding  

senest den 11. oktober 

til Vips på  

tlf. 23 62 17 51.
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I Vang går alting sin stille gang. Her er fuglesang og 
klokkeklang.
I skrivende stund er sommeren ved at gå på hæld og 
e"eråret ved at melde sin ankomst. Og lige som års-
tiderne har sin gang, såvel har Vang også sin. 
Der har været den årlige udendørs gudstjeneste, ved 
Tvorup kirkeruin, og vores kirkesanger Jytte kunne 
berette, der også før hendes tid var udendørsgudstje-
neste, så det må være mere end 50 år.
Der var en enkelt kon!rmand i august. 
Og nu ser vi frem mod høstgudstjenesten med e"er-
følgende menighedsmøde. Og imellem de faste tra-
ditioner har vi vores graver Hanne, som kan blive ved 
med at imponere mig. Ikke nok med at kirkegården 
altid er i den skønneste orden, så har hun styr på hver 
eneste a&rog af matriklen inklusiv bygninger, intet 
går ubemærket hen. Jeg føler mig tryg, for jeg ved, at 
vi skal nok få at vide om noget trænger til en kærlig 
hånd.
Projekt klokkestabel er ved at synge på sidste vejrs, 
Leif murer er ved det sidste stykke arbejde. Så mang-
ler vi kun at få rettet op på noget maler arbejde på 
klokkestablen, som ikke var helt vellykket, men det 
kommer forhåbentligt inden vinteren.

Det første halve til trekvarte år som formand, har 
handlet en del om at få betalt regninger mange reg-
ninger, og jeg har spurgt rigtig mange gange om 
hvorfor dit og hvorfor dat. Nok engang er jeg heldig, 
Anni Hoxer har en engels tålmodighed og er godt 
inde i sagerne og er hun i tvivl henter hun hjælp.
Jeg har en stor tak og så til Bent, Tove og %omas for 
at tage så godt imod mig igen, og ikke mindst Anne 
Marie og Helle, uden mennesker som jer ville det 
ikke være lige så behageligt at være en del af Vang 
menighedsråd.
Et menighedsråd man godt kan give ønsker og gode 
ideer videre til, så må vi se hvad der kan komme ud 
af det.
Husk man er velkommen til at møde 
op og lytte til mødet.

Formand  
Suzanna Child

Vang

Menighedsrådsmøder 
21. oktober  ·  25. november  
kl. 19.00 i Vang Beboerhus
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Nu er e"eråret ved at være over os – selv i skrivende 
stund kan det mærkes at være godt på vej. 
Restriktionerne vedrørende kirken er heldigvis blevet 
lempet og vi kan nu benytte kirken fuldt ud. Vi ser 
frem til et e"erår med gode aktiviteter i både kirke 
og Kirkecentret. Vi trænger vist alle til at mærke det 
normale liv igen.
Når dette kommer ud – håber jeg kon!rmanderne og 
deres familier sidder med følelsen af en fantastisk dag, 
som har været længe ventet. 
Vi kan ligeledes se tilbage på sommeren, hvor vi trods 
restriktioner har a'oldt nat gudstjenester, som van-
lig med !n deltagelse. 
Vi har en stor begivenhed den 1. oktober – da Torben 
kan fejre 25-års jubilæum som graver ved Vorupør 
Kirke. Dette vil vi naturligvis gerne markere med en 
lille festlighed, som bliver den 15. oktober – se opslag. 
Vi vil gerne takke Torben for hans fantastiske arbejds-
indsats for Vorupør kirke igennem alle årene. Torben 
er en meget vellidt medarbejder, som altid er venlig 
og behjælpsom i alle relationer og situationer. Vi sæt-
ter stor pris på hans velvillighed og arbejdsindsats 
både i kirken og på kirkegården. Og vi håber på 

mange års samarbejde endnu. Stort tillykke til Torben 
– vi håber I er mange, som vil være med til at fejre 
ham. 
Med hensyn til kirkegården – påbegynder de snart 
grandækning, og her vil jeg meget gerne benytte 
lejligheden til at rose vores medarbejdere for det 
$otte arbejde på kirkegården. 
Tak for jeres indsats og $otte arbejde. 
Arrangementer begynder heldigvis at kunne gen-
nemføres. Og sognee"ermiddagene er skudt i gang, 
med ledelse af Helle Sommer og Vips.
Vi har planlagt Mortensa"en, Lucia, og der har været 
høstgudstjeneste med menighedsmøde. 
Se omtale andet sted i bladet.

Formand 
Lone To" 

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
26. september kl. 13.30  ·  2. november kl. 18.00

Hvor er det dejligt! Afstandskravene i kirkerne er 
blevet ophævet, og vi kan igen samles uden snore og 
begrænsninger. En beslutning der kommer til at 
lette arbejdet for både præster og gravere. En beslut-
ning der gør, at vi kan arrangere aktiviteter fremfor 
at a$yse. Spritten er sikkert kommet for at blive – og 
vi skal stadig passe på hinanden med afstand – men 
vi vil igen se fremad med optimisme.
 Ophævelsen af afstandsrestriktionerne har forment-
lig været med til at sætte et ekstra festligt præg på de 

mange kon!rmationer, der har været udskudt til 
sensommeren. I Vester Vandet Kirke har vi dette år 
ha" 6 kon!rmander. Det er rigtig mange år siden, der 
har været så mange – så det har været ekstra festligt.
Lempelsen af kravene betyder også, at vore aktiviteter 
så småt igen går i gang. Sogneformiddage, fælles 
foredrag med Gunnar Ørskov og Mortens A"en er 
annonceret andet steds i bladet.

Vester Vandet

Fortsættes på næste side



2020

A R R A N G E M E N T E R  I  O K T O B E R  -  N O V E M B E R

V E S T E R  VA N D E T

N Y T  F R A  M E N I G H E D S R Å D E N E

Spejdernyt 

Hos spejderne er vi lige startet op e"er sommer-
pausen. Alle »gamle« spejdere + en hel masse nye 
mødte op til vores opstart. Herligt at spejdersporten 
kan samle os, og giver nogle fantastiske oplevelser 
og kammeratskab. Forhåbentlig er vi på den anden 
side af Coronaen, men vi passer selvfølgelig på 
hinanden.

Vores sommerlejr foregik i området ved Dover 
Odde i Sydthy. På trods af til tider af massivt regn-
vejr, havde vi en rigtig god lejr, krydret med sejllas 
og en tur til Fårup Sommerland.

Her midt i september skal vi sammen med Vester-
vig stå for årets e"erårsløb, for de største spejdere 
i %y, og sidst i september skal de mindste spej-
dere samles til Grøn Fejde i Østerild.

Forberedelserne til næste års kæmpe spejderlejr SL 

2022 er i fuld gang. Her skal mere end 45.000 spej-
dere mødes på Hedeland ved Roskilde. Mere om 
lejren senere.   

Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og 
spejdere fra 17.15 til 18.45 i spejderhytten på To"-
holmvej. Alle er altid velkommen.

Gruppeassistent: Ste$en Oddershede, 
tlf. 97 97 71 50, mail:  
ste$enoddershede@mail.dk

19. september a'older vi MENIGHEDSMØDE i 
forlængelse af Høstgudstjenesten. Vi spiser sammen 
og Menighedsrådet fortæller lidt om, hvad vi pt. 
tumler med og hører gerne om ideer og ønsker til 
kommende arbejde. En god mulighed for at dele 
synspunkter om vores kirke og kirkeliv.
Som noget nyt, vil vi arrangere BABYSALMESANG. 
Der kommer $ere unge familier til vores område, som 
vi ønsker at give et tilbud. Vi håber, alle vil hjælpe 
med til at pege på tilbuddet.  Måske det med tiden 
kan udvikle sig til mere.
Gennem $ere år er diget omkring kirkegården – lidt 
e"er lidt – blevet restaureret. Den sidste del vi mang-
ler er diget mod syd, som sammenlignet med de re-
parerede diger ser ganske forfærdelig ud. Vi har 
netop fået bevilliget penge til istandsættelse af syd-
diget.  Arbejdet vil formentlig gå i gang sidst på ef-

teråret og vi glæder os meget til, at få den sidste del 
repareret, så hele diget vil fremstå $ot og sikkert. 
Ellers kan det nævnes, at sydsiden af kapellet har 
fået nye døre og ny træbeklædning, samt taget på den 
gamle præstegård er blevet e"erset, så vi kan gå både 
storm og regn i møde. Vi har $ere mindre reparatio-
ner på bedding.
I ønskes alle et godt e"erår – med gode 
muligheder for at mødes.

Formand 
Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder 
15. september kl. 16.45  ·  13. oktober kl. 17.00 
2. december kl. 18.00

Fortsat fra forrige side
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Bibelstudie
Torsdag den 30. september 
Bibelstudie hos Mette og %omas,  
Klostergårdsvej 6.
Torsdag den 28. oktober 
Bibelstudie hos Aase og Hans, Tvorupvej 54.

  Alle møder er kl. 19.30 hvor ikke andet er 
nævnt. Det er med forbehold angående møder, 

hvad vi må og ikke må på grund Corona.
 Derfor beder jeg jer om at holde øje  

med kalender www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Torsdag den 7. oktober 
Oktobermøde i kredsen v. Peter Østerby  
Jørgensen.
Torsdag den 14. oktober 
Møde i missionshuset v. Hans Jørgen Hedegaard.
Onsdag den 3. november 
Kreds-årsfest med generalforsamling  
v. Henrik Jørgensen.
Torsdag den 11. november 
Møde i missionshuset A.K.O.  
v. Gunnar Andersen.
Torsdag den 18. november 
Adventsfest i missionshuset v. Søren Peter 
%omsen.

V E S T E R  V A N D E T

A R R A N G E M E N T E R  I  S E P T E M B E R  -  N O V E M B E R

Esajas 40,8: »Græsset tørrer ind, blomsterne 
visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.«

Vandet-Skinnerup KFUM / KFUK
6. oktober: Møde kl. 19.30 hos Bodil og Peter 
Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
15. oktober: Generalforsamling (2021) med spis-
ning kl. 18.00 hos Helle og Poul Alfred Kristiansen, 
Elmholmvej 1, Øster Vandet.
3. november: Møde kl. 19.30 hos Helle og Poul 
Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.

19. november: Mad-
lavning for mænd og 
kreativ a"en for kvin-
der kl. 17.30 hos Hanne og Martin Guld,  
Sejlhøjvej 13, Vester Vandet.

28. november: Kirkeka#e kl. 9.00 hos Betty og 
Svend Aage Damsgaard, Skolevænget 11, %isted.

K I R K E N Y T
Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hund- 
borg, 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:  

Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 97 17 11 22.
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

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

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

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

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

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

Kirkesanger Inge Merete Haumann
tlf. 20 46 40 98
imhaumann@
gmail.com

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

Jose$ne Andersen
!net2003@ 
gmail.com

Amalie Øvstegård 
Christensen
tlf. 24 65 26 12
amaliechr9798@
gmail.com

Formand Tage Østergaard
tlf. 28 68 16 12
kanalvej@mail.dk

Suzanna Child 
Andersen
Tlf. 28 13 62 60
felizesurpresa@
hotmail.com

Lone To! Nielsen
tlf. 28 14 33 97
lotn@rn.dk

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

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

"omas Bang 
Tlf. 28 22 81 06
Nimbus_52@ 
hotmail.com 

Lene "omsen
tlf. 28 96 80 47
lenebager62@ 
gmail.com

Hanne Bang
tlf. 29 85 71 14
hmmd.guld@ 
gmail.com

Kasserer Lene Stærk
tlf. 29 82 30 75 
hundborgkirkekas@
gmail.com

Anni Hoxer
Tlf. 23 29 86 83
hkrogsgaard@os.dk

Vera Bisgaard 
Nordensgaard 
tlf. 23 62 17 51
vipsogelith@gmail.com

Miriam Vang Floutrup
tlf. 51 93 96 61
v.vandetkasserer@
gmail.com

Kirkeværge Hundborg: 
Sitse Dahl 
tlf. 51 34 84 98
s.dahl.astrup@ 
hotmail.com
Jannerup: 
Martin Christensen
tlf. 24 93 04 59 
martin@faddersbøl.dk

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

Allan "inggaard
tlf. 24 24 74 10
allanthomsen@ 
privat.dk

Peter Grud Nielsen
tlf. 20 67 31 34
bonpet@mail.dk

Udlejning af Vorupør 
Kirkecenter:
Birgitte  
Nordensgaard
Tlf. 21 55 24 48
bib.nordensgaard@
gmail.com

Sekretær Holger Poulsen
tlf. 24 61 95 32
hundborg@hotmail.dk

Helle Sommer 
Kjærgaard
tlf. 21 38 86 65                    
hsk@km.dk

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

Tove Louise Nielsen
tlf. 29 10 49 09,
97 97 42 23
tovetonny@gmail.com

Erik Førby Larsen
tlf. 23 44 59 16
erik.forby@live.dk

Hanne Bang
tlf. 29 85 71 14
hmmd.guld@ 
gmail.com

Menighedsråds-
medlem

Katja Andersen
tlf. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com
Tove Melballe
tlf. 30 24 74 43
tove@melballe.com

Stof til næste nummer for december, januar 
og februar bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
24. oktober kl. 10. Bladet omdeles i uge 47 
og gælder frem til og med uge 9. Redaktio-
nen forbeholder sig ret til at forkorte og 
redigere indsendte indlæg.

Niels "ormod
tlf. 60 62 70 75
niels@thormod.dk

www.hjvvvv-kirker.dk
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Ifølge lov om civilregistrering skal borgere anmelde navngivning, navneændring, faderskab 
og dødsfald via www.borger.dk

Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen.
Er forældrene ikke gi", men enige om fælles forældre-
myndighed, kan de inden for de første 14 dage e"er 
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndig-
hed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles fa-
derskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb
Et barn får navn enten ved navn-
givning eller ved dåb i kirken. Et 
barn skal have navn senest ( år 
e"er fødslen. Forældrene, eller 
den af forældrene, som har for-
ældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med 
godkendte fornavne til hhv. drenge og piger !ndes på 
Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk. 
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt 
via www.borger.dk. 
Ønsker forældrene barnet døbt i folkekirken, a"ales 
dette med sognepræsten, som e"er 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 a"ales med sogne-
præsten. Det anbefales at a"ale 
dato i god tid. Nogle uger før vi-
elsen har brudeparret en samtale 
med præsten. For at blive viet i kirken, skal mindst en 
af parterne være medlem af folkekirken. Og der skal 
være tilknytning til sognet. Inden vielsen skal parret 
udfylde en ægteskabserklæring/prøvelsesattest. Dette 
sker ved henvendelse til kommunen via www.borger.dk 

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

Sognepræst Anne Marie Nande Kra! 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 %isted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Studieorlov fra 1. marts til 31. maj.

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

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
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Sjælesorg på nettet
Anonym chat –  
www.sjaelesorg.nu

Skt. Nikolaj Tjenesten Tal 
med en frivillig på telefon – 
Direkte tlf. 33 12 14 00

Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.



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

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

ID-nr.: 46879

159

1 = Musikgudstjeneste
2 = Høstgudstjeneste
3 = Menighedsmøde
4 = Koncert

5 = Alle Helgen 
6 = Kon!rmanderne medvirker 
7 = Familiegudstjeneste 
8 = Kirkebil

 9 = Lucia
10 = Julekoncert
11 =  %isted Provsti  

Salmemarathon

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
September
19. sept. 16. s. e. trin. 14.00 AMN2 10.30 AMN2,3

26. sept. 17. s. e. trin. 10.30 HSK2,3, 8

Oktober
03. okt. 18. s. e. trin. 10.30 HSK8

07. okt. 18. s. e. trin 19.00 
Koncert4

10. okt. 19. s. e. trin. 10.30 HSK 09.00 AMN 10.30 AMN
17. okt. 20. s. e. trin. 10.30 AMN 16.00 

Koncert4

24. okt. 21. s. e. trin. 10.30 AMN8

31. okt. 22. s. e. trin. 10.30 AMN 10.30 HSK 
November
07. nov. Allehelgen 10.30 HSK5 14.00 HSK5 10.30 AMN5 14.00 AMN5

14. nov. 24. s. e. trin. 14.00 AMN6 10.30 HSK
17. nov. Onsdag 19.00 

AMN, HSK11

21. nov. S. s. i kirkeår 09.00 HSK 10.30 HSK
28. nov. 1. s. i advent 15.00 AMN7 10.30 HSK
December
05. dec. 2. s. i advent 19.0010 13.00 AMN9 10.30 HSK

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