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P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

I år fik Vorupør kongeligt besøg. Jeg var en af de 
mange, som var kommet for at se dronningen. På et 
tidspunkt, da mit blik faldt på hendes røde håndtaske, 
kom jeg i tanke om, hvad en kirkegænger engang 
sagde. Han spurgte: »Ved du, hvad der er i Hendes 
Majestæts håndtaske?«

Jeg rystede på hovedet. »Det er der vist ingen, der ved.«

Han smilede. »Jo, der er.«

»Hvem?«

»Du kigger på ham!« sagde han og pegede på sig selv. 
»Jeg kender håndtaskens hemmelighed.« Efter en 
lille pause sagde han i et fortroligt, sammensvorent 
tonefald: »Jeg er nemlig gode venner med gartneren 
på Gråsten Slot. Han så det med sine egne øjne! Dron-
ningen går aldrig ud uden at have én ting med i 
håndtasken!«

»Hvaffor en ting?«

»Det Nye Testamente!«

Kirkegængerens lille historie fletter dronningen sam-
men med den kristne tro. Det passer i allerhøjeste 

grad. Dronningen er 
Folkekirkens over-
hovedet. Dronnin-
gen autoriserer Bi-
belen. Dronningen 
ska l  t i lhøre  den 
evangelisk-lutherske 
kirke. Og så får vi 
oven i købet at vide, 
at hun også selv 
brænder for den 
kristne sag. Det får 
det hele til at gå op i 
en højere enhed. Når 
vi kigger på tingene 
i lyset af den kristne 
tro, åbner der sig et 
univers af uanede 
sammenhænge.

Dronningen besøger 5-stjerne-pastoratet
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Dronningen i 200% solskin, med 200% 
smil på læberne, med en 200% vinkende 
hånd, med et blik der 200% møder dig! 
Det lykkedes at forevige lige dette øjeblik!

Også hestene glæder 
sig over kongevejret
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Da jeg så, hvordan vores flag ved kirken 
blafrede i vinden, tænkte jeg på Guds første 
ord: »Der skal være lys!«

Og hvad skete?

Der blev lys!

Budskabet er, at Guds ord er sandt. Det går i 
opfyldelse.

Noget lignende skete, da dronning Margrethe 
kom. Det var en æresdag. Derfor var det 
nødvendigt at sige: »Der skal være Danne-
brog!« og hejse flaget foran kirken. 

Og hvad skete der nu?

Der blev Dannebrog! Vores ønske gik i op-
fyldelse. Dannebrog viste sig i horisonten: 10 
meter bredt, 30 meter højt, 80 meter langt 
kom Dannebrog majestætisk sejlende ind i havnen og 
lagde til kaj. Og Dronning Margrethe gik ned ad kon-
geskibets landgangsbro. Og biskoppen fra Aalborg bød 
dronning Margrethe velkommen. Og borgmesteren 
med den store gyldne borgmesterkæde om halsen kom 
fra Thisted. Og mange børn viftede med flag, vinkede 

med blomster, og alle beundrede kongeskibet og de 
prægtige politiheste, der var kommet helt fra Køben-
havn.

At vores flag-signal foran Vorupør Kirke gik så vid-
underligt i opfyldelse, viser, hvor tæt vi er knyttet til 
det kristne. Vores flag hedder Dannebrog. Vores ➝

Himlen var blå, og danne- 
brog vajede, da dronningen  
besøgte Vorupør 30. august.
FOTO: MARY THOMSEN

Dronningen besøger 5-stjerne-pastoratet
FO

TO
: E. K

RA
FT



4
4

kongeskib hedder Dannebrog. Og 
begge vores dannebrog i fællesskab 
med hundred tusind andre danne-
brog rundt omkring i landet er ulø-
seligt forbundet med hinanden. De 
stråler alle sammen ud fra Jellingeste-
nens Hvide Krist, der i skikkelse af 
det hvide kors dukker op, når vi har 
fødselsdag, når vi fejrer store begiven-
heder, og når vi pynter juletræ.

Siden Harald Blåtand giver Den Hvide Krist vores samfund sin 
enorme styrke og sammenhængskraft. Til hvilket formål? Ingen af os 
ved det med sikkerhed. Men spørger vi ham selv – Den Hvide Krist 
–, så siger han: »Jeg er Lyset«!

Så forstår vi jo egentlig godt, at Guds første ord også kan ses som Guds 
største ord. »Der skal være lys!« For så går dette lysende ord på en 
indlysende måde i opfyldelse. For så kommer lyset i egen person, Den 
Hvide Krist – verdenskongen! Sognepræst A. M. Nande Kraft
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

 1.  december 19.00 Sangaften pianist Inger Rasmussen Hundborg Sognehus

 2. december 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter

 5. december 19.00 Julekoncert Vang Kirke

 5. december 13.00 Lucia og Juletræsfest Vorupør Kirke og Kirkecenter

 7. december 19.00 Julekoncert Thisted drenge/mandskor Hundborg Kirke

14. december 19.00 Julekoncert Vorupør Kirke

19. december 19.00 Julekoncert Vester Vandet Kirke

31. december 14.00 Nytårsgudstjeneste for pastoratet Hundborg Kirke

 5. januar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

26. januar  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue

26. januar 19.00 Kai Hartmeyer Hundborg Sognehus

 2. februar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

 3. februar 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter

23. februar  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue

23 februar 19.00 Thy Folklore Hundborg Sognehus

 2. marts 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

 3. marts 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter

30. marts  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue

1. søndag i advent i Hundborg 
Gudstjeneste 28. november kl. 15

Jørgen Østergaard medvirker på saxofon. Lucia- og julesange ved Juniorkoret.
Det store belyste juletræ, som skinner resten af december måned, bliver tændt. 
I et stemningsfyldt sognehus byder Borgerforeningen på æbleskiver! 
Anna Ploug Isaksen på harmonika og Jørgen Østergaard på saxofon spiller julemusik.  
Juniorkoret sørger for nissesangene.
Du er er hjertelig inviteret til at være med. Vi glæder os til at se dig!

Hundborg Borgerforening og ★ Hundborg ★ Jannerup Menighedsråd åbner  
dørene til adventshygge med glædelige adventshilsner og på gensyn
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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 

Sangaftner 

i Hundborg Sognehus 
 
 

 
 
 

1. onsdag i hver måned kl. 19.00 
 

Pianist Inger Rasmussen 
ved klaveret 

Vi synger fra Højskolesangbogen 

Vi har kaffen  

Medbring brød  
 

Det er så hyggeligt  

Et musikalsk tilbud for dig  
og din baby

Til babysalmesang har du som 
forælder fuld opmærksomhed på 
din baby. Du sidder på en madras 
med din baby foran dig. Sammen 
synger vi første vers fra flere for-
skellige kendte salmer, mens vi nu 
og da gør brug af fagter. 

Udover at hjælpe dig til bedre at 
kunne huske teksten, ja, så bevirker 
fagterne, du/jeg viser, også øjen-
kontakt med din baby. Vi tager 
også indimellem et par lette danse-
trin med baby på armen, mens vi 
synger. 

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. Der 
gøres brug af forskellige rekvisitter 
til sangene som fx rasleæg og far-
vede chiffontørklæder. 

Jeg ledsager undervejs sangen med 
små instrumenter – så som zym-

bler, xylofon, vindklokke, og en 
lille kalimba, som tilsammen ska-
ber en smuk lydkulisse. 

Forældre, der har deltaget tidligere, 
har givet udtryk for, at deres baby 
har nydt at have denne stille stund 
med sang og fuld opmærksomhed.

Til oplysning deltog jeg i 2020 i et 
kursus i babysalmesang ved sang-
pædagog Lise Nees. Interesserede 
kan kontakte mig med en SMS på 
25 84 67 29. 

Med venlig hilsen  
Anna Ploug Isaksen,  

organist i de 5 Stjerne-kirker  
(Se også annoncen)
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Vi mangler dig  
til at synge i  
Juniorkoret 

Går du i (BEMÆRK som noget nyt!)  
4. til og med 8. klasse? Så mød op i Sogne- 
huset i Hundborg onsdage kl. 14.30-16.00. 

Det første kvarter lærer du om noder og rytmer. 
Kl. 14.45 får vi sammen en forfriskning: saft og 
boller. Kl. 15-16 synger vi vore sange.
Vi synger rytmiske én- og tostemmige sange om 
årstiderne, venskab og natur, nye/ gamle salmer 
– nu og da i vores 5 kirker. Hvis det er noget for 
dig, så kig bare ind.
Forældre sender en SMS til mig, korleder Anna 
Ploug på mobil: 25 84 67 29. (Der undervises 
efter Boysen og Enevolds pædagogik: »Væk 
børnenes fantasi – slip stemmerne fri«). 
Vi glæder os til at se dig!

Hilsner fra kormedhjælper  
Inge Merete og Anna

Sogneeftermiddag
i Vorupør Kirkecenter

Vorupør menighedsråd byder enhver velkom-
men til sogneeftermiddage med foredrag, sang 
og kaffe. Vi begynder kl. 14 og slutter omkring 
kl. 16. Det er gratis at deltage.

Torsdag d. 2. december kl. 14.00  
Adventshygge 
Adventstanker, fortælling, 
fællessang og musik ved orga-
nist Kristian Mogensen og 
sognepræst Helle Sommer. 

Menighedsrådet byder på 
æbleskiver, kaffe og gløgg.

Velkommen til en hygge-
lig adventseftermiddag.

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

 2. december: Anne Marie Nande

Årets julegudstjeneste på Solgården
22. december: kl. 19.00 Anne Marie Nande
  
 6. januar: Anne Marie Nande 
20. januar: Helle Sommer
10. februar: Anne Marie Nande 
24. februar Anne Marie Nande
10. marts:             Anne Marie Nande

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

Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete 
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Julen  
synges ind
Søndag den 5. 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 fællessang og 
solosang, fremført af Helle Dissing. 

Musikken spilles af Jakob Mogensen, på guitar og ikke mindst organist fra Svankjær, Ørum og Lodbjerg, 
Kristian Mogensen, på klaver og orgel. Sidstnævnte vil også præsentere sangene og binde aftenen sam-
men på hyggelig vis. Kom og vær med og mærk julestemningen brede sig!

Lucia og krybbespil  
i Vorupør Kirke og 
dans om juletræet  

i Kirkecentret
Søndag 5. december kl. 13

Julemanden kommer på besøg.
Glæd dig til Amerikansk Lotteri!

Med kærlige julehilsner 
Vorupør Menighedsråd og Borgerforeningen



 

9

D E T  S K E R

Julekoncert Hundborg Kirke
Thisted Kirkes Drenge-mandskor »synger julen ind« tirsdag d. 7. december kl. 19

Programmet omfatter julemusik på såvel dansk som engelsk – kendte som mindre kendte salmer og 
sange. Alle er velkomne! Fri entré.  Hundborg og Jannerup Menighedsråd

Thisted Kirkes Drenge-
Mandskor synger julen ind  

i Hundborg Kirke
Thisted Kirkes Drenge-Mandskor 
har eksisteret siden 1982 og er 
kendt som et af Danmarks bedste 
drenge-mandskor – såvel her-
hjemme som i udlandet. Udover at 
medvirke året rundt ved højmes-
ser/med koncerter i Thisted kirke, 
virker koret med 25-30 koncerter 
årligt i ind- og udland. Det har 
optrådt i såvel Europa, Australien, 
USA (2017), som England (2019). 

Herhjemme virker sangerne med 
2-4 årlige koncerter med Aalborg 
Symfoniorkester. Udover at op-

træde i radio og i fjernsyn - samar-
bejder Thisted Drenge-Mandskor 
endvidere med Prinsens Musik-
korps. 

Korets leder siden 2015 er organist 
og kantor Niels Granvig. I oktober 
2015 blev han ansat som organist 
og kantor ved Thisted kirke, hvor 
han siden har ledet kirkens drenge-
mandskor. Ved siden at sit arbejde 
ved Thisted kirke er han bl.a. kunst-
nerisk leder ved Thy Sangskole. I 
2018 modtog Thisted Kirkes Dren-
ge-Mandskor og Niels Granvig 

Thisted Kommunes Kulturpris som 
symbol på korets store kulturelle og 
musikalske betydning for Thisted, 
for regionen samt ikke mindst for 
Niels Granvigs målrettede elitear-
bejde med drengene. 

Hundborg & Jannerups menig-
hedsråd glæder sig til at ”julen 
synges ind” af et så dygtigt og ef-
tertragtet kor som Thisted Kirkes 
Drenge-Mandskor – og byder 
hermed alle, der har mulighed for 
at deltage ved denne aftens koncert, 
velkomne. 
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NVJ Pigekor  
synger julen ind

i Vorupør Kirke torsdag den 14. december kl. 19
Der bliver i år mulighed for at få en stor musikalsk oplevelse, når de 24 piger, der udgør Nordvestjysk 
Pigekor, underholder med en stemningsfyldt og hyggelig julekoncert i Vorupør kirke – under ledelse af 
Annette Boch Pedersen. Koncerten byder på et bredt repertoire af julens bedste salmer og sange, såvel 
danske som engelske, såvel nyere som ældre. Der vil undervejs også blive mulighed for at synge et par 
fælles julesange. Koncerten er gratis.  Arr.: Vorupør Menighedsråd

Jul med de mindste 

Onsdag 15. december  kl. 9.45: Hundborg Kirke – Anne Marie Nande
Fredag 17. december  kl. 9.30: Vorupør Kirke – Helle Sommer 

Vi hører juleevangeliet for børn, synger »Et barn er født  
i Betlehem« og andre sange om julen, pynter juletræ...

På snarlig gensyn!

Med kærlige hilsner fra præsterne,  
organist, kirkesangere og kirketjenere
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»Julen spilles ind«  
i Vester Vandet Kirke af 
Grimal /Lindgren Duo 

Søndag den 19. december kl. 19
Duoen spiller såvel fra det klassisk, højtidelige reper-
toire som fra det mere rytmiske. Fra det klassiske reper-
toire kan bl.a. nævnes »Jesus bleibet meine Freude«, 
Händels Largo, Ave Maria. Derudover kan man høre et 
potpourri over de mere kendte julesalmer og -sange. For 
de mere barnlige sjæle er der desuden jazzede julekalen-
der-sange som fx Josef og Josefine at lytte til. Lene Grimal 
og Erling Lindgren lægger vægt på et varieret og dyna-
misk program i et samspil mellem sopran- og altsaxofon 
samt orgel/klaver. Duoen har spillet sammen længe, ja, 
lige siden 2002. Alle er velkomne. 

Gratis 
adgang

Godt nytår i ★ Hundborg
Nytårsgudstjeneste 31. december kl. 14  – for alle i 5-stjerne-kirkerne

Vi starter NYTÅRSAFTEN i Kirken. Skuer til-bage på året der gik 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 cham-pagne 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!
Du er hjertelig inviteret til Hundborg Kirke, uan-set hvilket sogn du kommer fra!
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Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag d. 26. januar kl 9.30

Esben Oddershede reflekterer over »Livstræet« med udgangspunkt i 
at være barn i halvtredserne, – ung i tresserne og selvstændig landmand 

i halvfjerdserne.  
Foredraget tager udgangspunkt i ting, Esben har oplevet og prøvet. Det er erin-
dringer, der har gjort indtryk og fæstnet sig i hukommelsen.
Historien, fortiden, erfaringen i det konkurrenceprægede samfund, hvor de fleste 
er forbrugere i velfærdssamfundet, er for længst kørt på historiens mødding.
Historien kan og skal ikke rulles tilbage. Teknologiens landvindinger har gjort livet mere behageligt, 
men vi kan stadig lære af historien.
Velkommen til enhver! Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Søndag 16. januar kl. 14
Konfirmanderne planlægger gudstjenesten med sang og musik. Hvad drejer dagens  

glædelige budskab sig om? Konfirmanderne læser evangeliet. 

Efter gudstjenesten åbner kirkecaféen. Derpå vil der være INFO om konfirmationerne.

Med venlig hilsen
Sognepræsten og menighedsrådet

5-★-Konfirmander 
i Vorupør Kirke



 

D E T  S K E R

13

Musikgudstjeneste  
Vorupør Kirke

Søndag d. 30. januar kl. 10.30
Med kirkesanger Josefine fra Vorupør Kirke og 
kirkesanger Amalie fra Vester Vandet kirke og 
pastorats organist Anna Ploug Isaksen.
En musikgudstjeneste med både klassiske 
salmer, nyere salmer og sange fra Kirkesang-
bogen.

Med venlig hilsen 
Vorupør menighedsråd Amalie AnnaJosefine

Kai Hartmeyer fortæller 
i Hundborg Sognehus 

Onsdag den 26. januar kl. 19.00
Kai Hartmeyer kender vi alle fra TV-
MIDTVEST, som nyhedschef og 
studievært. Nu fast freelancer, mest 
som rejsejournalist og TV-fotograf.

En fortælling om et langt liv med 
journalistik. Bl.a. udsendt som krigs-
reporter til Calcutta i Indien i 1971. 
Udsendt som sportsreporter til 
Olympiske Lege, første gang med DR 
i Montreal 1976, med Gunnar Nu 
Hansen som min chef. Siden også til 
Moskva, Los Angeles, Seoul og Bar-
celona. Efter 14 år i Danmarks Radio, 
fra 1989 studievært og nyhedschef 
på TV MIDTVEST i Holstebro. Har 
oplevet udviklingen fra den gang vi lavede TV indslag til Preben Heide’s Landet Rundt på filmruller og 
lydbånd, til nutidens digitale TV-verden. Et foredrag krydret med mange personlige oplevelser. Foredrag 
med flere videoklip. Hundborg & Jannerup Menighedsråd

Gratis 
adgang
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Musikgudstjeneste  
Vester Vandet Kirke

Søndag d. 6. februar kl. 10.30
Med kirkesanger Amalie fra Vester Vandet 
kirke og kirkesanger Josefine fra Vorupør 
kirke og pastorats organist Anna Ploug Isak-
sen. En musikgudstjeneste med både klassiske 
salmer, nyere salmer og sange fra Kirkesang-
bogen.

Med venlig hilsen  
Vester Vandet menighedsråd Amalie AnnaJosefine

Babysalmesang
Fem torsdage fra kl. 10.00

Kære forælder med baby! Er du mon interesseret 
i at deltage i babysalmesang med din baby den 3/2, 
10/2, 24/2, 3/3 og 10/3. Sidst har vi været et hold i 
Hundborg Sognehus og dernæst i Vorupør Kirke-
center. (Det kunne på sigt også foregå i Vester 
Vandet). Jeg indretter mig efter næste »baby-
boom«. Så ring/send en SMS til mig på mobil 25 
84 67 29. Der kan være op til 6-7 babyer på holdet.
NB: Det er for babyer, der ikke har nået den AK-
TIVE kravlestadium. 

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

Sogne- 
eftermiddag

i Vorupør Kirkecenter
Vorupør menighedsråd byder enhver vel-
kommen til sogneeftermiddage med fore-
drag, sang og kaffe. Vi begynder kl. 14 og 
slutter omkring kl. 16. Det er gratis at del-
tage.

Torsdag d. 3. februar kl. 14.00                    
Vorupør i gamle dage 

Vi vil høre små fortællinger om Vorupør, 
som det var engang.

Måske er der nogen af jer som kommer, 
der kan fortælle om gamle minder.  
Vi vil også se en eller flere  
film, blandt andet  
filmen: »Gensyn  
med et fiskersam- 
fund fra 1982«.

Vel mødt til en hyg- 
gelig eftermiddag.
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Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag d. 23. februar kl 9.30

»Det må ikke koste liv at give liv«.
Marie Tolstrup, Vester Vandet, vil fortælle om hendes 

arbejde som jordemoder i Vest Etiopien, samt hendes erfaringer med 
at forbedre forholdene for børn og mødre.
Velkommen til enhver!

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Thy Folklore i Hundborg
Onsdag den 23. februar kl. 19 i Hundborg Sognehus

Thy Folklore underholder med folkedans, sang og musik. Vi er 20 folkedansere, der danser mange for-
skellige danse fra ind- og udland. Alle danse er brudstykker og sat sammen til helheder, så det der er 
fart over feltet til dejlig spillemandsmusik leveret af 4 dygtige spillemænd.  Der vises også nye selvkom-
ponerede danse.

De 14 sangere og 4 musikere synger et bredt repertoire af lokale (Thysange), danske, nordiske og uden-
landske sange. Et meget forskelligartet udvalg af gamle og nye sange.

Gruppen har optrådt i 26 år både i ind- og udland.  Deltagerne kommer fra det meste af Thy og øver 
hver anden onsdag på Tilsted Skole.  Hundborg og Jannerup Menighedsråd

Gratis 
adgang
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LYKKEN ER
AT SYNGE

I KOR

»Land & Hav-koret« 
Vi er et voksenkor, der på skift synger i såvel Hundborg som Vorupør torsdage fra kl. 19-21. I Vorup-
ør Kirkecenter synger vi første og tredje torsdag i måneden, i Hundborg Sognehus synger vi anden og 
fjerde torsdag. (I får ugentlig besked på SMS, hvilken kirke vi øver i). 
Der er en kort pause midtvejs, hvor I sammen nyder jeres medbragte te/kaffe. 

I lærer at synge lettere to- eller tre-stemmige sange efter tekst  
(og efter noder, hvis ønskes):  

•  Årstidssange fx højskolesange, gamle og nye salmer året rundt fx til  
højtiderne, rytmiske sange, kort sagt sange om alt det,  
der giver livsglæde året rundt.

•  Ca. 5 gange om året medvirker, vi i en af de 5 kirker  
(Vi har lige medvirket ved Høstgudstjeneste).

NB: Flere sangere er velkomne – ikke mindst mandlige sangere. Send en  
SMS til organist, Anna Ploug Isaksen på 25 84 67 29, hvis du har lyst at være med.

Fastelavn i Hundborg – Vang 
Hundborg Kirke
Søndag 27. februar kl. 13 med Juniorkoret
Bagefter fortsætter vi i Forsamlingshuset i 
Hundborg.

Vang Kirke
Lørdag 26. februar kl. 9.30 med Juniorkoret
Bagefter fortsætter vi i Vang Beboerhus. 
Anna tager harmonikaen med.

Dét må du  ikk' gå glip af!  Vi ses!
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Indvielsen af vores naturområde i Jannerup i forbin-
delse med høstgudstjenesten blev en velbesøgt, men 
desværre kold og blæsende fornøjelse. Alligevel er vi 
glade for resultatet. Og vi er yderst taknemlige for 
arven fra Gerda og Thorkild Vestergård fra Snejstrup, 
som har gjort projektet muligt. Vi har valgt at udvide 
projektet med et kildevæld som symbol på Jannerup 
kirkes historie og fortid. Også symbolsk-uden vand 
intet liv.

Høstfesten i samarbejde med Borgerforeningen blev 
en god oplevelse for dem, som kom. Vi må erkende, 
at markedsføringen var for dårligt. Det må vi gøre 
bedre næste gang. Det Grå Guld leverede i hvert fald 
varen- glad og rytmisk musik.

Koncerten med Dyvohray i kirken blev en fantastisk 
oplevelse. Fantastisk, hvad de fik ud af de instrumen-
ter. Også tak til de fremmødte for den flotte opbak-
ning til musikken. Vil varmt anbefale andre råd at 

hyre bandet, når de igen kommer til landet. Kontakt-
person Svend Hamborg.

I skrivende stund er valg af biskop ikke afsluttet, men 
vi byder den nye velkommen. Og glæder os til et godt 
samarbejde.

Igen i år vil vi indbyde byens foreninger til et fælles-
møde i Sognehuset om samarbejde, udvikling og 
branding af Hundborg. Det bliver i uge 6. Minder 
også om vore sogneaftener: 26 januar med Kaj Hart-
meyer, kendt fra Tv Midt-vest. Og 23 februar med Thy 
Folklore. Og så har vi jo en masse arrangementer i 
december i pastoratet, se nærmere andre steder i bladet.

Lige pt. er datoer for rådsmøder i 2022 
ikke fastlagt.

Og så vil jeg bare ønske jer alle en glæ-
delig jul og et Corona frit nytår.

Formand Tage Østergaard

Hundborg og Jannerup

Sogneeftermiddag
i Vorupør Kirkecenter

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogne-
eftermiddage med foredrag, sang og kaffe. Vi begynder kl. 
14 og slutter omkring kl. 16. Det er gratis at deltage.

Torsdag d. 3. marts kl. 14.00: Salme- og sangeftermiddag

Denne eftermiddag skal vi synge sammen fra både Den 
danske Salmebog og fra Højskolesangbogen. Temaet for de 
salmer eller sange som vi skal synge er Kærlighed. Det bliver 
også muligt at I som deltager kan vælge en salme 
eller en sang, som I synes vi skal synge.

Organist Anna Ploug Isaksen spiller og  
sognepræst Helle Sommer vil fortælle.  
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.

Ny biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen 
er ny biskop over Aalborg Stift.

Den nye biskop tiltræder den 
1. december 2021, og bispevi-
elsen finder sted den 12. de-
cember 2021 kl. 14.00 i Aalborg 
Domkirke.
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Siden sidste kirkenyt, har der været menighedsmøde, 
dette blev afholdt i forbindelse med høstgudstjene-
sten.

Der var et pænt fremmøde, også gæster der var på 
ferie i Vorupør. Årets høstoffer gik i år til KFUM i 
Vester Vandet.

I slutningen af september måned blev jeg kontaktet 
af nationalmuseet, de var i området i en anden an-
ledning, og ville da gerne se på de yderst bevarings-
værdige kalkmalerier der findes i krypten i Vang 
kirke.

Museet har nu tilset malerierne og lige nu afventer vi 
en rapport på, om der kan gøres noget og i givet fald 
hvad, for at bevare dem. Ovenstående er langt fra en 
hverdags hændelse og lidt specielt.

I skrivende stund har vi haft det sidste menigheds-
rådsmøde inden vi skal konstituere os på ny.

Vores kasserer Anni Hoxer, er såmænd blevet valgt 
ind i provstiudvalget, det bliver man da lidt stolt og 
glad af, tak fordi vi har mennesker som Anni der gør 
et stort stykke arbejde i den frivillige sags tjeneste.

Siden sidst har jeg smagt de bedste hjemmebagte 
kanelsnegle, og den opskrift har jeg fået lov at dele.
Dej: 2 dl mælk, 40 g gær, 2 æg, 600 g mel, 50 g sukker, 
½ tsk. kardemomme, 200g smør.
Remonce: 150 g smør, 200 g brun farin, 2 spsk. kartof-
felmel, 4 tsk. kanel.
Dejen rulles tyndt ud, ca. 50x30 cm, remonce smøres 

jævnt ud, rulles til en stram pølse og skæres i 16-20 
lige store stykker. Stilles på en plade og hæver i ca. 10 
min. Bages i forvarmet ovn v 200 grader i 10-15 min. 
Pyntes med glasur.

Med denne hilsen ønskes I en glædelig 
jul og godt nytår.

Formand  
Suzanna Child

Så er efteråret/ vinter over os med blæst og regn, samt 
forhåbentlig snart sne, med et ønske om en hvid jul.

Sensommeren og efteråret har været præget af flere 
aktiviteter, og projekter i og omkring Vorupør kirke.
Størst af dem alle har været fejring af Torbens 25-års 

jubilæum d. 15 oktober. En dejlig dag med mad, 
hygge og festlige indslag – håber Torben havde en 
dejlig dag. 

Nok engang stort og hjertelig tillykke til Torben, og 
håber vi må beholde ham mange år endnu. 

Vang

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
18. januar og 22. februar

Vang menighedsråd: Bagerst fra venstre næstformand 
Thomas Bang Kristensen, kirkeværge Bent Tingstrup 
Kristensen, kasserer Anni Hoxer, foran fra venstre 
formand Suzanna Child Andersen, kontaktperson 
Tove Louise Nielsen.
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Og kedeligst af dem alle er hærværk på den gamle 
kirkegård. Mig meget uforstående at nogle mennesker 
kan more sig over at ødelægge gravfreden og stjæle 
derfra. Sagen er meldt til politiet. Men desværre ingen 
vidner herpå. 

På bygningsområdet har vi været ved at få bygget et 
materielskur på kirkegården, så alle maskiner kan stå 
varmt og tørt og holde mange år endnu. 

Kirkecentret er blevet efterisoleret og malet og står 
nu igen flot og indbydende. 

VEJRHANEN er endelig blevet renoveret, (det var et 
kugleleje, som var rustet til) Den er nu lavet i rustfrit 
materiale, så nu håber vi den holder i  de næste 
mange år.

Tak for alle som har tilkendegivet deres observationer 
om, at den ikke virkede, det er da tegn på, at det er et 
vigtigt symbol i Vorupør og på kirken. 

Igen vil jeg nævne kirketorvet, hvor det nu ser ud til 
at vi begynder at arbejde mere målrettet på, at pro-
jektet kan skydes i gang – tør ikke spå om tidspunkt, 
men håber i de næste 1-2 år. Vores kirke bliver stadig 
meget besøgt, og vi glædes over, at der er så stor en 
interesse, så derfor vil vi også gerne have forskønnet 
området omkring kirken.

Der er møde med vores nye provst Lisbeth Damgren 
om dette den 9. november – så er vi forhåbentlig 
meget klogere. 

I efteråret er der planlagt sogneeftermiddage den 1. 
torsdag i hver måned med forskellige tema. Vi holder 
ligeledes traditionen med Mortensaften den 11. no-
vember og håber mange vil deltage denne aften.

Året sluttes af med Lucia optog og juletræsfest sam-
men med børnehuset søndag den 5. december. Vi 
glæder os til at genoptage dette igen. Altid hyggelig 
med glade børn og forældre. 

Sidst, men bestemt ikke mindst er der gudstjeneste 
juleaften kl. 14.30 – hvor vi har en gæstemusiker på 
saxofon. 

Rigtig gode vintermåneder og glædelig 
Jul til jer alle.

Formand  
Lone Toft 

Menighedsrådsmøder 
Torsdag 3. februar kl. 17.00 - Tirsdag 1. marts 
kl. 17.30 - Torsdag 7. april kl. 17.00

Vi kan se tilbage på en sommer, hvor rigtig mange 
turister har besøgt vores kirke – både til gudstjene-
sterne, men også i ugens løb når de er kommet forbi 
kirken. Det er dejligt, at mange er interesseret i netop 
den historie, som vores kirke fortæller.
Af afholdte arrangementer, vil jeg nævne en enkelt. 
Koncerten med »SaxTalk« blev en fantastisk ople-
velse. De 4 saxofoner »talte sammen« med stor humor 
og dygtighed for en næsten fyldt kirke, og alle kunne 
gå hjem med dejlige toner i ørerne og en stor ople-
velse rigere. 
En næsten fyldt kirke var der igen til foredraget af 
Gunnar Ørskov – »Hellere dø af grin end af stress«. 
Et foredrag fyldt med dagligdags betragtninger og 

morsomheder, hertil et meget opmærksomt publi-
kum, der nemt kunne få et billigt grin af sig selv.
Igen gik vi opløftede fra kirken.
Vi har netop fået bevilliget penge, så fugerne mellem 
kirkens kvadersten kan udskiftes. Ved sidste provste-
syn, blev det karakteriseret som en vigtig opgave, og 
det er første skridt i en udarbejdet plan på tre dele, vi 
nu er startet på – og det mindst omfattende. (De to 
andre er dels renovering af klokkekammen, samt 
omsætning af en del af nordmuren).

Vester Vandet

Fortsættes på næste side

SaxTalk
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Spejdernyt 

Hos spejderne har vi haft et travlt efterår. Vi er 
blevet en del flere, herligt. Til vore møder myldrer 
det rundt med en masse glade spejdere, så aktivi-
teterne er i top. For at få rigtig begyndt efter som-
merpausen, havde vi indbudt alle Vandet spejdere 
med søskende og forældre til en orienteringsaften, 
hvor vi fortalte om årets program m/m. 78 mødte 
op, så vi rykkede op i Sognegården. Anden afdeling 
af oprydningen ved solcelleparken i Tved mang-
lede vi, så den opgave blev løst midt i september.

Her i efterår har vore spejdere været på efterårsløb. 
De store var i Vestervig og de små i Hørdum. 
Begge løb var super gode og vore spejdere kom 
hjem med fine placeringer.

Ellers er vores julestue ved at banke på. Her i no-
vember måner kommer vore spejdere rundt for at 
sælge lodsedler, håber I vil tage godt imod dem. 
Ellers er det 1. søndag i Advent vi har årets JULE-
STUE i Vandet Sognegård. Her vil »Det grønne 
Hjørne« bugne af kranse, dekorationer og andet 
julepynt. Basaren vil være klar med masser af ge-
vinster og Spejdercafeen byder på hjemmelavede 
æbleskiver, gløgg, kaffe og te. Tombolaen vil »næ-

sten« give gevinst hver gang. Det er en eftermiddag 
du ikke må gå glip af.

Følg med på vores Facebook side: Spejderne Van-
det.

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

28. november: Vandet spejdernes Julestue kl. 13-
16, for alle.

8. december: Juleafslutning for alle spejdere.

Glædelig jul og godt Nytår til alle.

5. januar starter vi op igen efter julepausen.

9. januar: Nytårs parade 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                                                          

Fortsat fra forrige side

Vores graver, Morten, har været i fuld gang med vin-
terpyntning på gravstederne og går du en tur på kir-
kegården her i december, kan du opleve den smukke 
pyntning.
Biskop Henning Toft Bro har valgt at gå på pension 
og et af efterårets spændende udfordringer har været 
valg af ny biskop. Der har været en del møder, hvor 
vi har kunnet møde de tre kandidater – og valget faldt 
på Thomas Reinholdt Rasmussen.
Julen nærmer sig – med de mange traditioner vi hver 
især har. Kirkens traditioner kan bl.a. byde på vores 
julekoncert, samt julegudstjenesten, som for mange 

er en del af juletraditionerne. Dejlige traditioner, hvor 
vi mødes om gode oplevelser.
Vester Vandet Menighedsråd ønsker 
alle en glædelig jul og et godt nytår.

Formand 
Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder 
27. januar og 24. februar kl. 16.45
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Bibelstudie
Tirsdag den 1. februar  
Bibelstudie hos Aase og Hans, Tvorupvej 54.

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

V A N G  -  T V O R U P  -  V A N G S Å

2. tim. 4,3-4: »For der vil komme en tid, da folk 
ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig 
lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det 
kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til 
sandheden og slå sig på myter.«

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.

Møder i missionshuset
Onsdag den 29. december.  
Julefest ved Henrik Dideriksen, Skive.

Bedeallianceuge fra den 10. til 14. januar
Alle aftner afholdes i missionshuset Hellebjerg 1, 
sammen for Hundborg-Jannerup og Vang- 
Tvorup og Vangså. Alle er velkommen.
Lørdag den 22. januar 
Kredsdag i Thisted ved Bjarne Klitgaard.
Torsdag den 27. januar 
Samfunds generalforsamling ved Henning 
Filipsen, Kolby. 

Missionsuge
Mandag den 7. februar.  
Misionær Henrik Jørgensen, Mors.
Tirsdag den 8. februar 
Kurt Hjemdal, Norge.
Onsdag den 9. februar 
Kurt Hjemdal, Norge.
Torsdag den 10. februar 
Kurt Hjemdal, Norge.
Fredag den 11. februar  
Missionær Bjarne Hvidberg, Hodde.
Lørdag den 12. februar  
Missionær Bjarne Hvidberg, Hodde.

Torsdag den 3. marts 
Kredsmøde i Thisted missionshus. Program 
kommer senere.

V E S T E R  VA N D E T

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

Vandet-Skinnerup  
KFUM & KFUK
5. januar: Møde kl. 19.30 hos Conny Poulsen, 
Grønningen 6, 1. th., Thisted.
21. januar: Nytårskur kl. 18.00 hos Ellen og  
Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup.
2. februar: Møde kl. 19.30 hos Lissy og  
Aage Bang, P.L. Halds Vej 11, Thisted.
25. februar: Generalforsamling kl. 19.00 hos 
Egon Madsen, Søholtvej 4, Vester Vandet.

2. marts: Møde kl. 19.30 hos Helle og Poul Al-
fred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
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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

Josefine Andersen
finet2003@ 
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 Toft 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

Thomas Bang 
Tlf. 28 22 81 06
Nimbus_52@ 
hotmail.com 

Lene Thomsen
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 
egebaksandevej4@
gmail.com

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

Allan Thinggaard
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 marts, april og 
maj bedes indleveret til Lene Dahl, hund-
borgkirkekb@gmail.com – allersenest 30. 
januar kl. 10. Bladet omdeles i uge 10 og 
gælder frem til og med uge 23. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at forkorte og redi-
gere indsendte indlæg.

Niels Thormod
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 gift, men enige om fælles forældre-
myndighed, kan de inden for de første 14 dage efter 
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndig-
hed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles fa-
derskabssagen i statsforvaltningen.

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

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

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

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

Sognepræst Anne Marie Nande Kraft 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træffes ikke mandag

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

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
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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
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1 = Julekoncert
2 =  Lucia, familiegudstj.,  

juletræet tændes udenfor

3 = Lucia og juletræsfest 
4 =  Nytårsaftensgudstj. for hele pastoratet
5 = Konfirmanderne medvirker

6 = Musikgudstjeneste
7 =  Fastelavns- og familiegudstj.
8 = Kirkebil

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
November
28. nov. 1. s. i advent 15.00 AMN2 10.30 HSK
December
05. dec. 2. s. i advent 19.00 1 13.00 AMN3 10.30 HSK
07. dec. Tirsdag 19.00 1

12. dec. 3. s. i advent 09.30 AMN8

14. dec. Tirsdag 19.00 1

19. dec. 4. s. i advent 10.30 HSK 19.00 1

24. dec. Juleaften 15.00 AMN 13.00 HSK 13.30 AMN 14.30 HSK 16.00 HSK
25. dec. Juledag 10.30 AMN8

26. dec. 2. juledag 10.30 HSK8

31. dec. Nytårsaften 14.00 AMN4,8

Januar
01. jan. Nytårsdag Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
02. jan. H.3.k. søndag 10.30 AMN8

09. jan. 1. s. e. h.3.k. 14.00 AMN 10.30 AMN
16. jan. 2. s. e. h.3.k. 14.00 AMN5,8

23. jan. 3. s. e. h.3.k. 10.30 HSK8

30. jan. 4. s. e. h.3.k. 10.30 HSK6,8

Februar
06. feb. S. s. e. h.3.k. 10.30 HSK6,8

13. feb. Septuagesima 10.30 AMN
20. feb. Seksagesima 14.00 AMN 10.30 AMN
26. feb. Lørdag 09.30 AMN7

27. feb. Fastelavn 13.00 AMN7 10.30 HSK
Marts
06. marts 1. s. i fasten 10.30 AMN8

13. marts 2. s. i fasten 14.00 HSK 10.30 HSK
AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard
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