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RENOVERING AF KIRKEDIGE I VESTER VANDET - SIDE 2-3

PÅ DEN ANDEN SIDE...

Renovering af kirkedige
Mange af vore danske kirker og kirkegårde er fyldt
med historie.
Historie der sender os en hilsen fra svundne tidsaldre
– tidsaldre med andre skikke og traditioner end dem
vi kender til i dag.
Det første vi møder, når vi kommer til vore landsbykirker er kirkediget.
Måske tænker vi ikke noget særligt over det – måske
er det bare et sted vi passerer for at komme til kirken
eller kirkegården. Måske forundres vi over de mange
Vest-kirkediget

forskellige sten, der er dannet for millioner af år siden
med deres forskellige former, farver og mønstre – og
hvor hver sten er unik.
Måske undres vi over det grove bygningsværk et stendige er – hvilken teknik skulle der til for at transportere og placere de kæmpe sten - uden brug af de
stærke maskiner, vi gør brug af i dag?
Det nye syd-kirkedige inspiceres

Selvom stenene er store og tunge, kan rødder, regn,
frost og bevægelse i undergrunden over tid påvirke

Syd-kirkediget
før renovering
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ved Vester Vandet Kirke
stabiliteten imellem dem, og de kan begynde at rulle
ud, hvilket ikke gør bevægelserne i diget mindre.
Ser vi på kirkedigernes historie kan de spores tilbage
til 11-1200 tallet, hvor også rigtig mange af vore landsbykirker er bygget.
Digerne havde oprindeligt to formål. De var med til
at sætte skel mellem indviet og uindviet jord.
I starten gravede man volde, og kastede jorden op i
diger, men man fik brug for at forstærke digerne, så
man kunne holde kirkegården fri for »fæ, øg og svin«
som strejfede rundt.

for at skulle renoveres. For år tilbage blev øst- og vest
digerne sat om. For et par år siden fik vi norddiget
repareret. Diget mod syd er nu undervejs.
Vi kan nu igen glæde os over, at kirkedigerne danner
en pæn afgrænsning rundt om kirkegården ved Vester
Vandet Kirke.
Syd-kirkediget under
renovering

Man brugte det materiale der var omkring kirken –
marksten, afhug fra kvadersten, mislykkede sten fra
fra kirkebyggeriet, og i midten af digerne flinte- og
sten ral fra markerne omkring til at dræne og stabilisere diget.
Digerne blev brudt af åbninger/låger som vendte mod
de fire verdenshjørner, så alle havde nemt ved at
komme ind. En af lågerne var ekstra bred, så ligfølger
og processioner kunne passere.
I Vester Vandet har vi i menighedsrådet inden for de
seneste år talt en del om vore kirkediger, da de stod
Venlige hilsner
Ruth Jeppesen
Syd-kirkediget
efter renovering
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Kirken i det lokale
Når man kører gennem det danske
landskab, så kan man kun glædes
over kirkerne, der ligger som lysende øer midt i det hele. Det er en
skøn sammenblanding af kultur og
natur. Og kirkens bygninger taler
til os om, at her var nogen, der
ville mere end dagen og vejen. Midt
i et sommergrønt landskab kan en
kirke lyse op som en påmindelse
om det, der er større.

Det er også her, vi kommer hen, når
vores børn kommer til verden og
skal døbes. Det er her, vi bliver viet
til hinanden, og det er her, vi tager
afsked med vore kære. I en sammenhæng, der sætter os ind i en
helhed, der er større end hvad vi
gør den til. En sammenhæng med
trøst og storhed.
Kirken er et holdepunkt
Den lokale kirke er ofte et holdepunkt, og når man kan se den, så
ved man, at man er ved at være
hjemme. Da mine børn var små,
og vi skulle besøge familie ved
Limfjorden, så lød det tit fra bagsædet efter et par timers kørsel: »Vi
kan se kirken!«. Så vidste vi, at vi
var ved at være fremme.
Og kirken er naturligvis ikke kun
den ydre bygning. Der sker noget i
den. Siden jeg blev præst i slutningen af sidste årtusind og til i dag,
er der sket meget i folkekirken.
Folkekirken er ofte ikke kun gudstjenesten om søndagen, men er
også aktiviteter for alle aldre spredt
over hele ugen. Men søndagens
gudstjeneste er omdrejningspunktet. Hvis den ikke er, så mister de
andre ting deres kraft og styrke.
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Det er jo ikke en selvfølge, at kirkerne er der. De skal bruges og

Biskop Thomas
Reinholdt Rasmussen
Foto: Lars Horn

anvendes. Heldigvis bliver de også
det. Men samfundet er som altid i
forandring omkring os, og folkekirken er naturligvis en del af
denne forandring. Det betyder, at
tingene ikke altid er som de altid
har været. Men vi skal altid lave
ændringer med det lokale for øje:
hvordan er folkekirken bedst muligt til stede lokalt i de betingelser,
der er nu? Det er det spørgsmål, vi
altid skal holde os for øje. Hvis
folkekirken bliver en fjern størrelse,
så dør den. Folkekirken lever i det
lokale.
Så nogle gange må man ændre for
at bevare, men det må altid gøres
med den lokale tilstedeværelse for
øje.
Folkekirken skal alle steder lyde af
den forkyndelse, at evangeliet er
større end os. Da kvinderne påskemorgen kom til graven, kom de
derud, fordi de troede, at ham de
elskede var død. Men ordet lød, at
han var opstanden. Han var op-

standen på trods af hvad de troede.
Evangeliet er altid større end os, og
kan give os nyt på trods af vores tro.
Det er selve storheden.
Derfor trives friheden også i kirken. Her er intet krav om at være
på en bestemt måde, for det var
ikke en bestemt måde, der gjorde
graven tom påskemorgen. Det sker
som sagt på trods af os.
På gensyn i Vorupør Kirke
Søndag d. 12. juni glæder jeg mig
til at besøge jer og holde gudstjeneste i den smukke Vorupør Kirke.
Aalborg stift er et vidt favnende
stift, der rækker over både geografi, kirkelige og folkelige forskelle. Men vi er sammen om at
være kirke alle vores forskelligheder til trods. Det er en glæde at
køre gennem stiftet, se alle kirkerne
lyse op med liv og glæde, og ikke
mindst besøge kirkerne. På gensyn.
Thomas Reinholdt Rasmussen,
biskop over Aalborg Stift
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Pastoratskalender

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

Tidspunkt

Arrangement

Sted

29. marts

19.00

Operaaften i Vorupør

Vorupør Kirkecenter

30. marts

9.30

Sogneformiddag

Vester Vandet Konfirmandstue

6. april

19.00

Sangaften

Hundborg Sognehus

17. april

9.00

Musikgudstjeneste

Vester Vandet Kirke

17. april

10.30

Musikgudstjeneste

Vorupør Kirke

17. april

10.30

Land og Havkoret

Hundborg Kirke

21. april

17.30

Stjernestund

Hundborg Kirke/Sognehus

27. april

9.30

Sogneformiddag

Vester Vandet Konfirmandstue

1. maj

10.00

Konfirmation

Vorupør Kirke

4. maj

19.00

Sangaften

Hundborg Sognehus

8. maj

10.00

Konfirmation

Hundborg Kirke

13. maj

10.00

Konfirmation

Vang Kirke

19. maj

19.30

Koncert: Vi synger foråret ind med
Land & Havkoret

Vester Vandet Kirke

5. juni

10.30

Land og Hav koret

Vorupør Kirke

6. juni

11.00

2. pinsedag for Thisted provsti

Førby Sø

12. juni

10.30

Biskop Thomas R. Rasmussen

Vorupør Kirke

Opera-aften i Vorupør Kirkecenter
Tirsdag den 29. marts kl. 19 -21.30 i Vorupør Kirkecenter indbyder vi til Opera-aften

Denne aften vises Giacomo Puccinis
opera »TOSCA«, som er en opera i
tre akter komponeret i 1900. Handlingen foregår i Rom i år 1800.
Tidligere organist i pastoratet, Thomas Olesen, introducerer forestillingen, og der serveres ost og rødvin.
Vi begynder kl. 19 med, at Thomas
Olesen giver en introduktion til de
første to akter, og så ser vi dem.
Derpå en pause ca. kl. 20.10, hvor der

serveres ost og rødvin. Under pausen
kan der stilles opklarende spørgsmål
om de to akter, vi lige har set.
Thomas vil også fortælle om den
sidste akt, og vi vil begynde at se den
ca. 20.45.
Det er gratis at deltage.
Enhver er velkommen til Opera i
Vorupør!
Med venlig hilsen
Vorupør Menighedsråd
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Minikonfirmander i 3. klasse

Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester
Vandet pastorat tilbyder alle børn som går i 3.
klasse fra de 5 sogne til at gå til minikonfirmand
i Hundborg Sognehus. Det foregår om torsdagen.
Første gang er torsdag d. 10. marts og sidste gang
er torsdag d. 5. maj.
Minikonfirmand begynder når børnene får fri
fra skolen.

De tilmeldte børn fra Sjørring Skole tager bussen
til Hundborg Sognehus, når de har fået fri fra
skole. Menighedsrådet betaler for busbilletten,
hvis barnet ikke har et buskort.
Forældrene sørger selv for hjemtransporten.
De tilmeldte børn fra Hundborg Friskole bliver
afhentet med bus, når de har fået fri fra skole.
Forældrene sørger selv for hjemtransporten.
Vi slutter hver gang klokken 15.45.
Forældre er velkomne til at ringe eller maile til
mig og jeg kan sende jer en tilmeldingsseddel.

Tilmeldingsseddel kan også downloades via
pastoratets hjemmeside – www.hjvvvv-kirker.dk
Tilmeldingsseddel afleveres den første gang 10.
marts.
Med venlig hilsen
sognepræst Helle Sommer
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk

Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag d. 30. marts kl. 9.30

»Musikken i og omkring os – Musikterapi som behandlingsform«
Da der var morgensang på tv, mærkede mange, at musikken
skabte glæde og en fornemmelse af fællesskab – selvom det var hver for sig.
Det overraskede ikke musikterapeuterne og forskerne på Aalborg Universitet, der siden 1982 har forsket i hvordan musikken påvirker os mennesker,
og hvordan musikterapi kan benyttes som behandling. Eksempelvis kan det
at synge en sang skabe nærvær og genkendelse hos mennesker med demens.
Under genoptræning er musikterapi med til at opretholde eller genetablere
psykiske og fysiske færdigheder. Musikken kan også være en måde for os
alle at dele følelser med hinanden, det kan være vejen ud af psykisk isolation og kan endda give smertelindring hos døende.
Karen Bjørnskov er musikterapistuderende på Aalborg Universitet. Hun
Karen Bjørnskov
vil give et kort overblik over, hvad forskningen viser om musikterapi og
dele egne erfaringer med musikterapi i praksis – og så skal vi selvfølgelig også synge sammen.
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Babysalmesang - 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 forskellige kendte salmer, mens vi nu
og da gør brug af fagter.

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 farvede chiffontørklæder.

Udover at hjælpe dig til bedre at
kunne huske teksten, ja, så bevirker
fagterne, du/jeg viser, også øjenkontakt med din baby. Vi tager
også indimellem et par lette dansetrin med baby på armen, mens vi
synger.
Vi slutter af med at vugge babyerne
i lagner til en vuggesang. Til sidst

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

bler, xylofon og vindklokke, som
tilsammen skaber 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 sangpædagog 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)

Sangaftner

i Hundborg Sognehus
maj
6. april og 4.
Pause
pt.
Opstart 7. se

I Hundborg Sognehus
2+4 mandag i hver måned 19-21
Har du lysten og glæden ved at
strikke / hækle / brodere

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

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
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Påsken 2022

Kirkens højtid – påske i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet
Skærtorsdag
Langfredag
Påskesøndag
Påskesøndag
Påskesøndag
Påskesøndag
2. påskedag

kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.30

i Jannerup Kirke
i Vester Vandet Kirke
i Hundborg Kirke – Med Land- og Havkoret
i Vorupør Kirke – Musikgudstjeneste
i Vang Kirke
i Vester Vandet Kirke – Musikgudstjeneste
i Vorupør Kirke

Musikgudstjenester
Påskedag d. 17. april

Vester Vandet Kirke kl. 9.00
Vorupør Kirke kl. 10.30
Medvirkende: Kirkesanger Josefine fra
Vorupør Kirke og kirkesanger Amalie fra
Vester Vandet Kirke.
Med venlig hilsen
Vester Vandet og Vorupør menighedsråd
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Amalie

Josefine
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»Land & Hav-koret«
- At synge gør én glad

Vi er ca. 15 sangere, der synger på skift i såvel Hundborg som Vorupør torsdage fra kl. 19-21. I Vorupør
Kirkecenter synger vi som regel 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). Kl. 20 holder vi en kort pause, hvor vi
sammen nyder vores medbragte te/kaffe.
Vær med til at synge lettere to- eller tre-stemmige
sange efter tekst (eller efter noder, hvis ønskes):
• Årstidssange fx højskolesange, nye (og gamle) salmer
året rundt fx til højtiderne, rytmiske sange, kort sagt
sange om alt det, der giver livsglæde året rundt.

LYKKEN ER
AT SYNGE
I KOR

• Vi medvirker 3 gange i
forårssæsonen, i en af
5 ud af 15 sangere i
de 5 kirker (se gudstjeLand & Hav-koret
nesteplanen). I efteråret
har vi medvirket ved
høst, Alle helgen samt Salmemaraton.
NB: Flere sangere er velkomne – ikke mindst mandlige sangere. Send en
SMS, hvis du har lyst til at være med.
Hilsen organist, Anna Ploug Isaksen, mobil 25 84 67 29

Babysalmesang

5 torsdage fra kl. 10.00 – nu med nye datoer!
Kære forælder med baby. Er du mon interesNæste datoer:
seret i at deltage i babysalmesang med din baby?
21. april · 28. april
Sidst har vi været et hold i Hundborg Sognehus
5. maj · 12. maj
og dernæst i Vorupør Kirkecenter. (Det kunne
19. maj
på sigt også foregå i Vester Vandet).
Jeg indretter mig efter næste »babyboom«. Så ring/send en SMS til mig
på mobil 25 84 67 29. Der kan være op til 6-7 babyer på holdet. Fortæl
det gerne om tilbuddet til nogen, du kender, der har fået baby.
NB: Det er for babyer, der ikke har nået den AKTIVE kravlestadium. 
Med venlige hilsner Anna Ploug Isaksen, organist i 5-Stjerne-kirkerne
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Foredraget med

UDSAT!

Kai Hartmeyer

At synge i
Juniorkoret
- er det mon
noget for dig?

som blev annonceret
i sidste kirkeblad,
er udsat til efteråret.

Thy Folklores optræden,
som blev annonceret i
sidste kirkeblad, er
UDSAT!
udsat til efteråret.

Går du i 4. til og med 8. klasse? Så mød op i
Sognehuset i Hundborg onsdage kl. 14.30-16.00.
Det første kvarter arbejder vi med ★ noder og
★ rytmer. Kl. 14.45 får vi sammen en forfriskning: saft og boller. Kl. 15-16 øver vi vore sange.
(Vi medvirker 3 gange i foråret fx til fastelavn
– (se gudstjenesteplanen)
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

Vi mødes til
gudstjeneste
på Solgården
Torsdage kl. 14.30

Bagefter hyggeligt kaffebord!
10. marts:

Anne Marie Nande

24. marts:

Anne Marie Nande

7. april:

Anne Marie Nande

28. april:
5. maj:
19. maj:
2. juni:

Helle Sommer
Anne Marie Nande
	Udgår på grund af
præsternes stuidetur
Anne Marie Nande

Vi glæder os til at se dig på Solgården!
Med kærlige hilsner
Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete
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»Stjernestund«
Hundborg Kirke torsdag d. 21. april kl. 17.30

»Stjernestund« er en kort Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten i Hundborg Kirke er der aftensmad
i Hundborg Sognehus fra ca. kl. 18.00-19.00.
Arrangementet henvender sig til alle med bopæl i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet pastorat.
Ønsker man at deltage i aftensmaden som er gratis, skal man
tilmelde sig.
Tilmelding: Sognepræst Helle Sommer, 21 38 86 65 eller
hsk@km.dk – senest 19. april.
Vi håber at se mange børn, forældre, bedsteforældre.
Med venlig hilsen Hundborg-Jannerup-VangVorupør-Vester Vandet pastorat

Sogneformiddag i Vester Vandet
Velkommen til sogneformiddag i Vester Vandet
konfirmandstue onsdag d. 27. april kl. 9.30
Vi begynder med kaffen. Det er gratis at deltage.

Salme- og sangformiddag
Denne sogneformiddag 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 sogneformiddag.
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5-stjerne-pastoratets
konfirmander 2021-2022
KO N F I R M A T I O N
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•
•
•
•
•
•

★ Vorupør Kirke

Anne Marie Kaupenjohann Brusgaard
Pernille Yde Brusgaard
Marie Munk Iversen
Stine Munk Iversen
Petrine Margrethe Møller Larsen
Katja Immersen Wahlstrøm

Konfirmation i
1. maj kl. 10:

•
•
•
•

★ Hundborg Kirke

★ Vang Kirke

Maja Bangsgaard Christensen
Caroline Schultz Holmen 		
Emma Norman Jensen 		
Arun Kami 				
Carl Valdemar Vestergaard Kristensen
Malte Nielsen 				
Natasja Thorhauge Nielsen 		
Amalie Thinggaard Immersen Poulsen

Emma Munk Bidstrup
Sofie Hvass Jensen
Cecillie Lemvig Jensen
Oliver Frimoth Munk Nielsen

Konfirmation i
13. maj kl. 10:

•
•
•
•
•
•
•
•

Konfirmation i
8. maj kl. 10:

KO N F I R M A T I O N
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Thisted Provstis store
2. pinsedags gudstjeneste
holdes i 5-stjerne-pastoratet
Mandag 6. juni kl. 11

Ved smukke Førby Sø, naturskønt beliggende mellem Hundborg og Vorupør,
adgang fra Vorupørvej 267.
Medvirkende: Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor, Thisted Provstis Kantori, Thisted FDForkester, provstiets præster, prædikant Steffen Bang Kristensen, spejdere, FDF’ere og frivillige.
Hjertelig velkommen!
Husk: Ta’ picnic-stol, hat, kurv og smil med
Der vil også være
servering af kaffe og
kage og mulighed
for hyggeligt
samvær i
det grønne.
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I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til Vorupør Kirke.
Med pinsehilsner fra udvalget

AKTUELT

Mød din nye biskop

Vi har inviteret Thomas Reinholdt Rasmussen
til at holde gudstjeneste hos os. Glædeligt har
biskoppen takket ja.
Hvornår: Trinitatis søndag 12. juni kl. 10.30
Hvor: Vorupør Kirke

FOTO: LARS HORN

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen besøger vores pastorat
for første gang som
biskop.
Det må du ikke gå glip
af, det er lige til kalenderen!
Med venlige hilsner
menighedsrådene i Hundborg-JannerupVang-Vorupør-Vester Vandet

Indskrivning for
konfirmander 2022

Kom forbi et kvarters tid en af de to dage,
du vælger selv, og bliv indskrevet til
konfirmandforløb 2022-23.
• Onsdag 22. juni kl. 16-18
• Torsdag 23. juni kl. 16-18
Jeg ser frem til at møde jer.

Konfirmationer 2023
★
★
★
★

Hundborg 14. maj 2023
Vang 5. maj 2023
Vorupør 7. maj 2023
Vester Vandet 5. maj 2023
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SET & SKET

JULEDRYS OG JU
SYNG JULEN IND I HUNDBORG

BØRNEHAVEN TIL JULEGUDSTJENESTE
»Er det ikk’ snart jul«, sagde børnene. De beundrede
adventskrans og juletræer, hørte julefortællingen.
Præsten fortalte om julehjertet. Det største HIT var
et JULEKRYBBESPIL fra Vorupør. Mange tak til
Inger i Vorupør, som lånte os krybbespillet!

En gang i dekaden kan man forvente besøg af Drenge-Mandskoret i ens kirke. Dette skete op til jul i
Hundborg, efter at det var blevet udskudt et år pga.
corona. En kæmpe stor oplevelse. Selvom antal besøgende pga. corona ikke kunne være maksimalt, og
der også måtte vises coronapas for at komme ind, var
der ikke noget at tage fejl af, kirken var fyldt af begejstrede folk, og Drenge- Mandskoret levede fuldt ud
op til deres høje niveau. En uforglemmelig decemberaften i Hundborg Kirke. TAK TAK TAK!

FØRSTE ADVENT I HUNDBORG
MED KOR, JULETRÆ OG ÆBLESKIVER

Minna fra Juniorkoret var luciabrud. Kirke og kor sang,
mens det nye kirkeår tog sin begyndelse.

Folk stimlede sammen for at se byens juletræ blive tændt.
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SALMEMARATON I HUNDBORG KIRKE
Organist Anna samt Annemieke på tværfløjte stod for skøn musik ved Salmemaraton i Hundborg. Dertil sang hele tre kirkesangere fra pastoratets fire kirker
sammen, og som prikken over i’et
havde vi Land- og Havkoret med.
En absolut dejligt oplevelse, når
hele pastoratet står sammen.
Katja fra Hundborg sørgede oveni

for småkager passende til sangenes
tema: Tro, håb, kærlighed.
Se fotos og bliv læk
kersulten!

SET & SKET

LEGLÆDE 2021
UKRAINSK BESØG I HUNDBORG
I love you! En oplevelse for livet. Fest, fest, fest! Vi tager hatten af for de ukrainere. De gjorde det blændende.

50-års jubilæum for
konfirmander fra Vester Vandet

Lørdag den 11. september var en skoleklasse årgang
1963 – 1970 fra Vandet skole – med lidt corona-forsinkelse, samlet for at fejre, at de for 50 år siden blev
konfirmeret i Vester Vandet Kirke. Konfirmationen
fandt sted den 12. april 1970 ved daværende præst Kaj
Lyksholm. Dagen startede da også i kirken, hvor billedet er taget. Efter en god snak om gamle dage, gik
turen til konfirmandstuen. Denne var for de fleste
ikke genkendelig, da konfirmandstuen for få år siden
blev udvidet og renoveret. Til gengæld blev de ophængte konfirmationsbilleder nøje studeret. Turen gik
videre til den nedlagte Vandet Skole, hvor der virkelig

blev drøftet minder, som gav anledning til grin og
latter. Dagen fortsatte hos Ruth Jeppesen, hvor der
blev spist, snakket og hygget, og for manges vedkommende var det 40-45 år siden man sidst var mødtes,
så meget skulle vendes. 
Hanne Bang

På billedet ses: Preben Bang Nielsen, Claus Kappel,
Ruth Jeppesen (Eriksen), Ingelise Kristiansen (Hansen),
Anders Pedersen, Karin Dahlgård, Hans Bådsgård
Jensen, Anette Vilsbøl Nielsen.
Fraværende var: Else Marie Sørensen (Jensen), Ingrid
Lyksholm Djernes og Evald Lyhne Jensen.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Hej kirkebladslæser! Glæd dig!
Se de nye film på kirkerne hjemmeside
www.hjvvvv-kirker.dk
Tage klipper snoren i Jannerup i
»Indvielse af Klitheden i Jannerup« og
»En aften på Jannerup Kirkegård«

Hundborg og Jannerup
På grund af coronaen har vi haft en meget stille periode med få arrangementer og en del aflysninger,
ligesom julegudstjenesterne bar tydeligt præg af
pandemien. Men i skrivende stund er restriktionerne
netop blevet ophævet, så skal vi ikke aftale, at nu er
det forår i Danmark??

konsulenten vil fremlægge planerne med flere temaområder og forklare plante, træ og farvevalg.

Vi har nu definitivt opgivet at etablere skovkirkegård
i området nord for den gamle kirkegård. Meget friplads på kirkegårdene og mange urnebegravelser har
gjort det umuligt at få det godkendt længere oppe i
systemet. Til gengæld bliver den etableret på den nye
kirkegård, hvor vi har samarbejdet med en konsulent,
der har udarbejdet en udviklingsplan, som pt. er til
godkendelse i alle instanser. Foreløbigt går det meget
godt og vi vil senere invitere til en sogneaften, hvor

Thy Folklore og Kai Hartmeyer er udsat
til efteråret.
Formand Tage Østergaard

Vi bruger vinterperioden til at få personalet på kurser,
så de hele tiden er opdateret.
Aktuelt har vi planer om at få lys på
Jannerup kirke i de mørke timer.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag 8. marts, tirsdag 12. april,
tirsdag 10. maj og tirsdag 14. juni kl. 17.00

Vorupør
Så er vi i gang med et nyt og spændende år. Håber
inderligt den bliver mere åben til alle de arrangementer vi gerne vil afholde og at vores samfund kommer
til at fungere optimalt og normalt igen.
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I skrivende stund er vi på vej til en hverdag uden
restriktioner og det er med stor glæde jeg kan skrive
om nogle af de kommende arrangementer vi har
planlagt. De er alle ligeledes omtalt andet sted i bladet.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Vi vil igen prøve kræfter med en operaaften. Sidst for
3 år siden var det meget besøgt, og det håber vi igen
vil ske. Det er vores tidligere organist Thomas Olesen
som kommer og afholder denne aften. Han vil introducere og fremvise operaen »TOSCA« af Giacomo
Puccinis og menighedsrådet er værter med ost og
rødvin. Vi glæder os meget til denne aften og til at
hilse på Thomas igen.
Den 1. maj afholdes der konfirmation i Vorupør og
vi forventer, at det bliver med fuld kirke, uden nogen
former for restriktioner. Vi håber alle får en fantastisk
dag og vejrguderne er med os alle.
Den 12. juni har vi den store glæde at byde vores nye
biskop Thomas Reinholdt Rasmussen velkommen til
Vorupør kirke, hvor han har sagt ja til at afholde
gudstjenesten denne søndag. Vi glæder os meget til
denne dag og håber I gør det samme, og kommer og
deltager.
Vi er igen i gang med at arbejde intensivt med vores

nye kirketorv. Der er positive tilkendegivelser fra
vores provsti, til at vi kan arbejde videre med projektet. I skrivende stund har vi inviteret udvalget for
Erhverv-Klima-Miljø- og teknik fra Thisted kommune, til et møde, hvor vi vil introducere dem til
projektet og dermed en dialog om de ting, som kommer til at berøre det offentlige rum. Vi håber meget
på et positivt samarbejde og at vi kan informere
mere om det i næste blad.
I ønskes alle en dejlig og forrygende
forår med glade, og glædelige stunder.
Formand
Lone Toft

Menighedsrådsmøder
Tirsdag 1. marts, torsdag 7. april
og tirsdag 9. juni

Vester Vandet
Vi har igen måttet opleve en december og en juletid
med restriktioner – men heldigvis ikke så voldsom
som sidste år.

Vester Vandet
menighedsråd

Vi har haft begrænsninger på, hvor mange vi måtte
komme i kirken, og enkelte arrangementer er blevet
aflyst, men det er gået, og nu er de fleste restriktioner
på vej til at blive afskaffet. Vi håber, der bliver ro på
smittespredningen denne gang, og at vi alle vil fortsætte med at passe godt på hinanden.
I efteråret havde vi besøg af vores nye provst, Lisbeth
Damgren, til et menighedsrådsmøde. Hun blev vist
rundt i kirken, på kirkegården og i konfirmandstuen,
og vi havde en fin mulighed for, at fortælle om de
glæder og udfordringer vi har hos os. Det blev til en
god snak, hvor Lisbeth fik et billede af »vores sted«.
Det er ikke uvæsentligt, når vi skal have gang i forskellige opgaver ved kirken og på kirkegården.

iagttage et fint dige, når vi kommer ud af kirken og
ser ned mod søen.

Kirkediget mod syd er under reparation og det nærmer sig en afslutning. Vi glæder os til igen, at kunne

Med gamle huse er der altid noget at tage fat på. Til
Fortsættes på næste side
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Fortsat fra forrige side
april/maj skal en murer i gang med at reparere fugerne på kirkemuren mod syd. De fuger der ikke allerede er faldet ud, skal skrabes af, muren skal tørre
og fuges på ny, så regnvand ikke trænger ind mellem
de gamle kvadersten og videre ind i kirken.
For et par dage siden mødtes vi igen til Sogneformiddag. 20 mennesker var mødt frem – drak masser af
kaffe, spiste Ingers boller, snakkede og vi blev også
denne gang beriget med et meget spændende foredrag
– Esben Oddershede fortalte levende og engageret om
»Mands minde« – hans erindringer fra -50erne,
-60erne og -70erne. Alle er velkommen til disse formiddage, så hvis du alligevel går hjemme den sidste

onsdag i måneden, og du er til gode oplevelser og
hyggeligt samvær – så er du meget velkommen.
Dagene længes og alle ønskes et rigtigt
godt forår.
Formand
Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder
24. februar, 24. marts, 20. april og
2. juni kl. 17.00.

ARRANGEMENTER I MARTS - MAJ
V E S T E R VA N D E T

Spejdernyt
Hos spejderne er vi også godt i gang. Desværre
måtte vores julestue aflyses på grund af Coronaen,
men heldigvis fik vi solgt vore lodsedler. Stor tak
til alle jer der støttede os. Det nye år startede vi med
Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke. En god tradition
hvor vi først mødes til kaffe og rundstykker i spejderhytten inden vi tager i kirke med vore tre faner.
En lørdag i januar var alle ledere på 1. hjælps kursus,
så vi står godt rustet over for vore spejdere.
Ellers er det i år den store spejderlejr SL 2022 foregår på Hedeland ved Roskilde i den sidste uge i
juli. Forberedelser til lejren har stået på længe. En
lejr med over 40.000 deltagere et stort og herfra
deltager vi med ca. 20 spejdere.
Coronaen har vi haft som en skygge nu i mere end
to år. Vi har lært at spejderarbejde sagtens kan
dyrkes, dog på en anderledes måde end vi plejer.
Vi har holdt de fleste af vore møder udendørs. Det
at spritte af er blevet en naturlig ting og vi har passet på hinanden. I de to år er vores medlemstal
steget til det dobbelte, så i dag er vi langt over 30
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medlemmer. Vi glæder os til at komme ud at sejle
i vi vore kanoer og kajakker igen.
Program for den kommende tid:
Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholmvej kl. 17.15 til 18.45. Alle er altid velkommen.
8. marts kl. 19.00: Infomøde om SL 2022 i DDS
spejderhytten, Thisted.
2. april: Fælles weekend med alle spejdere fra Thy,
som skal deltage i SL 2022.
26. maj: Kr. Himmelfarts løb for bæver / ulve.
23.-31. juli: SL 2022
Følg med på vores Facebookside: Spejderne Vandet.
Gruppeassistent: Steffen Oddershede,
tlf. 97 97 71 50, mail:
steffenoddershede@mail.dk

ARRANGEMENTER I MARTS - MAJ
VANG - TVORUP - VANGSÅ

Møder i missionshuset
Torsdag den 3. marts
Kredsmøde i Frøstrup v. Andrea Nygaard
Christensen, Thisted.
Torsdag den 17. marts
Bibelstudie hos Mette og
Thomas B. Kristensen, Klostergårdsvej 6.
Torsdag den 24. marts
Pakkefest i missionshuset
v. Henrik Engelbrechtsen, Thisted.
Torsdag den 31. marts
Bibelstudie hos Ingeborg og Knud Kristensen,
Kirkebyvej 18.
Torsdag den 7. april
Møde v. Heri Elttør, Aulum.

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

Jer. 29,11:
»At jeg må give jer
fremtid og håb«.

Se også møder på www.imthy.dk

ARRANGEMENTER
V E S T E R VA N D E T

Torsdag den 28. april
Møde v. Henrik Didriksen, Skive.
Onsdag den 4. og torsdag den 5. maj
Bibelundervisning i Vang Missionshus
v. Heri Elttør, Aulum.
Onsdag den 19. maj
Forårsfest v. Bent Fodgaard, Thisted.

Vandet-Skinnerup
KFUM & KFUK
18. marts: »En aften hvor alt kan ske« kl. 19.00
hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
6. april: Møde kl. 19.30 hos Betty og Svend Aage
Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted.

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:
Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 97 17 11 22.

10. april: Kirkekaffe kl. 9.00 hos Conny Poulsen,
Grønningen 6 1. th., Thisted.
22. april: Vi mødes på Køreteknisk Anlæg kl.
19.00, Lerpyttervej, Thisted.
4. maj: Møde kl. 19.30 hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
20. maj: Vi mødes ved Frøstrup Minilandsby kl.
19.00, lokal guide medvirker.
1. juni: Møde kl. 19.30 hos Helle og Poul Alfred
Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
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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

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

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

Sekretær

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

Kontaktperson

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

Menighedsrådsmedlem

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

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

Stof til næste nummer for juni, juli og au
gust bedes indleveret til Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com – allersenest 24.
april kl. 10. Bladet omdeles i uge 23 og
gælder frem til og med uge 38. Redaktionen
forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indsendte indlæg.

www.hjvvvv-kirker.dk
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Helle Sommer
Kjærgaard
tlf. 21 38 86 65
hsk@km.dk
Hanne Bang
tlf. 29 85 71 14
hmmd.guld@
gmail.com
Niels Thormod
tlf. 60 62 70 75
niels@thormod.dk

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.

Følg med på kirkernes
hjemmeside:
www.hjvvvv-kirker.dk
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ID-nr.: 46879
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Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30

GUDSTJENESTER
Dato
Marts
06. marts
13. marts
20. marts
27. marts
April
03. april
10. april
14. april
15. april
17. april
18. april
21. april
24. april
Maj
01. maj
08. maj
13. maj
15. maj
22. maj
26. maj
29. maj
Juni
05. juni
06. juni
12. juni

Kirkeåret

Hundborg

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

Jannerup

Vang

14.00 HSK
10.30 AMN

M. bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Torsdag
1. s. e. påske

09.00 AMN

Vorupør

10.30 AMN

14.00 AMN
14.00 HSK

V. Vandet

10.30 HSK
09.00 AMN

10.30 AMN

10.30 AMN1,8
09.00 HSK

10.30 AMN2,9

8

10.30 AMN

1

17.30 HSK6

2. s. e. påske
3. s. e. påske
10.00 AMN4
Bededag
4. s. e. påske
14.00 AMN
5. s. e. påske
10.30 HSK8
Kr. Himmelfart
6. s. e. påske

09.00 AMN

10.30 HSK
10.30 AMN
3

10.30 AMN8
09.00 HSK3

10.30 HSK8
10.00 AMN4
10.00 AMN4

10.30 AMN

10.30 HSK

09.00 HSK
10.30 AMN

10.30 AMN8

2,8

Pinsedag
10.30 HSK
09.00 HSK
10.30 AMN1 09.00 AMN
2. pinsedag
11.00 Fælles5 11.00 Fælles5
11.00 Fælles5 11.00 Fælles5 11.00 Fælles5
Trinitatis
10.30 TRR7,8
AMN = Anne Marie Nande · HSK = Helle Sommer Kjærgaard

1 = Land og Hav kor
2 = Juniorkor
3 = Musikgudstjeneste
4 = Konfirmation

5=A
 nden Pinsedag fælles, Thisted provsti.
Sted: Førby Sø, Vorupørvej 267, 7700 Thisted
6=F
 amiliegudstjeneste, Stjernestund
med Minikonfirmander

7 = Biskop Thomas R.
Rasmussen
8 = Kirkebil
9 = Guldkonfirmander

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.

