
     

O R I E N T E R  D I G  P Å  H J E M M E S I D E N :  W W W . H J V V V V - K I R K E R . D K

N R .  6 3 6  •  8 0 .  Å R G A N G  •  J U N I  -  S E P T E M B E R  2 0 2 2

kirkebladet.nu



2

P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

Otte personer går til nadver. De drikker af 8 forskel-
lige bægre. Hvor mange kilder kommer vinen fra?
Alle folk på planeten trækker vejret. Det er 8 milliar-
der indåndinger. Hvor mange kilder strømmer luften 
fra?
Otte milliarder mennesker drikker et glas juice, en kop 
te, kaffe eller lignende. Hvor mange kilder stammer 
det, de drikker fra?
Hver gang er det kun én kilde, der er på spil! Vinen i 
de 8 bægre kommer fra én nadverkalk. 8 milliarder 
indåndinger stammer fra ét luftrum. Vi deler det alle 

med hinanden. Væsken i vores juice, te 
og kaffe strømmer fra planetens ene fæl-
les vandressource, som kommer ned fra 
himlen.
Gud sender sin egen søn, Jesus, der outer 
sig som den ene hellige kilde, hvis bølger 
vi alle er. Som det ene vintræ, hvis grene, 
kviste og blade vi alle er. Hver gren, hvert 
blad, hver blomst, hver frugt har sit in-

Atmosfæren er magisk. Musikken fortryller. En høj himmel hvælver sig over vores hoveder. Tage Østergård klipper det røde bånd og indvier mindestenen for Jannerup-
kilden. Den store nye installation Klitheden på kirkegården erklæres åben. Materiale gården er omdannet til café, hvorfra menighedsrådet serverer lækre æbleskiver til alle.

I mere end to år har projektet været un-
dervejs. 84 kubikmeter jord svarende til 
160 tons er blevet kørt ind på kirkegården 
for at danne forhøjningen Klitheden.

FRISK FRILUFTSGUDSTJENESTE I JANNERUP
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dividuelle særpræg. Vintræet værner om 
de mange særpræg, så vi kan være os selv 
og varetage de ærinder og opgaver, vi har. 
Alligevel er vi alle sammen en eneste stor 
livsenhed.
Det kan sammenlignes med et orgel. Hver 
eneste af orglets »grene«, rettere sagt me-
talpiber, lyder anderledes. Der er dybe lyde, 
høje lyde og mange ind imellem. Så forskel-

➝

Atmosfæren er magisk. Musikken fortryller. En høj himmel hvælver sig over vores hoveder. Tage Østergård klipper det røde bånd og indvier mindestenen for Jannerup-
kilden. Den store nye installation Klitheden på kirkegården erklæres åben. Materiale gården er omdannet til café, hvorfra menighedsrådet serverer lækre æbleskiver til alle.

Tage Østergård løser det røde bånd og 
erklærer Klitheden med sti, traneud-
sigtspost og bænk for åben. Med tiden 
skal Klitheden godkendes som et smukt 
sted særligt for urnegrave, som kommer 
til at løbe rundt langs klittens fod.

Høstgudstjeneste og  
indvielse af Klitheden.

FRISK FRILUFTSGUDSTJENESTE I JANNERUP
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lige de end er, bidrager 
de dog til ét musik-
stykke. Ellers ville det 
lyde jammerligt. Så-
dan skal vi bidrage til 
verdenssamfundets 
store koncert, der forener lokalsamfundet, familien 
Danmark og de mange andre familier. 
Vores forskellige færdigheder er skabt til at gå op i en 
højere enhed. Så de danner et musikstykke, der lyder 
guddommeligt skønt. Stykket hedder menneskehed! 
Det er et stykke, som skal afspejle alt det gode, vi til-
lægger Gud – kærlighed, frihed, fred, harmoni.
Hvilket motto kunne passe til så dejligt et stykke?
Et af verdens berømteste hoveder skrev tre bogstaver 
på sine kompositioner: S.D.G. De tre bogstaver var 
hans succesopskrift: Soli Deo Gloria, og betyder »Til 
Guds Højere Ære«. Det var Johann Sebastian Bach, 
og han sagde meget beskedent, at vi alle kunne blive 
så god som han. Vi skulle bare fokusere på at »kompo-

nere« vores ærin-
der og gøremål »Til 
Guds Højere Ære«! 
Så ville også vores 
små og store vær-
ker være i verdens-
klasse.
Bach døde 1750. 30 
år efter hans død 

skrev man det store motto på alterdugen i Jannerup 
Kirke. Nu, 270 år efter hans død, er mottoet blevet 
mejslet ind i rød granit på Jannerup kirkegård. Mot-
toet og den røde mindesten skal lede vores tanker hen 
på Jannerups gamle hellige kilde og videre til Guds 
søn, som siger: »Jeg er livets kilde!« Drik fra dette vand 
og du får evigt liv!
Det skete 12. september 2021. Ved en helt særlig af-
tensgudstjeneste under åben himmel blev området 
klitheden på Jannerup Kirkegård indviet. 

Sognepræst Anne Marie Nande Kraft

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«

Alteret blev lavet af halmballer.

Vi takker vores graverteam for iderigdom og op-
findsomhed, og at vi står med den fine færdige 
klithede i Jannerup. Stor tak til Christian, Anna 
Marie, Hans, Lene! Chefen sidder på udkiksposten.

I sin tid gravede Sitse Dahl’s mand Svend en særlig stor smuk sten 
op af marken. Den er blevet skænket kirken, og er nu blevet min-
desten for Jannerups helbredende kilde. Ud af stenen springer vand, 
som symboliserer Jannerups gamle sundhedskilde, som gjorde 
Jannerup til et stenrigt sogn, så selv biskoppen lånte penge i Jan-
nerup Bank. Til kilden er knyttet flere underfulde helbredelser.

Dejlig musik 
og sang af An-
nemieke Rys-
gaard på tvær-
fløjte og Anna 
Ploug Isaksen 
på harmonika.



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

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

12. juni 10.30 Gudstjeneste med biskop 
Thomas Reinholdt Rasmussen

Vorupør Kirke

26. juni 16.30 Lysgudstjeneste og spisning Hundborg Kirke og Sognehus

26. juni 19.00 Koncert med harpenist Vester Vandet kirke

17. juli 21.00 Natkirke med fællessang Vorupør Kirke

14. august 14.00 Friluftsgudstjeneste  
– Fnug & Fnuller medvirker 

Tvorup Kirkeruin

21. august 14.00 Friluftsgudstjeneste Plænen nord for Hundborg Kirke

21. august 21.00 Natkirke 
Countrymusik med Mr. Hollywood

Vorupør Kirke

 4. september 19.00 Tysk gudstjeneste Vorupør Kirke

 7. september 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus

11. september HøstgudstjenesteJuniorkoret medvirker. Hundborg Kirke

18. september 14.00 Høstgudstjeneste Jannerup Kirke

18. september 10.30 Høstgudstjeneste, Menighedsmøde,
Steen Oluf Karlsen medvirker på tværfløjte

Vester Vandet Kirke

21. september 19.00 Koncert Michala Petri og Lars Hannibal Vorupør Kirke

25. september 10.30 Høstgudstjeneste, Menighedsmøde,
Musikgudstjeneste

Vorupør Kirke

25. september 14.00 Høstgudstjeneste, Menighedsmøde,
Land-Hav koret medvirker

Vang Kirke

28. september  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue

 6. oktober 14.00 Sogneeftermiddag – Henrik Grønlund Vorupør Kirkecenter

Babysalmesang for alle sogne
Kære forælder med baby. Er du mon interesseret i at deltage i babysalmesang med din baby? Jeg opretter 
typisk hold i enten Hundborg Sognehus eller i Vorupør Kirkecenter torsdage fra kl. 10.00. Jeg lægger 
datoer på hjemmesiderne. Der, hvor de fleste melder sig til, der bliver det. Der kan være op til 6-7 ba-
byer på holdet (gerne fra alle pastoratets sogne). OBS: Det er for babyer, der ikke har nået den AKTIVE 
kravlestadium. Ring/send en SMS til mig på mobil 25 84 67 29, hvis det har interesse. 

Med venlige hilsner Anna Ploug Isaksen, organist i 5-Stjerne-kirkerne

D E T  S K E R
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Til Hr. Putin
Jeg er en almindelig mand

fra et helt almindeligt land
og skriver Dem

fra mit eget lille hjem.
Jeg synes de skulle end’lig tale

på TV til alle og befale,
at Deres krigere af begge køn

efter Deres nye skøn
nu straks til Dem

skal vende hjem
og arbejde på Ruslands marker

og nyde forårssolen i de skønne parker.
Thi når man sådan passer sine frugter, 
korn og druer,

vil miraklet ske, at ingen mer’ hinanden truer!

Med venlig hilsen
En helt almindelig mand

på vores fælles jordklode

A K T U E L T
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Tak for støtten til Ukraine
I begyndelsen af april kunne vi 
nyde en støttekoncert i 5-stjerne-
pastoratets kirke i Hundborg. Folk 
strømmede til og støttede med 
hjerte og donationer ofre i Ukraine. 
Sangerne fra Klitmøller og Lemvig 
Gospelkor optrådte gratis. Alt hvad 
der blev givet ved koncerten gik 
ubeskåret til Røde Kors’ arbejde for 
ofrene i Ukraine. 

En stor og hjertelig tak til alle, der 
med deres bidrag har givet Ukraine 
en hjælpende hånd. Der blev ind-
samlet et stort og flot beløb – over 
6.000 kroner, som er med til at 
hjælpe folk i Ukraine.

I støbeskeen for juni er en Lystje-
neste i Hundborg Kirke med efter-
følgende venskabsmiddag i sogne-
huset for ukrainere, hvor menig-
hedsrådet vil stå for maden. Dette 
skal hjælpe med at få de lokale 
ukrainere i vores området til at 
føle sig velkomne og hjemme her.

Under krigen er tv-billederne ble-
vet mere og mere barbariske. Gru-
fulde meldinger tikker ind. Hele 
byer er jævnet med jorden. Der 
tælles hundredetusinder af tortu-
rerede, deporterede, døde. Millio-
ner flygter. Så snart vi hører et lille 
ord som Butja eller Mariupol, 
eksploderer de skrækkeligste fore-
stillinger i vores hjerne.

Henimod påske sendte en af vores 
forhenværende udenrigsministre 
et brev til Ruslands udenrigsmini-
ster Lavrov, protesterede og spurg-
te forfærdet: »Sergej, ... lyver I ... fra 
morgen til aften?«

Spørgsmålet ramte plet. Putins 
egentlige magtbasis er ikke krig og 
vold, men en osteklokke. Uden at 
Ruslands 144 millioner indbyggere 

mærker det, sidder de alle i en 
osteklokke af løgne. Løgnagtighe-
den er så omfattende, at man ikke 
engang må sige »krig«. Så omfat-
tende, at selv den russisk-ortodok-
se kirke støtter angrebskrigen. Så 
omfattende, at et stort russisk 
flertal føler, at de er de gode, som 
kommer for at »befri« og »redde« 
og »rense« og »afnazificere« Ukra-
ine. 

De fleste russere støtter krigen. 
Desværre. Også de fleste kinesere. 
Langt over en milliard mennesker 
sidder under løgnens osteklokke.

Den kristne tro har verdens almagt 
på sin side. I Johannes 14,6 falder 
hammeren. Jesus slår sin mening 
fast med syvtommersøm: Jeg er 
sandheden. Ingen kommer til Fa-
deren undtagen gennem mig.

Det betyder, at løgnen har korte 
ben. De kommer ikke langt. Kun 
gennem sandhed kommer vi til 
Guds kærlighed, Guds almagt – 
»Faderen«! Guds hammer mod 

osteklokken har et navn, og det er 
sandheden.

Før krigen syntes nogle, at det kun 
var fromme ord. Men nu i krigsti-
den står det pludselig klart, at fjen-
dens magt i virkeligheden ikke 
stammer fra bomber, men fra de 
milliarder af vildledte sjæle, der sid-
der under osteklokken. Midlet imod 
denne tilstand er det ældste og 
ædleste redskab i kirkens værktøjs-
kasse! At forkynde sandheden! At 
lade sandhedens hammer slå oste-
klokken i tusind stumper og stykker.

Det kan da ikke være rigtigt, at vi 
bygger titusinder af bevæbnede 
tanks, men ikke en eneste tænke-
tank, som kan nå ind under oste-
klokken! Verdens største kristne 
redningsaktion til gavn for Ukraine 
og andre truede lande er at skænke 
sandheden til dem under osteklok-
ken. Så er stakkels Putin nødt til at 
drage alene i krig.

Sognepræst  
Anne Marie Nande Kraft

Klitmøller Gospelkor



Til Hr. Putin
Jeg er en almindelig mand

fra et helt almindeligt land
og skriver Dem

fra mit eget lille hjem.
Jeg synes de skulle end’lig tale

på TV til alle og befale,
at Deres krigere af begge køn

efter Deres nye skøn
nu straks til Dem

skal vende hjem
og arbejde på Ruslands marker

og nyde forårssolen i de skønne parker.
Thi når man sådan passer sine frugter, 
korn og druer,

vil miraklet ske, at ingen mer’ hinanden truer!

Med venlig hilsen
En helt almindelig mand

på vores fælles jordklode

Digtet  
er skrevet og 
sendt af Jens 

Otto Nystrup, 
som er en af  

vores 5-stjerne-
sognes kirke- 

gængere.

A K T U E L T
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

 2. juni: Anne Marie Nande
23. juni:          Helle Sommer
Juli:   Sommerferie
11. august: Anne Marie Nande
25. august: Anne Marie Nande
 8. september: Anne Marie Nande
22. september:  Helle Sommer

Med kærlige sommer- og -hilsner 
Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete

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 
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  

Start 7. september

Mød din nye biskop
i Vorupør Kirke 

Søndag 12. juni kl. 10.30

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen  
prædiker for første gang som biskop  

i Vorupør Kirke.

Med venlige hilsner menighedsrådene  
i Hundborg-Jannerup-Vang- 

Vorupør-Vester Vandet

FO
TO

: L
A

R
S 

H
O

R
N

Kom og  
vær med!
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Sogneudflugt
Torsdag 16. juni
Hundborg & Jannerup &  
Vorupør & Vang &  
V. Vandet Pastorat

TUREN GÅR TIL: 

Afgang Hundborg Sognehus kl. 9.00.
Aftensmad: Et sted i Nordthy.
Pris i alt 250 kr. Dækker aftensmad, entreer og 
transport. Let frokost og drikkevarer kan til-
købes.
Tilmelding senest søndag d. 12 juni til:  
Tove, tlf. 97 97 42 23 / 29 10 49 09 eller  
Vips, tlf. 23 62 17 51.

Års Nutidsmuseum

Ålestrup Rosenpark

Ranum Kirke

Sommer- 
koncert 

v/ harpenist & sanger  
Manuela Rauff 

Søndag d. 26. juni kl. 19 i Vester Vandet Kirke

Koncerten er en stille – meditativ koncert med 
egne værker. Den er en kombination af sang- 
tale og poesi. Musikken er inspireret af klassiske 
kompositioner, som hun har givet nyt liv til 
harpe og sang – i en mere nutidig og meditativ 
form. 

»Min oplevelse er at de fleste nyder et åndehul 
med rolig, blid musik, hvor der er plads til ef-
tertænksom i dagens daglige trummerum« – 
siger Manuela Rauff. 

Denne aften vil hun desuden synge for på et par 
fælles sommersange fra højskolesangbogen, 
akkompagneret af klaver. 

Manuela Rauff er uddannet filosof med spe-
ciale i musikfilosofi. For tiden forsker hun i 
musikalske fællesskaber. 

Der er fri entré. V. Vandet Menighedsråd

www.hjvvvv-kirker.dk
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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.

Indskrivning for
konfirmander 2022

Konfirmationer 2023
★  Hundborg 14. maj 2023
★  Vang 5. maj 2023
★  Vorupør 7. maj 2023
★  Vester Vandet 5. maj 2023

Ukraine – Thy – Hundborg – Jannerup 

Lystjeneste og venskabsmiddag
Lystjeneste i Hundborg Kirke 26. juni kl. 16.30

Venskabsmiddag i sognehuset kl. 17.30
Vi er som alle andre påvirkede af de forfærdelige tilstande 
i Ukraine. De flygtninge, som er kommet til Hundborg og 
omegn, vil vi gerne lære at kende og byde velkommen. 
Menighedsrådet står ved gryderne, og laver aftensmad. Vi 

håber på hjælp til at få budskabet ud 
til folk, som kunne være interesseret.
Kender du nogle ukrainere? For tilmel-
ding kontakt: Lene Dahl, på mobil: 20 
60 49 11. Tilmelding senest 19. juni.
Vær hjertelig velkommen!

Med venlige hilsner 
Menighedsrådene  

i Hundborg-Jannerup
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Gudstjeneste 
i det grønne 

Søndag 14. august kl. 14  
ved Tvorup Kirkeruin i Vang

Tag picnicstolen med og plant den i græsset. 
Hør Guds Ord midt i Guds skabelse! Hæld 
kaffe på termokanden og vær med til årets 
gudstjeneste under åben himmel i godt selskab 
og med masser af hygge ved Tvorup Kirkeruin. 
Musik under gudstjenesten leveres af Anna 
Ploug Isaksen.
Efter gudstjenesten fortsætter »Flug & Fnuller« 
(Else Marie & Mogens Gregersen) på harmo-
nika og sav. Du er velkommen til at synge med.
Vi glæder os til at se dig!

Med skinshilsner
Vang Menighedsråd

Natkirke i  
Vorupør Kirke                     

Søndag d. 17. juli kl. 21

FÆLLESSANG

Ved denne Natkirke vil vi mest synge fælles-
sang. Vi skal synge sange og salmer fra Høj-
skolesangbogen og Salmebogen. Sange og 
salmer om: »Kærlighed, lys, glæde, sommer, 
taknemmelighed, håb«.

Der vil også være digte og 
fortællinger om nogle af de 
salmer/sange som vi synger.

Organist Kristian Mogen-
sen sidder ved klaveret og 
orglet. Jakob Mogensen 
spiller guitar. Kirkesanger 
Amalie Christensen synger 
med på fællessange og 
synger solo.

Vorupør Menighedsråd in-
viterer efterfølgende på hyg-
geligt samvær med kaffe, 
sodavand, øl, brød og pølser.

Velkommen til enhver, det 
er gratis at deltage.

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

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 bol-
ler. Kl. 15.00-16.00 øver vi vore sange. (Vi har medvirket 3 gange i forår/forsommer – se bagerst i 

kirkebladet). Vi synger rytmiske én- og tostemmige sange om  årsti-
derne, venskab og natur, nye/ gamle salmer – nu og da i vores 5 kirker. 
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
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Fastelavn i Vang Beboerhus 
Endelig fastelavn igen... med stor glæde kunne børnene slå sig løs, og slå 
katten af tønden i Beboerhuset i Vang og i Forsamlingshuset i Hundborg. 
Sidste år var der lukket ned, så det blev en kær genkomst efter to års 
pause. Alle, der startede i kirkerne – børn og voksne børn –, fik en lille 
opmuntring med hjem 

Det blev så vildt 
til fastelavn, at 
Politiet mødte op. 

Flagermus- 
præsten havde 
sin største  
yndlings- 
edderkop med 

Præsten fra scream 
skræmte alle 

S E T  &  S K E T

12



 

 

Opera i Vorupør 
Herligt – Opera i Vorupør – er tilbage! Efter 3 års pause pga. corona. Vi trængte i den grad til opera igen, fællesskab, 
ost og rødvin. Fulde huse til Tosca, som blev indledt af Thomas Olsens peptalk om Tosca. Da musikken først gik i 
gang, blev vi trukket igennem hele følelsesregistret. Det var en rensende oplevelse på det indre plan. Og så takker 
vi for det tiltrængte »F-vitamin«! »Vidunderlig at mærke FÆLLESSKABET igen«, som præsten bemærkede.

Fastelavn i Hundborg Forsamlingshus 
Glade børn slog 
katten af tøn-
derne, som var 
propfyldte med 
overraskelser.

Anna og Jørgen spil-
lede harmonika og 
saxofon, og vi sang 
de dejligste faste-
lavnssange. 

Jubii, glad stemning 
over hele feltet!

S E T  &  S K E T
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Konfirmationer i 5-stjerne- 
pastoratet 2022

★ Hundborg Kirke  
8. maj kl. 10
Forrest fra venstre:  
Malte Nielsen, Emma 
Norman Jensen, Natasja 
Thorhauge Nielsen,  
Arun Lamgadey.  
Bagerst fra venstre:  
Caroline Schultz Holmen, 
Amalie Thinggaard  
Immersen Poulsen,  
Carl Valdemar  
Vestergaard Kristensen, 
Maja Bangsgaard  
Christensen.

★ Vorupør Kirke 1. maj kl. 10
Forrest fra venstre: Marie Munk Iversen, Pernille Yde 
Brusgaard, Stine Munk Iversen.
Bagerst fra venstre: Anne Marie Kaupenjohann Brus-
gaard, Petrine Margrethe Møller Larsen, Katja Im-
mersen Wahlstrøm.

★ Vang Kirke 13. maj kl. 10
Forrest fra venstre: Sofie Hvass Jensen,  
Emma Munk Bidstrup.
Bagerst fra venstre:  
Cecillie Lemvig Jensen, Oliver Frimoth  
Munk Nielsen.

S E T  &  S K E T
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50-års konfirmandjubilæum  
30. april i Vorupør Kirke

Bagerst fra venstre:  Per Andersen, Vorupør, Jens Peter Jensen, Snejstrup, Jens Grønlund, Frejlev og Anders Eriksen, 
Tøving.
Forrest fra venstre: Sine Christensen (Nielsen), Ræhr, Birthe Sørensen (Skafsgaard), Vorupør, Kirsten Nin Dahl (Thom-
sen), Thisted, Rosa Jensen (Fink), Stenbjerg, Inger Bisgaard Andersen (Bisgaard), Vorupør og Karen Odder Christen-
sen (Jensen), Thisted.
Ikke på billedet: Knud Pedersen, Poul Eriksen, Niels Peter Thomsen (død), Pia Andersen, Gunvor Jensen og Ane Munk.
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Solskins- 
gudstjeneste i 

Hundborg  

Søndag 21. august kl. 14  
på den smukke plæne tæt ved kirken

Musikken leverer Anna & Jørgen. På henholds-
vis harmonika og saxofon. Efter gudstjenesten 
serveres kaffe og kage i det grønne.
Såvel lokale folk som turister er hjertelig vel-
komne. Adressen er: Kirkevej 2, Hundborg, 
7700 Thisted. Spiller vejret ikke med, flytter vi 
ind i kirken.
Vi glæder os til at se dig! Inviter hjertens gerne 
en ven eller veninde med. Husk i øvrigt som-
merhat og klapstol. Vi ses til årets Solskinsguds-
tjeneste i Hundborg!

Med venlige hilsner 
Hundborg-Jannerup Menighedsråd

Natkirke  
i Vorupør                    

Mr. Hollywood 
besøger os                     

Søndag 21. august kl. 21

Glæd dig! Countrymusik i Natkirken i Vorup-
ør. Mr. Hollywood, hvis borgerlige navn er 
Frank Jensen, har spillet countrymusik de 
sidste 30 år. Faktisk var det medlemmerne i 
countrybandet Desert Track, som gav ham det 
catchy navn, der skulle passe til en stjerne, for 
det er han. 

De sidste 10 år har Mr. Hollywood også lavet 
musikjobs alene for at gøre musikken til et 
levebrød. Han er blandt andet blevet introdu-
ceret som »Danmarks bedste countrysanger« 
for Johnny Cash’s datter Carline Carter.

Første gang vi har både countrymusik og Mr. 
Hollywood i kirken.”

Efterfølgende serverer menighedsrådet pølser, 
brød, vand, øl og hyggeligt samvær i kirkecen-
tret 

Vi glæder os til at se dig!

Hjertelig velkommen til Natkirke 
Vorupør menighedsråd
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»Land & Hav-koret« – At synge gør én glad
Vi er ca. 15 sangere, der synger på skift i såvel Hund-
borg som Vorupør torsdage fra kl. 19-21. 

I Vorupør Kirkecenter synger vi som regel første og 
tredje torsdag i måneden, i Hundborg Sognehus syn-
ger 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 får os en snak. 

Vær med til at synge lettere 2- eller 3-stemmige sange 
efter tekst (eller efter noder, hvis ønskes): Årstids-
sange fx højskolesange, nye rytmiske (og gamle) sal-
mer året rundt fx til højtiderne, kort sagt sange om alt 
det, der giver livsglæde året rundt. 

Vi medvirker 3 gange i forårssæsonen fx til påske og 
pinse, i en af de 5 kirker (se gudstjenesteplanen). 

NB: Flere sangere er velkomne – ikke mindst også 
mandlige sangere. Send en SMS, hvis du har lyst til at 
være med. Hilsen organist, Anna Ploug Isaksen, mo-
bil 25 84 67 29. De bedste hilsner fra Anna

Vi bruger den tysk-danske  
salmebog, så du kan synge med  
på tysk eller dansk. 

Herzlich wilkommen in Vorupør  
Kirche! Wir freuen uns über  
deinen Besuch.   

Hjertelig velkommen i  
Vorupør Kirke! Vi glæ- 
der os over dit besøg.

Mit herzlichen  
Grüßen  
Pastorin  
Anne Marie  
Nande Kraft

Deutsche  
Gottesdienste  
in Vorupør

Søndag 4. september kl. 19

Thy Kammer-
musikfestival

Vorupør Kirke
Koncert onsdag 24. august kl. 19.30

Musikerne bliver: Jay Julio, bratsch og 
violin, Craig Goodman, fløjte, Thibaud 
Tupinier, klarinet og Valentin Weber, 
guitar.

Billetter koster 150 kr. for ikke medlem-
mer og 120 for medlemmer. 

Partoutkort giver adgang.
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Høstgudstjenester 
i pastoratet

Hundborg Kirke  
Søndag 11. september  

kl. 10.30
I en festpyntet kirke fejrer vi årets 
høstgaver fra haver, marker og par-
ker. Juniorkoret deltager med deres 
yndlingshøstsange. Kom og syng 
årstidens skønneste høstsalmer som 
fællessang. Efter gudstjenesten fort-
sætter vi med høstfrokost i sogne-
huset. Alle er hjertelig inviteret!

Vang Kirke – Søndag 25. september kl. 14.00
Land & Havkoret kommer til Vang og synger for på dejlige sange i en flot høstpyntet kirke. 
Lige efter gudstjenesten holdes menighedsmøde i kirken, hvor menighedsrådet fortæller, hvad 
der er sket det forgangne år siden sidst, og hvilke planer der er for fremtiden. Menighedsrådet 
byder på dampende kaffe, kage samt friskhøstet frugt.

Vorupør Kirke  
Søndag 25. september kl. 10.30

Vi holder musik- og 
høstgudstjeneste med 
kirkesangerne fra Vo-
rupør Josefine Ander-
sen og fra Vester Van-
det Amalie Christen-
sen. I forlængelse af 
gudstjenesten er alle inviteret på frokost i Kirke-
centret. Herefter følger årets menighedsmøde, 
hvor rådet fortæller om det forgangne år, og om 
projekter for det kommende år og for fremtiden. 
Kom og hør sidste nyt om kirkepladsen.

Jannerup Kirke  
Søndag 18. september  

kl. 14.00
Vi takker for årets høst, synger de 
skønneste høstsalmer til orglets 
dejlige høsttoner. Og alt det gør vi i 
en smuk høstpyntet Jannerup Kirke. 
Efter gudstjenesten inviterer menig-
hedsrådet på æbleskiver i våbenhu-
set. Glæd dig, du er så velkommen!

Vester Vandet Kirke 
Søndag 18. september kl. 10.30

Høstsalmer og høstfællessang i 
høstpyntet kirke! Steen Oluf 
Karlsen på tværfløjte accompag-
nerer Anna Ploug Isaksen på 
orglet. Efter gudstjenesten invi-
teres til høstfrokost og menig-
hedsmøde i konfirmandstuen, 
hvor rådet fortæller om året, der 

er gået, samt om kommende planer for kirken. 
Det er for dig og du er hjertelig velkommen!
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Høstfest i Hundborg 
Onsdag den 14. september kl. 19 i Hundborg Forsamlingshus

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 udenlandske 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 og  
Hundborg Borgerforening

Kaffe 
20 kr

Jubilæumskoncert med 
Petri/Hannibal Duo

Den 21. september kl. 19 i Vorupør Kirke
30 års-jubilæums koncert med Michala Petri & Lars Hannibal Duo, 
fløjte og lut. Siden 1992 har duoen været en fast del af det danske og 
internationale musikliv, således har de spillet over 2000 koncerter i 
hele verden.

Aftenens koncert er en rejse i den populære klassiske musiks forun-
derlige verden. Man vil høre et varieret program, der bevæger sig rundt 
i alle stemninger: fra det lette og legende, det alvorlige/sørgmodige 

til det meditative. Musikken er af bl.a. Bach, Händel, Vivaldi, Carl Nielsen og Piazzolla – men også 
Lars Hannibals egne arrangementer af danske sange er på programmet. 

Fri entré. Velkommen til enhver. Vorupør menighedsråd og Vester Vandet menighedsråd
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Sogneeftermiddag 
i Vorupør Kirkecenter

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

Torsdag d. 6. oktober kl. 14.00 
Foredrag om Vorupørs historie med forfatter og skuespiller Henrik Grønlund.

Henrik Grønlund er født i København i 1956, men flyttede i 1965, sammen  
med sine forældre ud til vestkysten i Thy, til en gammel købmandsgård i  
Nr. Vorupør. Selvom han er født i København, har han dybe rødder på  
vestkysten, hvor han har været i stand til at spore sin slægt tilbage til  
1400-tallet, i egnen nord for Ringkøbing. Han har altid interesseret sig  
for vestkystens historier, og de mennesker der befolkede denne kyst.

Henrik Grønlund har skrevet og instrueret flere skuespil, bl.a. et stort  
egnsspil om vestkysten og skrevet bøgerne »En Hawstok Saga«, første  
og anden bog, der handler om Vorupørs historie i dramatiseret form.

Han har drevet en tømrerforretning i byen de seneste 37 år, og har side- 
løbende med dette dyrket sin interesse for historie, forfatterskab og  
skuespil. Han har de seneste år medvirket som skuespiller i om- 
kring 60 forskellige film- og TV-serier, heraf spillet hoved- 
roller i flere kortfilm.

Vi vil også se film. Velkommen til enhver.

Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag d. 28. september kl. 9.30

Vi starter op igen efter sommerferien. Kaffe – sange – og snak vil 
stadig være en del af programmet – og selvfølgelig vil vi også få 

besøg af en fra vort nærområde, der vil give os et indblik i sine erindringer,  
tanker og betragtninger. Vel mødt.

Husker du?
Dronningen Vorupør 2021. Se filmene fra dronning Margrethes besøg på 
hjemmesiden: www.hjvvvv-kirker.dk eller tast »5-stjerne-pastoratet you-
tube« og klick, så dukker alle filmene automatisk op. Rigtig god fornøjelse!
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Hundborg og Jannerup
Sogneudflugten er fastsat 
til torsdag den 16. juni 
med afgang fra sognehuset 
kl. 9.00. Det foreløbige 
program er: Kaffe i Ag-
gersund, besøg på Års 
Nutidsmuseum, Besøg i 
Ålestrup Rosenpark, be-
søg i Ranum kirke og af-
tensmad et sted i Nordthy. 
Se tilmelding andet sted i 
kirkebladet, eller annonce, 
som kommer i Thisted Posten senere.

Vores koncert til fordel for ofrene i Ukraine blev en 
velbesøgt aften. Men jeg kunne virkeligt godt have 
brugt større lokal opbakning, formålet taget i betragt-
ning. Virkelig flot gestus af Klitmøller og Lemvig 

gospelkor at stille op den aften uden honorarer. Os, 
der var til stede havde en fin aften.

Høstfest bliver den 14. september i forsamlingshuset 
i samarbejde med borgerforeningen. Fællessang og 
underholdning af Thy Folklore, så det bliver en fest-
lig aften.

Personalemæssigt kører det heldigvis 
meget stabilt, omend vi har store pro-
blemer med at finde en organist vikar.

Formand Tage Østergaard

Menighedsrådsmøder 
14. juni, 9. august og 13. august  
kl. 17.00 i Sognehuset.

Kirkesanger takker af
Med blandede positive følelser kan jeg fortælle, at 
vores trofaste kirkesanger Jytte Sandahl, selv har valgt 

at fratræde sin stilling, sidste 
arbejdsdag er d. 26. juni 2022.

Det beskedne menneske hun 
nu engang er, ønsker hun ikke 
at der gøres stads af hende og 
dette efterkommer vi selvføl-
gelig, men et par pæne ord og 
taknemmelighed over hendes 
indsats igennem mere end 50 

år syntes jeg nu er på sin plads. Ud over at være be-
skeden er Jytte også ærekær, derfor har hun valgt at 
stoppe mens hun stadig er på toppen. 

Jytte har lovet at komme og se til os og mon ikke hun 
også vil stå til rådighed, såfremt den nye kirkesanger 
har brug for et par råd.

Med ovenstående vil vi i Vang ønske 
Jytte en dejlig fremtid, samt en stor 
hjertelig tak for indsatsen.

Formand Suzanna Child

Vang

Bagerst fra v.: Lene Dahl, Sitse Dahl, Tove Melballe, Lene Stærk, Katja Andersen. Forrest fra v:  
Graver og kirketjener Christian Floutrup, Holger Poulsen, Martin Christensen,Tage Østergaard.

Nye som gamle  
medlemmer af  
menighedsrådet
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Lørdag den 26. fe-
bruar startede faste-
lavn i Vang kirke. 
Anne Marie holdt en 
lille andagt for de 
fremmødte, og hav-
de forskellige kostu-
mer/masker med. 
Polit i ,  kat,  Falck 
mand m.m., og bør-
nene skulle gætte 
hvad Anne Marie var 
klædt ud som. Bør-
nene gik op i gætte-
riet og Anne Marie 
havde købt lidt læk-
kert til børnene som 
belønning.

Derefter fortsatte 
festlighederne i Vang 
Beboerhus, hvor der 
var gjort klar til at slå 
katten af tønden. 
Mange af sognets beboere var mødt op for at nyde de 
udklædte børn. Da tønderne var slået i stykker, var 
der kaffe saftevand og hjemmebagte fastelavnsboller 
til børn og voksne. Alle nød formiddagen, hvor man 
igen kunne mødes efter corona.

I skrivende stund er det lige op over, at årets konfir-
mander springer ud, så der skal naturligvis lyde et 
kæmpe tillykke med dagen her fra Vang menigheds-
råd. Vi håber I alle nød en fantastisk dag, hvor I nu 
kunne træde ind i de voksnes rækker, med de forplig-
tigelser og ansvar der nu følger med. Dog må I ikke 
glemme at være glade børn og unge mennesker lidt 
endnu.

Når nu vi taler om at springe ud, vil jeg varmt anbe-
fale, at man lige vender forbi kirkegården i Vang. Ved 
vest gavlen, hvor den gamle klokke var, har vores 
dygtige og fantasifulde graver Hanne, skabt en lille 
oase, hvor man kan sidde og nyde hvordan alting 
grønnes, og blomstre. Kirkegården kan for nogle 
være et trist sted, som minder om tabet af en de 

havde kær, men med 
de små oaser, som 
vore gravere rundt 
om i pastoratet får 
skabt, er der også et 
løfte til den der er i 
sorg, nemlig at det 
ser dødt ud om vin-
teren, men forår og 
sommer bringer at-
ter liv. Det er jo det 
påsken viste os, at 
efter døden, er der et 
håb om evig sommer 
i himmelen. 

Når du nu sidder og 
læser alt dette, så 
håber jeg, at du også 
har set, at der er ble-
vet sat et bænkebord 
op på parkerings-
pladsen nord for kir-
ken. Vi har en del, 

der kommer forbi, og holder en pause ved kirken og 
det har været vores ønske, at de havde et sted hvor de 
kunne nyde deres madpakker. 

Allerede nu vil jeg også benytte lejligheden for at 
gøre lidt reklame for vores sogneaften i Vang bebo-
erhus. Onsdag den 12. oktober klokken 19.00 kom-
mer organisationen »Open doors« som holder et 
foredrag om, hvordan de forfulgte kristne har det i 
de lande, hvor det kan koste livet at bekende sig som 
kristen. Vel mødt til denne aften.

Til slut vil vi fra Vang menighedsråd ønske alle en 
fantastisk sommer.

Tove Nielsen og  
Thomas Kristensen

Menighedsrådsmøder 
Onsdagene 29. juni, 31. august og 
28. september kl. 19.00.

Vang

Graveren har skabt en lille 
oase på kirkegården
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Så er sommeren over os, og håber solen står højt på 
himlen.

Håber alle får den sommer de ønsker og vi ikke er 
underlagt restriktioner for sygdomme, eller store 
påvirkninger fra grusomme krige.

Maj måned bød på konfirmation, og vi håber alle 
konfirmander med familier havde en fantastisk dag. 

Ligeledes har vi i foråret kunnet afholde vores plan-
lagte arrangementer – som Sogneeftermiddage og 
Operaaften.

Til Operaaftenen havde vi besøg af Thomas Olesen, 
vores tidligere organist. Han ledte os gennem ope-
raen Tosca, mens tilhørende kunne nyde oste og et 
glas rødvin. En dejlig aften, som vi bestemt gentager 
næste år. Thomas har lovet at næste gang bliver et 
mere muntert stykke.

Det som fylder rigtig meget lige nu er projektet med 
Kirketorvet. Processen kører, og vi har nu været i 
dialog med Thisted kommune om et fælles samar-
bejde vedrørende afgrænsning og toiletbygninger.

Vi oplevede mødet som meget positiv og håber på et 
godt samarbejde og at vi får projektet igennem ang. 
det økonomiske i en overskuelig fremtid. I vil lø-
bende blive orienteret her i Kirkenyt. 

I de kommende sommermåneder afholder vi ordi-
nære gudstjenester, samt turistgudstjenester på tysk.

Ligeledes har vi igen i år Natkirke med musikalske 

indslag. De er omtalt andet sted i bladet. Vil dog godt 
afsløre at der komme to Natkirker – den første med 
fokus på fællessang fra Salmebogen og Højskolesang-
bogen, hvor der kommer musikere og fører os igen-
nem en skøn sangaften. Den anden Natkirke er MR. 
Hollywood alias Frank Jensen der kommer og synger 
country musik for os.

Vi håber mange vil deltage og menighedsrådet byder 
på et traktement efterfølgende.

I dette blad vil jeg gerne benytte lejligheden til at 
rose og anerkende vores graver og gravermedhjælper 
Torben og Anders.

Vi er som menighedsråd meget tilfredse med deres 
arbejde og enorme indsats, både med at vedligeholde 
kirken, samt deres flotte arbejde på kirkegården.  

Vi er som menighedsråd arbejdsgivere og det er os 
der udstikker deres rammer og retningslinjer, som vi 
syntes de håndterer på bedste vis.

Tak for jeres indsats – og det gode 
samarbejde. 

Formand  
Lone Toft 

Vorupør

Menighedsrådsmøde 
Torsdag 1. september kl. 17.00.

Sidste gang skrev jeg om, at vores sydmur på kirken 
skulle fuges om her i foråret 2022.

Som så mange andre, har vi i menighedsrådet erfaret, 
at den store travlhed blandt håndværkere kan ud-
sætte ønsker. Det betyder, at mureren vil gå i gang 
med reparationen til foråret 2023. Det ser vi frem til.

Pt. graver Thisted Varmeforsyning flittigt på »hoved-
strøget« i Vester Vandet.

På Kirkedal bliver Naturgassen også konverteret til 
Fjernvarme. Pengene er bevilliget, men projektet er 

Vester Vandet

Fortsættes på næste side
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Spejdernyt 

Hos spejderne nyder vi det gode vejr. Vi har fået 
afholdt vores forældremøde (generalforsamling) 
med nyvalg af et par nye til grupperådet. Stor tak 
til Jan og Tina, som havde valgt at stoppe, for en 
kæmpe indsats. Fra Thisted Kommune var vi blevet 
bedt om at arrangere et fakkeloptog på månedsda-
gen for den russiske besættelse af Ukraine, og 
selvfølgelig tog vi opfordringen op. Det foregik i 
Sjørring med næsten 100 deltagere, som stille og 
med stor respekt sendte tanker til Ukraine med håb 
om de snart kan få et frit land igen.

Her først i april, var vi, sammen med alle andre 
spejdere fra hele Thy, på for lejr i Frøstrup. Det var 
alle dem, som skal med på Spejdernes Lejr 2022 i 
Roskilde her til sommer. Her blev spejderne på 
tværs af grupperne udsat for nogle herlige opgaver. 
På SL2022 kommer alle spejdere fra Thy til at ligge 
sammen i samme klynge, så kendskab til hinanden 
er en stor fordel, så vi sammen med de andre 40.000 
spejdere kan få en kæmpe oplevelse.

Nu venter vi på at temperaturen på Vandet Sø stiger 
lidt, så vi kan komme ud at sejle i både kanoer og 
kajakker.

Program for den kommende tid:

Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholm-
vej kl. 17.15 til 18.45. Alle er altid velkommen.

3. maj kl. 19.00: Infomøde om SL 2022 spejderhyt-
ten, Tilsted.

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                                                          

Fortsat fra forrige side

dog så ny endnu, at vi ikke helt ved, hvornår arbejdet 
går i gang – for os selvfølgelig gerne så hurtig som 
muligt.

Med hensyn til arrangementer vil jeg gerne henlede 
opmærksomheden til annoncerne tidligere i bladet.

Sogneformiddagene starter op igen til september.

Samarbejdet med Vorupør Menighedsråd om en 
koncert med den verdenskendte duo Michala Petri på 
blokfløjte og Lars Hannibal på lut i Vorupør Kirke.

I Vester Vandet Kirke kommer Manuela Rauff, som 
synger og spiller harpe, så er du til smuk og iørefal-
dende musik, er det gode datoer at notere sig.

Jeg opfordrer også meget til at deltage i sogneudflug-
ten, som bliver taget op igen efter Coronapausen. En 

god måde til oplevelse og samvær med andre - også 
annonceret tidligere.

Sommeren inspirerer til at tage på tur. Nogle gange 
får man ikke besøgt det, der ligger tættest på. Måske 
er det denne sommer, nogle af nabokirkerne skal 
besøges?

Alle ønskes en rigtig god sommer.

Formand 
Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøde 
Torsdag 8. september kl. 17.00.
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  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

Peters brev 1, 8-9: »Ham elsker I uden at have 
set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I 
skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når 
I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse«.

Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Torsdag den 16. - mandag den 20. juni 
Teltmøderække i Vildsund.
Torsdag den 30. juni 
Møde i Vang ved Villy Holm Pedersen.
Fredag den 15. - fredag den 22. juli 
Hurup bibelcamping.
Fredag den 12. august 
Opstart / grill hos Aase og Hans Korsgaard, 
Tvorupvej 54. Grillen er klar kl. 18.00.  
Tag selv mad med.
Torsdag den 18. august 
Bibelstudie hos Aase og Hans Korsgaard,  
Tvorupvej 54.
Torsdag den 25. august 
Møde i Vang ved Henning Smith.
Tirsdag den 6. september 
Pigernes dag i Thisted Missionshus.
Torsdag den 15. september 
Bibelstudie hos Ingeborg og Knud Kristensen, 
Kirkebyvej 18.
Mandag den 19. - fredag den 23. september 
Kredsmøderække ved: Arne Olesen,  
Asger Refslund-Nørgaard,  
Anette Ingemansen og Kurt Hjemdal.
Torsdag den 29. september 
Høstfest ved Hans Jørgen Hedegaard.

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
17. juni: Grillaften kl. 18.00 hos Jette og Tage 
Sørensen, Hindingvej 40, Nors. Medbring selv 
kød, drikkevarer og service.

19. august: Opstart med grill, derefter ser vi hvad 
der sker… vi mødes kl. 17.30 til fælles afgang fra 
Skinnerup Kirke.

1. september: Møde kl. 19.20 hos Conny Poul-
sen, Grønningen 6, 1. th., Thisted.

23. september: Spisning kl. 18.00 hos Jette og 
Tage Sørensen, Hindingvej 40, Nors – herefter 
vil vi synge af hjertens lyst med Niels Junget ved 
klaveret, han er organist i Hanstholm.

Kontaktperson: Helle F. Kristiansen, tlf. 30 28 
70 25, mail: hpa.kristiansen@gmail.com

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

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 oktober og no-
vember bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com – allersenest 
21. august kl. 10. Bladet omdeles i uge 39 
og gælder frem til og med uge 47. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at for-
korte og redigere 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

Følg med på kirkernes 
hjemmeside:

www.hjvvvv-kirker.dk

27

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.  Telefon kirkebil: 97 93 40 57.

ID-nr.: 46879

159

1 = Biskop Thomas R. Rasmussen
2 = Land & Havkoret 
3 = Juniorkor
4 = Natkirke
5 = Tvorup Kirkeruin 

6 = Friluftsgudstjeneste
7 = Tysk gudstjeneste
8 = Kirkebil

9A = Koncert med Harpenist 
9B = Koncert Michala Petri & Lars Hannibal

10 = Høstgudstjeneste
11 = Menighedsmøde
12 = Lystjeneste
13 = Musikgudstjeneste

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Juni
12. juni Trinitatis S. 10.30 TRR1,8

19. juni 1. s. e. trin. 10.30 HSK8

26. juni 2. s. e. trin. 16.30 AMN12         10.30 AMN            19.00 
Koncert9A

Juli
03. juli 3. s. e. trin. 10.30 AMN8

10. juli 4. s. e. trin. 10.30 HSK8

17. juli 5. s. e. trin. 10.30 HSK 21.00 HSK4

24. juli 6. s. e. trin 10.30 HSK8

31. juli 7. s. e. trin. 10.30 AMN8

August
07. aug. 8. s. e. trin 10.30 AMN 09.00 AMN
14. aug. 9 .s. e. trin. 14.00 AMN5 10.30 AMN
21. aug. 10. s. e. trin. 14.00 AMN6 21.00 AMN4 10.30 HSK
28. aug. 11. s. e. trin. 09.00 AMN 10.30 AMN
September
04. sept. 12. s. e. trin. 10.30 AMN 19.00 AMN7

11. sept. 13. s. e. trin 10.30
AMN3,10

10.30 HSK 09.00 AMN

18. sept. 14. s. e. trin 14.00 HSK10 10.30
HSK10,11,13               

21. sept. Onsdag 19.00 
Koncert9B

25. sept. 15. s. e. trin. 14.00 
HSK2,10,11

10.30
HSK10,11,13

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer KjærgaardD
er

 er
 a

lti
d 

al
te

rg
an

g v
ed

 h
øj

m
es

se
n 

kl
. 1

0.
30


