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Rød alarm

Er du faldet over bord? Er din båd 
sprunget læk? Er du windsurfer i 
havsnød? Er dit skib gået under, og 
bølgerne slår sammen over hovedet 
på dig?
Så er der rød alarm. Så går SAR-
aktionen i gang. Så iler Benny, 
Knud, Allan, Anders, Klaus, Jens, 
Eric og Nicolai til den røde red-
ningsstation på Vorupørs landings-
plads. Så sejler livredderne ud med 
de to røde redningsbåde – red-
ningsskibet MRB 31 og speedbåden 
LRB 22. De er trænede i at samle 
tilskadekomne op af vandet, over-
føre dem til en redningshelikopter 
og videre til nærmeste hospital.
21. juli 2019 var der Search And 
Rescue-øvelse. Talrige tilskuere 
troppede op. Som præst fik jeg lov 
til at sejle med. Invitationen var en 
stor ære. For at komme med skulle 
jeg hoppe i redningsdragten, der 
vejede mere end 10 kilo. Den var 

støbt ud af et eneste stykke vandtæt 
materiale. Selv støvlerne var svejset 
på. Da jeg tog de første skridt, var 
mine ben blytunge. Jeg kunne næ-
sten ikke komme ombord.

Gud velsigne dem

Vi starter med en bøn. Jeg velsigner 
mandskabet, båden samt deres liv-
reddende mission og beder Gud om 
at være med dem! At sætte sit eget 
liv på spil for at redde andre kan 
være en tung byrde. Det er også en 
stor gave til vores stjernesogne. At 
sejle ud med redningsbåde har en 
lang tradition i Danmark. Allerede 

SAR - RED LIV!

Eric Andersen – 6 år i beredskabet

Stationsleder Benny Bak, sørger  
for sikkerhedsafstand mellem

redningsskib og folk  
på stranden.
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for små tusind år siden lovede tem-
pelridderne at redde liv i det røde 
kors’ navn. Rød alarm! Det lover det 
røde kors den dag i dag! Eller tænk 
på skagensmaleren Mikael Anchers 
kendte billede Den røde redningsbåd 
sejler ud fra 1920. Også dengang var 
båden RØD – lige som nu i Voru-
pør. En gravsten på den gamle kir-
kegård i Vorupør fortæller om de 
barske vilkår ude på havet. Den blev 
rejst for en far og 3 sønner, som 
alle blev slugt af havet samme dag!

Mand over bord

Nu gik Search And Rescue- eller 
SAR-øvelsen i gang. 
Hvem skulle være »mand over 
bord«? Mig? Var det derfor, jeg var 
inviteret med? Det viste sig at være 

SAR - RED LIV!

Anders Thomsen – en del af  
redningsteamet i 13 år

Allan Munk Pedersen  
– 12 år i beredskabet

Nicolai Olesen – yngste mand med 4 år  
i beredskabet – spillede mand over bord.
For nylig blev hans søn døbt Marius, som  
betyder sømand. Den lille blev døbt  
i friskt havvand bragt til Vorupør Kirke.

Speedbåden trækkes 
ned til havet.
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Nicolai, den yngste i teamet. Jeg 
åndede lettet op. Fra den røde 
speedbåd blev han sat ud på en 
oppustelig flåde. Nordsøen er san-
delig en dyb »grøft«, og Nicolai 
spillede den »nødlidende«. Mutters 
alene drev han rundt gennem bøl-
ger og hvidt skumsprøjt. Ville der 
komme en SAmaritaneR i skik-
kelse af en SAR-livredder? Ja, og 
han ville endda komme ned fra 
himlen!

Knud i redningsskibet

Inde i skibets førerhus oplevede jeg 
på tæt  hold, hvordan det hele fore-
gik. Speedbåden sejlede i cirkler 
omkring os. Skibet vuggede vold-
somt. Jeg måtte holde godt fast. Så 
brød redningshelikopteren gen-
nem skytæppet, og bølgernes dans 
blev endnu vildere. Det tordnede, 
vandet blev pisket op. Det føltes 

som om hele havet blev kastet mod 
førerhusets ruder. Vinduesviskerne 
susede frem og tilbage i rasende 
tempo. Midt i det hele stod bådfø-
rer Knud som en rolig klippe. Be-
væbnet med helikopterens kalde-
apparat holdt han øje dels med 

bådens kontrolskærme, dels med 
havet, dels med helikopteren, og 
koordinerede manøvren.

Tegnet i luften

Aalborg-eskadrillens EH-101 Mer-

Præsten lyser velsignelsen 
over mandskab, båd og 

deres mission.

Michael Ancher: »Den røde  
redningsbåd sejler ud«, 1920.

Heltene fra Vorupør
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lin fra Flyvestationen var fløjet til 
Vorupør med op til 300 km/t. Al-
lerede små 20 minutter efter »rød 
alarm« svævede den på himlen 
over Vorupør. Det tunge luftfartøj 
blev holdt oppe af »vinger«, den bar 
på ryggen. Fem stærke rotorblade 
kredsede i en cirkel på over 18 
meter. Vingernes kraftudfoldelse 
var enorm. Med legende lethed 
holdt de den 16 tons tunge helikop-
ter i luften. Ved hjælp af en stærk 
stålwire blev en mand sendt ned til 
det våde helvede, og så blev Nicolai 
hejst op mod himlen og hjulpet ind 
i helikopteren.

Vorupørs røde redningsstation

Som en gigantisk skytsengel kom 
helikopteren med korsets kraft 
flyvende hen over himlen for at 
redde liv. SAR-øvelsen er en mo-
derne lignelse. Korsets kraft kan 
styre os. Den kan styre os hen imod 
det evige liv. Den bestemmer vores 
kristne kurs – ligesom den lille 
korsformede styrerotor bestemmer 
den nye kurs, helikopteren skal slå 
ind på. Som en altseende »helikop-
ter-far« vogter Gud over os. Og 
sender korsbæreren for at redde 
vores liv! Så har døden nul chance. 
Hvem er korsbæreren? Det er ham, 

som besøger os næste søndag i 
gudstjenesten! Han siger det selv: 
»Når I er forsamlet i mit navn, er 
jeg midt iblandt jer!« Så går den 
kristne SAR-øvelse i gang. Search 
And Rescue (SAR) betyder »Søg og 
red liv«. 
Vores bøn om hjælp er som at slå 
alarm. Så be-søger den ultimative 
livredder os. Så redder han vores 
liv, vores evige liv. Næste gudstje-
neste er sådan en øvelse. Men når 
vores jordiske liv slutter, er det ikke 
en øvelse mere. Så er det alvor! Vær 
med i den kristne SAR-»øvelse«. 
Det kræver mod at tro på en gud-
dommelig livredder, som siger »Jeg 
er Livet!« 
Vær velkommen ombord på den 

røde redningsbåd – dit røde kirke-
skib i Vorupør!
  Med kærlig hilsen sognepræst  

Anne Marie Nande Kraft

Jens Christian Andersen  
– 6 år i beredskabet

Knud Andersen 
– 19 år i beredskabet

Stationsleder Benny Bak  
– 30 år i beredskabet

Speedbådens top- 
hastighed er 80/t.

Se filmen om SAR-rednings-
øvelsen på hjemmesiden:  

www.hjvvvv-kirker.dk
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Dato Tidspunkt Arrangement Sted
 6. november 19.00 Sangaftener Hundborg Sognehus 
 7. november 14.00-16.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
 8. november 18.00 Mortens Aften Vester Vandet Konfirmandstue
10. november 18.00 Mortens Aften Hundborg Sognehus 
10. november 18.00 Mortens aften Vorupør Kirkecenter 
21. november 19.00 Højskolesangaften Vester Vandet konfirmandstue
25. november 19.00 Sogneaften: »Når livet gør ondt« Hundborg Sognehus 
27. november 09.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue
28. november 19.00 Fællessang Vorupør Kirkecenter

 4. december 19.00 Sangaftener Hundborg Sognehus
 5. december 14.00-16.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter 
11. december 17.00 Advents Teater for børn Vester Vandet Kirke 
12. december 19.00 Syng julen ind Vang Kirke 
15. december 16.00 Syng julen ind Vorupør Kirke 
17. december 19.00 Syng julen ind Hundborg Kirke 
22. december 16.00 Syng julen ind Vester Vandet Kirke

 8. januar 19.00 Sangaftener Hundborg Sognehus
21. januar 19.00 Sogneaften: »Rosvang og Egebaksande« Hundborg Sognehus
29. januar 09.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue 

 5. februar 19.00 Sangaftener Hundborg Sognehus
 6. februar 14.00-16.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter 
20. februar 19.00 Fællessang Vorupør Kirkecenter
26. februar 09.30-11.30 Sogneformiddag Vester Vandet Konfirmandstue 

 4. marts 19.00 Sangaftener Hundborg Sognehus
 5. marts 14.00-16.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter 
26. marts 19.00 Fællessang Vorupør Kirkecenter

Sangaftener i Hundborg Sognehus 
v/ pianist Inger Rasmussen
Første onsdag i hver måned kl. 19.00
Hyggelige sangaftner, hvor vi synger fra  
højskolesangbogen. Alle er velkomne.

Hundborg/Jannerup Menighedsråd

Medbring kage  

          
        –

 vi laver kaffen

Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

 7. nov. kl. 14.30 Anne Marie Nande
21. nov. kl. 14.30 Helle Sommer

 5. dec. kl. 14.30 Lisa Bremer

19. dec. kl. 19.00  Anne Marie Nande  
Juleaftensgudstjeneste

 9. jan. kl. 14.30  Anne Marie Nande
23. jan. kl. 14.30 Anne Marie Nande

13. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande 
27. feb. kl. 14.30  Anne Marie Nande

12. marts kl. 14.30  Lisa Bremer
26. marts kl. 14.30  Helle Sommer 

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

Anne Marie, Helle, Lisa og Inge Merete

★
Alle helgens dag 
i 5-    -kirkerne 

3. november 2019  
Første søndag i november er det tradition, at vi 
mindes de mennesker, vi har måtte tage afsked 
med i det forgangne år. Det gør vi også i 
5-stjerne-kirkerne.

Vi har gudstjenester i:
Hu ndborg Kirke kl. 10.30  

(navnene fra både Hundborg  
og Jannerup nævnes)

Vang Kirke kl. 10.30 
Vorupør Kirke kl. 14
Vester Vandet Kirke kl. 14

Vi mødes i taknemmelighed til Gud og i tak-
nemmelighed for alt det, vi har delt med vores 
kære afdøde. Vi mødes i kærlighed, sorg og 
savn.
For hvert menneske, vi har taget afsked med, 
tændes et lys. Fra prædikestolen nævnes nav-
nene på vores kære, mens vi rejser os i kirken.
Lyset, der tændes for det menneske, vi har mistet, 
kan familien få med hjem efter gudstjenesten.

Med venlige hilsner sognepræsterne 

Mortens aften
i ★ Hundborg - ★ Vorupør - ★ Vester vandet

Fredag 8. eller søndag 10. november kl. 18 
Der inviteres på andesteg til Mortens Aften og alle er hjertelig velkomne. Man melder sig til, hvor man vil, 
der er tre muligheder. Man kan også melde sig til flere steder, hvis man er meget sulten  
Der vil være underholdning og dejlig hyggelig fællessang i løbet af aftenen.
I Hundborg Sognehus – søndag 10. november kl. 18 (100 kr.)
I Vorupør Kirkecenter – søndag 10. november kl. 18 (100 kr.)
I Vester Vandet konfirmandstue – fredag 8. november kl. 18 (100 kr.)
Prisen dækker andesteg med det hele, og et glas vin el. øl, samt en vand.
Tilmelding senest tirsdag 5. november kl. 18 til:
• Hundborg-Jannerup: Annette Eisgart, mobil 20 11 65 25, annette@eisgart.dk
• Vorupør: Vips Nordensgaard, mobil 23 62 17 51, vipsogelith@gmail.com
• Vester Vandet: Ruth Jeppesen, mobil 40 15 71 17, ruthjeppesen@mail.dk
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Sogneeftermiddage i Vorupør
Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter  

med foredrag, sang og kaffe   Det er gratis at deltage. 

Torsdag d. 7. november 14-16
Romanen »Fortielse«     

Forfatter Pia Grandjean Od-
derskov vil denne sogneef-
termiddag komme og for-
tælle om sit forfatterskab og 
især romanen »Fortielse«. 
Pia Grandjean Odderskov 
debuterede som forfatter i 
2007 og har udgivet 7 roma-
ner og en novellesamling. 

Romanen »Fortielse« blev skrevet i Vorupør og Pia 
Grandjean Odderskov skriver:
»Egentlig var det ikke ’Fortielse’ som var lagt i støbe-
skeen, da jeg ankom til forfatter Knud Sørensens 
sommerhus i Nr. Vorupør i eftersommeren 2014. 
Forunderligt blev det, allerede da jeg åbnede bildøren. 
Inden jeg trådte ind i sommerhuset, vidste jeg, at den 
inspiration der kom ude fra klitterne, duften af hav og 
harpiks – måtte jeg lytte til. Det blev til historien om 
Ellen, der som tysk enke vender tilbage i 1970 og lejer 
sommerhus i Vorupør. Hendes intention er, at finde 
sandheden bag sin mands fortielser og opsøge sin mor 
og søster, der slog hånden af hende i julen 1944.«
Velkommen til en spændende sogneeftermiddag 
om et forfatterskab.

Torsdag d. 5. december 14-16
Adventshygge 
Denne sogneeftermiddag holder vi adventshygge 
med fortælling og fællessang ved organisten og 
sognepræst Helle Sommer.

Torsdag d. 6. februar 14-16
Om Nationalpark THY
Else Østergaard Andersen, der er 
leder af Nationalpark Thy, vil 
fortælle om nationalparken og 
dens helt særlige plante- og dyre-

liv. Hun vil desuden fortælle om det arbejde, der er 
i gang med at udvikle området i relation til natur, 
kulturhistorie, friluftsliv m.m., herunder også pla-
nerne for et nationalparkcenter i Vorupør.  

Torsdag d. 5. marts 14-16
En go’ sang- og vise-eftermiddag
Vi skal have en go’ sang-
eftermiddag, hvor vi 
skal synge nogle gode 
sange og nogle dejlige 
viser. Kristian Mogen-
sen, Snedsted kommer 
og styrer eftermidda-
gens gang. 
Vi skal synge sange fra 
højskolesangbogen, 
men vi skal også prøve 
at synge nogle viser af 
Sigfred Pedersen – som 
ikke er repræsenteret i 
Højskolesangbogen. Sigfred Pedersen er forårets 

digter – og naturens og kærlig-
hedens digter – så det passer 
lige til den første solskinsefter-
middag i marts (som vi håber, 
det bliver).
Vi vil dog begynde med at 
synge lidt mere børnevenlige 
sange sammen med minikon-

firmanderne, som vil være lidt med til denne sog-
neeftermiddag.
Velkommen til en folkelig og fornøjelig eftermiddag 
med fællessang og lidt fortælling om sangene og 
sangskriverne. Kristian Mogensen er selv en for-
nøjelig fortæller, og han spiller friskt og frejdigt på 
klaveret. Han har været musiklærer gennem 
mange år, og er nu organist i de tre sogne Svankjær, 
Ørum og Lodbjerg. Her har han gennem flere år 
arrangeret rækker af sangaftener. 
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Har gudstjenesten
en fremtid?

Mandag 11. november kl. 19-21
Biskoppen inviterer til informations- og sam-
tale møde om gudstjenestens liturgi. 
Program: 
Kl. 19: Kort gudstjeneste  
i Thisted Kirke
Kl. 19.30-21.30:  
Forskellige korte indslag af  
aftenens talere og inspiratorer i Thisted Kirke-
center (+kaffe)
Glæd dig til besøg af Henning Toft Bro, Jørgen 
Kjærgaard, Thomas Reinholdt Rasmussen.
Gratis, ingen tilmelding, mød blot op! 

Med venlige hilsner arrangørerne
Stiftets udvalg for Kirkemusik og Gudstjeneste

Højskole- 
sangaften
En aften med viser  
torsdag 21. november kl. 19 i  
Konfirmandstuen ved Vester Vandet Kirke 
En stemningsfuld aften i Sigfred Pedersens tegn. 
Kom og syng med på Katinka, Katinka – Skær-
slipperens Forårssang – Tørresnoren og mange 
andre sange.
Der bliver indslag ved Lille Trio bestående af: 
• Inger Rasmussen (piano)
• Steen Carlsen (fløjte) 
• Ellen Lomholt (sang/fortælling).
Ostemadder og øl eller kaffe og selvfølgelig 
ønskekoncert.
Vi glæder os til at se jer. Venlig hilsen

Vester Vandet Menighedsråd

’Når livet gør ondt’ 
Mandag 25. november kl. 19 i Hundborg Sognehus

Tidligere sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen, Aalborg Universitets-
hospital:
»Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt ?«
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på Aalborg Univer-
sitetshospital i 19 år. Gennem utallige samtaler med mennesker i sorg 
og krise har hun opbygget en solid erfaring med, hvad vi mennesker 
har brug for, når ulykke og sorg rammer. Patienterne fortæller nemlig 
meget om, at mange – i bedste mening – kommer til at sige noget, som 
faktisk sårer.  Trøst er en fornærmelse, hvis der ingen trøst er, og tiden 
læger ikke alle sår. I dette foredrag vil Ruth komme omkring, hvad der 
typisk sker med vi mennesker, når ulykken og sorgen rammer. Der vil 
komme bud på, hvad vi kan gøre, og ikke mindst, hvad vi ikke skal 
gøre og sige, når et menneske er i sorg. Endelig vil foredraget komme 
kort omkring hvad der sker med troen, når krisen rammer.
Foredraget, der er tænkt som oplæg til samtale senere på aftenen.
Der serveres kaffe og kage og aftenen afsluttes i kirken med en sang.
Alle er hjertelig velkommen.

Tidl. sygehuspræst  
Ruth Ø.  
Poulsen
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Sogneformiddage i Vester 
Vandet konfirmandstue 

Med sang, fortælling, foredrag og der vil være kaffe på kanden.

Onsdag d. 27. november 9.30-11.30:  
Vinbondens fortælling.
Vinbonden – Jens Otto Nystrup – fra »Nystrupgaard« 
kommer og fortæller om årets gang i vinmarken. Der vil 
blive vist diasshow fra vinmarken, fortalt lidt historier om 
selve gården og vinmarken og der vil blive serveret smags-
prøver fra »Nystrupgaardvinen«. Velkommen til enhver.

Onsdag d. 29. januar 9.30-11.30: Årstidens sange og salmer          
Organisten og sognepræst Helle Sommer vil fortælle om nogle af de sange og salmer 
som hører årstiden til, nu hvor det snart er Kyndelmisse og vinteren strenges. Enhver er 
velkommen.

Onsdag d. 26. februar 9.30-1.30: Et godt liv i Vester Vandet
Inger og Ove Kristiansen som er ansat som graverafløsere ved Vester Vandet 
kirke, vil denne sogneformiddag give os et tilbageblik til ungdomstiden, som de 
husker den og fortælle om et godt liv i Vester Vandet, både dengang og nu. 
Velkommen til enhver.

Fællessang  
i Vorupør 

Som noget nyt starter vi fællessang fra Højsko-
lesangbogen. Vi mødes flg. torsdag kl. 19:

28. november    
20. februar  ·  26. marts

Inge Merete Haumann leder sangen. Fra gang 
til gang, inviterer Inge Merete forskellige gæster. 
Inge Merete har sunget i Klitmøller Gospelkor, 
Nordvestkoret og har haft et congolesisk kor, 
da hun underviste på Thisted Sprogskole. Hun 
deltager i mange af de fælles sangsaftener, der 
er i området – og er vild med at synge! 
Kom som du er! Syng som du kan! Der vil 
være kaffe, kage, sang og hyggeligt samvær, 
inden vi slutter kl. 21.Vi glæder os til at se dig.

Med venlige hilsner Vorupør Menighedsråd

1. december  
i Hundborg 

Gudstjeneste kl. 15
Bedste julesalmer, Lucia, børnekor.

Det store dejlige juletræ i Hundborg  
tændes og lyser i december. 

I et stemningsfyldt sognehus  
står Borgerforeningen klar med  
æbleskiver, sodavand og kaffe! 

Mon julemanden dukker op med  
godter! Kom og se! Du er  

hjertelig velkommen!
Med årets allerførst julehilsen 

★ Hundborg ★ Jannerup Menighedsråd 
og Hundborg Borgerforening
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Filomena Teatret
Onsdag den 11. december kl. 17.00 laver Filo-
mena Teatret igen overraskende og jule-magisk 
fortælleteater for børn fra ca. 6-12 år. 
Vi åbner også julekrybben op sammen. 
Større og mindre børn samt deres voksne må 
selvfølgelig gerne være med!
Varighed: ca 1 time 
Der er fri entre, men tilmelding er nødvendig, 
SENEST d. 9 december (først til mølle pga. be-
grænset publikums-plads).
Kontakt: SMS på 61 46 13 47 eller  
mail: ello@godmail.dk

Adventsfortællinger  
for børn i Vester Vandet

Kirke

Julegudstjeneste for børn 

Tirsdag 3. december kl. 10
Vang Kirke – Anne Marie Nande
Torsdag 12. december kl. 9.30
Hundborg Kirke –  
Anne Marie Nande
Torsdag 19. december kl. 9.30
Vorupør Kirke – Helle Sommer 

Vi laver julekrybbespil, hører juleevangeliet, 
synger 'Et barn er født i Betlehem' og flere andre 
sange for børn, og der danses om kirkens juletræ. 
Bedsteforældre, søskende og alle andre er -lig 
velkomne, når de mindste fejrer jul i kirken.
Børn må gerne lave julepynt og pynte kirkernes 
juletræer!

Julen synges ind i Vang Kirke
Torsdag 12. december kl. 19

I år synger Thisted Folkekor og ThyKoret julen ind i Vang kirke.
Gennem læsninger, korværker og fællessalmer samles en buket, som 
peger på Kristus - menneskesønnen, som blev født for vor frelses 
skyld.
Thisted Folkekor og ThyKoret har, gennem det sidste trekvart år, 
arbejdet sammen med en fælles korleder – Henrik Juul Andersen, og 
det er også ham, som vil lede kor og menighed gennem aftenen, 
bestående af kendte værker og sange af f.eks. Händel, H.C Andersen, 
Grundtvig og mange flere.
Alle er velkommen til en fantastisk jule-forberedelses-aften, med 
læsninger, sang og musik. Der serveres kaffe efter arrangementet.
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www.hjvvvv-kirker.dk

Julegospel i
Vorupør Kirke

Søndag den 15. december kl. 16
kommer Klitmøller Gospelkor og synger julen 
ind. Repertoiret vil bestå af både traditionelle og 
nyere jule- og gospelsange. 

Gospelkoret vil blive akkompagneret og dirigeret 
af den dygtige pianist Nis Ross. 

Kom og oplev denne julegospelkoncert og bliv i 
godt julehumør.

Julekoncert i
Hundborg Kirke

Julen synges ind i Hundborg Kirke tirsdag 
den 17. december kl. 19 med NORDVEST-
JYSK PIGEKOR – kom i julestemning med 

julens kendte klassikere
Der bliver mulighed for at få en stor musikalsk 
oplevelse, når pigekoret under ledelse af An-
nette Boch Pedersen underholder med en stem-
ningsfyldt og hyggelig julekoncert. 

Koncerten byder på et bredt repertoire af julens 
bedste salmer og sange blandet med fællessange, 
så alle får muligheden for at synge med.

Der er gratis adgang til koncerten.

Julen synges ind i V. Vandet Kirke  
Søndag den 22. december kl. 16 med Poulsen Five

Poulsen Five – hvem er vi? Vi er fem søstre, og tilsammen kalder vi os »Poulsen Five«. Vi er vokset op 
i et præstehjem med sang og musik. Op gennem vores barndom var sang og musik en del af hverdagen, 

og vores kristne baggrund kommer også til udtryk 
i sangene. Når vi synger sammen, så oplever vi 
glæde og fællesskab med hinanden, og derfor har 
sangen og musikken en særlig plads i vores familie 
– også efter at vi er blevet voksne. 

Vores repertoire består af en blanding af  
klassiske og nyere salmer med flere  
stemmer, lovsange, gospelsange –  
selvfølgelig med et twist af jul  
til vores optræden i V. Vandet.
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Juleaften i 5-★-kirkerne
Vi har i år trompet i alle kirker.

Med venlige hilsner de 4 menighedsråd Hu-Ja-Va-Vo-VV

Godt nytår i  ★ Hundborg
for alle i 5-stjerne-kirkerne

Nytårsgudstjeneste 31. december kl. 14
Som noget nyt mødes vi, fejrer gudstjeneste med hinanden.  
Skuer tilbage på året der gik, og fremad på året der kommer.
Propperne vil suse og med et glas champagne, siger vi tak for året,  
der er gået og ønsker vi hinanden GODT NYTÅR ... inden vi  
tager hjem og fejrer Nytår med Dronningen!
En dejlig – højtidelig og festlig – start på Nytårsfejringen!

Rosvang og Egebaksande
Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 i Hundborg Sognehus

Fortiden, historien om de gamle søgårde Rosvang 
og Egebaksande kender vi alle, men hvad med 
nutiden og fremtiden? Hør hvad Jørgen Holm-
Westergaard har med i bagagen og hvilke tanker 
der er omkring det fremtidige virke på gårdene og 

for området. En spændende aften 
hvor emner som bæredygtighed 
og harmoni, energi og miljø vil 
blive berørt.  
Alle er hjertelig velkommen.

★

★

★

★ ★
★

★★

★

★

★

★

★

★

★



14

S E T  O G  S K E T

14

Kulturarven ved
Vang Kirke

og præstegård

FEST I ANLEDNING AF 200-ÅRS-JUBILÆET
FOR PASTOR MUNKS BØGETRÆER

Babybøgetræ  
stammer fra de  
store giganter  

på 200 år.

Reklame ved  
busstoppestedet

Mindestenen bliver lagt 
til ære for pastor Munk.

Her er man gode venner 
med kager og træer.

Pastor Munk 
mindesten
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FEST I ANLEDNING AF 200-ÅRS-JUBILÆET
FOR PASTOR MUNKS BØGETRÆER

De store bøgetræer 
blev plantet 1819 og 
har nu fødselsdag.

Else Marie og Mogens 
spillede harmonika og 

savblad i haven.

Der blev malet 60 
jubilæumssten. Alle 

fik en med hjem.

Thisted Expressen med  
Anne Marie Nande bag rattet.

Hent brochuren  
om 200-års-jubilæet  

i Vang Kirke

Se den nye film om 200-års-jubilæet på  
kirkernes hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk
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Skal du være mini-
konfirmand i 2020?
Alle børn fra 3. klasse som bor i enten Hund-
borg, Jannerup, Vang, Vorupør eller Vester 
Vandet pastorat inviteres til at gå til minikonfir-
mand i Hundborg Sognehus. 
Det foregår hver gang om torsdagen. 

Vi begynder torsdag d. 20. februar  
og slutter torsdag d. 30. april.

At være minikonfirmand vil sige at lytte til for-
tællinger fra bibelen, at vi synger og taler sam-
men. Vi deltager i en plejehjemsgudstjeneste på 
Solgården, er med til en sogneeftermiddag, tager 
på en bustur til Vester Vandet Kirke, og holder 
en Stjernestund-gudstjeneste i Vorupør kirke og 
derefter fællesspisning i Kirkecentret.

Vi får naturligvis saftevand og boller til at styrke 
os på hver gang. Tal med dine forældre om du 
skal deltage. Vi har det hyggeligt!

Jeg vil besøge Sjørring Skole og Hundborg Fri-
skole i begyndelsen af februar måned 2020 med 
en tilmeldingsseddel og nærmere info.

Med venlig hilsen  
sognepræst Helle Sommer

mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk

5-★-konfirmander 
i Vorupør Kirke

Søndag 26. januar kl. 14
Konfirmanderne tager over. Gudstjenesten planlægges 
af konfirmanderne, som inviterer familie og folk fra 
sognene. 
Med udgangspunkt i søndagens tekster vælger konfir-
manderne de salmer, vi synger, lader sig inspirere af 
biblens vidunderlige tekster og skriver prædiken.
Efter gudstjenesten åbner kirkecaféen. Her på har vi 
INFO om konfirmationerne 

Mortensaften 

Søndag d. 10. november kl. 18.00 
i Hundborg Sognehus

Vi gentager succesen fra sidste år med andesteg 
Løbende musikalsk underholdning og fælles-
sange med disse skønne musikalske kvinder –   
THY-Tøsetrio:  

Fra v. Anne Mieke K. Rysgård: Tværfløjte – Inge 
Merete Haumann: Sang – Anna Ploug Isaksen: 
Klaver/harmonika.

Pris: 100 kr. inkl. and m. tilbehør, 1. glas vin/øl/
vand, kaffe og æblekage.

Tilmelding nødvendigt senest 5. november til 
Annette, tlf. 20 11 65 25.
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Babysalmesang
5-stjerne-pastoratet tilbyder babysalmesang til babyer og deres forældre. Til babysalmesang synger vi 
vuggeviser, salmer, hører orgelmusik, laver sanselege med de små og andre sjove og dejlige ting for foræl-
dre og børn. Babyerne er typisk mellem 2 og 9 måneder. Mødregrupper er også meget velkomne.

Vi starter et nyt hold op torsdag 
den 27. februar kl. 10.30 i 
Hundborg Kirke. Den første 
halve times tid er der babysal-
mesang og efterfølgende afslut-
tes med kaffe og hyggeligt sam-
vær i kirken. Holdet består af 8 
torsdage i alt. Yderligere datoer 
er: 5. - 12. - 19. - 26. marts, 2. - 
16. -23. april.

Medbring et underlag til bør-
nene, samt varme sokker til de 
voksne, da seancen foregår 
uden sko!

Tilmelding: Sognepræst Anne 
Marie Nande Kraft, tlf. 97 97 40 
14, mail: anmn@km.dk

Hygge for børn,  
bamser og mødre

Fastelavn 
i ★ Hundborg – ★ Vang – ★ Vester Vandet

Vi klæder os ud! Du kan være lige, hvad du har lyst til. 
Sidste fastelavn havde vi besøg af en bi i menneske-
størrelse, og et køleskab kom forbi!

• Lørdag 22. februar kl. 9.15 i Vang Kirke
• Søndag 23. februar kl. 13 i  Hundborg Kirke 
•  Søndag 23. februar kl. 13.30 i Vester Vandet Kirke

Dét må du ikk’ gå glip af! Bagefter fortsætter vi i:

• Beboerhuset i Vang
• Forsamlingshuset i Hundborg 
• Sognegården i Vester Vandet

Vi glæder os til at se dig og din familie! Vi ses!

Udklædning i  
alle afskygninger
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Koncert med Peter Viskinde  
i Vester Vandet Kirke

Peter Viskinde, der i starten af sin karriere spillede 
i bandet Malurt sammen med Michael Falch og 
derefter i næsten 20 år var en del af bandet Big Fat 
Snake, giver koncert torsdag d. 23. april kl. 19.30 
i Vester Vandet Kirke.
Peter Viskinde har arrangeret en koncerttype 
specielt tilegnet kirker og lignende kulturrum, 
hvor han vil synge nogle af sine kendte sange og 

fortolkninger. De intime 
rammer giver en sjælden 
mulighed for publikum 
for at komme tæt på 
sangene og historien bag, 
og undervejs vil sløret 
løftes for de kreative pro-
cesser i Viskindes liv som 
både tekstforfatter, ma-
ler og komponist.

Billetprisen er 150 kr. (+ gebyr) og kan købes på 
følgende link: www.kortlink.dk/22wfu 

Da der er begrænset plads og stor interesse for 
arrangementet, gælder først til mølle-princippet.

Koncerten er kommet i stand gennem et samar-
bejde mellem Vandet-Skinnerup Borgerforening, 
Foreningen Vandet Sognegård og Vester Vandet 
Menighedsråd. Et eventuelt overskud tilfalder 
Foreningen Vandet Sognegård til indkøb/forny-
else i sognegården.  

Se yderligere information på Thy360.

I næsten 20 år var 
Peter Viskinde en 

del af Big Fat Snake

Kunne du tænke dig at synge i kor? 
– og går du i 3. til og med 6. klasse?  
Så mød op i Sognehuset i Hundborg  
onsdage fra kl. 16.15-17.15.

Vi starter den 6. november. Vi synger  
lidt af hvert, fx rytmiske flerstemmige 
sange om årstiderne, pop,  
nye/gamle salmer og andet.

Hvis det er noget for dig, så ring til  
korlederne på mobil 25 84 67 29.

Vi glæder os til at se dig!

larsd
Rektangel

larsd
Rektangel
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Udstilling af kirketekstiler på Heltborg Museum

Messehagel i Vester  
Vandet Kirke.  

Fremstillet på Væve- 
gaarden i Tylstrup 1985

Udstillede messehagler fra Heltborg.  
Her er fire fra Tømmerby og  

Vester Vandets messehagl til højre

Jannerups historiske  
messehagel fra 1768  

var med på udstillingen  
i Heltborg

I Heltborg blev vist dåbsklude fra Vester Vandet 
Kirke, som er lavet efter kirkens karakteristiske 

keltiske kors, som ses på kirkens top

Messehagel i Vang Kirke lavet af  
Liv Stange. Anskaffet i 2005
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Først tak for sidst til alle deltagere i sogneudflugten. 
Igen var vi rimeligt heldige med vejret, og vi fornem-
mer, at alle havde en god dag. I forhold til blomstring 
kom vi lidt for sent til parken i Brønderslev, men alle 
fik vist en fornemmelse af, hvilken perle og fristed, 
den er for byen. Næste års udflugt bliver torsdag den 
4. juni 2020  blandt andet til Møltrup Optagelseshjem, 
så sæt gerne X i kalenderen nu.

Personalemæssigt går det heldigvis utroligt stabilt og 
godt.

Vi har gode planer for indretning af vore kirkegårde, 
men vi må sandelig erkende, at få dem igennem sy-
stemet er en yderst vanskelig proces. Vi kæmper vi-
dere.

Skulle I forvilde jer til København, så besøg Absalon-
kirken og køb et måltid eller en kop kaffe. En meget 

anderledes oplevelse. Meget fornuftige priser. Kars-
lunde Kirke er så absolut også et besøg værd. Har en 
fantastisk altertavle. 

Med hensyn til sogneaftener kommer tidligere syge-
huspræst Ruth Østergård Poulsen en aften her i no-
vember. I januar kommer ejeren af Rosvang og fortæl-
ler om sine ejendomme og produktion og planer for 
samme. 

Vi havde planlagt en aften om Nationalparken i fe-
bruar, men eftersom Vorupør  Menighedsråd har et 
arrangement på samme tema, har vi valgt at udsætte 
til næste sæson. Se datoer andets sted i kirkebladet. 
Og så er der jo en masse arrangementer, sangaftener 
og koncerter rundt om i pastoratet i 
denne periode. Så vi håber på et godt 
fremmøde, og at i alle kommer i jule-
stemning.

God jul til jer alle! Tage 

PS: Hold øje med Hundborg Facebookside og opslags-
kasserne rundt i byen ved Brugsen, kirken og Gartne-
renshave, der kommer løbende opdateringer og pla-
kater op med de mange arrangementer.

Hundborg  
og Jannerup

Menighedsrådsmøder 
13. november · 14. januar · 18. februar · 10. marts

Seneste nyt
Med beklagelse har vores organist Thomas Ole-
sen søgt nye udfordringer og fratræder sin stil-
ling 1. november. Vi ønsker tillykke med dit nye 
job og held og lykke fremover.

Personale og menighedsråd i Pastoratet

Menighedsmøde 13. november kl. 19.00

Træskulptur på 
ny kirkegård
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Vang

Menighedsrådsmøder 
27. november · 29. januar · 26. februar ·  
25. marts
Kl. 19.00 i Beboerhuset

Sommeren går på hæld og vi kan tænke tilbage på 
dejlige arrangementer. Først kirkefrokost hvor præ-
steparret var vært, dernæst gudstjeneste i det fri – 
Tvorup kirkeruin, hvor vejret solede sig på de frem-
mødte. Alle der var mødt op, fik en dejlig oplevelse 
med hjem. Sidst vil jeg nævne BUSK gudstjeneste i 
Vang – der dog ikke i skrivende stund, er udført. Igen 
i år har vi glæde af konfirmander, der efter lidt under-
visning, vil hjælpe til med musikalsk indslag. Håber I 
har taget imod muligheden, og oplevet hvordan Vang 
kirke kan svinge til gospel musik.

Ny klokkestabel til Vang, det er ganske sandt, nu sker 
det! I skrivende stund, har vi »taget de første spadestik« 
(jordprøver) til vores nye klokkestabel. Arbejdet 
skulle gerne være synligt, når I læser dette. Klokke-
stablen kommer til at stå nordøst for kirken og i næste 
Kirkenyt, vil vi stolt vise forløbet i billeder. Første 
ansøgning jeg kan finde er fra 2002, så man kan sige, 
den er ønsket. Menighedsrådet har haft den på budget-
tet lige siden. Hvis planen holder, er den færdig i 
november. Vi håber, at vi kan starte »Syng julen ind« 
d. 12. december ude ved klokkestablen (se annonce 
andetsteds i bladet).

Årsagen til et fritstående klokketårn var revner i vest-
gavlen af kirken, hvor den gamle klokke er vedhæftet. 
Den nye klokkestabel udføres i eg, med zinktag, ny 
klokke og automatisk ringning. Vi har valgt at sætte 
en vandhane op, til glæde for pårørende i denne del 
af kirkegården. Der kommer også automatisk dørlås-

ning på kirken. Vi håber det kan blive til glæde for 
besøgende, turister og alle der til daglig har sin gang 
på kirkegården og at kirken fremover vil være tilgæn-
geligt i flere timer, hvor man kan få en stille stund.

Vangs gamle klokke bliver ikke glemt. Der er en fore-
spørgsel fra Marstal Kirke, de mangler en på kirkegår-
den, som ikke ligger ved kirken. Det venter vi endeligt 
svar på, Menighedsrådet har sagt ja. 

I samarbejde med Vang Beboerforening, har vi sat 
informationstavler op ved kirken og beboerhuset. Kik 
endeligt forbi og se hvad der sker i Vang.

Til afslutning dette stemningsbillede fra et tilfældigt 
besøg på Vang kirkegård. Hvilken flot 
og kærlig afslutning på livet.

Rigtig god jul til alle. 

Anna Marie Møller

Nu får kirken endelig  
en ny klokkestabel
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I skrivende stund er efteråret ved at være over os, men 
det har været en forrygende sommer i Vorupør, både 
med hensyn til vejret og rigtig mange besøgende i 
byen og i vores kirke.

Der har været mange gæster i kirken og vi kan være 
stolte over alle de roser vi får om vores smukke kirke.

I sommer har vi haft to Natgudstjenester med fanta-
stik fremmøde med henholdsvis 250 og 150 men-
nesker. Efterfølgende serverede vi traditionen tro 
pølser i kirkecentret – som altid hyggeligt med glade 
gæster. 

Vedrørende kirkepladsen arbejder vi stadig intensiv 
med at få det finansielle på plads, og desværre lykkes 
det os nok ikke til 2020, men vi hænger ihærdig i for 
at finde løsninger. Vi har super flotte tegninger og det 
bliver en fryd for kirken og for hele byen generelt.

Som nyt har der været og er sangaftner med Inger 
Merethe Haumann – tidligere lærer på skolen, nogle 
husker hende nok derfra. Det har været en stor succes 
og vi håber dette fortsætter.

I efteråret er der planlagt sogneeftermiddage den 1. 
torsdag i hver måned med forskellige team. 

Vi afholder ligeledes traditionen med Mortensaften 
den 10.  november og håber, der vil komme mange 
denne aften.

Året sluttes af med Luciaoptog og juletræsfest, sam-
men med Børnehuset søndag d. 8. december, og 
søndag d. 15. december kl. 16 kommer Klitmøller 
Gospelkor og synger julen ind. 

Sidst, men bestemt ikke mindst er der gudstjeneste 
juleaften kl. 14.30 – hvor Diana Bruun 
Christensens kommer og spiller trom-
pet til julesalmerne.

Rigtig gode vintermåneder til jer alle. 

Lone Toft 

Vorupør

22

Menighedsrådsmøder 
12. november · 21. januar · 20. februar

Lucia i Vorupør
Søndag 8. december kl. 13 (nyt klokkeslæt). Lucia og kryb-
bespil i kirken. Dans om juletræ og amerikansk lotto i kir-
kecentret. Kort sagt: Jul i Vorupør. Vi glæder os til at se dig!
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Vester Vandet
Dette kirkeblad dækker over en meget lang periode, 
nemlig fra d. 4. november til d. 8. marts. Når vi kigger 
på aktivitetskalenderen, vil der måske dukke et lille 
arrangement op i det tidlige forår, som endnu ikke er 
faldet helt på plads. »Det ser vi til«, som man siger i 
Thy.

Nogle ting ligger dog helt fast, nemlig gudstjene-
sterne! Og vi kan kun opfordre til, at det gode frem-
møde, der er på mange andre tiltag i kirkeligt regi 
også kunne smitte af på det vigtigste af alt, nemlig 
søndagsgudstjenesterne! Gudstjenesten er kirkens 
kerneydelse. Her er både fællesskab, højtidelighed 
inspirerende ord og skønne salmer – og her får man 
næring til tanker, der rækker langt ud over dagens 
trummerum. Det er der brug for, når hverdagen farer 
af sted med os ombord.

Hvad kulturarrangementer angår, oplever vi at folk i 
Vester Vandet, og forhåbentlig i hele 5-stjerne-pasto-
ratet, er gode til at holde øje med annoncering både 
her i bladet og alle mulige andre steder. Fremmødet 
til menighedsrådets kulturarrangementer her i sognet 
kan man i hvert fald ikke klage over!

Vi glæder os over efteråret, hvor nogle arrangementer 
allerede er løbet af stablen og andre stadig er i vente. 
Her kan blot nævnes Mortens Aften, som vi af prak-
tiske årsager har valgt at lægge fredag d. 8. november. 
Det plejer at være et yderst velbesøgt arrangement 
med både mad og fællessang. Desuden bliver der 
Højskolesangaften torsdag d. 21. november, i  vise-
mageren Sigfred Pedersens tegn. Her satser vi at 
skabe gedigen hygge i Konfirmandstuen i selskab med 
Lille Trio. 

Vi glæder os også til efterårets Sogneformiddage og 
over det flotte fremmøde der plejer at være. Vi har 
bestræbt os på at fokusere mest på lokale kræfter – og 
skulle nogen ligge inde med et godt bud på interes-
sante oplægsholdere til forårets sogneformiddage, så 
sig endelig til!

Inden vi får set os om står julen for døren, med alt 
hvad der hører til af festligheder og musik. I decem-
ber byder vi på børneteater i kirken, hvor Nissen og 

Prinsessen dukker op med nye fortællinger, og jule-
krybben skal lukkes op. Senere kommer kvintetten 
Poulsen Five og synger julen ind, og endelig er der 
selve julegudstjenesten, hvor orglet akkompagneres 
af trompet, og løfter julens kendte salmer til nye 
højder. Se omtalerne af alle vores arrangementer 
andetsteds i bladet.

Lokale foreninger er gået sammen med menigheds-
rådet om at lave en støttekoncert til fordel for Sogne-
gården. Tanken om samarbejde lokalt på tværs af 
foreninger og interesser har slået rod, og vi glæder os 
til at invitere til koncert 
med Peter Viskinde, tid-
ligere medlem i rockban-
det Big Fat Snake. Peter 
Viskinde har sammensat 
et koncertprogram, som 
egner sig til kirker og 
foreninger, og det vil 
kunne opleves torsdag d. 
23. april kl. 19.30 i Vester Vandet Kirke. Læs mere 
herom inde i bladet og i Thy360.

Jo, Vester Vandet Kirke er sammen med den hygge-
lige Konfirmandstue rummelig nok til at til at favne 
både gudstjenester, rockmusik, vielser, fællesspisning, 
barnedåb, viser, livsfortællinger, rejseforedrag, kor, 
klassiske koncerter, begravelse, fællessang, børnetea-
ter og meget, meget mere. Det er vi både glade for og 
stolte over.

Menighedsrådet  sender en hjertelig 
hilsen til alle med ønsket om mange 
gode stunder fremover, i det fællesskab 
kirkens rummelighed tilbyder os.     

Ellen Lomholt

Menighedsrådsmøder 
7. november · 4. december · 8. januar ·  
6. februar · 4. marts
Kl. 17.30 i Konfirmandstuen

larsd
Rektangel
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A R R A N G E M E N T E R  I  N O V E M B E R  -  F E B R U A R

V E S T E R  VA N D E T

Spejdernyt 

Sommerferien er ovre, og vi er klar til at tage fat på 
en nyt spejderår. Vi havde opstart medio august, 
og hvor var det dejligt at alle de »gamle spejdere« 
mødte op sammen med fem nye. Efter den tradi-
tionelle oprykningsceremoni var vi på et lagkage-
løb. Forskellige opgaver skulle løses og som præmie 
var der ingredienser til lagkage. En hyggelig aften 
hvor spejdere og forældre fik afprøvet nogle spej-
derfærdigheder.
Hele sommeren har der været stor søgning til vores 
bålhytte/shelter. Dejligt at den bliver brugt, og 
mange har booket den her i den kommende tid.
Vi håber på nogle gode turer på Vandet sø i vore 
kanoer og kajakker her i sensommeren. Her sidst i 
september skal både de store og små spejdere på 

distrikts ture, så vi er i gang med at øve forskellige 
færdigheder så spejderne står godt rustet til de 
opgaver de møder.

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for bæver og ulve fra 
17.15 til 18.45, og spejdere fra 17.30 til 19.00  i 
spejderhytten på Toftholmvej. 
Alle er altid velkommen.

Gruppelederass. Steffen Oddershede, 
tlf. 97 97 71 50,  
steffenoddershede@ 
mail.dk

KIRKENYT
Kirkenyt udgives af  
menighedsrådene  

i Hundborg, Jannerup,  
Vang, Vorupør og  

V. Vandet.

Ansvarshavende  
redaktør: Lene Dahl, 

hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet  
er ikke nødvendigvis  

i overensstemmelse med  
redaktørens opfattelse.

Produktion:  
Team Lynderup,  
tlf. 97 17 34 08.

Konfirmeret i Jannerup Kirke:
Fra venstre Markus Visby Bunch 
Pedersen og Magnus Vestergaard 
Kristensen
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Julefrokost
Lørdag d. 7.  december kl. 18.00 holder Hund-
borg Indre Mission julefrokost i Hundborg Sog-
nehus. Emil Pedersen fra Bedsted kommer og 
holder en andagt for os. Der vil være gaveauk-
tion med flotte sponsorgaver. 
Pris voksne 50,-  børn under 12 år 25,-
Tilmelding til Ebba tlf. 30 42 22 55 senest 1. 
december. Alle er velkommen. Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Torsdag d. 31. oktober                                                                                                                                          
Kredsårsfest og generalforsamling i Vang,  
v. Søren Peter Thomsen, Kallerup.

Torsdag d. 21. november  
Adventsfest v. Kristian Erik, Thyholm.

Torsdag d. 28. november 
Vi laver juledekorationer. Kom og vær med.  
Vi begynder kl. 19.00.

Søndag d. 29. december 
Julefest v. Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.

Uge 2: Bedeallianceuge 
Mandag-torsdag hos Elly og Richard, Ingeborg 
og Knud, Aase og Hans, Mette og Thomas.

Torsdag d. 23. januar 
Generalforsamling i Vang. Forslag skal være 
bestyrelsen i hænde 14 dage før.

Uge 6: Missionsuge  
Programmer vil blive husstandsomdelt.

Fredag d. 13. marts  
Pakkefest. Kom og støt et godt formål.

Kredsmøder
Lørdag d. 18. januar 
Kredsfamiliedag i Thisted Missionshus.

Torsdag d. 27. februar 
Kredsmøde. Program kommer senere.

Alle møder er kl. 19.30 i missionshuset, hvor ikke 
andet er nævnt. Ved torsdagsmøder er der bede-
møde kl. 18.45 i missionshuset. Øvrige torsdage 
er der bedemøde på Mellemvej 11 kl. 18.45.

H U N D B O R G

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

Bibelstudieaftner
Torsdag d. 7. november hos Mette og Thomas 
Kristensen, Klostergårdsvej 6.
Torsdag d. 30. januar hos Elly og Richard Hove 
Nielsen, Trapsandevej 51.
Torsdag d. 20. februar hos Ingeborg og Knud 
Kristensen, Mellemvej 11.
Torsdag d. 5. marts hos Aase og Hans Korsga-
ard, Tvorupvej 54.
Lukas 6,31: Gør mod andre mennesker sådan, 
som I vil, at de skal gøre mod jer!

Børneklubben
Samles i Vang-Tvorup Missionshus, Hellebjerg 1.  
Samles lørdag i ulige uger kl. 14.00-15.15.

Legestue for alle 0-3 år
Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12, Hellebjerg 1.
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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 Vakant 

Organist-vikar Mikkel Kirketerp · mikkelkk@hotmail.dk

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

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

Jytte Mikkelsen
tlf. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk

Christina Egeberg
tlf. 22 66 52 28
christina.egeberg@
mail.com

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

Anna Marie Møller
Tlf. 24 98 36 11
ammoller@ 
hotmail.com

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

Hans Buck
tlf. 20 82 72 11
hans@buck.dk

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

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

Lene Thomsen
tlf. 28 96 80 47
anderscthomsen@
mail.dk

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

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

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

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

Steen Karlsen
tlf. 97 97 72 72
sok@post4.tele.dk

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

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

Allan Thinggaard
tlf. 24 24 74 10
allanthomsen@ 
privat.dk

Inge Kristoffersen
tlf. 31 50 58 08
vandetgaard@
gmail.com

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

Sekretær Annette Eisgart
tlf. 20 11 65 25
annette@eisgart.dk

Ellen Lomholt
tlf. 61 46 13 47
ello@godmail.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

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

Menighedsråds-
medlem

Katja Andersen
tlf. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com

Erik Kristensen
tlf. 23 38 76 02 
fam_kristensen@
yahoo.dk

Stof til næste nummer for marts, april og 
maj bedes indleveret til Lene Dahl,  
hundborgkirkekb@gmail.com - allersenest 
20. januar. Bladet omdeles i uge 10 og 
gælder frem til og med uge 23.
Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte og redigere indsendte indlæg.

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

Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.
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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
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Kirkebil ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ V. Vandet
Kirkebil kan ALTID bestilles til gudstjenester i ens egen sognekirke. Dertil må kirkebilen gerne  
bestilles til gudstjenester i samtlige fem kirker, når der kun er ÉN gudstjeneste i hele pastoratet.  
Telefon kirkebil: 97 93 40 57.

ID-nr.: 46879

159

1 = Kirkekaffe
2 = Familiegudstjeneste
3 = Børnekoret
4 = Altergang
5 = Musikgudstjeneste
6 = Konfirmander medvirker

 7 = Julen synges ind
 8 = Kirkebil
 9 = Juletræet tændes udenfor
10 =  Lucia, familiegudstjeneste,  

juletræsfest i Kirkecentret
11 =  Champagne og kransekage

12 =  Fastelavn og tøndeslagning 
i Beboerhuset

13 =  Fastelavn og tøndeslagning 
i Forsamlingshuset

14 =  Fastelavn og tøndeslagning 
i Vandet Sognegård 

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
November
03. nov. Alle Helgen 10.30 HSK 10.30 AMN 14.00 AMN 14.00 HSK
10. nov. 21. s. e. trin. 10.30 AMN
17. nov. 22. s. e. trin. 10.30 HSK1,8

24. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 AMN 14.00 AMN 10.30 HSK
December
01. dec. 1. s. i advent 15.00 AMN1,2,3,9 10.30 HSK
08. dec. 2. s. i advent 13.00 AMN10

12. dec. Torsdag 19.00 AMN1,7

15. dec. 3. s. i advent 10.30 HSK 16.00 AMN7

17. dec. Tirsdag 19.00 HSK7

22. dec. 4. s. i advent 16.00 AMN7

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 AMN8

29. dec. Julesøndag 10.30 HSK8

31. dec. 14.00 AMN11

Januar
01. jan. Nytårsdag Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
05. jan. Hellig 3 Kg. S. 10.30 AMN1

12. jan. 1. s. e. h.3.k 14.00 HSK 10.30 HSK
19. jan. 2. s. e. h.3.k 10.30 AMN
26. jan. 3. s.e. h. 3.k 10.30 HSK 14.00 AMN1,2,6

Februar
02. feb. S. s. e. h.3.k. 14.00 HSK5 10.30 HSK      
09. feb. Septuagesima 10.30 AMN 10.30 HSK 14.00 AMN
16. feb. Seksagesima 10.30 AMN
22. feb. Lørdag 09.15 AMN2,3,12

23. feb. Fastelavn 13.00 HSK2,13 13.30 AMN2,14

Marts
01. marts 1. s.i fasten 10.30 AMN
08. marts 2. s i fasten 14.00 AMN 10.30 AMN

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