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P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

Biskoppen prædiker i stjernekirken  
i Vorupør.

EVANGELIET 
De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, 
hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de 
så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. 
Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: 
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til 
mine disciple, idet I døber dem i Faderens 

og Sønnens og Helligåndens navn, og idet 
I lærer dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende.

PRÆDIKEN
»Mig er givet al magt«. Det er de store ord, 
der lyder ud af dagens evangelium. Mig er 
givet al magt. 
Det er ord, vi også hører ved en barnedåb, 
hvor den lille bæres til dåben, og hvor der 
læses netop disse ord om, at magten er 
givet til Jesus Kristus, og at han tager vare 
på os, der kommer til dåben. 
Det er store ord. Det er !otte ord. Det er 
livgivende ord.
Men når de er hørt, og når de har lydt, kan 
vi måske et øjeblik standse op, og over-
veje hvad det betyder, at al magt er givet. 
Hvad er det for en magt?
For hvad er det for en magt, der er givet 
til ham, der blev pint, korsfæstet og begra-
vet? Hvilket magt mon vi her taler om, for 
gennem korset ser al magt da ud til at 
smuldre?

Allerede søndagen e!er sin festgudstjeneste med dronningen kom biskoppen til os i 5-stjerne-pastoratet. Han stod for gudstjeneste, prædiken og altergang. I den e!erfølgende 
samtale mellem menighedsrådene og biskoppen blev de aktuelle problemstillinger drø!et. Der blev etableret et rigtig godt forhold, som gav masser af håb og tro på en frugt-
bar fremtid til gavn for os alle. 

FORNEMT BESØG I 5-STJERNERNE

Biskop !omas Reinholdt Rasmussen 

12. juni 2022 med festgudstjeneste ved biskoppen blev en helt særlig oplevelse



P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

3

Hvilken magt?
For at kunne belyse det spørgsmål, må vi kigge rundt 
i andre bibelske fortællinger. Vi kunne kigge på den 
kendte fortælling om ham, som er lam og bæres til 
Jesus, der står i et hus omgivet af folk. Så omgivet, at 
de må sænke ham ned gennem husets tag. Her hel-
breder Jesus ham og ikke alene det: her skænker han 
ham syndernes forladelse. 

Folk omkring forarges, for hvem 
kan tilgive synder andre end Gud 
selv, og de spørger med hvilken ret 
eller rettere sagt, med hvilken magt 
han gør det, for der bruges her 
samme ord som i dagens tekst. Og 
Jesus svarer: med syndernes forla-
delses magt.
Magten er at bygge bro mellem det 
brudte. Det er at forene det ad-
skilte. At forene i kærlighed. Det er 
den magt, der er givet ham. 
Så magten Jesus peger på også i 
dagens evangelium er ikke våben-
magt. Det er ikke en ophøjet kon-
gemagt. Det er kærligheden. Den 
magt er givet ham til at hele det 
brudte.

Således peger alt i Jesus liv på den magt. Til jul hører 
vi hele tiden gennem alle kirkeårets læsninger, om at 
den høje herre kommer. Vi hører om, at nu kommer 
den høje herre, og vi tror alle, at nu kommer ham, der 
sætter sig på tronen, og da kommer der julenat et barn 
i en krybbe. Skrøbeligt og sårbart. Vi ved alle, hvordan 
et spædbarn ændrer vores liv med kærlighedens magt. 

Det er den magt, Jesus peger på. Det er den, 
han taler om. Det er den, han siger, er givet 
til ham. Magten til syndernes forladelse og 
derved magten til at bygge bro mellem det, 
der er adskilt. Mellem det, der vender ryg-
gen til hinanden. Mellem det, der går hver 
sin vej.
Det er kærlighedens magt, Jesus taler om. 
Ikke en blød overbærende magt, men en 
magt, der kan ændre verden i syndernes 
forladelse. Den magt, der forandrer verden 
og os med den og gør den til Guds.

➝

Allerede søndagen e!er sin festgudstjeneste med dronningen kom biskoppen til os i 5-stjerne-pastoratet. Han stod for gudstjeneste, prædiken og altergang. I den e!erfølgende 
samtale mellem menighedsrådene og biskoppen blev de aktuelle problemstillinger drø!et. Der blev etableret et rigtig godt forhold, som gav masser af håb og tro på en frugt-
bar fremtid til gavn for os alle. 

FORNEMT BESØG I 5-STJERNERNE

12. juni 2022 med festgudstjeneste ved biskoppen blev en helt særlig oplevelse
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Det er det, Jesus peger på. Den vi selv kan erfare i 
vores eget liv, når vi rækker ud over os selv og vores 
egne indkrogede cirkler. 
Og det er med den magt, at Jesus er hos os alle dage 
indtil verdens ende. Vi kan erfare den, når vi bliver 
taget imod ved døbefont og alterbord. Kærlighedens 
magt.
Det er sådan, at han er hos os alle dage.  Ved sin magt. 
Ikke ved vores. Det er ikke os, der holder Gud fast, 
men Gud, der holder os fast i sin kærlighed. Hvis vi 
skulle bidrage med noget, så blev det ganske givet 
uroligt og ustadigt. Nu holder Gud os fast i sin magt. 
I sin kærlighed alle dage indtil verdens ende.

Således er det så god en beretning her 
til trinitatis søndag. En beretning om, 
at selvom nogle få er tilbage og andre 
tvivlede, så er han hos os alle dage 
indtil verdens ende, for han holder os 
fast i kærlighedens magt.
Det er, som når forældre oplever den 
sorg, at deres børn vender dem ryggen, 
så hører man dem sige, at de er dog 
stadig deres børn, og de elsker dem 
stadigvæk. Kærligheden er der alle 
dage.
Vi kender det fra os selv. Og vi møder 
det i den Gud, som Jesus fremstiller for 
os i sine ord og i sine handlinger.
Den Gud, der ikke slipper os. Den Gud, 
der ikke lader os ude af sin hånd. Den 
Gud, der er hos os alle dage indtil ver-
dens ende.
Til tider kan man godt "nde sig selv i 
tvivl og uro. Finde sig selv i et sted, hvor 
man ikke kan tro, at Gud er. Men ham, 
der har gennemlevet pine og kors, han 
er også i sin kærlighed hos den, der end 
ikke kan være hos sig selv. Er hos den 
og os alle alle dage indtil verdens ende. 
Det er lø#et, som er os givet tværs gen-
nem alt. Lø#et om nåde og tilgivelse og 
syndernes forladelse også tværs gen-
nem alt det, der smerter og gør ondt.
Ordet om at vi er hans både her og i 
fremtiden. Du er hans. Du hører med. 
Alle dage. Amen

Provst Lisbeth Damgren



Kirkeministeren:
Grøn omstilling kan vi kun klare sammen. 
Derfor glæder det mig, at folkekirken har fokus 
på at styrke og bruge fællesskaberne til at hjælpe 
mennesker...

Ane Halsboe-Jørgensen

A K T U E L T
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Kirkens projekt
Biskoppen i Aalborg:
Her er folkekirkens store opgave: At tale tingene 
op og tale os fulde af håb. Det kristne håb er en 
slags profeti: Vi har et håb om fremtiden. Det er 
det, vi sammen skal tale om.

!omas Reinholdt Rasmussen

Fhv. biskop i Aalborg:
En af de største udfordringer, vi har stået overfor i 
nyere tid, er uden sammenligning den corona-
krise, der ramte hele verden. Med et blev det klart, 
hvor sårbare vi alle er, når en pandemi rammer os 
med så voldsom kra#...

Henning To" Bro

Sognepræsten i 5-stjerne-pastoratet:
Store nationer angriber og besætter små nationer. Pandemier som corona raser. Klima-
kriser truer med hedebølger, oversvømmelser og tørke. Det påvirker hvert land, hvert 
menneske, hver pengepung. Alligevel kan det enkelte land, det enkelte menneske, den 
enkelte pengepung ikke løse den slags problemer. Vi er nødt til at samarbejde. Vi alle. 
Sammen vender vi strømmen. Vi har hårdt brug for et fællesskab, som er så stærkt, at det 
kan beskytte vores lille nation, person og pengepung. Planetens største fællesskab er Menneskeheden. 
Det danske fællesskab kan kun overleve, når vi også fremmer menneskehedens fællesskab, så vi kan 
komme i gang med at "nde verdensomspændende løsninger for verdensomspændende udfordringer. 
Kun sådan klarer vi den grønne omstilling. Kun sådan har vores frihed, fred og velfærd en chance i 
fremtiden. Kun sådan kan vi med rette være fulde af håb om en bedre fremtid.

Anne Marie Nande Kra"
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
28. september  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon"rmandstue

  2. oktober 19.00 Musikgudstjeneste Vester Vandet Kirke
 5. oktober 19.00 Sanga#en v/ Inger Rasmussen Hundborg Sognehus
 6. oktober 14.00 Sognee#ermiddag – Henrik Grønlund Vorupør Kirkecenter
10. oktober 19.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
12. oktober 14.00 Nørklee#ermiddag Vester Vandet Kon"rmandstue
12. oktober 19.30 Sognea#en ”Open Doors” Vang Beboerhus
24. oktober 19.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
25. oktober 19.00 Kaj Hartmeyer fortæller Hundborg Sognehus
26. oktober   9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon"rmandstue
30. oktober 14.00 Familiegudstjeneste med kon"rmanderne Hundborg Kirke

 2. november 19.00 Sanga#en v/ Inger Rasmussen Hundborg Sognehus

  3. november 14.00 Sognee#ermiddag Vorupør Kirkecenter
  9. november 14.00 Nørklee#ermiddag Vester Vandet Kon"rmandstue
14. november 19.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
27. november 15.00 Familiegudstjeneste. Juletræet tændes Hundborg Kirke og Sognehus
28. november 19.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
29. november 19.30 Julekoncert Vorupør Vorupør Kirke
30. november   9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon"rmandstue

 1. december 14.00 Sognee#ermiddag Vorupør Kirkecenter
  4. december 19.00 Julekoncert Vang Vang Kirke
  5. december 19.00 Strikke-Café Hundborg Sognehus
  7. december 19.00 Sanga#en v/ Inger Rasmussen Hundborg Sognehus
11. december 13.00 Lucia i Kirken og juletræesfest i Kirkecentret Vorupør Kirke og Kirkecenter

D E T  S K E R

6



D E T  S K E R

Musik-
gudstjeneste

Søndag 2. oktober kl. 19
 i Vester Vandet Kirke

Denne gudstjeneste vil forme sig som en 
Musikgudstjeneste. Der vil være !ere salmer 
og også enkelte fra Højskolesangbogen. Der 
vil også være solosang. Kirkesanger Amalie 
fra Vester Vandet Kirke og kirkesanger Jo-
se"ne fra Vorupør Kirke vil synge solo og 
synge sammen med os.
Organist Kristian Mogensen sidder ved 
orglet.
Alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Vester Vandet  
menighedsråd 

Amalie Jose#ne

Nørklerne i Vester Vandet
Har lyst at bruge et par timer sammen med andre?
Kan du li` at snakke - drikke ka$e - hygge - måske 
have et håndarbejde i hænderne?
Vi mødes i Kon!rmandstuen: 
Onsdag 12. oktober og 9. november kl. 14-16.

 Kontaktperson: Ruth Jeppesen, tlf. 40 15 71 17.

Sognea"en i 
Vang Beboerhus
Onsdag 12. oktober kl. 19.30 

Kom til en spændende sognea#en i Beboerhuset. 
Her får vi besøg af organisationen »Open Doors«, 
som vil fortælle om deres arbejde blandt kristne i 
lande, hvor det er forbundet med livsfare at be-
kende sin kristne tro o$entligt.

E#er foredraget serveres ka$e og brød.      

Hjertelig velkommen til alle! Vi glæder os til at se 
jer.

Med venlige hilsner
Vang Sogns Menighedsråd

7

Gratis 
adgang
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I Hundborg Sognehus 
2+4 mandag i hver måned 19-21 

Har du lysten og glæden ved at 

strikke / hækle / brodere 

eller andet håndarbejde og mangler andre at 
sparre med – dele ideer – få hjælp - udveksle 

opskrifter - og ikke mindst  

hygge med, over en kop kaffe 
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  

Sognee"ermiddag i 
Vorupør Kirkecenter

Torsdag 6. oktober kl. 14                   
Foredrag om Vorupørs historie med 

forfatter og skuespiller Henrik Grønlund, 
Vorupør. Vi vil også se !lm.

Velkommen til enhver.

Til kon!rmanderne 
2022-2023!

Snart begynder vi. Læs mere om den kom-
mende kon!rmandforberedelse på hjemmesi-
den: www.hjvvvv-kirker.dk
Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen: 
søndag 30. oktober, hvor har vi gospeldag fra 
kl. 11-15.30 

Jeg glæder mig til at møde jer. 
Med de bedste hilsner 

sognepræst Anne Marie Nande Kra!
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Kai Hartmeyer fortæller 
i Hundborg Sognehus 

Tirsdag 25. oktober kl. 19
Kai Hartmeyer kender vi alle fra TV-MIDTVEST, som nyhedschef 
og studievært. Nu fast freelancer, mest som rejsejournalist og TV-
fotograf.
En fortælling om et langt liv med journalistik. Bl.a. udsendt som 
krigsreporter til Calcutta i Indien i 1971. Udsendt som sportsrepor-
ter til Olympiske Lege, første gang med DR i Montreal 1976, med 
Gunnar Nu Hansen som min chef. Siden også til Moskva, Los Ange-
les, Seoul og Barcelona. E!er 14 år i Danmarks Radio, fra 1989 stu-
dievært og nyhedschef på TV MIDTVEST i Holstebro. Har oplevet 
udviklingen fra den gang vi lavede TV indslag til Preben Heide’s 
Landet Rundt på "lmruller og lydbånd, til nutidens digitale TV-
verden. Et foredrag krydret med mange personlige oplevelser. Fore-
drag med #ere videoklip. 

Hundborg & Jannerup Menighedsråd

Gratis 
adgang

Sognee"ermiddag 
i Vorupør Kirkecenter

Torsdag 3. november kl. 14
Vorupør Menighedsråd byder enhver velkommen til sognee#ermiddage med foredrag, sang og ka$e  
Vi begynder kl. 14 og slutter omkring kl. 16. Det er gratis at deltage.

En Jeppe Aakjær e"ermiddag med fortælling, oplæsning og sang. 
Denne sognee#ermiddag kommer Grethe Funch og fortæller og hun skriver: 
Jeg er født i Junget i Salling. Jeg #k som ung en uddannelse, som hospitals-
laborant på Skive sygehus. Ved landsbyen Hem 6 km. vest for Skive købte min
mand, Povl og jeg et landbrug og der boede vi i 49 år. De seneste 4 år har vi 
boet i vores sommerhus i Nr. Vorupør, som vi købte i 2002. Vi nyder den $otte 
natur, der er her omkring. På vores elcykler kommer vi langt omkring i Natio-
nalpark !y. De sidste 5 år har jeg været frivillig på Jenle. Digter Jeppe Aakjærs 
hjem i Salling. Jeg er rundviser i stuehuset, hvor de boede og som står fuld møbleret 
med alle deres personlige ting. Jeg er også med i dialektgruppen, hvor vi prøver at 
få indlæst alle digte og historier, som Jeppe Aakjær har skrevet på dialekt.
Denne sognee"ermiddag vil jeg gerne fortælle om digteren Jeppe Aakjær, 
læse nogle af hans digte og historier på dialekt og vi vil synge nogle af 
hans dejlige sange.

På gensyn, Grethe Funch
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Alle helgens dag i 
5- ★ -kirkerne
Søndag 6. november 2022  

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-★-kirkerne.

Vi har gudstjenester i:
Hundborg Kirke kl. 10.30 
(navnene fra både Hundborg og Jannerup 
nævnes)
Vang Kirke kl. 14 
Vorupør Kirke kl. 10.30 
Vester Vandet Kirke kl. 14

Ved gudstjenesten vil navnene på de, der er 
døde i pastoratet siden sidste Allehelgen, eller 
bisat eller begravet fra en af kirkerne, blive læst 
op. For hvert menneske, vi har taget afsked med, 
tændes et lys.

Med venlige hilsner sognepræsterne 

Babysalmesang
Babysalmesang torsdage fra kl. 10. Kære forælder, vil du deltage i 
babysalmesang med din baby? Du lærer at synge et vers fra forskel-
lige salmer udenad for din baby - med fagter, og din baby vil nyde 
sangen og nærværet. Datoer: 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11 

Der oprettes hold i enten Hundborg Sognehus eller i Vorupør Kir-
kecenter, alt e#er hvor, der tilmeldes !est babyer. Optimalt er der 
6-7 babyer pr. hold (også gerne fra hele pastoratet) OBS: Det er dog 
for babyer, der ikke har nået det helt 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.

Lad os fejre  
Mortensa"en           

Torsdag 10. november kl. 18  
Sognene inviterer! Alle er hjertelig velkomne 
det sted, der passer bedst!
Hvor: I Hundborg Sognehus, i Vorupør Kir-
kecenter, i Vester Vandet kon!rmandstue.
Prisen er 100 kr. i Hund-
borg, Vorupør og Vester 
Vandet  Prisen dækker 
andesteg med det hele, og et 
glas vin/øl eller vand

Der kan meldes til:
i Hundborg-Jannerup - Lene Dahl mobil: 
20 60 49 11. 
i Vorupør - Vips Nordensgaard mobil: 
23 62 17 51, mail: vipsogelith@gmail.com
i Vester Vandet - Ruth Jeppesen mobil:  
40 15 71 17, mail: ruthjeppesen@mail.dk

Tilmelding senest torsdag 3. november. 

Med venlige hilsner menighedsrådene i
Hundborg, Vorupør, Vester Vandet

Hundborg ★  Vorupør
 ★ Vester Vandet
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Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag 26. oktober kl. 9.30: E#er sang og ka$e vil Henning %ulstrup tage os med på tur 
i erindringernes verden.

Onsdag 30. november kl. 9.30: Adventshygge. Har du et erindringsbillede fra din barndoms 
jul eller en speciel juleoplevelse, som du vil dele med os? - eller måske du har en yndlings advents-/ju-
lesalme eller sang du vil fortælle om? Alle har mulighed for at medvirke – og Anna vil spille til sangene.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

»Land & Hav-koret« 
- At synge gør én glad
Vi er ca. 15 sangere, der synger på ski# i såvel Hundborg som Vorupør torsdage fra kl. 19-21. I Vorupør 
Kirkecenter synger vi som regel første og tredje torsdag i måneden, i Hundborg Sognehus synger vi 

anden og &erde 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. 

Vil du være med til at synge én – og !erstemmige sange e#er tekst (evt. e#er 
noder, hvis ønskes)?  Vi synger årstidens sange dvs. højskolesange, nye rytmi-
ske samt trad. salmer til gudstjeneste eller ved højtider, kort sagt sange om alt 
det, der giver livsglæde året rundt.  Vi medvirker ca. 3 gange pr. sæson i én af 
de 5 kirker (se gudstjenesteplanen). Nye sangere er altid mere end velkomne 
– også gerne !ere mænd! Send en SMS, hvis du har lyst til at være med. 

Hilsen organist, Anna Ploug Isaksen, mobil 25 84 67 29

LYKKEN ER
AT SYNGE

I KOR

Mortensa"en i Hundborg Sognehus           

Hygge ★ Sang  ★ Musik
Torsdag 10. november kl. 18

Vi gentager succesen fra tidligere år med andesteg musikalsk underholdning'og 
fællessange med Pianist Kristine Frøkjær. Pris: 100 kr. incl. and'med tilbehør 1. 
glas vin eller øl/vand, samt ka$e'og æblekage'

Tilmelding nødvendigt senest 3. november til Lene%på tlf.%20 60 49 11.

Alle er hjertelig velkomne
Hundborg & Jannerup Menighedsråd
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Juni 2022. Rusland har forbudt at 
kalde krig krig, medmindre man vil 
risikere op til 15 års fængsel. Putins 
menneskeforagtende invasion raser 
i Ukraine, dræber hver dag hundre-
der af mennesker, driver 10 millio-
ner ukrainere på !ugt, også nogle til 
os her i Hundborg og omegn.

I mørke tider har  
vi brug for at tænde 
et lys. Vi må vise 
medfølelse, fordy-
be fællesskabet, 
"nde håb og trøst i 
samvær med Gud 
og med hinanden. 
For første gang i 
mands minde lod 
vi Ukraines blå-
gule !ag stryge til 

tops foran kirken. Så startede vores dansk-ukrainske 
gudstjeneste. Ukrainere og dan-
skere fra vores pastorat samt 
Thisted og opland – sågar fra 
Ålborg – strømmede til. Der er 
efterfølgende kommet rigtig 
mange begejstrede tilbagemel-
dinger. 

Et 2 x 1,5 meter stort billede af 
vores tre fønikskirkers symbol for 
genopstandelse blev hejst op i 
korbuen, og Fugl Føniks kom til 
at svæve under krogen, som nor-
malt bærer julens adventskrans, 

så den kunne ses i hele 
kirken. Med vores lokalhi-
storiske symbol kæmper vi 
til gavn for liv og imod 
Putins forsøg på at kaste 
Europa tilbage i krigens 
mulm og mørke. Vi hørte 
om Guds hårde dom over 
den tyranniske farao, hvis 
kampvogne sluges af havet. 

Dere#er om Jesu forsonende 
ord om vintræet. Hans lig-
nelse peger på Guds ønske om 
at forene menneskeheden. 
Den kristne tro kommer for 
at bringe en kærlig verdens-
orden, hvor vi alle hører sam-
men. Midt i krigens nat tæn-
der vi "re lys – et for fred, et 
for frihed, et for håb, et for 
kærlighed.

Vi beder for, at Butja, Mariu-
pol og andre ødelagte steder i 
Ukraine må opstå lige som 

DANSK-UKRAINSK LYSTJENESTE
OG VENSKABSMIDDAG

En håndsrækning til Ukraine

Fugl Føniks svæver i Hundborg Kirke

Alterbuket i de
ukrainske farver 

Venskabsmiddag i sognehuset

Organisterne fra ukraine Juli-
anna Bawarska (organist i 
Nors) og fra Tyskland Tobias 
Naumann (organist i Sennels)
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DANSK-UKRAINSK LYSTJENESTE
OG VENSKABSMIDDAG

vores legendariske Kristus-fugl, der er vores tre fø-
nikskirkers vartegn – Hundborg, Jannerup, Vang. Må 
vi alle folde fredens stærke vinger ud og !yve højere 
op i en bedre fremtid!

l dagens anledning var kirken pyntet med blå og gule 
blomster. De ukrainske farver strålede fra alle bænke 
og fra alteret. Så snart jeg som præst sagde noget på 
dansk, oversatte vores tolk Liubov til ukrainsk. Navnet 
Liubov betyder også kærlighed! 

Planlægningen af lystjenesten 
fører til et uforventet stort 
samarbejde. Præstekollegaer 
inspirerer med bønner, Taizé-
sange, liturgi, salmer og me-
get mere. Man føler sig rig og 
taknemmelig blandt kolle-
gaer, der endda hjælper med 
helt lavpraktiske ting som at 
klistre plakater op. Vi fik 
musik af %isted Provstis nye 
organister Tobias Naumann 
og Julianna Bawarska. Orga-
nisternes gode ven i Kiev, 
komponisten Alexander Ro-
din, sendte os en gave fra 

Ukraine. Stykkets 
titel er Agnus Dei 
– Guds offerlam, 
som ligeledes står 
for opstandelse. 
Agnus Dei uropførtes i Hundborgs fønikskirke. Som 
postludium spillede Julianna den ukrainske national-
sang på orglet. Alle rejste sig spontant og stemte i. 

E#er gudstjenesten stod menighedsrådet klar ved 
gryderne. Alle var inviteret til hjemmelavet middag 
og til at lære hinanden at kende. Der spistes masser 
af frikadeller, som på ukrainsk interessant nok hedder 
koteletter! Der blev sunget sange på dansk og på 
ukrainsk og mange var rørt til tårer. At kunne stå 
sammen i så vanskelig en tid gav os en fortrøstnings-

fuld fornemmelse. Vi følte, at vi var 
med til en begivenhed, der skaber håb 
om en bedre fremtid.

En stor dybfølt tak til Hundborg-
Jannerups menighedsråd for initiativ 
til og indsats for arrangementet!

Med venlige hilsner
sognepræst  

Anne Marie Nande Kra"

Fugl Føniks svæver i Hundborg Kirke

Plakat på kirkedøren: 
Invitation til dansk-
ukrainsk lystjeneste

Lystænding for frihed, 
 fred, håb og kærlig-
hed i Ukraine og 
resten af verden 
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2. PINSEDAG 
Hele %isted Provstis årlige 
frilu#sgudstjeneste 2. pin-
sedag blev holdt ved Førby 
Sø lige i vores 5-stjerne-
pastorat. Trods regn var 
humøret særdeles højt. Folk 
kom cyklende langvejsfra. 
En ren glæde at holde 2. 
pinsedag sammen igen. 

HARMONIKA 
OG SAVBLAD 
Traditionen tro fandt frilu#sgudstje-
nesten i Vang sted ved den tilsandede 
kirke – altså ved Tvorup Kirkeruin. 
Omkranset af træer, blå himmel, mas-
ser af sol samt et par dråber fra oven, 
blev det en skøn e#ermiddag. Som 
prikken over i’et spillede Else Marie 
og Mogens Gregersen harmonika og 
savblad. Et herligt par! Tusind tak for 
den dejlige musik! Det lød så godt! Se 
dem på fotoet til venstre.
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SOLSKINSGUDSTJENESTE 
For første gang nogen sinde var der lagt op til 
Solskinsgudstjeneste på den fremtidige Skov-
kirkegård for urnegravsteder lige ved Hund-
borg Kirke. Pga. en faretruende regnsky, 
startede vi for sikkerhedens skyld med en 
sejltur i kirkeskibet. Salmebogen var ski#et 
ud med de bedste sange fra højskolesangbo-
gen. Jørgen Østergaard spillede saxofon, or-
ganist Anna gik all in på keyboard og Jose"ne 
sang for. Bage#er fortsatte vi med ka$en i det 
grønne. Se foto af den skønne kirkeka$e. In-
gen tvivl! Den plads – Skovkirkegården – er 
som skabt for udendørs gudstjenester! Vi kan 
se fremtiden lyst i møde. 

FESTLIG NATKIRKE 
I VORUPØR 
Hvem er Mr. Hollywood? Det er den 
seje sanger, der gav den gas, så det blev 
en uforglemmelig a#en i Vorupørs stjer-
nekirke. Mr. Hollywood serverede en 
munter musikmenu med den ene klas-
siker e#er den anden inden for country-
genren. Folk sang med på alle evergreens. 
Der kom så mange mennesker, at pøl-
serne slap op ved det efterfølgende 
traktement i Kirkecentret! 5-stjerne-
pastoratet takker for en UNIK a#en!   
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Nordvestkoret »synger julen ind«
Tirsdag 29. november kl. 19.30 i Vorupør Kirke 

Ved denne a"ens julekoncert vil Nordvest-koret »synge julen ind« med en hel del traditionelle danske 
salmer, samt nogle lidt mindre kendte julesange. Kom og vær en del af denne oplevelse.

Nordvest-koret er et traditionelt klassisk, 4-stemmigt kor, og koret kunne i 2019 holde sit 50-års ju-
bilæum. Op til jubilæet, !k koret et helt nyt værk med musik til et par af I.P. Jacobsens digte – kom-
poneret af Per Drud Nielsen; og for tiden arbejder koret på indstudering af dennes nyeste værk »Of 
a Rose«. Koret har generelt et meget varieret repertoire – som nævnt, lige fra helt nykomponerede 
værker, til de store klassiske værker, derimellem synges også almindelige danske sange e"er årstiden. 
Koret plejer at medvirke Grundlovsdag på Kirstens Kjærs Museum (se foto).

Den drivende kra" er e"er sigende fællesskabet omkring sangen - korsangerne går således »opløf-
tede« fra korprøverne på gymnasiet hver tirsdag a"en. 

Kort sagt, glæd jer til julekoncerten i Vorupør kirke - under direktion af Annette Boch Pedersen

1. søndag i advent i Hundborg
Søndag 27. november kl. 15
Glæd dig til adventssange og salmer, Lucia, Juletræet tændes og æbleskiver!
Så sættes julemåneden i gang i Hundborg! 

Du er er hjertelig velkommen!
Venlige hilsner

 ★ Hundborg ★ Jannerup Menighedsråd og Hundborg Borgerforening
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At synge i Juniorkoret  
– er det mon noget for dig? 

Går du i 4. til 9. klasse? Så mød op i Sognehuset i Hundborg onsdage kl. 14.30-16. Vi er 6-7 sangere. 
Det første kvarter arbejder vi med noder og rytmer. Kl. 14.45 får vi sa" og boller. Kl. 15-16 øver vi 

vore sange. Vi medvirker typisk 3 gange i nyeste sæson - (se bagerst på 
kirkebladet). Vi synger rytmiske én- og tostemmige sange om årsti-
derne, venskab og natur, nye/ gamle salmer - i vores 5 kirker. Din mor/
far kan kontakte mig på mobil: 25 84 67 29.
Vi glæder os til at se dig! 

 Hilsner fra kormedhjælper Inge Merete og korleder Anna

Sognee"ermiddag 
i Vorupør Kirkecenter
Torsdag 1. december kl. 14
Adventshygge med fællessang og adventsfortælling og julebanko 
Menighedsrådet byder på æbleskiver, gløgg og ka$e.

Velkommen til alle til en hyggelig adventse"ermiddag.

»Julen synges ind« i Vang Kirke»Julen synges ind« i Vang Kirke
Søndag 4. december kl. 19 Søndag 4. december kl. 19 

Til denne julekoncert vil Rytmisk Kors godt 40 sangere byde på såvel traditionelle sange som nyere 
knap så kendte sange, hvor de »hylder« den hyggelige julemåned. Derudover vil koret glæde sig til at 
stå for fællessang, så de fremmødte, også kan få rørt stemmerne. 
#isted Rytmisk Kor har eksisteret siden 1985, men igennem de sidste 8 år er det Lise Holm-Ander-
sen, der har ledet koret gennem koncerter og ugentlige prøver. Lise er uddannet fra konservatoriet i 
Aarhus med hovedfag i blandt andet korledelse. 
Koret består i øjeblikket af godt 40 sangglade kvinder og mænd. Mange har været med igennem ad-
skillige år. Korets repertoire består generelt af både danske, nordiske og engelske rytmiske numre i 
3-til 5-stemmige arrangementer. Vel mødt til en hyggelig a!en med julestemning.

Med venlige hilsner Vang Sogns Menighedsråd
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Hundborg og Jannerup
Meget uventet og med meget kort varsel opsagde 
vores dygtige graver Christian sin stilling. Han har 
søgt nye udfordringer i maskinbranchen og vi ønsker 
ham alt det bedste. Mange tak for en ihærdig og loyal 
indsats.
Også en kæmpe tak til vores øvrige kirkegårdsperso-
nale for virkelig at tage ansvar og pligter i den perio-

de, hvor vi var uden graver. Jeg er sikker på, at de 
også yder meget starthjælp til den nye graver.
Vi har ansat en meget lokal mand Lars Dahl, som ny 
graver fra september.  Vi glæder os til samarbejdet og 
håber at Lars vil trives med de nye og anderledes 
udfordringer.
Rådet har været til et !ot arrangement, dygtigt ar-
rangeret af Vorupør menighedsråd, med en meget 
lydhør biskop, som vi "k en meget "n dialog med. 
Derfor har vi fået fornyet håb om, at vi kan placere 
vores fremtidige skovkirkegård, der hvor vi ønsker 
det, nemlig på arealet nord for den gamle kirkegård, 

Menighedsrådsmøder 
11. oktober og 8. november    
kl. 17 i Sognehuset.

Ny kirkesanger i Vang
Hej alle sammen!
Vi kender jo alle Jytte Sandal. I 51 legendariske år har hun været kirkesanger og sunget for os i Vang 
Kirke. Hun er en af dem, der har præget vores »sang og klang her i Vang«. Grundet alder er hun 
holdt op, og Vang menighedsråd har valgt en e"erfølger.
Det er ikke let at følge i Jytte Sandals fodspor, men den nye kirkesanger er fuld af håb og sang-
glæde. Hun hedder Jose!ne Andersen og er begyndt 1. august 2022. Før har hun sunget i årevis i 
Vorupør Kirke og Nordvestjysk Pigekor – bl.a. for dronningen, da Hendes Majestæt sidste sommer 
besøgte #y. I kan se to !lm om dronningens besøg hos os i 5-stjerne-pastoratet på kirkernes hjem-
meside: www.hjvvvv-kirker.dk.
Vores nye kirkesanger glæder sig til at møde jer. Hun fortæller om sig selv: 
»Jeg hedder Jose!ne og er 19 år. Jeg er lige blevet færdig med gymnasiet. 
Nu har jeg tænkt mig at arbejde og prøve kræ"er med lidt forskelligt, før 
jeg begynder på studier igen. Indtil den dag kommer, nyder jeg at bruge 
min tid på at udforske og kreere. Mange har nok hørt mig synge i Vorupør 
Kirke og ind i mellem $ere andre steder i pastoratet. Nu kan I også møde 
mig i den skønne kirke i Vang. Når jeg ikke be!nder mig i en af kirkerne, 
sidder jeg tit ude i skoven og !nder inspiration til nogle af mine interesser. 
Jeg er blandt andet meget glad for at hækle og tegne, og ikke mindst sidder 
jeg også gerne i ny og næ og skriver sange.«
Hjertelig velkommen i Vang Kirke til Jose!ne Andersen!

Med venlige hilsner
Anne Marie Nande Kra!
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Vang Menighedsrådsmøder 
20. oktober og 24. november kl. 19.

Tiden er et underligt begreb, da jeg var barn og gik i 
skole, varede et skoleår en evighed. Nu har bonden 
lige fået sået og straks e#er skal der høstet. I skri-
vende stund August, skal jeg allerede til at forholde 
mig til at julen skal synges ind d. 4. december kl. 19.00 
med e#erfølgende kirkeka$e. Kon"rmanderne skal 
snart begynde forberedelserne til forårets kon"rma-
tion og i Vang er der mere end en, der skal kon"rme-
res til næste år. I Vang sogn har der gennem de sidste 
par år været tilvækst, både i til!ytning og familietil-
vækst i de små hjem. Så inden vi får set os om, er der 
trængsel ved skolebussens stoppesteder rundt om i 
Vagn sogn.
I menighedsrådet, arbejder vi på at sikre gravsten, så 
de ikke kan vælte, som er et krav oppefra. Anni Hoxer, 
meddeler, at nu skal vi snart ikke høre mere om den 
nye klokkestabel, men-men-men…. lad os nu se, 
træet skal lige sikres så det ikke går til før den sidste 
regning er betalt.
Vi skal til informationsmøde med %isted vand, da 
de vil gøre tiltag for at sikre rent drikkevand, og da 
kirken ejer jord der ligger tæt på, skal vi nu "nde ud 
af hvilke konsekvenser det har for os.

Som et af få sogne, er vi stadig i jordbesiddelse, dette 
er vi blevet anbefalet at holde ved, ligesom præstebo-
ligen. Så som meget andet, hvis man holder fast ved 
noget tilpas længe, ender det med at blive moderne 
igen.
Men ikke alt varer ved. Vores kirkesanger gennem et 
par og 50 år Jytte Sandal takkede af, men fortsætter 
som a!øser så længe hun kan holde til det.
Vi var så snyde heldige, at få en ny kirkesanger med 
det samme. Josephine som allerede er ansat i Vorupør 
kirke, så nogen af jer har sikkert allerede mødt hende. 
Vi er meget taknemlige og glade.
12. oktober kl. 19.30 har vi sognea#en i beboerhuset. 
Der kommer en forening, som for »Open Doors« 
fortæller om deres primære projekt, at få bibler frem 
til ufremkommelige områder af verden. For det me-
ste er det krige der forhindrer og besværliggør tin-
gene.
Til sidst hvis nogen skulle have inte-
resse i at komme til menighedsråds-
møder er de åbne og a(oldes i Bebo-
erhuset. 

Formand Suzanna Child

Hundborg og Jannerup
som er tilplantet gennem de senere år. Stedet er faktisk 
en lille oase, som bestemt er et besøg værd. Så vi 
venter spændt på et svar fra øvrighederne.
Rådet arrangerer sognea"en tirsdag 25. oktober kl. 
19 med Kai Hartmeyer, kendt fra TV-Midtvest om 

hans oplevelser som journalist.  Se an-
nonce andet steds i bladet.

Formand Tage Østergaard



Siden sidst har det været en lidt stille periode, præget af 
at personalet har a(oldt ferie og ladet op til nye udfor-
dringer. Jeg håber, alle har nydt deres velfortjente ferie 
og er klar til e#erårets gøremål.
Hen over sommeren har Morten og Ove fået styr på 
mange af de små og lidt større projekter vi stødte på, da 
vi havde kirkesyn. Det er gode ting at få styr på. Stor tak 
til jer begge, for jeres "ne arbejde.
Jens har lagt sig i selen for at få styr på Fjernvarmen. Der 
er mange instanser, der gerne vil give sit besyv med, men 
vi håber, at være klar inden det bliver alt for koldt. Se-
neste tidshorisont fra %isted Varmeforsyning lød på 
sidst i august – hvis de har de materialer der skal bruges. 
Vi håber det bedste.

Vi ser frem til, at e#erårets aktiviteter igen går i gang - se 
annoncerne. 
Som noget nyt vil vi invitere til en e#ermiddag, hvor der 
vil være mulighed for at hygge - tage håndarbejde med 
- eller strikke dåbsklude, Trøstemus, huer til nyfødte - og 
hvad vi ellers "nder på. Er man ikke til håndarbejde, 
men go til at snakke og drikke ka$e, er man også meget 
velkommen. Når vi mødes, "nder vi ud af, hvordan 
rammerne skal være. Har du garn i gemmerne, som du 
ikke får brugt, modtager vi det meget 
gerne – især bomuldsgarn, men også alt 
muligt andet.
Til slut ønsker jeg alle et godt e#erår.

Formand Ruth Jeppesen

Vester Vandet Menighedsrådsmøder 
 Tirsdag 4. oktober og torsdag 1. dec. kl. 17.

2020
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Den helt store begivenhed siden sidste skriv, var be-
søget af vores nye biskop %omas Reinholdt Rasmus-
sen. 
Skønt igen at kunne vise ham vores kirke og ikke 
mindst at overvære en gudstjeneste med ham. Det 
var et smukt syn, da han gjorde sin entre i kirken, 
iført bispekåbe og med følge af vores præster og 
provsten. 
E#erfølgende var Vorupør vært ved en frokost, hvor 
de tre andre menighedsråd fra 5 stjernepastoratet 
deltog. I den forbindelse var der planlagt oplæg fra 
de respektive råd, med drø#else af emnerne med 
biskoppen. En meget spændende og indsigts rig dag.
Stor tak til %omas for at stille op og deltage i drøf-
telserne om emner om folkekirkens fremtid og ud-
vikling i vores område. 
Igen i år har vi hen over sommeren ha# to natkirker, 
som begge har været meget besøgt, og med hyggeligt 
samvær e#erfølgende.
Tak for den "ne opbakning til disse arrangementer 
og igen må vi konstatere at de arrangementer er kom-
met for at blive. Se omtale under SET & SKET.

Vi arbejder stadig meget målrettet med Kirketorvet, 
men der er mange beslutningsprocesser og ikke 
mindst er vi som mange andre, udfordret på at "nde 
rammerne om det økonomiske i disse »krisetider«. 
Håber på når dette blad udkommer, at vi er nærmere 
på en endelig tidsplan, eller i det mindste en horisont 
på en tidsplan. 
Fremrettet holder vi Mortensa#en med fælles spis-
ning og sang.  Mr. Hollywood fra natkirken 21. august 
har lovet at deltage og tage guitaren med til fælles-
sangen. 
Ligeledes har vi stadig sogneeftermiddage, som 
Helle ligger et stort arbejde i at planlægge og med 
meget praktisk hjælp fra Erik og Vips.  Stor tak til 
dem alle for disse arrangementer. 
I ønskes alle et skønt e#erår – og sender en stille bøn 
til at kriser vil slippe sit tag, så alle kan 
blive !ere bekymringer mindre. 

Formand 
Lone To" 

Vorupør Menighedsrådsmøde 
6. oktober og 15. november kl. 17.
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Spejdernyt 

Vi er kommet godt i gang igen e#er sommerpausen. 
Kanoerne og kajakkerne er blevet brugt, og vi håber 
sensommeren giver rig mulighed til nogle herlige 
ture i disse.
Sommerferien brugte en stor del af os på årets store 
spejderbegivenhed nemlig Spejdernes Lejr 2022 (SL 
2022). Det foregik i Hedeland nær Roskilde. Op mod 
40 000 spejdere fra ind og udland var samlet på et 
areal på over 200 ha. Nors og Vandet spejderne havde 
valgt at bo sammen og være sammen om de opgaver 
som mødte dem. Lejrpladsen var lidt kuperet, så 
derfor havde vore spejdere besluttet at de ville over-
natte i hængekøjer - spændende. Det var en rigtig god 
lejr med besøg af vores borgermester, statsministeren, 
prinsesse Bennedikte og mange andre. Næste SL 
bliver i 2026, hvor er endnu uvist.
E#er ferien startede vi op igen med en lille sommer-
lejr for dem, der ikke kom med på den store lejr. Om 

søndagen havde vi fra kl. 12.00 åbent hus / spejder for 
en dag for alle interesserede. En del valgte at deltage. 
Her sidst i sep. skal vi, sammen med Frøstrup a(olde 
Grøn Fejde for alle bævere og ulve i %y. Det bliver 
med base ved badepladsen ved Nebel. Vore store 
spejdere skal på e#erårsløb først i sep.
Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på To"holm-
vej kl. 17.30 til 19.00. 
Alle er altid velkomne!
 Arrangementer: Følg med på vores Facebook side: 
Spejderne Vandet.
Gruppeassistent:  Ste&en Oddershede, 
tlf. 97 97 71 50, mail:  
ste&enoddershede@mail.dk                                                          

Vandet-Skinnerup  
KFUM & KFUK
6. oktober: Møde kl. 19.30 hos 
Lissy og Aage Bang, P. L. Halds 
Vej 11, %isted.
29. - 30. oktober: Weekendtur til Skibsted-
gård - HUSK tilmelding senest 10.10.22 - 
særskilt program.
3. november: Møde kl. 19.30 hos Hanne 
og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Van-
det.
20. november: Gudstjeneste kl. 10.30 i 
Vester Vandet kirke, dere#er en let frokost 
hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, 
Vester Vandet hvore#er vi går tur i skoven 
og "nder ting til julens dekorationer. Med-
bring selv ka$ekurv.

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 Hundborg, 

Jannerup, Vang, Vorupør og V. Vandet.
Ansvarshavende redaktør:  

Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com
Signerede indlæg i bladet er ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med redaktørens opfattelse.

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

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

Vester Vandet Kirke i smukt lys
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Graver Lars Dahl
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

Jose!ne Andersen
"net2003@ 
gmail.com

Jose!ne Andersen
"net2003@ 
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kirkeværge Hundborg: 
Sitse Dahl 
tlf. 51 34 84 98
s.dahl.astrup@ 
hotmail.com
Jannerup: 
Martin Christensen
tlf. 24 93 04 59 
egebaksandevej4@
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menighedsråds-
medlem

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

Stof til næste nummer for december 2022, 
januar og februar bedes indleveret til Lene 
Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com – al-
lersenest 16. oktober. Bladet omdeles i uge 
47 og gælder frem til og med uge 10 2023. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at for-
korte og redigere indsendte indlæg.

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

www.hjvvvv-kirker.dk



S Å D A N  G Ø R  M A N  V E D . . .

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

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

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

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

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

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

Sognepræst Anne Marie Nande Kra" 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 %isted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træ$es ikke mandag

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

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Følg med på kirkernes 
hjemmeside:

www.hjvvvv-kirker.dk
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Sjælesorg på nettet
Anonym chat –  
www.sjaelesorg.nu

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

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



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

Kirkebil ★ Hundborg ★ 
Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ 
V. Vandet
Kirkebil kan KUN bestilles til gudstjenester   
i ens egen sognekirke.  
Telefon kirkebil: 97 93 40 57.

ID-nr.: 46879
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  4 =  Musikgudstjeneste             
  5 =  Kon"rmanderne deltager   
  6 =  1. søndag i advent, juletræet tændes      
  7 =  Julekoncert 
  8 =  Lucia og juletræ i Kirkecentret      
  9 =  Kirkeka$e            
10 =  Juniorkoret
11 = Land & Havkoret deltager

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Oktober
02. okt. 16. s. e. trin. 10.30 HSK 19.00 HSK4

09. okt. 17. s. e. trin. 10.30 AMN           14.00 AMN           
16. okt. 18. s. e. trin. 14.00 HSK 
23. okt. 19. s. e. trin. 14.00 AMN           10.30 HSK 10.30 AMN9

30. okt. 20. s. e. trin. 14.00 AMN5         
November
06. nov. Allehelgen 10.30 AMN          14.00 AMN          10.30 HSK 14.00 HSK
13. nov. 22. s. e. trin. 10.30 AMN          
20. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 HSK
27. nov. 1. s. i advent 15.00 

AMN6,9,10
10.30 HSK 10.30 AMN 

11       
29. nov. Tirsdag 19.30 7

December
04. dec. 2. s. i advent 10.30 HSK 19.00 7,9

11. dec. 3. s. i advent 10.30 AMN 13.00 AMN8

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bage#er hyggeligt ka$ebord! 

27. oktober: Anne Marie Nande
10. november:    Anne Marie Nande
24. november: Helle Sommer
08. december: Anne Marie Nande

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


