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P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

Nytårsaften, den 31. december siger vi velkommen til 
et nyt år. Men i kirken er det nytår allerede den første 
søndag i advent – i år er det søndag den 27. november. 
Kirkens år begynder med forventning og glæde. For 
»advent« betyder, at, nu er der en, der snart skal 
komme. Ethvert barn ved at med advent er det snart 
Jul – og Julen er Jesu fødsel, hvor vi skal synge salmen: 
»Et barn er født i Betlehem«.

Den, og alle de andre salmer, vi synger i kirken, er med 
til at fortælle og minde os om, hvad kristendommen 
inderst inde er: En stor glæde, som skal være for hele 
folket – sådan som det siges i julens evangelium om 
Kristi fødsel. Det er den glæde, der stille vokser frem 
gennem adventstiden og hele kirkeåret.

Det er tradition at vi første søndag i advent synger nr. 
74 i den danske salmebog: Vær Velkommen, Herrens år. 
I den salme byder vi alt det velkommen, som kirkeåret 
er på vej til os med: Julens fødselsglæde, Påskens op-
standelsesglæde og Pinsen, der ånder liv og glæde i os.

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Velkommen til Julen, hvor barnets fødsel midt i kulde, 
fattigdom og mørke er så stærk, at den er eviggyldig. 
Den samme glæde dengang – som hver gang – et barn 
kommer til verden på trods af og midt i energikrise, 
krigsvinter og bekymringer. Kristus er julegaven til os 
alle. At lyset blev tændt i mørket og kærligheden kom 
til os. Velkommen til det nye år, der minder os om ham.

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Velkommen til Påsken, hvor den meningsløse død 
med ét gav mening: Selve Guds Søn korsfæstet for vor 
skyld. For vor skyld – både for at tage skylden fra os 
og for at skænke os en ny begyndelse med Gud. Lagt 
som et koldt lig i en klippehule, men det sluttede ikke 
der. Før solen stod han op, og fra gravens mørke gik 

han ud i lyset. Og ordet om det lys som Kristus 
tændte påskemorgen, det lyser gennem al tid og for 
altid, også hvor og når vi kun kan se mørket. Glemmer 
vi det, kan vi gå i kirke og blive mindet om det.

Mange kirker har et krucifiks – et kors med Kristus. I 
Vester Vandet kirke ser vi et. Minikonfirmanderne 
synes, at det ser noget voldsomt ud, og de spørger hvad 
det er. Så må de have historien om ham der fødtes ju-
lenat, hvordan han var barn, blev voksen, helbredte og 
trøstede. Hvordan han blev korsfæstet, men oprejstes 
som et træ, der på ny fik liv og løv – og grenene på det 
træ, rækker helt frem til nu; for de er alle os, der er døbt!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Velkommen til Pinsen. Helligåndens komme. Guds 
ånd, Guds kraft steg ned til vor skrøbelighed, magtes-
løshed, dødelighed. Og puster nyt livsmod i alt det 
svage, fortabte og forstenede. Og deraf kan vi vide at 
Guds ånd er hos os i vores hverdag, er hos os i medgang 
og modgang, at vi ikke er alene.

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Hele året – hele kirkeåret – gælder Guds velbehag. Og 
det gælder os!  Guds glæde, Guds kærlighed er hos os 
i det nye kirkeår, som vi nu tager fat på. Så vore hver-
dage ikke er helt grå, men får et skær af himlen over 
sig. Kristus er Guds ord til os med et menneskes 
stemme. Han gjorde alt det, der er Guds, til virkelighed 
i vores liv. Evigheden blev kød og 
blod – blev menneskelig – midt i 
den tid, vi er her. Alt det synger vi 
om i den salme, hvor vi siger vel-
kommen til Herrens år.

Glædelig advent – glædeligt Nytår.

Helle Sommer

Kirkeåret
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Krucifiks i Vester 
Vandet Kirke
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
27. november 16.00 Juletræet tændes + æbleskiver Hundborg Sognehus
29. november 19.30 Julekoncert i Vorupør Vorupør Kirke
30. november   9.30 Sogneformiddag Vester Vandet

 1. december 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
 4. december 19.00 Julekoncert i Vang Vang Kirke
 7. december 19.00 Sangaften v/Inger Rasmussen Hundborg Sognehus
11. december 13.00 Lucia i Kirken, 

Juletræesfest i Kirkecentret
Vorupør Kirke/Kirkecenter

12. december 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
13. december 19.00 Julekoncert i Hundborg Hundborg Kirke
18. december 19.00 Julekoncert i Vester Vandet Vester Vandet Kirke
31. december 14.00 Nytårsgudstjeneste for pastoratet Hundborg Kirke

 4. januar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
 9. januar 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
11. januar 14.00 Nørkleklub Vester Vandet
23. januar 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
26. januar  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet 

 1. februar 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
 9. februar 14.00 Nørkleklub Vester Vandet
2. februar 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
13. februar 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
22. februar  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet
27. februar 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus

 1. marts 19.00 Sangaften Hundborg Sognehus
 2. marts 14.00 Sogneeftermiddag Vorupør Kirkecenter
 8. marts 14.00 Nørkleklub Vester Vandet
13. marts 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
28. marts 19.00 Strikke-cafe Hundborg Sognehus
29. marts  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet 

Energikrisen
På grund af energikrisen og opfordring til besparelser er det besluttet, at vi i januar, februar og marts 
måned, så vidt muligt kun har én gudstjeneste i pastoratet. Vi håber, man vil besøge hinandens kirker.
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Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter hyggeligt kaffebord! 

 8. december: Anne Marie Nande

Julegudstjeneste på Solgården
22. december kl. 19.00: Helle Sommer
  
 5. januar: Anne Marie Nande
19. januar: Anne Marie Nande
 9. februar: Anne Marie Nande
23. februar: Helle Sommer
 9. marts: Anne Marie Nande

V.h. Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete

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

Har du lysten og glæden ved at 

strikke / hækle / brodere 

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

opskrifter - og ikke mindst  

hygge med, over en kop kaffe 
Medbring: Kaffe – kop - kage 

 Strikke-Cafeen er for alle 

nybegyndere / erfarne strikke og  

hækle glade M/K

 Ingen tilmelding

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  

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

Juletræet  
tændes  

kl. 16.00
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Nordvestkoret »synger julen ind«
Tirsdag 29. november kl. 19.30 i Vorupør Kirke 

Ved denne aftens 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 jubilæum. 
Op til jubilæet, fik koret et helt nyt værk med musik til 
et par af I.P. Jacobsens digte – komponeret 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 efter årstiden. Koret plejer at medvirke Grundlovsdag på Kirstens Kjærs Museum (se foto).
Den drivende kraft er efter sigende fællesskabet omkring sangen – korsangerne går således »opløftede« 
fra korprøverne på gymnasiet hver tirsdag aften. 
Kort sagt, glæd jer til julekoncerten i Vorupør kirke – under direktion af Annette Boch Pedersen.

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

Til denne julekoncert vil Rytmisk Kors godt 40 san-
gere byde på såvel traditionelle sange som nyere knap 
så kendte sange, hvor de »hylder« den hyggelige jule-
måned. Derudover vil koret glæde sig til at stå for fæl-
lessang, så de fremmødte, også kan få rørt stemmerne. 
Thisted Rytmisk Kor har eksisteret siden 1985, men 
igennem de sidste 8 år er det Lise Holm-Andersen, der 
har ledet koret gennem koncerter og ugentlige prøver. 
Lise er uddannet fra konservatoriet i Aarhus med ho-
vedfag i blandt andet korledelse. Koret består i øjeblik-
ket af godt 40 sangglade kvinder og mænd. Mange har 
været med igennem adskillige år. Korets repertoire 
består generelt af både danske, nordiske og engelske 
rytmiske numre i 3-til 5-stemmige arrangementer. 

Vel mødt til en hyggelig aften med julestemning.
Med venlige hilsner Vang Sogns Menighedsråd

Lucia og 
krybbespil  
i Vorupør

Søndag 11. december kl. 13 
Juletræet står grønt og skønt  

og lyser os imøde!  
Mon julemanden dukker op?

Glæd dig til Amerikansk Lotteri!
Med varme julehilsner

Vorupør Menighedsråd og  
Borgerforeningen
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Julen synges ind i Hundborg Kirke
Tirsdag 13. december kl. 19 med Nordvestjysk Pigekor 

Koncerten byder på et bredt repertoire af julens bedste salmer og sange, og der  
vil undervejs også blive mulighed for at synge et par fælles julesange.

Nordvestjysk Pigekor har 25 sangere fra 12-22 år.  
Korets musikalske og kunstneriske leder er  
Annette Boch Pedersen.

Kom og få en stor musikalsk oplevelse, når Nordvestjysk Pigekor  
underholder med en stemningsfyldt og hyggelig julekoncert.

Arr.: Hundborg Menighedsråd

Koncerten  er gratis

  JUL 
med de 
mindste

Onsdag 14. december kl. 9.45 Hundborg Kirke  
– Anne Marie Nande

Fredag 16. december  kl. 9.30 Vorupør Kirke  
– Anne Marie Nande 

Kirkens juletræer pyntes. Vi hører juleevan-
geliet og synger ’Et barn er født i Betlehem’ 

og ’Dejlig er den himmelblå’. 

Med kærlige hilsner Anne Marie
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Nytår i din kirke
Det gamle år er yt, næste år er nyt

Start en festlig NYT-
ÅRSAFTEN i din kir-
ke! Se tilbage på året 
der gik og hør, hvordan 
du kan gøre 2023 til et 
bedre år. Vi lader prop-
perne flyve, får et per-
lende glas champagne i 
hånden og ønsker hin-
anden GODT NYTÅR. 
Derhjemme fejrer vi så 
videre med Dronnin-
gen, før natten rundes 
af med rådhusklok-
kerne, festfyrværkeri, 
og vi sammen med pi-
gekoret synger Vær vel-
kommen Herrens år.
Hjertelig velkommen 
til alle!

Kærlige hilsner 
Hundborg-Jannerup 
Menighedsråd

JULEKONCERT
Søndag 18. december kl. 19 i Vester Vandet Kirke
»Den Store Juleduo« kommer og leder en aften med danske 
og udenlandske, nye og gamle julesange, -viser, -salmer og 
popmelodier. Noget vil vække genkendelsens glæde, noget 
andet er nok knap så kendt. Men der er lagt vægt på smukke 
og iørefaldende melodier. En slags julepop fra de sidste 400 
år. Aftenen vil både bestå af koncertindslag og af fællessang. 
Det hele ledes humørfyldt og på smukkeste vis af »Den Store 
Juleduo«, som består af brødrene Jakob og Kristian Mogensen 
på guitar, trompet og klaver og af Helle Dissing med sang. 

Velkommen til en glad og smuk aften.

31. december kl. 14  i Hundborg Kirke
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Nørklerne i Vester Vandet
Har du lyst at bruge et par timer sammen med andre?

Kan du li’ at snakke – drikke kaffe – hygge – 
måske have et håndarbejde i hænderne?
Vi mødes i konfirmandstuen: 
Onsdagene 11. januar, 9. februar og 8. marts kl. 14-16.

 Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Sogneformiddag i Vester Vandet
Velkommen i Vester Vandet konfirmandstue  
onsdag 25. januar kl. 9.30-11.30
Esben Oddershede reflekterer videre over »Livstræet«.

Ligesom sidst tager foredraget udgangspunkt i ting, Esben har oplevet og prøvet 
– erindringer, der har gjort indtryk og fæstnet sig i hukommelsen.

Historien kan og skal ikke rulles tilbage. Teknologiens landvindinger har gjort 
livet mere behageligt, men vi kan stadig lære af historien.

Alle er velkommen. Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

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

Går du i 3. til 8. 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 saft og boller. Kl. 15-16 øver vi 

vore sange. Vi medvirker typisk 3 gange 
i nyeste sæson - (se bagerst på kirkebla-
det). Vi synger rytmiske én- og tostem-
mige sange om årstiderne, 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
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Høstgudstjenester
Der blev fejret høst i samtlige kirker.

Smukke og kreative 
høstdekorationer på 
trapper, langs vægge, 
på døbefonte.  
Se et lille udvalg her. 
Tak gravere, for jeres 
fine opstillinger, som 
skabte masser af høst-
stemning for os alle.

Vi kunne  
nyde Juni or- 
koret, tvær-
fløjtespil,  
solosang og  
at synge alle 
de dejlige 
høstsalmer!

Flere af årets 
Menighedsmøder 
blev også afholdt.

Efter at have høstet en dejlig prædiken i kirken, 
fulgte høstfrokoster i sognehuset i Hundborg, 
Kirkecentret i Vorupør og i Konfirmandstuen i 
Vester Vandet, samt kirkecafe i Vang.

Årets indsamlinger gik til Folkekirkens Nød-
hjælp, Kirkens Korshær, Spejderne i Vester 
Vandet. Stort tak til jer, kære borgere, for 
jeres bidrag til høstindsamlingerne!
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STOR FLOT KONCERT
Michala Petri og Lars Hannibal spillede 
værker af Bach, Händel, Vivaldi og Carl 
Nielsen. Koncerten kunne man nyde  
under stjernehimlen i Vorupør Kirke.

SOGNEAFTEN I VANG
Maria Serner-Pedersen fra 
Open Doors fortalte om de 
barske forhold for kristne 
flere steder i verden, og om 
arbejdet med at smugle bib-
ler ind til forfulgte kristne.

11

DE NYE KONFIRMANDER ÅRGANG 2022-23 ER I FULD GANG
Allerede første søndag efter konfirmandstart arbejdede de i workshops med gospelinstruktør Lars Gaarden, så de 
om eftermiddagen stod klar og sang for en fyldt kirke. TAK kære konfirmander, I gjorde det susende godt!
Tak for den grønne kage, Lene Stærk! Tak Sitse Dahl, for forplejning og kirkecafé! Tak til menighedsrådet i Hund-
borg og frivillige, som fik hele dagen til at klappe!
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Sogneeftermiddag 
i Vorupør Kirkecenter

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

Torsdag 2. februar kl. 14.00 
VORUPØR I NYERE TID

Filmvisning og historiefortælling med forfatter og skuespiller Hen-
rik Grønlund, der har haft sit virke i Vorupør gennem næsten 60 år, 
også som håndværker i byen. 

Vi vil se forskellige film fra Vorupør gennem tiden, specielt fra de 
seneste 50 år, og filmklip der relaterer til Vorupør og Henrik Grøn-

lund, og høre nogle af historierne der knytter sig til dette. 

Velkommen til et par hyggelige timer. 

5-★-Konfirmander i Vorupør Kirke
Søndag 29. januar kl. 10.30

Konfirmanderne detager i gudstjenesten. Efterfølgende kirkecafé.

Venlig hilsner sognepræst Anne Marie Nande

Det er sjovt  
at være  

konfirmand!

JAAAA, vi vil være 
dus med salmebogen! 
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Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag 22. februar
kl. 9.30-11.30
»Det må ikke koste liv at give liv«
Marie Tolstrup, Vester Vandet, vil 

fortælle om sit arbejde som jordemoder i Vest Etio-
pien, samt hendes erfaringer med at forbedre forhol-
dene for børn og mødre.
Alle er velkommen.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Fastelavn i Hundborg-Vang
Vang Kirke
Lørdag 18. februar kl. 9.30
Bagefter fortsætter vi i Vang Beboerhus, 
Anna tager harmonikaen med.

Hundborg Kirke
Søndag 19. februar kl. 13 – med Juniorkoret
Anna tager harmonikaen med til Forsam-
lingshuset i Hundborg. Glæd dig til fastelavn!
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»Land & Hav-koret« 
- At synge gør én glad
Vi er ca. 15 sangere, der synger på skift i såvel Hundborg som Vorupør torsdage fra kl. 19-21. I Vorupør 
Kirkecenter synger vi som regel første og tredje torsdag i måneden, i Hundborg Sognehus synger vi 
anden og fjerde torsdag. (I får ugentlig besked på SMS, hvilken kirke vi øver i). Kl. 20 holder vi en kort 
pause, hvor vi får os en snak. 

Vil du være med til at synge én- og flerstemmige sange 
efter tekst (evt. efter noder, hvis ønskes)? Vi synger års-
tidens sange dvs. højskolesange, nye rytmiske samt tra-
ditionelle salmer til gudstjeneste eller ved højtider, kort 
sagt sange om alt det, der giver livsglæde året rundt.
Vi medvirker ca. tre gange pr. sæson i én af de fem kirker 
(se gudstjenesteplanen). Nye sangere er altid mere end 
velkomne – også gerne flere mænd! Send en SMS, hvis 
du har lyst til at være med. 

Hilsen organist Anna Ploug Isaksen, mobil 25 84 67 29

Sogneeftermiddag 
i Vorupør Kirkecenter

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

Torsdag 2. marts kl. 14.00 
SANGEFTERMIDDAG – SALMER OG HØJSKOLESANGE

Denne eftermiddag skal vi synge sammen fra både 
Den danske Salmebog og fra Højskolesangbogen. 
Kristian Mogensen som er musiklærer gennem 
mange år og organist i de tre sogne Svankjær, Ørum 
og Lodbjerg vil sammen med sognepræst Helle 
Sommer udvælge forskellige salmer fra Den danske 
Salmebog og sange fra Højskolesangbogen som vi 
skal høre om og synge. 

Det vil også være muligt at foreslå salmer eller 
sange. Vel mødt til en hyggelig sangeftermiddag.
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Vang

Siden sidst er det blevet efterår og vi går den mørke 
tid i møde, tiden hvor der er rig mulighed for inden-
dørs aktiviteter og hygge.

I Vang har vi haft en sogneaften, hvor organisationen 
Open Doors fortalte om deres arbejde. De rejser rundt 
og forsøger at hjælpe de forfulgte kristne med at 
bevare håbet, dette i form af at smugle bibler ind til 
dem. Der er 360 millioner forfulgte kristne, hvilket 
gør dem til den største gruppe på verdensplan.

At være kristen i et land som Nord Korea, kan betyde 
at man lever et liv i en koncentrationslejr, fængsel 
eller i værste fald døden. På en liste med over 50 
lande, fremgår det som fællesnævner, at de lever et 
liv hvor de ikke frit kan bekende deres tro, uden fare 
for liv, fængsling tortur og andre grusomheder.

Hvor er vi dog privilegerede, at leve i et land, hvor 
man frit kan bekende sin tro. At vi kan gå i kirke uden 
at kigge os over skulderen, det kunne være underteg-
nede skulle benytte sig af det noget oftere. Men 
høstgudstjenesten deltog jeg i, som var en dejlig stund 

i kirken, der gav en ro og fred med tid til eftertanke.

Efter endt gudstjeneste havde vi menighedsmøde med 
kaffe og småkager. Vi fik kort ridset op, at der i Vang 
er fred og ro og ingen fare, men at energikrisen også 
rammer os, så man skal nok beholde frakken på inde 
i kirken til vinter, da vi også gerne vil gøre hvad vi 
kan for at spare på energien. Såfremt der ikke er så 
meget lys, som tidligere omkring kirken, er det grun-
det vores bidrag til besparelser.

På vegne af Vang Menighedsråd, vil jeg benytte lej-
ligheden til at ønske en god fredfyldt 
jul og godt nytår.

Formand  
Suzanna Child

Vi har fået vores endelige budget for 2023 og en del 
af vore ønsker er vi blevet bevilliget penge til: Mur-
arbejde på Hundborg Kirke og renovering af kapellet 
+ en del små reparationer.  

Placering af skovkirkegård skal indsendes til stiftet, 
som en byggesag, så det arbejder vi intenst på.

Energipriser kan virkelig ses på regnskabet og vi har 
indført en hel del spareprojekter. Lyset på kirkerne er 
slukket og temperaturerne sænket markant.

Vi har diskuteret at spare nogle gudstjenester væk, 
men valgt at fastholde antal planlagte, selv om det 
koster at varme kirken op.

Sognehuset er (desværre) opvarmet med gas, så vi 
håber at fjernvarmeprojektet med varme fra Sned - 

ted bliver til virkelighed i en overskuelig fremtid.

Traditionen tro er der en masse arrangementer op til 
jul i pastoratet, se alle muligheder i kirkebladet. Det 
bliver en mærkelig mørk jul i krigens skygge, men vi 
håber, at julefreden vil ramme jer alle.

Glædelig jul og godt nytår.  

Formand  
Tage Østergaard

Hundborg og Jannerup

Menighedsrådsmøder 
19. januar og 23. februar kl. 19

Menighedsrådsmøder 
10. januar, 14. februar og 14. marts kl. 17



I hele oktober har der været stor aktivitet på Kirkedal. 
Fjernvarmen er på vej – med alt det rod og kaos der 
skal til, før det kan blive godt. Vi håber, det kommer 
til at fungere optimalt.
Igen i år har vi oplevet en meget festlig Høstgudstje-
neste. Morten havde pyntet kirken flot med noget af 
den rigdom efteråret kan byde på - Steen Karlsen på 
Tværfløjte og Anna leverede flot og festligt musik. 
Hvert år, i forbindelse med Høstgudstjenesten, beslut-

ter vi hvad næste års indsamlinger går til. Denne gang 
har menighedsrådet valgt Kirkens Korshær, som 
støtter hjemløse og socialt udsatte via varmestuer, 
suppeprojekter og genbrugstøj. Lokalt har Kirkens 
Korshær flere genbrugsbutikker, der kan støttes. 
Efter Høstgudstjenesten har vi tradition for at afholde 
Menighedsmøde med frokost og masser af snak, og 
hvor Menighedsrådet fortæller om deres arbejde. 
Referat kan findes i referatmappen i våbenhuset.

Vester Vandet
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Når dette blad er landet i Jeres postkasse, er julefor-
beredelserne for de fleste sat i gang. Tankevækkende 
hvilken jul der venter i de forskellige hjem, hvordan 
man nogle steder ændrer på de traditionelle vaner og 
må tænke mere i energipriser og bekymring for krig 
og ødelæggelser.
Vi kan ikke ændre på verdenssituationen her i Voru-
pør kirke, men vi kan love at vi holder fast i vores 
traditioner med julebelysning, julearrangementer og 
gudstjenester. Alle er meget velkommen. Det er et 
meget bevidst valg, at vi vil have lys uden for kirken, 
det hører sig julen til og vi vil gerne sprede noget 
glæde og hygge til alle, som kommer forbi kirken. 
Dog har vi reduceret lidt i antal træer og der er timer 
på, så det slukkes om natten. Det blev vores bud på 
at spare. I Kirken må vi kun have 19 grader, så tag en 
ekstra trøje på. 
I efteråret har vi som vanlig haft sogne eftermiddage 
med stor succes. Det er glædeligt, at så mange gerne 
vil sammenholdet og fællesskabet. I oktober havde vi 
vores lokale Henrik Grønlund til at fortælle om Vo-
rupørs historie. En spændende og interessant efter-
middag. Vi har efterhånden afholdt dette i flere år og 
mange emner har været på programmet, så det kan 
godt være en udfordring at komme på og i tanke om 
noget nyt. Så hvis I sidder med et ønske eller godt 
forslag – hører vi gerne fra dig/jer.

December byder igen i år på juletræesfest / Lucia i 
samarbejde med Børnehuset.  I år må vi forhåbentligt 
alle mødes i Kirkecenteret til hygge, uden restriktioner.   
Gudstjenesten den 24. december har vi traditionsvis 
ekstra musik. Håber også der på, at vi må mødes uden 
restriktioner og få fuld kirke igen til julegudstjenesten.
Der er desværre ikke så godt nyt, som vi havde håbet 
hvad angår kirketorvet. Vi er ikke bevilliget penge fra 
provstiet denne gang. Vi er dog stadig i dialog med 
Thisted kommune om samarbejdet vedrørende toi-
letbygninger og fortovsområde. Vi har selv noget 
sparet op, så måske kan vi i 2023 påbegynde en del-
proces. Vi er meget ærgerlig over dette og håber 
fortsat på jeres tålmodighed med dette projekt.
Vorupør menighedsråd ønsker alle en glædelig og 
fredfyldt jul samt et velsignet nytår. Vi ses i det nye 
år og hold godt øje med de forskellige 
annoncer her i bladet med arrange-
menter. 
De bedste jule- og vinterønsker! 

Formand  Lone Toft 

Vorupør

Menighedsrådsmøder 
12. januar, 23. februar og 16. marts kl. 17

Menighedsrådsmøder 
21. februar og 21. marts kl. 17
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  Alle møder er kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt. 

Luk. 11,28b: 
»Salige er de, som høre Guds ord og bevarer det«.

Se også møder på www.imthy.dk

Møder i missionshuset
Torsdag den 29. december 
Julefest ved Henrik S. Jørgensen.

Mandag den 9. - fredag den 13. januar 
Bedeallianceuge i Vang missionshus  
i samarbejde med Hundborg IM.

Lørdag den 21. januar 
Kredsdag i Thisted ved Villy Holm Pedersen. 
Dagen begynder kl. 9.30.

Torsdag den 26. januar 
Generalforsamling i Vang.

Torsdag den 2. februar 
Bibelstudie hos Ingeborg og Knud Kristensen, 
Kirkebyvej 18.

Torsdag den 2. marts 
Kredsmøde ved  
Gunner Andersen (AKO).

Missionsuge
Mandag den 6. februar 
Ved Anders Jørgen Jensen.
Tirsdag den 7. februar 
Ved Henrik Didriksen.
Onsdag den 8. - torsdag den 9. februar 
Ved Heri Elttør.
Fredag den 10. - lørdag den 11. februar 
Ved Henrik S. Jørgensen.

K I R K E N Y T
Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hund- 
borg, Jannerup, Vang, Vorupør og V. Vandet.

Ansvarshavende redaktør:  
Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet er ikke  
nødvendigvis i overensstemmelse med  

redaktørens opfattelse.
Produktion:  

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

Vester Vandet
2. onsdag i måneden er der startet en Nørkleklub. Vi 
mødes kl. 14-16 i de samme måneder som Sognefor-
middagene og vi har egne projekter med. Vi kan 
udveksle erfaringer – hjælpe hinanden – og ind imel-
lem vil der være besøg af en person, der kan give os 
indblik i en sjælden/spændende teknik. Materialer til 
dåbsklude vil altid være til rådighed. Alle er velkom-
men – også bare til en kop kaffe.

Julen og dens mange traditioner står for døren. Jeg 
vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Formand 
Ruth Jeppesen
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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

Josefine Andersen
finet2003@ 
gmail.com

Josefine Andersen
finet2003@ 
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Lene Thomsen
tlf. 28 96 80 47
lenebager62@ 
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menighedsråds-
medlem

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

Tove Melballe
tlf. 30 24 74 43
tove@melballe.com

Stof til næste nummer for marts, april og 
maj 2023 bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com – allersenest 
29. januar. Bladet omdeles i uge 10 og 
gælder frem til og med uge 23. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at for-
korte og redigere indsendte indlæg.

Niels Thormod
tlf. 60 62 70 75
niels@thormod.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følg med på kirkernes 
hjemmeside:

www.hjvvvv-kirker.dk
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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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30 Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet

November
29. nov. Tirsdag 19.303

December
04. dec. 2. s. i advent 10.30 HSK 19.003

11. dec. 3. s. i advent 10.30 AMN 13.00 AMN1

13. dec. Tirsdag 19.003

14. dec. Børnehaven 09.45 AMN2

16. dec. Børnehus 09.30 AMN2

18. dec. 4. s. i advent 19.00 3

24. dec. Juleaften 15.00 HSK 13.00 AMN 13.30 HSK 14.30 AMN 16.00 AMN
25. dec. Juledag 10.30 HSK
26. dec. 2. juledag 10.30 AMN
31. dec. Nytårsaften 14.00 AMN4

Januar
01. jan. Nytårsdag Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen
08. jan. 1. s. e. h.3.k. 14.00 HSK 10.30 HSK
15. jan. 2. s. e. h.3.k. 10.30 AMN
22. jan. 3. s. e. h.3.k. 10.30 HSK 10.30 AMN
29. jan. S. s. e. h.3. k. 14.00 HSK 10.30 AMN5

Februar
05. feb. Septuagesima 14.00 HSK 10.30 HSK8 
12. feb. Seksagesima 10.30 AMN
18. feb. Lørdag 09.30 HSK6

19. feb. Fastelavn 13.00 HSK6,7 10.30 HSK
26. feb. 1. s. i fasten 10.30 AMN
Marts
05. marts 2. s. i fasten 14.00 HSK
12. marts 3. s. i fasten 10.30 AMN

AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard

1 = Lucia og Juletræ i Kirkecentret
2 = Børnehaven i Kirken
3 = Julekoncert
4 = Fælles Nytårsgudstjeneste
5 = Konfirmanderne medvirker
6 = Familie- og Fastelavnsgudstjeneste
7 = Børnekoret medvirker
8 = Land og Hav koret medvirker


