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P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

Den hakker næbet i sit bryst. Igen og igen. Helt ind i 
hjertet. Så fodrer den ungerne med sit eget kød og 
blod. 
Dette hjerteskærende budskab ses i to af vores fem 
stjernekirker. Det er Hundborg Kirke og Jannerup 
Kirke. De er berømte for deres usædvanligt smukke 
tredimensionelle altertavler. I centrum !nder vi Jesus 
og disciplene under påskemåltidet. Og som forklaring 
er pelikanen snittet ind neden under.
Fuglens budskab er vigtig. Det ses endda i den lokal-
historiske tradition her hos os, hvor der bygges små 
kirkemodeller til fugle. En borger fra Vorupør star-
tede projektet. Mange kender ham – "eodor Jensen, 
også kaldt »Tip«. Han gik på pension og skulle have 
en hobby. Hans første model var en smuk rød fugle-
kirke med et tårn i midten. Den lignede kirken i Vo-
rupør. E#er sigende har han bygget mere end 150 
Vorupør-fuglekirker. Mange af os er glade ejere af 
sådan en fuglekirke. Den blev solgt til kirke-fans langt 

udover Danmarks grænser – til Hamborg, Paris, 
endda helt til San Francisco. Og med hensyn til San 
Francisco er det et lille mirakel, for sådan hedder 
verdens kendteste fuglepræst på spansk. San Fran-
cisco er Frans af Assisi – selvsamme helgen, der præ-
dikede for fuglene og kaldte dem »mine brødre og 
søstre«. Så fuglekirken kom til fuglepræsten!
Ifølge gamle legender hiver pelikanfuglen først dun 
og $er af, stikker så sig selv med sit spidse næb, river 
stykker af sit eget kød ud og mader sine unger med 
det. Fuglen er et symbol på Guds søn, der gør det 
samme.
Det er pelikan-underet.
Der var mange lø#ede øjenbryn. Igennem århundre-
der kritiserede kloge folk og sagde, at det kun var en 
skrøne. Ja, men nu begynder vi så småt at se den 
store sandhed, der ligefrem emmer ud fra pelikan-
fablen. Brød og vin bliver til kød og blod i vores krop. 
Med det »fodrer« vi vores hænder, fødder, arme, ben 

 KIRKEGÆNGER, KEND DIN KIRKE!
Kirken  

går ind for  
naturen. 

Udsnit af altertavlen i Hundborg
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og indre organer. Det bliver endnu tydeligere, når vi 
går på slankekur. Så giver vores krop a%ald på store 
dele af sig selv – for eksempel på mavefedt.

Eller tænk på en mor, der er gravid. Som et vintræ 
sine grene mader hun sit barn gennem det indre. Hun 
ofrer dele af sit eget kød og blod til gavn for barnet.

Det er pelikan-underet.

Jesus giver disciplene brød og vin. Mærkelig nok siger 
han ikke: »Dette er brød og vin.« Nej. Han siger: 
»Dette er mit kød og blod.« Med sit nadverord vil 
Jesus vise os, hvor tæt han er forbundet med os. Han 
er det hele. Vi er hans dele. Han er menneskeheden i 
ånden. Vi er hans enkelte mennesker.

Med hans optik kan vi se hele den levende natur som 
ét liv. Hver gulerod, hver grillkylling, vi spiser, er 
noget, naturen river ud af sit eget levende legeme for 
at mætte os. Hver melon, hver mørbrad, vi får, kommer 
fra »Moder Jords« store levende krop, som Frans af 
Assisi ville sige. Døgn e#er døgn ofrer naturen mil-

 KIRKEGÆNGER, KEND DIN KIRKE!
Kom i kirke, 
kirke, kirke,  
det vil virke,  
virke, virke.

Så kom  
til Vang, tag en 
sang, dér er en 

dejlig klang.

Værn om  
livet, dét er  
din kirke.

Kirken  
for Livet!

Kom til kirke  
i Vorupør, og hør 

vores sang, vi lyder 
meget bedre  
end Vang.

Kirken tæt  
på søen, mellem 

bøgen, kigger  
over søen, hør  

på gøgen. 

Konfirmanderne  
har arbejdet med  

branding og lavet 

reklame og slogans for  

kirken og naturen.  
Her er nogle  
smagsprøver.

Fortsættes på næste side
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P Å  D E N  A N D E N  S I D E . . . 

lioner af sine egne levende kropsdele for at made og 
mætte os.
Det er pelikan-underet.
Derfor skal vi ELSKE Moder Jord! Derfor skal vi EL-
SKE jordens liv! Derfor skal vi ELSKE naturen!

At udlede gi# i havet, at forurene lu#en er mangel på 
kærlighed. Alt det dårlige, som vi udsender, kommer 
nemlig tilbage til os i form af katastrofer, kriser, syg-
domme, forurenet lu# og gi#igt drikkevand. Hvorfor 
ikke hellere sende kærlighed ud i verden? Den vil så 
vende tilbage til os i form af mere livskvalitet.

Vi mennesker, vi dyr, vi planter er en livsenhed, der 
omspænder hele planeten. For at vise vejen pegede 
Jesus i retning af den store fælles organisme, vi alle 
sammen er. »Jeg er Livet,« siger han. Det er det største, 
der !ndes – livet i det hele taget! Det er så stort, at det 
er evigt!

En god kirke går derfor også ind for vand, lu#, dyr og 
planter. Den går ind for det store liv som sådan, som 
vi er dele af. Derfor bygger vi også kirker til fugle og 
lader vores kon!rmander arbejde med dem. Sådan 
viderefører vi vores dejlige lokale tradition og viser 
vores kærlighed til Gud og Guds skabelse.

Anne Marie Nande Kra!

Hvad konfirmanderne har på  
hjertet. Deres bøn:
Kære Gud,
Du, som er vores himmelske Far og Skaber!
Jeg takker for, at du har givet mig en god  
familie, et tag at bo under og mad og drikke.
Jeg takker dig for fantastiske venner, 
for en dejlig julefest 
og for en god start ind i det nye år 2023.
Jeg beder for mere fred i verden, 
mere sundhed og mere kærlighed.
Gør at min oldemor forbliver sund og rask, 
at jeg klarer mine skoleår godt, 
at der er mindre sygdom og sult i verden, 
og at alle kan leve et godt liv.
Kære Gud, værn om hele verden, om os her  
i "y og gør, at krigen i Ukraine stopper.
Jeg beder dig om hjælp til at vi føler respekt 
for hinanden, at vi kan løse vores store  
problemer med klima, krig og miljø, 
så at vi alle har det godt, og er glade.
Dét beder jeg om, amen.

Hele salmen af Frans af Assisi
finder du som nr. 17  
i salmebogen
1  Almægtige og kære Gud,
 halleluja,
 nu folder skabningen sig ud,
 halleluja,
 i lys og sang, i blomst og frugt,
 halleluja,
 for du gør alting godt og smukt,
 halleluja, pris vor skaber,
 pris vor skaber, halleluja!

5  Se, broder Myre, klog som få,
 halleluja,
 har alt, hvad han kan slæbe på,
 halleluja,
 mens søster Sommerfugls fornu!
 halleluja,
 omtåges helt af blomsterdu!.
 halleluja, pris vor skaber,
 pris vor skaber, halleluja!

Frans af Assisi 1225 
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted
 2. marts 14.00 Sognee#ermiddag Vorupør Kirkecenter
 8. marts 14.00 Nørkleklub Vester Vandet Kon!rmandstue
13. marts 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus
27. marts 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus
29. marts  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon!rmandstue
 2. april 10.30 Gudstjeneste med kon!rmanderne

og Kirkecafe
Vang Kirke

 5. april 19.00 Sanga#en (næste 6. september) Hundborg Sognehus
12. april 14.00 Nørkleklub Vester Vandet Kon!rmandstue
23. april 16.00 Fællessang i Vester Vandet Vester Vandet Kirke
24. april 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus
26. april  9.30 Sogneformiddag Vester Vandet Kon!rmandstue
27. april 19.00 Sognea#en med ost og rødvin Vorupør Kirke og Kirkecenter
 5. maj 10.00 Kon!rmation Vang Kirke
 7. maj 10.00 Kon!rmation Vorupør Kirke
 8. maj 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus
14. maj 10.00 Kon!rmation Hundborg Kirke
10. maj 14.00 Nørkleklub Vester Vandet Kon!rmandstue
10. maj 19.00 Sognea#en Vester Vandet Kon!rmandstue
22. maj 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus
29. maj 11.00 2. pinsedag for "isted Provsti Ved Nors Sø
 1. juni 17.30 Stjernestund ved Minikon!rmanderne Vorupør Kirke og Kirkecenter
 4. juni 16.00 Fællessang i Vester Vandet Vester Vandet Kirke
 5. juni 19.00 Strikkecafe Hundborg Sognehus

Juniorkoret 
At synge i Juniorkoret – er det mon noget for 
dig? Går du i 4. til 8. klasse eller derover? Så 
mød op i Sognehuset i Hundborg onsdage 
kl. 14.30-16. Det første kvarter arbejder med 
noder og rytmer. Kl. 14.45 får vi sa! og bol-
ler. Kl. 15-16 øver vi vores sange om årsti-
derne, venskab og natur, nye/gamle salmer. 
Vi synger rytmiske én- og tostemmige sange. 
Vi medvirker typisk 3 gange i vores 5 kirker 
pr. sæson. Forældre kan ringe på mobil: 20 
60 49 11. Vi glæder os til at se dig! Vel mødt 
i 5-Stjerne-Pastoratet!

Sognea!en i Vorupør
Torsdag 27. april kl. 19

Vi får besøg af organist Olena Gudz fra Ukraine. 
Vi begynder kl. 19 i kirken, hvor vi vil høre Olena 

Gudz spille og vi vil synge 
nogle salmer. Derpå går vi over 
i Kirkecentret hvor der serveres 
ost og rødvin. Organisten vil 
fortælle lidt om sig selv og vi vil 
synge fra Højskolesangbogen.
Enhver er velkommen.
Vorupør Menighedsråd
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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

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

Pianist Inger Rasmussen 
ved klaveret 

Vi synger fra Højskolesangbogen 

Vi har kaffen 

Medbring brød 

Det er så hyggeligt

5/4: Afslutning6/9: Sæsonstart

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bage#er hyggeligt ka&ebord! 

30. marts Anne Marie Nande

13. april Anne Marie Nande

27. april kl. 10.30 Helle Sommer

11. maj Helle Sommer
 Minikon#rmander medvirker

25. maj Anne Marie Nande

15. juni Anne Marie Nande

29. juni Helle Sommer

Venlig hilsen 
Anne Marie, Helle, Anna og Inge Merete

Nørklerne 
i Vester 
Vandet
Har du 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: 
Onsdagene 8. marts,  
12. april og 10. maj  
kl. 14-16.

Med venlig hilsen 
Vester Vandet  
Menighedsråd
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Minikon"rmander i 3. klasse
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet 
pastorat tilbyder alle børn fra de 5 sogne som går 
i 3 klasse til at gå til minikon!rmand i Hundborg 
Sognehus. 
Vi vil bl.a. synge salmer, høre bibelhistorier, tegne, 
bede fadervor, se kirkerne, besøge kirkegårde, 
deltage i en gudstjeneste på Solgården. Vi slutter 
med en Stjernestunds-gudstjeneste for hele fami-
lien i Vorupør med e#erfølgende spisning.
Jeg håber, at I forældre vil tale med jeres barn om 
at gå til minikon!rmand. Det foregår om torsda-
gen. Første gang er torsdag 16. marts – sidste 
gang er torsdag 1. juni. Minikon!rmand be-
gynder når børnene får fri fra skolen.
De tilmeldte børn fra Sjørring Skole tager bussen 
til Hundborg Sognehus, når de har fået fri fra 
skole. Menighedsrådet betaler for busbilletten, 

hvis barnet ikke har et buskort. Forældrene sørger 
selv for hjemtransporten.
De tilmeldte børn fra Hundborg Friskole bliver 
a'entet med bus, når de har fået fri fra skole. For-
ældrene sørger selv for hjemtransporten.
Vi slutter hver gang kl. 15.45.
Forældre er velkomne til at ringe eller maile til mig 
for nærmere info og jeg kan sende jer en tilmeldings-
seddel. Tilmeldingssedlen kan også downloades via 
pastoratets hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk. 

Tilmeldingsseddel afleveres 
den første gang 16. marts.

Med venlig hilsen 
Sognepræst Helle Sommer

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

Sogneformiddag i Vester Vandet
Onsdag 29. marts kl. 9.30-11.30 i kon"rmandstuen
Ditte Svendsen vil fortælle om træer og skove i #y.
Med en vedvarende indsats gennem mere end 200 år er det lykkedes 
at forvandle det sand(ugtshærgede)og)skovløse "y til en egn med 

gode levevilkår. Her er skove, frodige dyrkningsarealer,) grønne oaser i byer og på 
landet. Her kan både natur og mennesker udfolde sig. Ditte Svendsen fortæller 
plantningens historie i ord og billeder. Alle er velkommen.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Jubilæum i Vorupør 31/3
Vi vil gerne fejre vores højt priste og kære gravermedhjælper Anders !omsen, 
som nu har været ved Vorupør Kirke i 25 år. I anledning af jubilæet inviteres 
alle til festlig frokost i kirkecentret FREDAG 31. MARTS KL. 13. Vi håber, at 
rigtig mange har lyst og kan få det til at passe med kalenderen, I er hjertelig 
velkomne. Husk tilmelding senest 25. marts til Vips, 23 62 17 51.
MenighedsrådMed venlige hilsner Vorupør Menighedsråd Anders !omsen
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5-★-Kon"rmander 
i Vang Kirke 

Palmesøndag 2. april kl. 10.30
Til alle borgere og turister i 5-stjerne-sognene. 
Kom til Vang Kirke. Denne gang vil kon!rman-
derne vise, hvad de har lavet i kon!rmandun-
dervisningen. 
Bage#er åbner Vang Kirkecafé.

Venlige hilsner 
sognepræst Anne Marie Nande Kra!

Påsken 2023
Kirkens højtid påske i Hundborg, Jannerup, 

Vang, Vorupør, Vester Vandet
• Skærtorsdag kl. 10.30 i Vester Vandet Kirke
•  Langfredag kl. 10.30 i Vorupør Kirke 

– liturgisk gudstjeneste
• Påskesøndag kl. 10.30 i Hundborg Kirke 
• Påskesøndag kl. 10.30 i Vorupør Kirke
• Påskesøndag kl. 9 i Vang Kirke
• Påskesøndag kl. 9 i Vester Vandet Kirke
• 2. påskedag kl. 10.30 i Jannerup Kirke

Fællessang på tværs 
af generationer 

Vester Vandet Kirke
Søndag 23. april kl. 16 - ca. 17
Søndag 4. juni kl. 16 - ca. 17
Vester Vandet menighedsråd og Vandet-Skin-
nerup Borgerforening vil sammen indbyde til 
fællessang for store og små, unge og gamle i 
Vester Vandet Kirke.
Børn, unge, forældre og bedsteforældre – hvem 
der nu har lyst til at deltage – er meget vel-
komne. Vi vil synge fra Salmebogen og fra 
Højskolesangbogen.
Vi synger både sange og salmer, der får et ord 
med på vejen, og nogle, som del-
tagerne frit kan foreslå.
Vi håber mange vil møde op og 
synge med.

Venlig hilsen 
Vandet-Skinnerup Borgerforening

Vester Vandet menighedsråd

Land & Hav-koret
– at synge gør én glad

Vi er ca. 12 sangere, der på ski" synger i såvel 
Hundborg som Vorupør, torsdage fra kl. 19-21. 
I Vorupør Kirkecenter synger vi som regel før-
ste og tredje torsdag i måneden, i Hundborg 
Sognehus synger vi anden og #erde torsdag. (I 
får ugentlig besked på SMS, hvor vi øver). 
Vil du være med til at synge én- og $erstem-
mige sange e"er tekst (og noder, hvis det øn-
skes). Vi synger årstidens sange fra Højskole-
sangbogen, såvel nye som traditionelle – til alm. 
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. Nye sangere er altid mere end vel-
komne – også gerne $ere mænd! Send en SMS 
til mobil: 20 60 49 11, hvis du er interesseret.

5-Stjerne-Pastoratet
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Sogneformiddag  
i Vester Vandet
Onsdag 26. april  
kl. 9.30-11.30 i  
kon"rmandstuen

»Foråret i sange«
Gennem sang og fortælling vil Kristian Mogen-
sen tage os med på en forårstur i vores sangskat.

Med venlig hilsen Vester Vandet Menighedsråd

Sogneudflugt
Reserver onsdag  

14. juni. Programmet 
kommer i "isted  

Posten 24. og 31. maj  
og kan ses på  

www.hjvvvv-kirker.dk

Hundborg Kirke byder velkommen til 

»Det Er En Kold Tid...«
Koncert med Anders Munch søndag 30. april kl. 19 i Hundborg Kirke

Vær med til at gøre en forskel og få samtidig en god a"en med Kim Larsens sange. Anders Munch 
støtter udsatte børn, unge og voksne og ensomme ældre.

Kom og vær med til en helt speciel koncert med trubaduren og spillemanden Anders Munch fra ban-
det Munch & Broderskabet. Anders Munch støtter med 10% for hver solgt billet, som går ubeskåret til 
udsatte børn, unge, voksne og ensomme ældre.

Du har med garanti din helt egen Kim Larsen favoritsang, som giver minder om ungdommen, kærlig-
heden, sange der blev præsenteret for ens børn eller minder om de kære, der ikke er her mere – og der 

er med sikkerhed mange $ere eksempler. Kim Larsen kunne 
noget helt enestående – Han kunne samle dig og mig – hans 
fantastiske sange skabte fællesskab og mangfoldighed. Hvor 
Kim Larsen befandt sig, var der plads til alle.

Anders Munch har været på landevejen med sit Kim Larsen og 
Gasolin show siden 1995 og festen fortsætter. I fremtiden får 
du også toner og tekster skrevet af Anders Munch selv. Anders 
har spillet til stort set alt – fra kon%rmationsfester, Go’ a"en 
Danmark i forbindelse med Kim Larsens 60-års fødselsdag, 
deltaget i tv-udsendelsen »Vi holder Danmark i live«, og til 
koncerter i hele Skandinavien, på Færø-
erne, i Tyskland og i Spanien.  

Arrangør:  
Hundborg & Jannerup 

Menighedsråd

Billetter  
a 100 kr. kan købes  

på tlf. 20 60 49 11
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ENDELIG RIGTIG JUL IGEN . . . som før corona!
Alle nød julen 2022
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ENDELIG RIGTIG JUL IGEN . . . som før corona!
Alle nød julen 2022 Under åben himmel for hele !isted og omegn

2. pinsedag ved Nors Sø
Mandag 29. maj kl. 11

I år vender vi tilbage til det naturskønne sted ved Nors sø. Glæd dig til masser af  
pinsefællessang, "isted Kirkes drenge-mandskor, børnekor, "isted FDF-orkester,  
provstiets præster, spejdere, FDF’ere og frivillige. 
E#er gudstjenesten åbner kirkecaféen med dampende ka&e  
og hjemmebagt kage. Tag klapstol-picnickurv-service til  
eget brug med, så slår vi os ned i det grønne.
SÆRLIGT: Ældre med behov for kørsel må kontakte  
#y Veteranbilklub. Ring til Jens Christian Heegaard på  
tlf. 20 51 55 37, og klubben vil forsøge at booke en af deres  
unikke biler til kørsel ud og hjem fra gudstjenesten. 
I tilfælde af regn $ytter den fælles pinsegudstjeneste til Nors Kirke,  
Holmevej 29, 7700 "isted.

Adresse:  Agerholmvej,  7700 !isted

Kon"rmation i 
★ Hundborg Kirke  
14. maj kl. 10
•  Jonasz Adamczyk
•  Marie Morsing Dahl
•  Maja Spalding

Kon"rmation i  
★ Vorupør Kirke  
7. maj kl. 10
•  Louise Møller Borregaard
•  Christo&er Luxhøj Mörk
•  Daniel Korsgaard "omsen
•  Celina Munk Wrkoslav

Kon"rmation i  
★ Sjørring Kirke  
5. maj kl. 10.30
Vester Vandet sogns kon#rmander bliver  
kon#rmeret i Sjørring Kirke 
•  Lærke Irene Rosbach Houmann
•  Johanne Borregaard "ulstrup

Kon"rmation i  
★ Vang Kirke  
5. maj kl. 10 
•  Frederikke Child Andersen
•  Jacob Ehlers Bloch 
•  Enok Bang Kristensen
•  Simone Hove Nystrup
•  Sara Jensby Sunesen 

Kon"rmation 2023★ ★
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Sorggruppe – et tilbud til dig?
En sorggruppe består af 5-10 mennesker, som alle 
har mistet en nærtstående, og synes, det er svært 
at leve med. 
Hvornår: Kl. 14-15.30: 1. marts, 15. marts,  
29. marts, 12. april, 26. april, 10. maj, 24. maj.
Sted: Sognegården, Præstegårdsvænget 2, 
7755 Bedsted "y.

I gruppen ser vi på 
hinanden, tager en 
dyb indånding og 
fortæller om det, 
som er svært. 
Vi fortæller og lyt-
ter til vores egen og 
de andres historie, 

bekymringer, overlevelsesstrategier, ønsker til livet 
og små oplevelser af glæde. Sammen kan vi opnå 
nye viden og !nde mod til at møde livet og vandre 
videre med sorg i bagagen. 
Gruppen ledes af to folkekirkepræster: 
Else Kaag Bjerg
Sognepræst i Bedsted-Grurup, 
diakonipræst i Sydthy Provsti. 
elkb@km.dk, tlf. 31 45 24 40 
Anne Marie Nande Kra!
Sognepræst i Hundborg-Jannerup- 
Vang-Vorupør-Vester Vandet, 
"isted Provsti. 
anmn@km.dk, tlf. 97 97 40 14 
Tilmelding til en af præsterne.

Stjerne- 
stund  

i Vorupør  
Kirke                                         

Torsdag 1. juni kl. 17.30      
Ved gudstjenesten deltager 
minikon!rmanderne.
E#er gudstjenesten inviteres 
alle til a#ensmad i Vorupør 
Kirkecenter, vi slutter senest 
19.30. Alle er velkomne.
Tilmelding senest 30. maj 
tilsognepræst Helle Sommer, 
21 38 86 65 eller hsk@km.dk

Gymnastik, dans 
og akrobatik på en  
galoperende hest                                         

Sognea!en onsdag 10. maj kl. 19 i Kon"rmandstuen      

Vi får besøg af Maria !inggaard Sørensen, 22 år gammel og 
lokal pige fra Vester Vandet, som dyrker sporten voltigering. 
Voltigering er gymnastik, dans og akrobatik på en galoperende 
hest, som løber rundt i en cirkel.&

Maria har gennem sin 10 års karriere 
været ude og vise det danske $ag i 
otte lande, været til #orten mesterska-
ber både VM EM og DM.&

Vi håber at mange har lyst til at høre 
og se billeder fra Marias rejse gennem 
sporten, hvad hun har oplevet, hvad 
det har givet hende med i rygsækken, 
hvad det har krævet af hende og hen-
des familie og meget meget mere.&
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Det er e#erhånden ved at være 
nogle måneder siden jeg startede, 
som graver 1. september 2022 
ved Hundborg og Jannerup kir-
ker, men ikke desto mindre her 
en præsentation af mig, til de 
som ikke kender eller har mødt 
mig.
Mit navn er Lars Dahl og er 39 år 
gammel. Jeg bor sammen med 
min kone Nadja og vores tre børn 
Mathilde, Silke og Milan i Hund-
borg i et byhus tæt på kirken. Jeg 
driver sammen med min kone 
Feriehus "y på Røde Anes vej i 
Hundborg, som er et feriehus 
med 12 lejligheder med knap 
1000 m2 under tag og 5500 m2 
grund. Vi udlejer stedet som fe-
riebosted til institutioner, arbej-
dere og ikke mindst turister der 
besøger "y året rundt.  
Jeg er barnefødt, opvokset og boet det meste af mit liv 
i Hundborg, hvor jeg har skabt gode relationer, ven-
skaber og vil mene jeg er et kendt ansigt i byen. 
Mange kan måske huske mig for mine knap 10 år, som 
ungarbejder i Dagli’Brugsen i Hundborg, selvom det 
var i mine ungdomsår.
Jeg har gennem 19 år arbejdet som køkkensælger og 
på kontor indenfor salg, indkøb, marketing, service 
og som selvstændig med Feriehus "y varetager jeg 
bogholderidelen også.
Jeg har igennem tiden, specielt de senere år, ha# 
trangen til udearbejde, som er blevet større og større 
med tiden. Derfor så jeg denne graverstilling, som et 
job med gode kombinationer af ledelse, planlægning, 
udearbejde på kirkegården samt administrative op-
gaver.
På mange måder er jeg grøn, som graver, men jeg var 
og er villig til at tage udfordringen op og lære det ved 

sidemandsoplæring og kom-
mende kurser. Det viste sig jeg 
heldigvis !k et meget stærkt og 
erfarent graverteam ved Hund-
borg og Jannerup kirker. De har 
taget rigtig godt imod mig fra 
start og brugt mange timer på at 
lære mig alt om kirkegården og 
i kirkerne. Jeg er bestemt ikke i 
mål endnu, med at lære årshjulet 
på kirkegården og kirken, men 
føler jeg er godt på vej. 
Da jeg overtog stillingen e#er 
den tidligere graver, havde me-
nighedsrådet stået uden i en 
periode, så der har været nogle 
prioriteringer der måtte tages og 
nogle hængepartier til en start. 
Det er tre (otte og velholdte kir-
kegårde og to kirker jeg overtager. 
Jeg vil gøre mit for at opretholde 
denne standard Hundborg og 

Jannerup kirker har været kendt for i mange år. 
Mulighederne er mange og jeg ser, at vi har gang i 
rigtig mange spændende projekter og fremtidige tiltag 
på kirkegårdene. 
Til sidst vil jeg gerne takke mit graverteam, kirkeper-
sonalet for modtagelsen, samt menighedsrådet for at 
give mig denne mulighed og hjælpe med svar, på de 
mange spørgsmål jeg har ha#.
En special tak skal der lyde til Hundborgs kirkeværge 
Holger og forhenværende graver i Hundborg. Holger 
har været en uvurderlig hjælp med, hvilke opgave man 
har som graver.
Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer i kirkerne 
eller på kirkegårdene og er der spørgsmål er i velkommen 
til at kontakte mig enten personlig, på telefon eller mail.

Med venlig hilsen Lars Dahl
Tlf. 97 93 76 00, mail: hjgraverkontor@gmail.com

Ny graver ved Hundborg 
og Jannerup kirker 

Lars Dahl har siden 1. septem-
ber været ansat som graver 
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Vang
Her lidt omkring mit virke i provstiudvalget. Som 
nogle nok ved, er jeg medlem af Vang Menighedsråd 
(kasserer) samt medlem af Vang præstegårdsudvalg 
og det var nok herigennem min nysgerrighed blev 
vakt. Indimellem blev vores ansøgninger til provsti-
udvalget godkendt og andre gange afslået. Da jeg så 
blev opfordret til at stille op, tænkte jeg, at det kunne 
være spændende at fået indblik i, hvordan sagerne 
blev behandlet og hvilke kriterier der skulle til. 

Til min store glæde, blev jeg med stor opbakning fra 
alle de fem menighedsråd valgt ind, sammen med 
Søren Bertelsen Frøstrup, Ove Holler Klitmøller, Lars 
Iver Jørgensen Nors, Hans Votborg Sennels, Anders 
Møller præst i Sjørring samt Lisbeth Damgren provst 
i Tilsted. Der er to fra tidligere PU-udvalg, så vi andre 
har meget at lære. Der er møde hver måned, hvor vi 

Menighedsrådsmøder 
23. marts, 26. april og 24. maj (med syn kl. 18) 
kl. 19.

Vi har overstået den stille tid på kirkegårdene og 
håber at foråret nu tager fat, så vi kan få gang i for-
årsarbejdet.
Både vores organist og kirkesanger har sagt op, da de 
har fået andet arbejde. Tak til Anne og Inge Merete 
for jeres indsats og held og lykke med jeres nye ud-
fordringer. Jeg kan i skrivende stund sidst i januar 
ikke skrive noget om vore nyansættelser, men de er 
delvist på plads.
Vores energiforbrug i 2022 blev en gyser med et 
merforbrug for 90.000 kr. Provstiet har oprettet en 
særlig pulje til formålet. Vil de ikke betale det hele, 
må vi jo tage af kassebeholdningen.
Sogneud(ugtens program er ikke helt på plads, men 
kan ses i "isted Posten den 24. og 31. maj og kommer 

ligeledes på hjemmesiden www.hjvvvv-kirker.dk. 
Sogneud(ugten bliver onsdag den 14. juni, så reserver 
venligst datoen.    
Bemærk også vores aften med Kim Larsen kopi 
sange 30. april i Hundborg Kirke. Se annoncen andet 
sted i bladet. Først til mølle-princippet 
med billetter, så vær hurtig ved inte-
resse.

Formand  
Tage Østergaard

Hundborg og Jannerup

Menighedsrådsmøder 
11. april, 10. maj og 13. juni
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Nu må foråret være begyndt at spire og vi går den 
lyse tid i møde. Håber der i denne tid er mere ro i 
verden, at krige er ophørt og en a%laring på storebe-
dedag. Håber inderligt for alle, at denne dag får lov 
at bestå og vi kan holde fast i vores traditioner i 
mange sammenhænge. 
I de forgangene måneder har vi heldigvis været slup-
pet fri af alle restriktionerne og dermed a'oldt de 
traditioner, som vi har i og omkring Vorupør Kirke.
December måned bød på julekoncert med Nordvest-
koret, som var en meget smuk oplevelse med julesal-
mer, som vi kender dem. 
Vi havde Lucia/juletræesfest i samarbejde med bør-
nehuset og sikke en dejlig dag. Vi var ca. 80 børn og 
voksne samlet, først i kirken til krybbespil – ledet af 
Anne Marie og e#erfølgende i Kirkecentret til dans 
om træet, julemands besøg, dejligt hyggeligt samvær 
og et fantastisk (ot amerikansk lotteri.
Julea#en var der atter en fuld kirke, helt fantastik igen 
at kunne være sammen og nyde samværet.  
Den 29. januar fejrede kon!rmanderne gudstjeneste 
i Vorupør Kirke, hvor de havde lavet bønner, overtog 
tekster, stod for prædikenen, sang gospel og assiste-
rede ved nadverbordet. Skønt at de går til opgaverne 
med så stor iver. 
I Vorupør fejres der kon!rmation den 5. maj og alle 

kon!rmander med familie ønskes en skøn og fanta-
stisk dag.
I foråret har vi også en anden stor begivenhed – Vores 
gravermedhjælper Anders "omsen har 25-års jubi-
læum, som vi selvfølgelig vil fejre (se omtale i bladet). 
I den forbindelse vil vi gerne sig Anders tak for det 
gode samarbejde i de forgangne 25 år – tak for din 
store arbejdsindsats, (eksibilitet, stor viden om de 
ting, som foregår ved arbejdet i – og omkring kirken 
og kirkegården – Tak for dit skønne humør. Vi håber 
på et forsat godt samarbejde mange år endnu.
Vores organist Anna har valgt at opsige sin stilling til 
et andet spændende job. Vi takker Anna for godt 
samarbejde og ønsker dig lykke til i dit nye job. I 
skrivende stund arbejdes der på ansættelse af ny or-
ganist i pastoratet.
Som tidligere tradition har vi sognea#en d. 27. april 
kl. 19. hvor vi serverer ost og rødvin (se annonce). 
Sidst vil jeg nævne at vores minikon!rmander holder 
stjernegudstjeneste for hele familien den 1. juni i 
Vorupør Kirke, med e#erfølgende spisning i kirke-
centret. 
Godt forår til alle.

Lone To! 

Vorupør
Menighedsrådsmøder 
21. marts og 18. april i Kirkecentret

før mødet modtager materiale, som er indsendt fra 
menighedsrådene og der kan være mange sider, da 
der skal medsendes bilag, tegninger, tilbud og meget 
andet, så det tager en rum tid at gennemgå indkal-
delsen.
Under gennemgangen skal man så selv vurdere i hver 
enkelt sag, om man mener det kan bevilges eller ej, 
På mødet gennemgås hver enkelt sag, og drø#es 
grundigt. Here#er underskrives referatet og lægges 
ud, så alle menighedsråd kan se beslutningerne.
Derudover er det provstiudvalget der hvert år skal 
lave budget og fordele pengene ud til samtlige me-
nighedsråd under "isted Provsti. Jeg har som ny 

deltaget for første gang, og det var godt nok noget af 
en mundfuld, men håber jo at det blev fordelt så 
nogenlunde retfærdigt, vi kan jo kun bruge pengene 
en gang. 
Sluttelig vil jeg blot sige, at det er et spændende ar-
bejde og jeg vil bestræbe mig på, at påvirke beslut-
ninger under det 5-stjerne-pastorat hvor jeg er valgt, 
bedst muligt,
Glæder os til at foråret er på vej.

De bedste hilsner Anni Hoxer,  
som 1. november 2021 blev valgt  

ind i "isted provstiudvalg
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Vi glæder os over, at dagene bliver lysere, alt spirer 
og gror. Foråret, og hermed også Påsken, er igen hos 
os – og hvor er det dejligt livsbekræ#ende.
På Kirkedal er »Projekt $ernvarme« afsluttet. Nu går 
jagten ind på, at !nde den ideelle måde at bruge 
varmen optimalt på. Vi håber, det bliver rigtig godt.
Samtidig er det næste projekt gået i gang. Mureren er 
i gang med at skrabe fugerne ud i kirkemuren (der 
hvor de ikke allerede er faldet ud). Muren skal nu 
tørre et stykke tid, for igen at blive fuget hen på som-
meren. Håbet er, at det vil hjælpe lidt med fugten 
indendørs – og selvfølgelig se bedre ud, når man 
udenfor betragter muren og dens store (otte sten.
Vi glædes over, at »Nørkleklubben« er kommet godt 
fra start. Vi mødes en go (ok 2. onsdag i måneden, 
hvor snak, latter, hygge, strikkepinde og spil fylder 
lokalet. Ligeledes mødes en god (ok den sidste onsdag 
i måneden til »Sogneformiddage«. Her er ka&e, snak, 
hygge og et indslag i højsæde. Dejlige stunder i godt 
selskab. Du er altid velkommen, når det passer ind i 
dine andre planer.
Jeg minder om en annonce tidligere i bladet, hvor vi 
onsdag d. 10. maj inviterer til sognea#en med Maria 
"inggård Sørensen. Vi håber, mange har lyst til  

at høre om en lokal ung piges store oplevelser, som 
rytter i Danmark og ude i den store verden.
Anna – vores organist har valgt at søge nye udfor-
dringer og stopper desværre pr. 1. februar. Udover at 
spille til vore gudstjenester – og ind imellem glæde 
os ekstra med supplerende »spillende« solister eller 
sang fra de to unge kirkesangere, har hun bl.a. også 
været primus motor ved både Babysalmesang, Land 
og Hav-koret, Juniorkoret samt stået for at arrangere 
koncerter i de forskellige kirker. STOR TAK til dig 
Anna. Vi ønsker dig alt held i dit nye job – og vi håber 
at se dig ind imellem i vores kirke. Vi er selvfølgelig 
godt i gang med at !nde en a(øser – spændende hvad 
det bringer.
Alle ønskes et dejligt forår – med håbet 
om, at der må blive lidt mere fred i 
verden. 

Formand Ruth Jeppesen

Vester Vandet

Menighedsrådsmøder 
16. marts, 20. april og 16. maj 
kl. 17 i kon!rmandstuen

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

Salme 139,5: 
»Bagfra og forfra omslutter du mig,  
du lægger din hånd på mig.«.

Se også møder på www.imthy.dk

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

Ansvarshavende redaktør:  
Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet er ikke  
nødvendigvis i overensstemmelse med  

redaktørens opfattelse.
Produktion:  

Videbæk Bogtrykkeri A/S, tlf. 97 17 11 22.
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Møder i missionshuset
Torsdag 23. marts 
Pakkefest ved Ruth Tidemand.
Torsdag 20. april 
Møde ved Svend Åge Kristensen  
(gedonit tjenesten )
Onsdag og torsdag 3.-4. maj 
Kreds bibelundervisning i Vang  
ved Henrik Jørgensen.
Torsdag 11. maj 
Forårsfest ved Aksel Nielsen.
Mandag 5. juni 
Kreds havemøde.

Bibelstudie
Torsdag 16. marts 
Bibelstudie hos Mette og "omas Kristensen, 
Klostergårdsvej 6.
Torsdag 30. marts 
Bibelstudie hos Aase og Hans Korsgaard,  
Tvorupvej 54.
Torsdag 27. april 
Bibelstudie hos Ingeborg og Knud Kristensen, 
Kirkebyvej 18.
Torsdag 25. maj 
Bibelstudie hos Mette og "omas Kristensen, 
Klostergårdsvej 6.

Spejdernyt 

Et nyt år er begyndt 2023, rigtig godt nytår til alle.
1. søndag i advent havde som vanlig julestue i 
Vandet Sognegård. Det blev et tilløbsstykke og 
rigtig mange kom forbi. Fik købt ind i »det grønne 
hjørne«, taget nummer i vores udsøgte basar, tom-
bolaen bugnede af flotte gevinster, spejdernes 
hjemmebag af både kager og bolsjer og sidst, men 
ikke mindst hygge med ka&e/gløgg og hjemme-
bagte æbleskiver. En rigtig god e#ermiddag. Stor 
tak til alle jer som bidrog før, under og e#er jule-
stuen. 
Inden vi kunne holde juleferie, a'oldt vi vores 

juleafslutning, med dans om juletræet og pakkespil, 
alt sammen ude i vores bålhytte.
Det nye år startede vi med ryste sammen med sjov 
og spas i Sognegården. Nytårsparade i Ø. Vandet 
Kirke, som startede med alle var indbudt til morgen-
ka&e i spejderhytten inden vi med fanerne tog til en 
festlig gudstjeneste i Kirken. En god start på året.
Først i marts holder vi nytårsweekend, hvor alle 
vore spejdere sammen med søskende og forældre 
skal på hyttetur og afprøve spejderlivet.
I vores spejderhytte skal her i vinter e#erisoleres 
på lo#et og vores syd gavl skal ha´en renovering.
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og 
spejdere fra 17.30 til 19.00 i spejderhytten på 
To!holmvej. Alle er altid velkommen.
10.-11. marts: Nytårsweekend for hele familien. 
Følg med på  Facebook: Spejderne Vandet.

Ste%en Oddershede,  
tlf. 97 97 71 50, mail:  
ste%enoddershede@mail.dk
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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

Kirkesanger Louise Bonde
louibo@outlook.dk

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:
Holger Poulsen
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 juni, juli og 
august 2023 bedes indleveret til Lene Dahl, 
hundborgkirkekb@gmail.com – allersenest 
23. april. Bladet omdeles i uge 23 og gælder 
frem til og med uge 39. 
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
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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 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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Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
05. marts 2. s. i fasten 14.00 HSK
12. marts 3. s. i fasten 10.30 AMN
19. marts Midfaste 14.00 AMN 10.30 AMN
26. marts Maria bebud. 10.30 AMN 10.30 HSK
April
02. april Palmesøndag 10.30 AMN1

06. april Skærtorsdag 10.30 AMN
07. april Langfredag 10.30 HSK2

09. april Påskedag 10.30 HSK  9.00 HSK 10.30 AMN  9.00 AMN
10. april 2. påskedag 10.30 HSK
16. april 1. s. e. påske 10.30 AMN
23. april 2. s. e. påske 10.30 HSK 16.00 HSK3

30. april 3. s. e. påske 10.30 AMN
Maj
05. maj Bededag 10.00 AMN4

07. maj 4. s. e. påske 14.00 HSK 10.00 AMN4

14. maj 5. s. e. påske 10.00 AMN4

18. maj Kr. Himmelfart 10.30 AMN
21. maj 6. s. e. påske 10.30 HSK 10.30 AMN
28. maj Pinsedag 10.30 AMN  9.00 AMN 10.30 HSK  9.00 HSK
29. maj 2. pinsedag 11.00 Fælles5 11.00 Fælles5 11.00 Fælles5 11.00 Fælles5 11.00 Fælles5

Juni
01. juni Torsdag 17.306

04. juni Trinitatis 10.30 HSK 16.00 HSK3

11. juni 1. s. e. trin. 14.00 AMN 10.30 AMN
AMN = Anne Marie Nande  ·  HSK = Helle Sommer Kjærgaard

1 = Kon!rmanderne/Kirkecafé
2 = Liturgisk gudstjeneste
3 = Fællessang/tværs af generationer
4 = Kon!rmation
5 = 2. pinsedag ved Nors Sø
6 = Stjernestund/Minikon!rmander

Der er altid altergang ved  
højmessen kl. 10.30


