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Grundet Corona så se venligst hjemmesiden,
ændringer kan forekomme.
www.hjvvvv-kirker.dk
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PÅ DEN ANDEN SIDE...

”Påsken bliver vores
En gammel fisker går tur i aftensolen. På landingspladsen ser han
en pige på tre, fire år. Bølgerne
skummer frem og tilbage over
hendes tæer, mens hun forstenet
kigger mod horisonten.
Tårer triller ned ad hendes kinder.
»Jamen barn dog, hvad er du så
ked af?« spørger fiskeren.

»Ak ... se der! Solen drukner og
dør!«

Den gamle fisker smiler vemodigt
og siger: »Du har ret. Den forlader
os nu og går hinsides. Men jeg ved
en hemmelighed! Bag din ryg i øst,
i morgenrøden, før du overhovedet mærker det, vil den opstå og
vågne til live igen!«
Mange år senere ligger fiskeren på
dødslejet og den nye præst ringes
op. Hun kommer, sidder ved siden
af hans seng og beder Fadervor.

»Jeg dør,« hvisker den gamle. En
tåre triller ned ad hans kind. »Det
er forbi med mig. Intet på jorden
kan trøste og hjælpe mig mere.«

Præsten smiler vemodigt og siger:
»Du har ret. Du forlader os nu og
går hinsides. Men jeg ved en hemmelighed! Bag din ryg, i Guds
morgenrøde, før du overhovedet
mærker det, vil du opstå og vågne
til live igen!«
Den gamle fisker mumler svagt:
»Jeg tror, jeg har hørt ordene før.«

Opstandelseskorset på toppen
af Hundborg og
Vester Vandet
Kirker. Her på
klokkekammen i
Vester Vandet.

Solens ildring i opstandelseskorset
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Solens stråler omkring Jesus hoved
på alterbilledet i Jannerup Kirke.

vendepunkt”

Mette Frederiksen

»Det er DINE ord,« sagde præsten.
»Den lille pige glemte dem aldrig.
Derfor blev hun præst.«

* * *
Når vi som pigen i den lille historie sætter fokus på solens »død«
eller på vores egen død, kommer
opstandelsen bag på os. Kun at
fokusere på vores livs »solnedgang«, betyder åndeligt set at
vende ryggen til livets kommende
»solopgang«. Så ser vi, når livsaftenen melder sig, kun den dennesidige sandhed – solnedgangen.

Og så kan vi med rette være bange
og grædefærdige.
Men så smiler Vorherre lige som
den gamle fisker og siger: »Frygt
ikke! Vend jer om!« Og så ser vi
det største under – at livet overvinder døden.
I vores tro skjuler der sig talrige
ting, men frem for alt to. Kristendommen kommer med to beskeder – en der er begrædelig og en
som er glædelig. Vores livs solnedgang er kun den ene side af medaljen, den begrædelige. Medaljens

Solens stråler omkring Jesus hoved
udskåret midt i
alterbilledet i
Hundborg Kirke.

anden side, den glædelige, er solopgangen! Det at Gud vækker os
til live i det hinsides. Derfor betyder evangeliet: den glædelige nyhed! Derfor ser vi solen på vores
kirker og alterbilleder!
Dette mirakel fejrer vi til påske.
Påsken med Jesu opstandelse er
vendepunktet.
Den, der ler sidst, ler bedst. Livet
ler bedst.
Med kærlig hilsen
sognepræst Anne Marie Nande Kraft

Opstandelseskorset med solens
cirkel omrking
korsets centrum.

Solens stråler omkring Jesus hoved
på alterbilledet i
Vorupør Kirke.
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Pastoratskalender

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

Tidspunkt

Arrangement

Sted

14. marts

19.00

Musikgudstjeneste

Vorupør Kirke

17. marts

19.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirke

08. april

14.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

11. april

10.30

Musikgudstjeneste

Vester Vandet Kirke

18. april

10.30

Musikgudstjeneste

Vorupør Kirke

21. april

19.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirke

06. maj

14.00

Sogneeftermiddag

Vorupør Kirkecenter

19. maj

19.00

Fællessang i Vorupør

Vorupør Kirke

24. maj

11.00

2. Pinsedags gudstjeneste.
Fælles for Thisted Provsti.

Oplyses senere

26. maj

09.30

Sogneformiddag Vester Vandet

Vester Vandet Kirkegård

Hjertelig velkommen til
sognepræst Kirsten Haaber

Vores sognepræst Anne Marie Nande Kraft har fået
studieorlov fra 1. marts - 31. maj. I de 3 måneder er
vi så heldige, at vi har fået Kirsten Haaber som
sognepræstevikar hos os, så Helle Sommer ikke skal
stå med det hele selv. Glæd dig til at møde Kirsten i
alle vores kirker, Kirstens kontaktoplysninger finder
du på side 23 i bladet.

Jeg hedder Kirsten Haaber, og er 62 år. Jeg er opvokset i Thy, og har boet her det meste af mit liv med
undtagelse af de år, hvor jeg var under uddannelse.
Jeg er uddannet cand.mus.ter (musikterapeut) og
psykoterapeut. Desuden har jeg en diplomuddannelse og en master i Clinical Palliation (MCP). I
1996 blev jeg ansat i Kræftens Bekæmpelse som
rådgiver for Thy og Mors, og i den forbindelse
oprettede jeg sorggrupper for børn og unge. I 1998
blev jeg ansat som psykoterapeut i Det Palliative
Team (DPT) på Nykøbing Mors Sygehus, som
senere flyttede til Thisted Sygehus. Mit arbejde i
Teamet har hovedsageligt bestået i udformning af
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organisation og struktur for DPT og samtaler med
både børn, unge og voksne i forbindelse med alvorlig sygdom og død og opfølgning efter dødsfald.
I maj 2017 bestod jeg Kirkeministeriets foreskrevne teologiske prøve med tilladelse til at søge embede i folkekirken. Siden ordinationen i august
2017 har jeg fungeret som vikar i forskellige sogne
i Aalborg Stift, hvilket har været både spændende,
udfordrende og givende. Jeg har været vikar på
Hospice i Aalborg, konstitueret sogne- og sygehuspræst i Sennels og på Thisted sygehus og senest i
Vestervig og Agger sogne.
Jeg er dybt taknemmelig for, at
jeg fik muligheden for at blive
præst, og glæder mig dagligt
over arbejdet. Nu glæder jeg
mig særligt til arbejdet og samarbejdet i femstjernepastoratet.
Med venlige hilsner
sognepræst Kirsten Haaber

DET SKER

Sogneeftermiddage
i Kirkecentret i Vorupør

Vorupør menighedsråd byder enhver velkommen til sogneeftermiddage med foredrag,
sang og kaffe. Det begynder kl. 14 – det er gratis at deltage.
Sogneeftermiddagen vil muligvis finde sted i Vorupør Kirke og ikke i Kirkecentret.
Nærmere info om det, når vi nærmer os dagen.
Torsdag d. 8. april kl. 14: Sang og fortælling
Kristian Mogensen som er musiklærer gennem mange år og nu er organist i de
tre sogne Svankjær, Ørum og Lodbjerg, vil denne sogneeftermiddag komme
og spille og fortælle for os.
Vi skal synge sange fra Højskolesangbogen og høre lidt om de forskellige sange.
Desuden sange og melodier af Bent Fabricius-Bjerre.
Velkommen til alle til en eftermiddag med fællessang og lidt fortælling om
sangene og sangskriverne.
Torsdag d. 6. maj kl. 14: Begravelses-traditioner i Vorupør
Jimmy Munk Larsen, som er ansat ved Museum Thy, kommer denne sogneeftermiddag.
Vi skal høre om begravelse gennem tiden i Vorupør. Vi starter længe før, der
var noget der hed Vorupør, og bevæger os langsomt op i nutiden, hvor den
traditionelle kistebegravelse mange steder overhales af kremering og spredning af asken.
Undervejs tages der fat i et par konkrete eksempler fra de to kirkegårde i
Vorupør, og vi kigger på noget af dét, der gør kirkegårdene herude specielle.
Efter kaffen kigger vi lidt længere ud i verden, og ser eksempler på, at der er
steder man har andre større og mindre udfordringer end vi har i Vorupør.
Der rundes af med tid til spørgsmål.

Hundborg / Jannerup:
Sangaftner og Strikkecafe
Land & Hav koret
Grundet coronaen er vi stadig på standby. Følg med på:
www.hjvvvv-kirker.dk – Hundborg.net – Hundborg Facebook – Plakat-standere
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Påskens
gudstjenester
SKÆRTORSDAG
• Vang Kirke kl. 10.30

LANGFREDAG
• Vorupør Kirke kl. 10.30
PÅSKEDAG
• Hundborg Kirke kl. 10.30
• Vang Kirke kl. 9
• Vorupør Kirke kl. 10.30
• Vester Vandet Kirke kl. 9
2. PÅSKEDAG
• Jannerup Kirke kl. 10.30
• Vester Vandet Kirke kl. 10.30

Sogneformiddag

Onsdag d. 26. maj kl. 9.30-11.30
Kirkegården ved Vester Vandet Kirke
Vi mødes på kirkegården og sammen med vores
graver, Morten Mikkelsen, vil vi gå en tur rundt
på kirkegården.
Morten vil fortælle om kirkegården – og forhåbentlig gemmer der sig gode historier blandt
deltagerne.
Kaffen skal vi ikke snydes for. VEL MØDT!

Vi mødes til
gudstjeneste
på Solgården
Torsdage kl. 14.30

Bagefter hyggeligt kaffebord!
11. marts kl. 14.30

Kirsten Haaber

25. marts kl. 14.30

Helle Sommer

8. april kl. 14.30 Kirsten Haaber
		 (Påske)
22. april kl. 14.30

Kirsten Haaber

13. maj 		

Kristi himmelfarts dag

27. maj kl. 14.30 Kirsten Haaber
		 (Pinse)
10. juni

kl. 14.30

NN

24. juni

kl. 14.30

Helle Sommer

Foto: Erik Christensen

Juli
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Sommerferie

Vi glæder os til at se dig på SOL-gården
Med kærlige hilsner
præsterne Anne Marie, Helle,
kirkesanger Inge Merete og organist Anna
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Musikgudstjenester
Vorupør Kirke har fået ny kirkesanger og det samme har Vester Vandet Kirke.

Josefine

Det er Josefine som er blevet kirkesanger i Vorupør Kirke og Amalie som er
blevet kirkesanger i Vester Vandet kirke. De går begge på Thisted Gymnasium
og synger i Nordvestjysk pigekor. De synger godt!
Her i løbet af foråret har de sagt ja til at ville synge sammen til 3 musikgudstjenester i pastoratet. Det bliver både med klassiske- og nyere salmer/
sange.
Musikgudstjeneste følgende gange:
• Søndag d. 14. marts kl. 19

- Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke

• Søndag d. 11. april kl. 10.30 - Musikgudstjeneste i Vester Vandet Kirke
• Søndag d. 18. april kl. 10.30 - Musikgudstjeneste i Vorupør Kirke
Med venlig hilsen Vorupør menighedsråd
og Vester Vandet menighedsråd

Amalie

Når samfundet igen åbner op, kan vi forhåbentlig mødes torsdage kl. 19-21 i

»Land & Hav-koret«
Vi øver 1. og 3. torsdag ved klaveret i Vorupør Kirke samt
2. og 4. torsdag ved klaveret i Hundborg Kirke.

Drømmescenariet er, at de fleste har lyst til at være med hver torsdag.
Vi synger (flerstemmige) sange.
• Årstidssange, fx højskolesange, sange fra »feel-good«-genrer som fx pop,
folk, spirituals, jazzy-ting, eller swing.
• Ca. 5 gange om året medvirker vi i kirken, hvor vi også synger nyere,
rytmiske salmer og traditionelle højtids-salmer eller sange.
NB: Vi kunne godt bruge flere sangere – især mandlige sangere.
Send en SMS til organist Anna på 25 84 67 29.
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Babysalmesang i
Hundborg Sognehus
kl. 10.00-10.30

Hold 1: om torsdagen den 6/5,
den 13/5, den 20/5 og den 27/5

Hold 2: om torsdagen den 3/6,
den 10/6, den 17/6 og den 24/6.

Evt. interesserede: Ring/send SMS
til mig på mobil 25 84 67 29.
Antal babyer på holdene aftales på
baggrund af evt. restriktioner
Mvh. Anna Ploug Isaksen
organist ved 5-Stjerme Pastoratet
(PS: Kun for babyer, der ikke har
nået det aktive kravlestadie)

r vejes
Det ove øre
emf
at genn
virtuelt

Babysalmesang 2021

Siden maj sidste år har der ikke
været tilbudt Babysalmesang pga.
corona-restriktioner.

Nu prøver jeg igen, om det skulle
lykkes at starte Babysalmesang
Hold 1 op fra maj 2021, nemlig flg.
torsdage: den 6/5, den 13/5, den
20/5 og den 27/5.
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Det vil i så fald igen blive afholdt i
Hundborg Sognehus, hvor hver
forælder med baby sidder på en
madras på gulvet – med 2 meters
afstand til de næste. Udover en
navnesang synger vi (kendte) vers
fra salmebogen, som vi lærer
udenad, mens vi viser fagter til

baby. Vi bevæger os nu og da rundt,
mens vi synger, og lærer dermed
nogle lette dansetrin med baby på
armen. Der benyttes bl.a. farverige
chiffon-tørklæder og små rasle-æg
som rekvisitter. Til sidst vugges
hvert barn i et lagen, mens vi synger
en sovesang. Seancen tager ca. en
halv time. Derefter er der en forfriskning samt mulighed for en
snak forældrene imellem.
(Babysalmesang er kun for babyer,
der ikke har nået det aktive kravlestadie).

Babysalmesang Hold 2 kunne være
torsdage i juni måned: den 3/6, den

10/6, den 17/6 og den 24/6. Her
kunne nye forældre med babyer få
en chance – samt evt. nogle gengangere.
Antallet af babyer på begge hold er
afhængigt af eventuelle forsamlingsforbud, der måtte være eller
ikke være.
I hvert fald kan man kontakte mig
på mobil med nr. 25 84 67 29, hvis
man er interesseret.
Vel mødt!
Venlige hilsner
Anna Ploug Isaksen,
organist i 5-Stjerne Pastoratet
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Rettidig indskrivning
for konfirmander

Hvordan gør jeg?

På kirkernes hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk (se menu-konfirmander).
Her finder du en blanket, som du bedes printe, udfylde og aflevere i en kuvert.
Uden på kuverten skal stå: »Tilmelding til konfirmand«.
Kuverten afleveres et af de her tre steder:
• Min postkasse: Rodals Bakke 1, Vang (nabo til Vang Kirke)
• Postkassen på Vorupør Kirkecenter
• Vester Vandet i Mortens postkasse på Graverhuset
Hvornår skal jeg tilmelde mig?
Tilmelding: i uge 33. Det vil sige fra 16. til 22. august.

Konfirmationsdatoer
★ Hundborg 8. maj 2022
★ Vang 13. maj 2022
★ Vorupør 1. maj 2022
★ Vester Vandet 13. maj 2022
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Land & Hav-koret
- et kor i bevægelse mellem land og hav

Vi var så heldige her i 5-Stjerne
Pastoratet, at en stor del af Voksenkoret kunne medvirke ved videooptagelsen af »Julegudstjenesten« i
Vorupør kirke torsdag den 10. december.
Det var skønt at høre deres dejlige
enstemmige sang i korbuen. At
videoen skulle blive så aldeles aktuel – eftersom julegudstjenesterne
blev aflyst af biskopperne – ja, det
havde vi ikke lige set komme, så
videoen er efter sigende blevet set
mindst 700 gange.

Land & Hav-koret startede op sidst
i september. De ca. 14 kvinder og
mænd har sunget og øvet på skift i
Hundborg og Vorupør kirker (med
den rette afstand og mundbind)
indtil nye restriktioner kom den 6.
november.
Hvornår vi får lov at starte op igen
i det nye år, er pt. uvist. Men
smukke og melodiøse forårssange
og -salmer venter os. Jeg overvejer
at starte op med små lydfiler, dersom starttidspunktet trækker ud.
Ja, vi har meget godt i vente i det

Se ann
once
side 7

nye år, og jeg håber som korleder,
at ikke mindst kirkegængere kan få
glæde af at lytte til os i kirkerne –
eller udenfor, når den tid kommer.
Med venlige kor-hilsner
Anna Ploug Isaksen,
organist ved 5-Stjerne Pastoratet
NB: Vi kunne godt bruge
flere sangere – især mandlige
sangere – SMS kan sendes til
25 84 67 29

Minikonfirmander i 3. klasse
Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet pastorat tilbyder alle børn som går i 3 klasse
fra de 5 sogne til at gå til minikonfirmand i Hundborg Sognehus.
Det bliver først i maj måned vi begynder. Så håber
jeg, at vi kan undgå aflysninger.
Første gang er torsdag d. 20. maj og sidste gang
er torsdag d. 24. juni
Minikonfirmand begynder når børnene får fri
fra skolen.
De tilmeldte børn fra Sjørring Skole tager bussen
til Hundborg, 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
afhentet med bus, når de har fået fri fra skole.
Forældrene sørger selv for hjemtransport. Vi slutter hver gang klokken 15.45.
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I forældre er velkomne til at ringe eller maile til
mig og jeg kan sende jer en tilmeldingsseddel.
Tilmeldingsseddel kan også downloades via pastoratets hjemmeside – www.hjvvvv-kirker.dk
Med venlig hilsen
Sognepræst Helle Sommer
mobil 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk
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Under Guds åbne himmel!
Tre år i træk
med højsommervarme!
2. pinsedag 24. maj kl. 11

Samtlige sogne stimler sammen til Thisted Provstis store fælles pinsegudstjeneste
Hvor?
En hemmelighed!
Årets prædikant? En hemmelighed!
Hemmelighederne afsløres SNART! Gi’ den derfor fuld skrue! Du ka’ rolig begynde at pakke
picnic-kurv, solcreme, bøllehat, briller, te, kaffe, kage, klapstol, hjemmelavet råkost, hjemmebagte boller, tæppe, tandbørste, smil, mundbind – og træne stemmebåndet til det store fælles
sangkor! Når vi kaster os ud I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN
Sæt allerede nu et ✘ i din kalender! Og prøv at tweete eller sms’e dine venner.
Kom til lands, kom til vands, kom gennem luften og vær med!
Vær hjertelig velkommen! Vi glæder os til at se dig!
Vi satser på at forsamlingsforbuddet er ophævet 24. maj!
Venlig hilsen dit pinseudvalg
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Vangs nye kirkeguide
offentliggjort 1. søndag i advent

Det, vi altid gerne ville vide om
Vang Kirke, som (næsten) ingen
kendte svarene på, det kan vi nu få!
Endelig kan vi bære Vangs mest
efterspurgte svar hjem i form af den
nye folder Vang Kirkeguide. Hent
den i kirkens våbenhus – gratis!
Vang Kirkes nye brochure svarer
på så spændende lokalhistoriske
spørgsmål som:
1. Hvor gammel er den suverænt
ældste bygning i stjernesognet
Vang?
2.Hvilken barber i Vang hyldes
med en mindetavle i kirken,
fordi han ovenikøbet kunne behandle sygdomme så godt, at selv
den berømte søhelt Niels Juel
søgte hans hjælp?
3. Hvilket barn gik til gudstjeneste
i Vang Kirke, og blev så klog og

Arbejdsgruppen præsenterer den nye kirkeguide

kendt, at han som voksen blev
udmærket med Storkorset af
Dannebrog?

Hanne Bloksgaard stod
for festpyntning.

4. Hvor i Danevang findes den
mindste, men mægtigste runesten?
5. »Der er et yndigt land, det står
med brede bøge...«: Hvilken
præst på præstetavlen i Vang
Kirke syntes så meget om nationalsangen, at han lod den gå i
opfyldelse i Vangs præstegårdshave, da han plantede de højt
besungne »brede bøge«, vi beundrer i dag?
På ønske fra Vang Menighedsråd
blev der samlet et team til udarbejdelse af en guide til kirken. Gruppen bestod af Vangs lokalhistoriske
interesserede Erik Aarup, Jette
Andersen, Vangsaa arkiv, samt

Svend Sørensen, seniormedarbejder på Museum Thy og tovholder
Anne Marie Nande Kraft. I mere
end et år blev der holdt møder
under præstegårdens 150 år gamle
kaptajnstræ (en ægte spisekastanje)
og i den endnu ældre præstegård.
Efter en masse korrektur blev brochuren indviet ved festgudstjenesten i Vang Kirke 1. søndag i advent.
Vang Menighedsråd siger
HJERTELIG TAK for teamets
store indsats. Nu har Vang for
første gang nogen sinde en
Kirkeguide for folk i sognet
og turister, som året rundt
besøger kirken.

Vang kirkeguide kan hentes
i våbenhuset
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Klar til
juleaften
2020

Stor tak til Christian, Hanne, Torben, Anders, Morten for jeres
skønne forberedelser til julen ude
og inde i kirkerne!
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Lise Bangsgaard Sørensen på besøg i Jannerup Kirke med en del af kortbutikken. Lise har et særligt forhold til
Jannerup Kirke, da det også er hendes egen dåbskirke.

Alle 5-stjernekirker tegnet af
Lise Bangsgaard
Sørensen
Du kan nu få kort, stor stregtegning til
indramning, konfirmationstelegrammer
med vores 5 kirker på.
Nogle kender nok allerede Lises tegninger af kirkerne i Hundborg og Vorupør.
Her for nylig kom også Vang Kirke med
den nye klokkestabel med i samlingen,
desuden Jannerup Kirke med stjernen
og sundhedsenglen på taget, og nu Vester Vandet Kirke med opstandelseskorset på klokkekammen. Nyd de fine nye
tegninger af vores elskede kirker.
Vil du vide mere? Hvor du kan anskaffe
dig et billede til indramning el. kort.
Ring til Kreative Lise: 22 79 88 38 eller
mail: kontakt@kreativelise.dk
Se det hele på hjemmesiden:
www.kreativelise.dk
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5-STJERNERNES DIGITALE KIRKE

Inger Rasmussen spiller for
5-stjerne-kirkerne

For at komme igennem en svær tid, må vi gøre noget ekstra.
Lyt og nyd til Inger, der spiller Bach for dig. Lav dit eget
lille meditative moment. Slip tankerne og lad tonerne
opbygge dig indefra. Jeg gør det! Det virker!

SYNG MED

Syng med Inge Merete, Josefine, Amalie
På kirkernes hjemmeside kan du nu med et knaptryk synge fællessang med vores egne kirkesangere.
Har du lyst til at synge »Dejlig er jorden«, »Se, nu stiger Solen af havets skød«, »Du, som har tændt
millioner af stjerner« eller »Påskeblomst, hvad vil du her« eller »Det dufter lysegrønt af græs«, så
står de parat døgnets 24 timer! Det er sandt nok. Du går blot ind på: www.hjvvvv-kirker.dk
Med kærlige hilsner organist Anna og kirkesangerne
På vegne af 5-stjernernes menighedsråd

Hej konfirmander!
Sjælesorg på nettet
Anonym chat – www.sjaelesorg.nu

Har du en bedsteforælder eller olde?
Kunne du hjælpe med at sætte en salme på
Iphone, Ipad eller fjernsynet (hvis I har net
på)! I finder salmerne på kirkernes hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk.Tak for din
hjælp med at give glæden videre
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Vi er 21 konfirmander, vi glæder os til vores konfirmation!
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Kan du
gætte hvem
vi er ?

5-stjerne-pastoratets
konfirmander 2020-2021
KONFIRMATION

• Tais Nsambu Andersen
• Lasse Schouboe Kær
• Maja Gade Søe
• Lukas Thomsen
• Ingrid Borregaard Thulstrup
• Johanne Vangsgaard

• Juliane Karoline Juul Andersen
• Jacob Bangsgaard
• Lærke Vestergaard Højland
• Becca Broe Larsen
• Emilia Niemierzycka
• Minna Bakke Paulsen
• Simon Hugo Søndergaard
• Linnea Marie Wolsing

• Frida Bisgaard Andersen
• Rasmus Ejsing Borregaard
• Signe Ryltoft Christensen
• Jakob Munk Harregaard
• Sille Hundskær Jensen
• Johanne Bak Madsen

Konfirmation i ★ Vorupør Kirke
28. august kl. 10:

• Alexander Bloch

Konfirmation i ★ Vang Kirke
22. august kl. 10:

Konfirmation i ★ Vester Vandet Kirke
29. august kl. 10:

Konfirmation i ★ Hundborg Kirke
21. august kl. 10:

KONFIRMATION
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Opstandelseskorset øverst
på Hundborg Kirke

Seneste nyt

Hundborg
og Jannerup
Rådet har efter valget konstitueret sig, uden at det har
givet de store ændringer. Tove Melballe og Holger
Poulsen har fået plads i forskellige udvalg.

Hav koret medvirker, samt seks salmer vores organist
og tre kirkesangere i pastoratet har indspillet, så der
er muligheder nok.

Provstesynet er overstået og det blev en grundig
omgang med meget ros til vores personale fra provsten. Der er en masse praktiske ting, som skal praktiseres i fremtiden, så der bliver arbejdsopgaver nok.

For at beskytte vort personale, har et flertal af de
folkevalgte i menighedsrådet besluttet, at organist,
kirkesanger og graver ikke deltager i gudstjenester
indtil videre. Begravelser er selvfølgelig undtaget. De
bliver afholdt efter gældende regler fra sundhedsstyrelsen. Kirken vil være åben og præsten til stede
til de annoncerede gudstjenester. Præster er ansat af
Kirkeministeriet / Biskoppen.

Vi forsøgte ihærdigt i god tid at få lov til at aflyse
vore juleaftensgudstjenester på grund af corona. Det
fik vi lov til aftenen før. Det gør så, at vi står med en
del unødvendige regninger, blandt andet til den ekstra musik, som vi altid har juleaften.
Først på året har vi anmodet om, at aflyse gudstjenesterne indtil videre. Det fik vi så afslag på fra biskoppen og provsten. Umådeligt trist at topledelsen i
kirken ikke vil tage samfunds ansvar. En gudstjeneste
i Thisted med 25 smittede personer burde være argument nok. Der er gudstjenester på tv, i radioen, på
internettet og der ligger en fin gudstjeneste på vores
hjemmeside (www.hjvvvv-kirker.dk) hvor Land og
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Menighedsrådet har nu
besluttet at ansatte
deltager i gudstjenester un
der yderligere skærpede restriktioner.
Varmen slukkes umidd
elbart inden start, da
varmeanlægget blæser luft
en rundt i hele kirken
og dermed øger risikoen
for smitte betydelig.
Det er nu påbudt at bæ
re mundbind under
hele gudstjenesten.

På grund af forsamlingsforbuddet, har vi ikke holdt
fysiske rådsmøder på det seneste. Af samme årsag
kan jeg ikke oplyse datoer for kommende rådsmøder
pt.
Med corona i mente vil jeg gerne ønske
jer alle et godt nytår. Det har sjældent
været mere nødvendigt.
Tage Østergaard

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Vang
I skrivende stund, forsøger alle på bedste vis at navigere rundt i anbefaling, påbud, retningslinjer, hvem
siger hvad hvornår og hvordan skal det så forstås???
En svær tid for alle, og som udgangspunkt må vi alle
tro på, at hver især gør alt hvad de mener er bedst, ud
fra den givne situation på det givne tidspunkt, med
hensyntagen til ve og vel for det enkelte individ og

samfundet i sin helhed. Ligeledes vil jeg gøre mit
bedste for, at vi både kan få fysisk føde, men også den
åndelige, hvordan det så kan lade sig
gøre, det vil tiden vise.

Suzanna Child Andersen

Vorupør
Det er småt med nyheder og information i denne
Corona tid, en tid alle gerne vil have overstået. Eneste
indflydelse vi sammen kan have er, at følge de retningslinjer som bliver udstukket.
Vi må desværre se til, at vi igen i år må udskyde konfirmationen til efter sommer. Vi håber det bedste for
konfirmander og familier og at de har tid til at planlægge om. Eneste fordel jeg ser, er vel at de i år melder
så tidlig ud, så der er bedre mulighed for at planlægge anderledes.
Vi har haft mange aflysninger i kirken og arrangementer i kirkecentret. Nogle forsøger vi at arrangere
i de næste måneder.
De to sogneeftermiddage, som har været udsat, vil vi
forsøge at planlægge i april og maj. Følgende vil blive
planlagt:
Kristian Mogensen kommer og spiller og synger,
sange fra Højskolesangbogen, samt sange og melodier af Bent Fabricius Bjerre.
Jimmy Munk Larsen som er ansat ved Museum Thy,
kommer og fortæller om begravelser gennem tiden i
Vorupør.
Se omtale andet sted i bladet
Vi kunne desværre ikke gennemføre julegudstjenesten den 24. december. – Håber mange gjorde brug

af vores hjemmeside, hvor der blev optaget en julegudstjeneste som alternativ.
Vi nåede heldigvis at holde en sogneeftermiddag i
kirken før jul, hvor Vips havde lavet små voksne
godteposer, som et plaster på såret for det manglende
arrangement i kirkecentret.
Ligeledes var vi nødsaget til at aflyse juletræsfesten,
men heldigvis havde Allan igen i år sponsoreret godteposer til børnene, som julemanden så kunne aflevere i Børnehuset, så det kunne ligne bare lidt af det
gamle.
Der bliver to musikgudstjenester i Vorupør Kirke,
hvor vores nye kirkesanger Josefine vil synge sammen
med den ny kirkesanger fra Vester Vandet Kirke.
Vi vil også her sige meget velkommen til Josefine som
kirkesanger, desværre har vi ikke nået at arbejde så
meget sammen endnu. Men glæder os
meget over ansættelsen. Stort velkommen til Josefine.
Lone Toft

Menighedsrådsmøder
2. marts · 13. april · 18. maj
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Vester Vandet
Så er vi igen gået i gang med et nyt år – 2021. Godt
nytår. Et år vi med store forventninger drømmer om,
stille og roligt må vende tilbage til, at vi igen frit kan
mødes i de mange forskellige sammenhænge, vi holder
så meget af at mødes i – uden de mange udregninger,
begrænsninger og aflysninger. Det har ikke været rart,
at skulle aflyse julegudstjeneste, julekoncert, gudstjenester, sogneformiddage m.m., men det har været
nødvendigt. Vi trænger til igen at mødes – snakke –
synge – lytte – ja bare være sammen, lad os håbe, det
er det, vi snart er på vej imod.
Egentlig er der ikke sket så meget siden sidste kirkeblad udkom – og dog. Noget vigtigt er sket. Vi har sagt
velkommen til et nyt menighedsråd – velkommen til
mange spændende udfordringer, som forhåbentlig
kan kombineres med gode diskussioner og hyggelige
timer, og derigennem medvirke til at skabe gode rammer for alle i sognet. Det er dejligt, at det lykkedes os,
at kunne besætte alle pladser i menighedsrådet.
Vi nåede at mødes før nedlukningen i december og få
de forskellige opgaver og poster fordelt. Der vil være
en oversigt i våbenhuset.
Det nye menighedsråd lagde hårdt ud. I starten af
december kunne vi ansætte en ny kirkesanger.
Vi er meget glade for, at vi kan byde VELKOMMEN
til Amalie Øvstegård Christensen. Vi håber, du vil
blive glad for at synge i vores kirke og blive en del af
teamet omkring kirken og vore gudstjenester med
mere. Alle gudstjenester og koncerter i december har
været aflyst, så vi har ikke haft lejlighed til at møde
Amalie i kirken endnu, men på vores hjemmeside vil
I kunne finde et par salmer, som hun har indsunget
sammen med vores organist, Anna Ploug Isaksen.
Jeg håber, alle vil være med til at tage godt imod Amalie, så hun kan føle sig godt tilpas blandt os. – Se i
øvrigt Amalies præsentation af sig selv herover.
Samtidig vil vi sige mange tak til kirkesanger Chri-

Ny kirkesanger
Hej, jeg hedder Amalie og
er 18 år. I december måned
startede jeg som kirkesanger i Vester Vandet. Til
daglig går jeg i 2.g på Thisted Gymnasium. I min
fritid dyrker jeg masser af
sang og gymnastik. Helt
fra barnsben har jeg sunget, og det meste af mit liv har jeg gået til kor
– først i børnekor, så i Nordvestjysk Pigekors
korskole, og nu synger jeg i Nordvestjysk Pigekor. Udover sang og musik holder jeg også af at
være i naturen og af kreativt håndarbejde på
symaskine, hækling og strik. I de seneste år har
jeg undervist i både gymnastik og sang for børn.
I dag er jeg også korleder for Nordvestjysk Pigekors forenings spirekor på Tingstrup Skole.
Jeg glæder mig til at mødes og synge sammen
med jer i Vester Vandet Kirke.
På gensyn, Amalie Christensen

stina Egeberg for indsatsen hos os. Christina har valgt
at have lidt mere tid til familien om søndagen.
Til slut vil jeg fortsat opfordre til, at alle følger med på
vores hjemmeside: www.hjvvvv-kirker.dk Her vil vi
stadig meddele aflysninger, og forhåbentlig kan vi også
snart begynde at skrive om tiltag til at kunne mødes
igen. Er der det mindste tvivl om noget – så ring endelig til en fra menighedsrådet eller en af præsterne.
Pas godt på jer selv og hinanden. I menighedsrådet
glæder vi os til, at vi igen kan mødes. Ruth Jeppesen

Menighedsrådsmøder
4. marts · 22. april · 3. juni

Kirkenyt udgives af menighedsrådene i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør og V. Vandet.
Ansvarshavende redaktør: Lene Dahl, hundborgkirkekb@gmail.com
Signerede indlæg i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med redaktørens opfattelse.
Produktion: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.
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ARRANGEMENTER I MARTS - MAJ

Møder i missionshuset
Torsdag den 4. marts
Kredsmøde v. Anette Ingemansen.
Torsdag den 11. marts
Møde v. Henrik Engelbrechsen, Thisted.
Torsdag den 25. marts
Pakkefest v. Ruth og Poul Tidemann, Hjørring.
Torsdag den 22. april
Mødet er endnu åben, evt. generalforsamling.
Onsdag og torsdag den 5.-6. maj
Bibelundervisning på kredsplan
v. Arne Olsen, Fredericia.
Torsdag den 20. maj
Forårsfest v. Asger Refslund Nørgaard.

Alle møder er kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt.
Det er med forbehold ang. møder, grundet Corona.
Hold øje med kalender www.imthy.dk

Bibelstudie
Torsdag den 15. april
Bibelstudie hos Ingeborg og Knud,
Mellemvej 11.
Torsdag den 3. juni
Bibelstudie hos Mette og Thomas,
Klostergårdsvej 6.

Børneklubben
Matt.6,33: »Men søg først Guds rige og hans
retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift.«

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

V E S T E R VA N D E T

Vandet-Skinnerup
KFUM & KFUK

26. marts	Mandfolkehygge – Kokodamer i Vandkantshuset.
Vi mødes kl. 18.30 hos Helle og Poul Alfred, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
7. april Bibeltime hos Helle og Poul Alfred, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
23. april Vi går tur ved havet i Klitmøller og samler skrald. Nærmere info senere.
5. maj
Bibeltime hos Conny, Refsvej 73 st.th., Thisted.
28. maj	Krolf-turnering og efterfølgende kaffe m.v. hos Conny, Refsvej 73, st.th. Thisted.
Nærmere info senere
2. juni
Bibeltime hos Lissy og Aage, P.L. Halds Vej 11, Thisted.
25. juni	Grillaften – kl. 18.00 hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet.
Medbring selv kød, drikkevarer og service
Der tages forbehold for gennemførelse af de nævnte arrangementer pga. Corona
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PERSONALE OG MENIGHEDSRÅD
Hundborg-Jannerup Vang

Vorupør

Vester Vandet

Graver

Christian Floutrup
tlf. 97 93 76 00
hjgraverkontor@
gmail.com

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

Organist-vikar

Mikkel Kirketerp · mikkelkk@hotmail.dk

Kirkesanger

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

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

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@
mail.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
cmfloutrup@
gmail.com

Kirkeværge

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

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

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

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

Hanne Holm
Bloksgaard
tlf. 42 20 87 99
hvhj@godmail.dk

Sekretær

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

Kontaktperson

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

Menighedsrådsmedlem

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

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

Stof til næste nummer for juni, juli og
august bedes indleveret til Lene Dahl,
hundborgkirkekb@gmail.com allersenest 25. april kl. 10. Bladet omdeles
i uge 22 og gælder frem til og med uge 39.
Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte og redigere indsendte indlæg.

www.hjvvvv-kirker.dk
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Helle Sommer
Kjærgaard
tlf. 21 38 86 65
hsk@km.dk
Hanne Bang
tlf. 29 85 71 14
hmmd.guld@
mail.com
Niels Thormod
tlf. 60 62 70 75
niels@thormod.dk

SÅDAN GØR MAN VED . . .
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 forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles faderskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb

Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et
barn skal have navn senest ½ år
efter fødslen. Forældrene, eller
den af forældrene, som har forældremyndigheden, 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 sognepræsten. Det anbefales at aftale
dato i god tid. Nogle uger før vielsen 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 senest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten. Præsten kan, når det
ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet

★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet
Sognepræst Anne Marie Nande Kraft
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted,
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Studieorlov fra 1. marts til 31. maj.
Skt. Nikolaj Tjenesten Tal
med en frivillig på telefon –
Direkte tlf. 33 12 14 00
Sjælesorg på nettet
Anonym chat –
www.sjaelesorg.nu

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

Man kan altid
kontakte præsterne om enten en samtale
eller et besøg.

Ny præst i 5-stjerne-kirkerne
fra 1. marts til 31. maj:
Kirsten Haaber		
Tlf. 20 46 83 47 ·
khb@km.dk · Træffes ikke mandag
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ID-nr.: 46879

159
GUDSTJENESTER
Kirkeåret
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ B.
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi H.
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis S.
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

Hundborg

Jannerup

Vang

Vorupør

V. Vandet
10.30 KH8

10.30 HSK

19.00 HSK
10.30 KH

1

14.00 KH
10.30 HSK

10.30 KH

10.30 HSK8
10.30 HSK

09.00 HSK

10.30 KH8
10.30 KH

09.00 KH
10.30 HSK
10.30 HSK1,8

10.30 KH
10.30 HSK1,8
10.30 KH

8

10.30 KH8
10.30 KH8
10.30 KH8
10.30 KH8
10.30 HSK8
10.30 KH
11.002
10.30 KH

11.00

2

09.00 KH
11.002
10.30 HSK

10.30 HSK
11.002

09.00 HSK
11.002

10.30 NN8
10.30 HSK

KH = Kirsten Haaber · HSK = Helle Sommer Kjærgaard
1 = Musikgudstjeneste

2 = Anden Pinsedag som er fælles for Thisted provsti

8 = Kirkebil

Kirkebil ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ V. Vandet
Kirkebil kan ALTID bestilles til gudstjenester i ens egen sognekirke. Dertil må kirkebilen gerne
bestilles til gudstjenester i samtlige fem kirker, når der kun er ÉN gudstjeneste i hele pastoratet.
Telefon kirkebil: 97 93 40 57.

Der er altid altergang ved højmessen kl. 10.30

Dato
Marts
07. marts
14. marts
21. marts
28. marts
April
01. april
02. april
04. april
05. april
11. april
18. april
25. april
30. april
Maj
02. maj
09. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
30. maj
Juni
06. juni
13. juni

