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Februar - Marts
April 2013

KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Folkekirken har fået et logo.
Du kan for fremtiden møde logoet i
mange forskellige farver og sammenhæn-
ge, hvor Folkekirken er tilstede.
Logoet tager udgangspunkt i det histori-
ske Dagmarkors, men i en stiliseret form.
Cirkelformen er inspireret af døbefonten
og henviser til den handling, som gør den
enkelte til en del af det kristne fællesskab.
Der er indsat en række små symboler –
hjertet, kirken, duen, englen, ankeret, ski-
bet og fisken – som udtryk for rummelig-
heden i den danske folkekirke.
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Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 12. marts kl.19.00 i ’den gamle SFO’
på Nejrupvej. Dagsorden forefindes i våbenhuset 3
dage før menighedsrådsmøder. Vil man gerne have
tilsendt dagsorden for menighedsrådsmøder kon-
taktes formand Anders Mejdahl.

Døbte
Sofie Holst Urup
døbt den 28. oktober 2012
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Simon Nørgaard Herping
Døbt den 11.november 2012
i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Kaja Kjestine Tved Nymann
døbt den 2. december 2012
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Mikkel Sø Holm Toft
døbt den 16. december 2012
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Viede og velsignede
Annitta & Flemming Sø Holm Toft
Viede i Hove Kirke den 16. december 2012
af sognepræst Iben Tolstrup

Døde og begravede
Ingeborg Nielsen
Klinkbyvænget
Død den 16. november 2012
- begravet den 22. november
Lemvig Kirkegårdskapel og kirkegård
af sognepræst Steen Sunesen

Jens Ove Gay
Ramme
Død den 16. november 2012
- bisat 23. november 
fra Hove kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Alice Knudsen
Klinkbyvænget
Død den 29. november 2012
- begravet den 5. december
Lemvig Kirkegårdskapel og Kirkegård
af sognepræst Birgitte Krøyer

Bent Horsted Andersen
Tørringhuse
Død den 20.december 2012
- begravet den 27.december
Hove Kirke og Kirkegård
af pastor emeritus Poul Lilleør

Kirstine Højslet Nielsen ”Stinne”
Tørring
Død dem 21. december 2012
- begravet den 29.december
Gudum Kirke og Kirkegård
af sognepræst Ebbe Sunesen

Farvel og Goddag
Det nye fælles menighedsråd for Hove, Hygum og
Tørring sogne med Anders Mejdahl som formand
har begyndt sit arbejde. Samtidig slutter en perio-
de med menighedsråd i de enkelte sogne. De tre
menighedsråd har i mange år haft fælles præst og
et godt og omfattende samarbejde om aktiviteter i
sognene, f.eks. koncerter, foredrag og 'på tur med
kirken'. De tre menighedsråd har haft hver deres
særpræg, som nok skal være med til at sikre livlig
diskussion på menighedsrådsmøderne også i frem-
tiden. Det nye fælles menighedsråd har valgt
Anders Mejdahl som formand. Han tager over
efter Ejvind Nielsen, har været formand i Tørring i
så mange år at næsten ingen kan huske at han blev
valgt, Lise Thomsen, der har været formand i
Hygum i de seneste 12 år, og Conni Nielsen, som
blev den sidste formand for Hove menighedsråd,
hvor der har været noget mere udskiftning på
posten.

De tre gamle menighedsråd kan tænke tilbage på
mange gode oplevelser både sammen og hver for
sig. Der har været snakket om alt muligt fra kirke-
gårdsdiger og konfirmandundervisning til ansæt-
telse af præst, organist og budgetforhandlinger,
der har været et ønske om at støtte sognepræsten i
at samle folk i sognene til søndagens gudstjeneste,
til de særlige gudstjenester og til kirkernes andre
aktiviteter.

De afgående formænd siger tak for godt samarbej-
de både til de ansatte ved kirkerne og til de gamle
menighedsrådsmedlemmer og held og lykke til det
nye fælles mendighedsråd.

Inge Margrethe Jensen, tidligere medlem af Hove
Menighedsråd.

Hove, Hygum og Tørring kirke og sogn
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Fastelavn
Søndag den 10. februar starter Klinkby Bor -
gerforening tøndeslagning i Forsamlingshuset kl.
15.00. Så der er tid til afholdelse af gudstjeneste i
Tørring Kirke kl.14.00 og indskrivning af mini-
konfirmander inden. Alle er velkomne til en hyg-
gelig eftermiddag med både kattekonger og
fastelavnsboller.

Bente Haagensen

Minikonfirmand
Går du i 3. klasse og kunne du tænke dig at være
minikonfirmand, så kom til indskrivning
fastelavns søndag den 10. februar, i Tørring kirke
kl.14.00.

Sognepræst Iben Tolstrup

Kirkehøjskole i Lemvig provsti
På togt i Den danske Salmebog
– salmerne og deres digtere.
Tirsdag den 26. februar handler det om B.S.
Ingemann. Det begynder kl.19.30 i Ferring Kirke.
Først er der oplæg ved tidl. lærer på seniorhøjsko-
len Kurt Juul om salmedigteren B.S. Ingemann.
Efter en kort pause med ”stå-kaffe” i kirken afslut-
ter sognepræst Gunda Jørgensen, Vandborg, med
fællessalmesang. Aftenen slutter kl.21.30. Det er
gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig. 
For yderlig information se provstiets hjemmeside
www.lemvigprovsti.dk

Workshop med afrikanske toner 
Onsdag den 6. marts får vi her i vore sogne besøg
af 2 professionelle afrikanske musikere der sam-
men med 2 danske musikstuderende medvirker
ved VerdensMusikMessen den 10. marts forud for
indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.  Den 6.
marts laver de en workshop for FDF-ere og konfir-
mander, hvor de øver sig i at synge og spille med
på den musik, vi allesammen kommer til at høre til
VerdensMusikMessen. Formålet med musikernes
besøg er at få danske unge til at opleve glæden ved
at synge og spille, også i kirken. Og den glæde er
afrikansk musik rigtig god til at formidle. Dette
link til You Tube kan give en fornemmelse af et
musikalsk møde i Tanzania mellem de danske
musikstuderende og de afrikanske musikere:
http://www.youtube.com/tzmusik    

Organist Inge Marie Andersen

Sogne- og Landsindsamling til
Folkekirkens nødhjælp 
Søndag den 10. marts har Hove,
Hygum og Tørring sogne og
Folkekirkens Nødhjælp brug for
frivillige indsamlere til kampen
mod sult.
”Sidste år nåede vi rundt til
næsten alle husstandene i sognene. I 2013 håber vi
at kunne banke på alle døre i sognet. For at nå det,
har vi brug for mange indsamlere, så vi håber igen
at der er frivillige, der vil give et par timer i en god
sags tjeneste,” siger indsamlingsleder Lone
Nørrum.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattig-
dom kan vindes. Men der er stadig meget at tage
fat på.  En af de helt store udfordringer er sult. 870
mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og
hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejler-
næring er verdens største sundhedsrisiko.
Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme,
fx sygdommen hiv/aids.

De frivillige indsamleres fælles indsats er afgøren-
de for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år
samlede 20.000 indsamlere godt 15 mio. kroner
ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Bare i
vore tre sogne kom der ca. 10.000 kr. i de mange
indsamleres bøsser. 
Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler hos
indsamlingsleder Lone Nørrum på 60666374 eller
ln@nissum.dk.

Indsamlingsleder Lone Nørrum

Vesper – Maria Bebudelse
Søndag den 17. marts. Ved aftengudstjenesten i
Hygum Kirke kl. 19.00 medvirker Ungdomskoret
fra Lemvig Kirke under ledelse af Erling
Lindgren. Koret består af unge sangere fra 13 år og
opefter. De øver hver uge og synger ved de fleste
gudstjenester i Lemvig Kirke. Ind imellem afhol-
der de også koncerter. Nogle hævder, at børn og
unge ikke har lyst til at synge i kor. De vil hellere
synge solo med en mikrofon for munden. Men der
er stadig kor ved mange kirker rundt omkring i
landet, børn og unge som med glæde synger noget
af al den musik, både ny og gammel, som findes til
kirkebrug. Lemvig Kirkes Ungdomskor er et af
dem, og vi glæder os til at høre dem.

Organist Inge Marie Andersen

SOGNENYT
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Anders Mejdahl  
Formand.  
Forum for Unge og Kirke, 
Valgudvalgsformand. 

Ejvind Damgaard Nielsen 
Næstformand.  
Bladudvalg,  
Bestyrelsen for FDF, 
Valgudvalg. 

Karsten Sørensen  
Kasserer.  
Kirke- og kirkegårdsudvalg. 

Ulla Düring 
Sekretær. 
Aktivitetsudvalg. 

Iben Tolstrup 
Præst. 

Thorkild Houe Andersen. 

Gurli Graversen 
Kirkeværge Hygum, 
Præstegårdsudvalg, 
Valgudvalg. 

Bente Haagensen 
Bladudvalg, 
Valgudvalg. 

Jens Oluf Hyldgaard 
Aktivitetsudvalg, 
Valgudvalg. 

Arne Jeppesen 
Aktivitetsudvalg. 

 Menighedsrådet fra 2. december 2012 
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Personale 

Christian Mollerup 
Præstegårdsudvalg,  
Forum for Unge og Kirke, 
Valgudvalg. 

Jens Husted Nielsen 
Kirkeværge Tørring, 
Præstegårdsudvalg,  
Forum for Unge og Kirke, 
Valgudvalgsformand. 

Poul Simonsen 
Kontaktperson til ansatte 

Svend Snejbjerg  
Kirke- og kirkegårdsudvalg, 
Valgudvalgsformand. 

Lise Thomsen  
Bladudvalg,  
Kirke- og kirkegårdsudvalg, 
Valgudvalg. 

Johannes Vigh 
Kirkeværge Hove 

Inge Marie 
Andersen 
Organist 

Jóannes Mohr 
Kirkesanger 

Hanne Grysbæk 
Graver Jeanette Lundsgaard 

Gravermedhjælper 

Thomas Vejbæk 
Kirkesanger 

Hanne
Grysbæk
Graver-
medhjælper

Jeanette
Lundsgaard
Graver

Christinna
Larson
Graver-
medhjælper
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Livsvandring! 
Fredag den 22. marts inviteres årets konfirmander
på livsvandring (ca. 10-12 km). Gåturen er en nær-
værende og eftertænksom optakt til påsken, hvor
de unge mennesker også får mulighed for at slå
følge med en voksen medvandre, der har tid til at
høre, hvad de går og tænker på. Livsvandringen er
arrrangeret af Forum for Unge og Kirke i Lemvig
Provsti.

For nogle år siden deltog Poul Simonsen i
Livsvandringen, han skriver om dagen:
”Forrige år deltog jeg i en pilgrimsvandring sam-
men med konfirmanderne fra Hygum, Hove,
Tørring og Nørlem sogne. Vandringen var arran-
geret af de to præster i samarbejde med en pil-
grimspræst fra Viborg.
Vandringen begyndte med en kort andagt i Tørring
kirke, og konfirmanderne fik en kort introduktion
til pilgrimsvandringens historie. Herefter fik vi til
Gjellerodde, langs stranden til roklubben, videre
til Lemvig kirke for til sidst at slutte ved Nørlem

Klinkby FDF – 2012
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Kirke.Der var indlagt pauser undervejs, hvor kon-
firmanderne fik opgaver at tænke på.Ved Nørlem
Kirkegård skulle konfirmanderne udvælge en
gravsten med data fra et ægtepar. De skulle for-
søge at gætte sig frem til, hvor lang tid de havde
fulgtes ad i livet.Efterfølgende blev der i kirken
badet fødder og samtalet om at finde én at følges
med. Dagen sluttede i kirkehuset, hvor der blev
mediteret og spist pizza.
Det var en lærerig dag, hvor det at vandre alene,
eller sammen blev sat i et større perspektiv for
konfirmanderne.”

Forårsmøde
med Biskop Karsten Nissen Torsdag den 4. april
kl.19.30 i Klinkby Forsamlingshus. Entré og kaffe
25,- kr. arr. Aktivitetsudvalget

Tumlinge (0. til 2. kl.)
Onsdag d. 16. jan. kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 23. jan. kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 30. jan. kl. 17.00 -18.30 

Onsdag d. 6. feb. kl. 17.00 – 18.30
Søndag d. 10. feb. kl. 14.00:
Fastelavnsgudstjeneste i Hove kirke, derefter
tøndeslagning i Klinkby forsamlingshus.
Onsdag d. 13. feb. kl. 13.00 – 17.00:
Vinterferie aktivitet 
Onsdag d. 20. feb. kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 27. feb. kl. 17.00 – 18.30

Onsdag d. 6. marts kl. 17.00 – 18.30 
Onsdag d. 13. marts kl. 17.30 – 19.30:
Generalforsamling
Onsdag d. 20. marts kl. 17.00 – 18.30

Onsdag d. 3. april kl. 17.00 – 18.30 
Onsdag d. 10. april kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 17. april kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 24. april kl. 17.00 – 18.30

Pilte (3.- 4. kl.) og Væbner (5. - 6. kl.)
Onsdag d. 16. jan. kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 23. jan. kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 30. jan. kl. 19.00 - 20.30

Lørdag d. 2. feb. kl. 13-17: 
Hotspot (kun for væbner og op)
Søndag d. 10. feb. kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste i Hove kirke, derefter
tøndeslagning i Klinkby forsamlingshus.
Onsdag d. 6. feb. kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 13. feb. kl. 13.00 – 17.00:
Vinterferie aktivitet 
Onsdag d. 20. feb. kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 27. feb. kl. 19.00 – 20.30: 
Avisindsamling

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00 – 20.30:
Vi får besøg fra Tanzania og forbereder
VerdensMusikMesse
Søndag d. 10. marts kl.10.15-14.00:
Gudstjeneste i Tørring Kirke og indsamling til
Folkekirkens nødhjælp fra Klinkby
Forsamlingshus.
Onsdag d. 13. marts kl. 17.30 – 19.30:
Generalforsamling
Lørdag d. 16. marts. kl. 12 – 23.59:
Hotspot (kun for væbner og op)
Onsdag d. 20. marts kl. 19.00 – 20.30

Onsdag d. 3. april kl. 19.00 – 20.30 
Onsdag d. 10. april kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 17. april kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 24. april kl. 19.00 – 20.30:
Avisindsamling

HUSK! Konfirmationerne
den 26. april og 28. april
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Fredag den 22. februar – kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Tømrer Henning Juhl, Tarm

Mandag den 4. marts – kl.14.00
Kvindestævne i Lemvig Missionshus

Onsdag den 6. marts – 19.30
Danmission forårsmøde i Lemvig Kirkehus

Onsdag den 13. marts – kl.19.30
Bibeltime hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13

Onsdag den 20. marts – kl.19.00
Kredsmøde i Flynder Kirke

Fredag den 22. marts – kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Missionær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup

Onsdag den 10. april – kl.19.30
Bibeltime hos Ejvind D. Nielsen
Houlindvej 13

Onsdag den 17. april – kl.19.30
Møde i Vandborg Missionshus
v. Gideonitterne

Fredag den 19. april – kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Missionær Erik Trans, Herning

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med alter-
gang i dagligstuen på Klinkby bo- og dagcenter

Onsdag den 30. januar – kl.14.30
ved sognepræst Gunda Jørgensen

Onsdag den 27. februar – kl.14.30
ved sognepræst Iben Tolstrup

Onsdag den 20. marts – kl.14.30
ved sognepræst Gunda Jørgensen

Onsdag den 24. april – kl.14.30
ved valgmenighedspræst Signe Paludan

Kirkebladet redigeres af sognepræst Iben
Tolstrup i samarbejde med bladudvalget, som
består at Bente Haagensen (Hove), Lise
Thomsen (Hygum) og Ejvind D. Nielsen
(Tørring).
Næste kirkeblad udkommer i uge 15
Deadline er fredag den 15. marts 2013
Indlæg (på ca. 800 anslag = ½ spalte) er vel-
komne

Kirkebladet

Kunne du tænke dig at få besøg af præsten?
Så skal du ringe til præsten og aftale et besøg.
Når du sender bud efter en præst behøver du
ikke have gjort dig klart, hvad du ønsker –
alene ønsket om et besøg er nok. Du ulejliger
ikke præsten – præsten kommer gerne – det er
en del af præstens opgave at være sjælesørger.
Det er også godt at vide at præsten har tavs-
hedspligt.
Med venlig hilsen Sogne- og Ungdomspræst

Iben Tolstrup

Præsten på besøg . . .

Indre MissionPræstegården

Sognepræst Iben Tolstrup,
Præstevej 4, Hove, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129
e-mail ITO@km.dk

Træffes bedst i dagtimerne

Jeg træffes ikke mandage samt:
• 1.-9. og 12.-18. samt 23. februar 2013
• 1.-3. og 9. og 15. og 23 samt 26.-27. marts
• 6. og 12. april

Der henvises i ovennævnte perioder til
sognepræst Bettina R. Tonnesen,
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 35 90 – e-mail. BRT@km.dk

Tirsdag 15.00-15.30 Præstens værksted
Onsdag 16.30-17.00 Magasinprogram 1
Torsdag 15.00-15.30 Magasinprogram 2
Torsdag 21.00-21.30 Præstens værksted (G)
Lørdag 15.00-15.30 Præstens værksted (G)
Søndag 15.00-15.30 Magasinprogram 2 (G)

Klinkby bo- og dagcenter

Graver

Folkekirkeligt TV på Kanal Midtvest

Jeanette V. Lundsgaard . Tlf. 2041 6294



* Gudstjeneste med altergang ved sognepræst Bettina Tonnesen

OBS!
Gudstjenestetiderne findes også i Lokalavisen

Kirkebil bestilles senest én time før gudstjenesten hos en af følgende vognmænd:
City Taxi 97 82 14 15 - Lemvig Taxi 97 82 24 24 - Jørgens Taxi 20 40 55 88.

 HOVE HYGUM TØRRING

Søndag – 27. januar 
Septuagesima 

  9.00

Søndag – 3. februar
Seksagesima 

10.15*

Søndag – 10. februar
Fastelavn 

 10.15 14.00
Børne- & Familiegudstjeneste 

Søndag – 17.februar
1.s. i fasten 

  10.15*

Søndag – 24.februar
2.s i fasten 

9.00 14.00
Børne-&Familiegudstjeneste

Søndag – 3.marts
3.s i fasten 

 10.15*

Søndag – 10.marts
Midfaste 

  10.15
VerdensMusikMesse 

Søndag – 17.marts 
Maria Bebudelse 

9.00 19.00
Aften- & Musikgudstjeneste 

Søndag – 24.marts
Palmesøndag 

14.00 
Børne-&Familiegudstjeneste 

10.15

Torsdag – 28.marts
Skærtorsdag 

20.30  19.00

Fredag – 29. marts
Langfredag 

10.15 9.00

Søndag – 31.marts
Påskedag 

 10.15 9.00

Mandag – 1.april
2.påskedag 

  10.15*

Søndag – 7.april
1.s.e.påske 

10.15 9.00

Søndag – 14.april
2.s.e.påske 

 9.00 19.00
Aften- og Musikgudstjeneste 


