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April - Maj - Juni
Juli - August 2013

KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Redaktionen har spurgt årets minikonfirmander: 
”Hvad tænker du, at du lærer noget om, når du går til mini-
konfirmand?”

Her er hvad de svarede: 
• Jeg lærer noget om kristendom og Gud. 
• Jeg lærer noget om, hvordan man opfører sig bedre og at

være sammen med andre for her bliver vi blandet. 
• Jeg lærer om Jesus og Gud og kirken. 
• Jeg lærer at være kreativ og høre spændende historier fra

Bibelen. 
• Jeg ved det ikke helt, nej.
• Jeg lærer om Gud og Jesus Kristus og sådan lidt. Jeg tror

bare, at de nordiske guders tid er forbi, og nu er det Guds
tid. 

• Man lærer noget om hvad man skal (nogle få tirsdage) før
man skal konfirmeres – og så får man nogle gode kager. 

• Altså – jeg lærer noget mere om Gud og Kristendom og
lærer nogle flere historier at kende og jeg lærer også noget
om det man gør i kirken. 

• Jeg lærer noget om Gud og Jesus. Tænker lidt på, hvad man
skal lave og hvad vi skal finde ovre i kirken hver gang. 

• Det ved jeg ikke… jo, jeg lærer noget om gamle ord.
• Jeg hører noget, jeg ikke har hørt før – det er spændende.
• Før jeg gik til minikonfirmand, kendte jeg ikke så mange

historier om Jesus og Gud.
• Jeg lærer meget om Gud og at være mere venlig og ikke

bande så meget.
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Viede og velsignede
Katrine Halkier & Anders Boas Jensen
Viede i Tørring Kirke den 19. januar 2013
Af sognepræst Iben Tolstrup

Døde og begravede
Louise Mathilde Lønberg Jensen
Tørringhuse
Død den 10. marts 2013
Bisat den 16. marts
fra Lemvig kirkegårdskapel
af sognepræst Birgitte Krøyer

Eva Alida Pedersen
Klinkbyvænget
Død den 20. februar 2013
Bisat den 27. februar
fra Møborg Kirke
af sognepræst Bo Arvid Knudsen

Vi gjorde det igen!
Ved Sogneindsamlingen den
10. marts lykkedes det
endnu engang Hove,
Hygum og Tørring pastorat
at samle konfirmander,
menighedsrådsmedlemmer
og FDF ere til sogneindsamlingen. I alt ind-
samlede vi 7.477,50 kroner.
Jeg vil sige tak for hjælpen i kampen mod sult
– uanset om du deltog som indsamler eller var
hjemme og kunne åbne døren, da indsamlerne
kom rundt.
Samarbejdet mellem konfirmander, FDF og
menighedsråd er af stor betydning. Her mødes
forskellige aktører på tværs af alder og inte -
resse – det vi har til fælles er folkekirken, og
på denne dag også ønsket om at samle penge
ind til verdens udsatte.
Jeg håber at se dig (igen) til næste år!

Mange hilsner
Lone Nørrum

Indsamlingsleder i Hove, Hygum og Tørring
sogne.

Hvorfor skal man sige ja til sin
konfirmation?
Ved konfirmationen er det en gammel traditi-
on at konfirmanderne tilspørges af præsten. I
vore kirker spørger jeg hver enkelt konfir-
mand: ”Vil du konfirmeres i den kristne tro?”
Hvortil konfirmanden svarer: ”Ja!”. Bagefter
lægger jeg min hånd på deres hoved og vel-
signer dem. Det er et stort øjeblik. Kon -
firmanderne har forberedt sig godt. Igennem
et helt år har vi snakket sammen om Guds for-
hold til os mennesker. Udgangs punk tet for det
hele er barnedåben. I dåben ændres forholdet
mellem Gud og mennesker så grundlæggende
at vi må helt ind i barselssengen for at finde et
billedsprog, som er stort nok. Dåben er en
genfødsel. Intet mindre. Gud er efter dåben
ikke længere en interessant forestilling eller
en spændende tanke, men far. Gennem dåbens
vand, fødes vi, som Guds børn, til et nyt liv
med Gud både her og hisset. Ikke det samme
liv, men et liv med den samme Gud. Dåben er
stedet, hvor det hele begynder. Dåben har
altid været det første. Ikke altid det første i et
menneskes liv, men det første i et menneskes
personlige liv med Gud. 
Alt dette vidste konfirmanderne ikke noget
om da de blev døbt – de forstod det nok med
hjertet, men dengang de var spæde kunne de
ikke sætte ord på. Ved konfirmationen vender
de unge mennesker tilbage til dåben. Ikke for
at gentage dåben, men for at finde tilbage til
udgangspunkt – og sætte livgivende ord på, så
de igen får mulighed for at høre det rungende
ja som Gud i sin tid tilsagde den døbte. Ja –
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi
Fader, som i dåben har gjort dig til sit barn,
han styrke dig i din tro og give dig håb, han
velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed.        

Sognepræsten

Sognenyt
Menighedsrådsmøder:
Afholdes i menighedens fælles lokaler.
For nærmere se i våbenhuset eller kontakt
formand Anders Mejdahl eller præst Iben
Tolstrup
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Hygum Kirke 
fredag den 26. april kl. 9.00

Simon Krogsgaard Eriksen, 
Knagesvej 16
Jens Roed Lind, 
Brændgårdvej 24
Casper Nørgaard Nielsen, 
Vibevej 8
Thomas Nørrum Olesen, 
Klostervej 9
Christopher Tvistholm Sørensen,
Skærtoft 7
Rasmus Simonsen Trillingsgaard, 
Klostervej 29

Tørring Kirke 
fredag den 26. april kl. 11.00

Mathias Freund Juelsgaard Andersen,
Thyborønvej 26
Jacob Christian Westeraa Eriksen,
Vibevej 5
Simon Christian Westeraa Eriksen,
Vibevej 5
Rasmus Svalgaard Jürgensen,
Ballebyvej 25
Mathias Lundgaard Karlsen,
Lemvigvej 12
Mathias Mølgård Kiib, 
Laugesvej 7
Liv Vendelbo Kvist, 
Houmåvej 37

Elias Kammersgaard Nielsen,
Vadskærvej 2
Emma Romby, 
Heldum gamle skole 8
Nanna Emilie Stokvad, 
Ellemosevej 10

Hove Kirke 
søndag den 28. april kl.10.00

Andreas Chabert Gravesen, 
Thyborønvej 13B st.th.
Louise Byskov Kristensen, 
Sønderbyvej 16
Villads Borg Mollerup, 
Præstevej 8A
Kristine Tved Mose, 
Knagesvej 15
Simone Tved Mose, 
Knagesvej 15
Nichlas Møller, 
Refskovvej 21
Janni Brøchner Noer, 
Løgbjergvej 4
Janus Nyborg Pedersen, 
Refskovvej 33
Palle Tatt Pinholt, 
Thyborønvej 8
Astrid Skovgaard, 
Kirkebyvej 1
Laura Skovgaard, 
Kirkebyvej 1

Konfirmationer

Se nu stiger solen …
Mandag den 20. maj – anden
pinsedag – er der friluftsgudstje-
neste kl. 4.44 i anlægget i
Lemvig. 

9 sogne, her iblandt Hove, Hygum og Tørring,
er gået sammen om at lave pinsegudstjeneste
under åben himmel, medens solen står op og
alting vågner, så stille. 

Sognepræsten

Sommergudstjeneste og
Kirkefrokost
Søndag den 16. juni lægger menighedsrådene
op til hyggeligt komsammen med mulighed
for masser af sommersange. Alle er velkomne
til kirkefrokost i kostalden efter sommerguds-
tjenesten i Tørring kirke kl.10.15. Frokosten
er gratis, øl og vand kan købes – tilmelding er
ikke nødvendig.

Aktivitetsudvalget
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Hygum Kirke, klokkeanlæg og
tårnet indvendigt
Mandag den 18. februar
begyndte den store
behandling af klok -
ketårnet, en stor og
meget tiltrængt renove-
ring, som har ligget i
støbeskeen de sidste par
år, men der kunne ikke
påbegyndes før økonomi-
delen var i orden.
Klokken er naturligvis afmonteret, derfor
ingen ringning til gudstjenester.
Der var store revner i muren, et under at det
har holdt så længe.
Planen er, at alt det der kan genbruges af
mursten og bjælker (munkesten og egebjæl-
ker) skal genbruges.
Det viste sig, at murstenene var så skrøbelige,
at de nærmest pulveriserede, så kun ca. 20%
kan genbruges, derfor indkøb af nye munke-
sten.
Egebjælkerne er heller ikke for gode til gen-
brug, så der skal også en del nye til.
Som altid ved renovering af gamle huse, op -
står der uforudsete ting, derfor vil der nok gå
længere tid, end man havde tænkt sig, før det
hele er færdigt, men når det er gennemført
kan det holde i mindst hundrede år.
Det er et stort, dyrt og spændende projekt der
er gået i gang, der er byggemøde hver mandag
kl. 14, hvor alle interesserede, både menig-
hedsråd og andre, er velkommen.

Gurli Gravesen,
kirkeværge

PS. Der er efterføl-
gende kommet brev
fra Mærsk Fonden
med positiv svar, på
den ansøgning fhv.
fmd. Lise Thomsen
sendte, på ekstra be -
villing om 700.000 kr.
til arbejdet.
Stor tak for det.

Lokal kunst i Kirkebladet
For 5 år siden blev jeg spurgt om jeg vil hjæl-
pe med opsætning af kirkebladet. Jeg er gam-
mel håndsætter, så jeg sagde ja til at excellere
lidt i mit gamle fag igen.
For at bladet ikke alene skulle bestå af tekst
har jeg forsøgt at finde små illustrationer/vig-
netter at sætte på ind imellem. Det kan være
svært at finde noget, som passer godt, og det
bliver let lidt anonymt. Jeg fik derfor en ide,
og aftalte med sognepræsten, at spørge en
lokal kunstner, Hans Morten, om han ville
hjælpe med det. Og det sagde han ja til.
I dette nr. bliver den første vignet præsenteret.
Vignetterne er tegnet til kirkebladet og med
motiver fundet i de tre kirker. 

Hans Morten (som kun de færreste ved også
hedder Kristensen) bor på Hygum bakke. Han
er født 1955, og han er uddannet på Det Jyske
Kunstakademi 1976-78. Hans Morten har
rejst og hentet inspiration i bl.a. Tibet, Island,
Indien, Nepal, Indonesien, Thailand og
Frankrig, desuden har han været med Cirkus
Dannebrog.
Han har udstillet utallige steder rundt om i
landet og hans billeder hænger mange steder
både hos private og i offentlige bygninger.
Hans Morten har også lavet udsmykninger til
flere offentlige bygninger. En speciel
udsmykning møder vi ugentlig på landevejen,
nemlig på Bogbussen fra Lemvig Bibliotek.
Vil I vide mere om Hans Morten og hans
kunstværker, kan I gå ind på hjemmesiden:
www.hansmorten.dk

Helge Thomsen.



5

Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.):
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

Onsdag d. 1. maj kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 8. maj: Kr. Himmelfart ferie
Onsdag d. 15. maj kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 22. maj kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 29. maj kl. 17.00 – 18.30

Onsdag d. 5. juni kl. 17.00 – 18.30
Onsdag d. 12. juni kl. 17.00 – 18.30 Aflyst
Fredag d. 14. juni – lørdag d. 15. juni:
sommerlejr
Lørdag d. 15. juni kl. 14.00 – 20.30
Cykelrally og midsommerfest

Onsdag d. 14. aug. kl. 18.00: Leder og besty-
relsesmøde m/ spisning
Onsdag d. 21. aug. kl. 17-18.30:
Onsdag d. 28. aug. kl. 17-18.30:

Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6.
kl.):
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
Fredag d. 19.-lørdag d. 20. april: Bål og bal-
lade for pilte på Hardsyssel efterskole
Onsdag d. 24. april kl. 19.00 – 20.30
Avisindsamling

Onsdag d. 1. maj kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 8. maj: Kr. Himmelfart ferie for
pilte
Onsdag d. 8. maj – søndag d. 12. maj: VM i
København for væbner og op
Onsdag d. 15. maj kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 22. maj kl. 19.00 – 20.30
Onsdag d. 29. maj kl. 19.00 – 20.30 (tumlin-
ge rykker op)

Onsdag d. 5. juni kl. 19.00 – 20.30
Avisindsamling
Onsdag d. 12. juni kl. 19.00 – 20.30

Lørdag d. 15. juni kl. 14.00 – 20.30
Cykelrally og midsommerfest
Lørdag d. 6. juli – 13. juli: Sommerlejr
Kanotur på Storeåen
Onsdag d. 14. aug. kl. 18.00: Leder og besty-
relsesmøde m/ spisning
Onsdag d. 21. aug. kl. 19-20.30:
Onsdag d. 28. aug. kl. 19-20.30:
Avisindsamling

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

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 tavshedspligt.

Med venlig hilsen
Sogne- og Ungdomspræst
Iben Tolstrup

Præsten på besøg . . .

Indre Mission

Onsdag den 29. maj – kl. 19.30 
Bibeltime hos Chresten Gjelstrup, 
Hyldalvej 19.

Søndag den 9. juni. – kl. 13.00 
Sommermøde på Møltrup Optagelseshjem 

Mandag den 17. – søndag den 23. juni
Teltmøde i Langerhuse.

Onsdag den 7. august – kl. 18.30 
Udflugt med afgang fra Hove kirke 

Onsdag d. 21. august – kl. 19.30
Bibeltime hos Birthe og Jørgen Jellesmark,
Sønderbyvej 42.
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Præstegården

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:
• 18.-21. samt 24.-25. og 30. april
• 1.-4. samt 18; 21; 24; og 26.-31. maj
• 1.-9. og 15. samt 21. og 29. juni
• 5. og 13. og 19. samt 27.-28. juli
• 6.-25. og 30. august

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

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 33 og
dækker  frem til og med uge 42.
Deadline er tirsdag den 16. juli 2013.
Indlæg (på ca. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne

Kirkebladet

Læs i næste nummer
• Indskrivning af konfirmander
• Høstgudstjenester
• På Tur med Kirken

Graver

Jeanette V. Lundsgaard, Tlf. 2041 6294

Tørring Kirke med Horn Sø
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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.

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen på Klinkby bo- og dagcenter.

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

Onsdag den 22. maj – kl.14.30
ved sognepræst Iben Tolstrup

Der er ingen plejehjemsgudstjenester i juni, juli og august måned.

På tur med kirken den 12. september 2012

Klinkby bo- og dagcenter




