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Hove - Hygum - Tørring

Nu falmer skoven trindt om land,
Og fuglestemmen daler;
Alt flygted storken over strand,
Ham følger viltre svaler.

Hvor marken bølged nys som guld 
Med aks og vipper golde,
Der ser man nu kun sorten muld
Og stubbene de golde.

Men i vor lade, på vor lo,
Der har vi nu guds gaver,
Der virksomhed og velstand gro
I tøndemål af traver.

Og han som vokse lod på jord
De gyldne aks og vipper,
Han bliver hos os med sit ord,
Det ord, som aldrig glipper.

N. F. S. Grundtvig 1844 
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Døbte
Alfred Herrig Thomsen
Døbt den 31. marts 2013
i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Johan Emil Jellesmark Staurland
Døbt den 12. maj 2013
i Hove Kirke
af pastor Knud Nyboe Rasmussen

Døde og begravede
Else Hansen
Klinkbyvænget
Død den 3.juni 2013
Bisat den 10. juni
på Herning Vestre Kirkegård
af præst Jette Colding Frederiksen

Ingrid Nikoline Andersen
Lemvig
Død den 7. juli 2013
Bisat den 24. juli
Fra Lemvig Kirkegårdskapel
Af sognepræst Birgitte Krøyer
Nedsat på Tørring Kirkegård

Vilhelmine Frederikke N. Jensen
Lystrup
Død den 18. juli 2013
Begravet den 27. juli
i Tørring Kirke
af pastor Poul Lilleør

Kirkelige handlinger

Modenhed og høsttid 
Der er en modenhed i naturen og i menneskelivet. At høsten kommer, når kornet er
modent, og at frugter skal plukkes, når de er modne, lærer os, at vi ikke skal være bange
for modenhed. Uden modenhed – ingen sødme og fylde af saft og kraft. Sådan er det også
i menneskelivet, hvor modenhed har sin værdi i at få os til at standse op og tænke over
tilværelsen i stedet for at jage efter evig ungdom, så livet bliver alt for hårdt og går for
tidligt i forfald.
Den livstolkning, hvor der er plads til modenhed, finder vi f.eks. i høstsalmer og sange.
Dér drejer det sig ikke om vækst og udvikling. Nej, dér standser det poetiske sprog tiden
og giver mulighed for at leve livet i taknemmelighed og besinde sig på modenhedens
milde magt. Det er det ”lange” øjeblik af livsglæde, hvor vi ikke skal andet end at være
til og leve i kærlighed til Gud og vor næste.

Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst, 
at der er mer end vorden
og mer end ungdomslyst: 
Bring korn i lo og lade!
Bring frugt bag dunkle blade!
Bring hjertet fred og trøst.

Det er vigtigt at fastholde troen på, at livet er gave. Det giver et mere modent forhold til
livet, end når vi bilder os ind, at vi selv skal fastholde det ved udvikling og vækst. Livet
kommer til os, og vi kan ikke gøre ret meget hverken fra eller til med det, der virkelig bety-
der noget. Der er derfor grund til at lade livets gave fylde os med taknemmelighed, så
sanserne skærpes for det, der er godt.

Provst Knud Erik Nissen
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Præster kan også være sårbare!
Sognepræst Iben Tolstrup har i skrivende
stund fået forlænget sin sygemelding til 1.
september 2013. Vi håber meget, at Iben til
den tid kan genoptage sit arbejde, så der bli-
ver normale tilstande i sognene, når nye kon-
firmander skal til at gå til forberedelse, og det
kirkelige arbejde, som sognepræsten er en
vigtig del af, går ind i efterårssæsonen. Ofte
er det vel sådan, at sognepræstens betydning
for det daglige liv i sognene, mærkes aller-
mest, når sognepræsten er fraværende f.eks.
på grund af sygdom. Præstens daglige tilste-
deværelse i sognene erfares som en selvfølge-
lighed, men når præsten er fraværende, savnes
der en tryghedsfaktor. De allerfleste er nemlig
mest trygge ved, at det er sognepræsten, der
varetager gudstjenester, kirkelige handlinger,
samtaler osv. 
Indtil Iben genoptager sit arbejde, passes
embedet af sognepræst Bettina Tonnesen,
Nørlem, som deler rådighedstjeneste med
Iben. Under Bettinas ferie har det været nød-
vendigt at bruge pensionerede præster til de
planlagte gudstjenester, og andre sogne-
præster har været parate til at tage kirkelige
handlinger i hverdagene, hvis det har været
nødvendigt. 

Provst Knud Erik Nissen

Hygum Kirke
og Klokkestol.
Et stort projekt der
længe har været under-
vejs er nu fuldført. I
2008 søgtes om fonds-
midler fra A. P. Møller
Mærsk. Det blev bevil-
get i år 2009 og så skulle arbejdet i gang.
Imidlertid opstod der flere uforudsete ting så
det gik i stå. Da menighedsrådet igen tog fat
om diverse problemer, blev der enighed om,
at arbejdet skulle udføres. 
Nu blev det et noget større projekt og mere
kostbart end først antaget, da både klokkestol
og tårnet indvendigt skulle istandsættes.
Ny tillægsansøgning om midler fra A. P.
Møller Mærsk om 700.000 kr., der også blev
bevilget.
Det store arbejde begyndte d. 18. febr. 2013
og stod fint og færdigt til pinse d. 19. maj. Det
har været spændende, at følge hele forløbet på
byggemøder. Arkitekt Fuusgård har været
projektleder og gjort det rigtig godt. Der har
været et godt samarbejde mellem tømrer,
murer, elektriker og Thubalka. Stor tak til
dem alle. Til glæde for os alle, står Hygum
kirke nu med tårn og klokkestol der er hold-
bar for fremtiden. På klokkestolen er påsat en
messingplade med indskrift:

Sognenyt

2013
Klokkestol, Ringeanlæg og tårnets
indvendige istandsættelse, Doneret

af:
AP Møller og Hustru Chastiane

Mc-Kinny Møllers Fond til almene
formål.

Gurli Graversen. 
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Kirkekoncert 24. oktober
for børn og voksne med Sigurd Barrett og
tøjdyret Snapper. 

Sigurd fortæller Bibelhistorier var en over-
gang Danmarks bedst sælgende børnebog
overhovedet, og Sigurd Barrett og hans trio
har tidligere besøgt mere end 100 kirker med
deres bibelkoncerter. Nu er de i gang med en
ny runde og kommer til Hove Kirke torsdag
den 24. oktober kl. 16.30. De er inviteret her
til i et samarbejde mellem Hove-Hygum-
Tørring, Lemvig-Heldum, Lomborg-Rom,
Ramme og Nørlem Kirker.
At fortælle Bibelens historier for børn og give
de vigtige budskaber og værdier videre ligger
Sigurd Barrett meget på sinde. 
Jeg har længe haft lyst til at lave nogle gode
bibelberetninger for børn. Jeg er selv far til
fem og vil gerne give mine børn fortællinger-
ne fra Bibelen, så det gør en forskel for dem,
siger Sigurd Barrett.
Børn har mange både store og små spørgs-
mål, som de gerne vil have svar på i et sprog
og en form, de kan forstå. Derfor har Sigurd
Barrett gendigtet 24 centrale historier i Bi be -
len og skrevet nye sange til hver historie.
Uanset om man er troende eller ej, synes jeg,
vores børn har krav på at kende de bibelske
fortællinger, som er helt grundlæggende for
vores kultur, siger Sigurd Barrett om koncep-
tet ”Sigurd fortæller bibelhistorier”.
Entre voksne 100 kr., børn gratis. 

Inge Marie Andersen.

Syng med Sigurd Barrett.
Alle børn, der har lyst inviteres til før koncer-
ten med Sigurd Barrett at lære de sange han
bruger. Alle børn fra 3.-5. klasse i Lemvig
Provsti kan være med. Og til koncerten med-
virker de som sangkor. Man behøver ikke at
have prøvet at synge i kor før, alle kan være
med. Sisse Skovbakke vil indøve sangene
med børnene lørdag den 5. oktober kl. 10-14,
tirsdag den 22. oktober kl. 16-18 i Houe kirke
og endelig en prøve før koncerten torsdag den
24. oktober. Man behøver ikke tilmelde sig i
forvejen, men kan komme til prøven den 5.
oktober. Det forventes, at børnene også kan
være med til prøven den 22. oktober.

Inge Marie Andersen.

Babysalmesang
De fleste forældre synes
det er naturligt at synge for
deres lille barn. Man syn-
ger og nynner de sange,
man selv kender. Det stimulerer og udvikler
barnet og styrker båndet imellem forældre og
barn. Vi vil gerne invitere til, at man kommer
til babysalmesang i kirken med sit lille barn.
Her vil vi synge for børnene og bevæge os og
danse til musikken med barnet. Efter musik-
ken er der mulighed for en lille forfriskning
og lidt snak.
Forældre til nyfødte børn har spurgt efter
babysalmesang, og vi tænker os et lille hold
med 5-10 børn mellem 2 og 10 måneder sam-
men med en voksen, hvor vi mødes 8 gange,
torsdage fra den 22. august til 10. oktober kl.
10.00 – 12.00. Det er gratis at være med.
Kontakt gerne sognepræst Iben Tolstrup, hvis
du vil vide mere.
Babysalmesang vil blive ledet af organisterne
Birgit Mogensen og Inge Marie Andersen.
Tilmelding senest 19. august til ima@hygum-
lemvig.dk eller tlf. 97 83 64 50. Man kan også
tilmelde sig til sognepræst Iben Tolstrup tlf.
97 83 61 29, ito@km.dk.

Inge Marie Andersen.
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Caféaften
Folk og musik i Klinkby 5. november kl.
19.30.
4 musikere med Jørgen Dickmeiss og Maren
Hallberg i spidsen på bl.a. violin og harmoni-
ka spiller forførende folkemusik, der rusker
op i forestillinger om hvad folkemusik er – og
hvordan de gamle sange og salmer skal syn-
ges for den sags skyld. De kombinerer en dyb
forståelse af den gamle musik kombineret
med en levende sans for fornyelse. ”Svøbsk”
kalder gruppen sig – og de spiller et stort antal
koncerter i klubber, festivaler, kirker, bibliote-
ker og skoler hvert år rundt om i landet - og
har turneret i Grønland, Island, Canada,
Finland, Polen, Skotland og Tyskland. Svøbsk
har udgivet anmelderroste album, "Sig mig",
"En klang af tidløshed" og ”Bjergtaget” i
2013. Nu bliver der lejlighed til at høre dem i
Klinkby, idet Familie og Samfund og Hove-
Hygum-Tørring Menighedsråd inviterer til
café-aften med musik og pølsebord. Samlet
pris 125 kr. Billetter ved Shell Tørringhuse og
Lemvig Boghandel. Læs mere og hør musik
på www.svobsk.dk

Inge Marie Andersen

Hjemmeside for kirkerne
Houe-Hygum-Tørring har fået sin egen hjem-
meside. Her kan man læse, hvornår der er
gudstjenester, om menighedsrådsmøder, om
arrangementer i sognene og om kirkernes
historie, kontakt til sognepræsten, menigheds-
råd og medarbejdere, og om dåb, konfirmati-
on, begravelse. 
Adressen er www.hht.nu

Thorkild Houe Andersen

Nyt lokale til konfirmand-
undervisning.
Når det nye konfirmandhold starter til efter -
året, er der nogle ting som ikke vil være som
det plejer, for nu går de til dagligt på
Christinelystskolen, og når de så kommer
"hjem" for at gå til præst, vil et nyt lokale
være (næsten) færdigt.
I Klinkby Skoles østfløj, hvor der tidligere har
været seniorklub, kontor til ungdomsklubben
osv. er et lokale på godt 60 m2 blevet indrettet
til konfirmandlokale. Der er egen indgang
med garderobe og toiletter.
Menighedsrådet lejer sig ind hos Klinkby
Hallen som disponerer over den sydligste del
af østfløjen.
Menighedsrådet skal selv sørge for inventaret,
og her er vi langt med planerne, men pga.
sommerferie og leveringstid kommer borde
og stole nok først ca. 1. oktober.
Men når konfirmanderne ser lokalet håber vi
de føler sig velkomne, og at her er der rart at
være.
Det er ikke kun konfirmander og minikonfir-
mander der skal bruge lokalet, det er også her
menighedsrådet vil holde sine møder. Her kan
der endvidere afholdes kurser, litteraturafte-
ner, studiekredse, mindre møder osv. Der vil
være god plads til 25-30 personer. Skal der
holdes større arrangementer kan vi leje
Aktivitetstorvet lige ved siden af.

Jens Husted.

”På tur med Kirken”
Onsdag den 18. september kl. 10-ca 17.
Vi begynder med morgenandagt i Tørring
Kirke kl. 10.
Vi skal i år høre om Gjeller Odde og med
Natur-bussen rundt på Odden.
Frokosten spiser vi på Golfcafeen. 
Pris 100 kr. 
Efter frokosten kører vi og ser på sommer-
landskabet og ser og hører om Å-Mølle. 
Nærmere program ligger i våbenhusene.
Alle er hjertelig velkommen.
Tilmelding til Lise Thomsen: 97836229.
(først til mølle-princip)

Lise Thomsen



6

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

Onsdag d. 21. aug. kl. 17-18.30:
Onsdag d. 28. aug. kl. 17-18.30:

Onsdag d. 4. sept. kl. 17-18.30:
Fredag d. 6.- lørdag d. 7. sept.: Lejr i by +
Legens dag 
Onsdag d. 11. sept. kl. 17-18.30:
Onsdag d. 18. sept. kl. 17-18.30:
Onsdag d. 25. sept. kl. 17-18.30:

Onsdag d. 2. okt. kl. 17-18.30: 
Onsdag d. 9. okt. kl. 17-18.30: 
Onsdag d. 16. okt.: Efterårsferie
Onsdag d. 23. okt. kl. 17-18.30: 
Fredag d. 25. okt.- Søndag d. 27. okt.:
Kredslejr med BØF og BUSK

Pilte (3.kl.-4. kl.) og Væbner (5. kl.-6. kl.) 

Onsdag d. 21. aug. kl. 19-20.30:
Onsdag d. 28. aug. kl. 19-20.30:
Avisindsamling

Onsdag d. 4. sept. kl. 19-20.30:
Fredag d. 6.- lørdag d. 7. sept.: Lejr i by +
Legens dag 
Onsdag d. 11. sept. kl. 19-20.30:
Onsdag d. 18. sept. kl. 19-20.30:
Onsdag d. 25. sept. kl. 19-20.30:

Onsdag d. 2. okt. kl. 19-20.30: 
Fredag d. 4.-6.okt.: JVM for væbner
Onsdag d. 9. okt. kl. 19-20.30: 
Onsdag d. 16. okt.: Efterårsferie 
Onsdag d. 23. okt. kl. 19-20.30:
Avisindsamling 
Fredag d. 25. okt. - Søndag d. 27. okt.: 
Kredslejr med BUSK

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

Fredag d. 23. august kl. 19,30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Missionær Erik Trans, Herning.
Guitarspil/sang ved Erik Trans.

Onsdag d. 11. september kl. 19,30.
Bibeltime hos Mie og Niels-Jørgen Nielsen,
Knakkervej 33.

Fredag d. 20. september kl. 19,30.
Høstfest i Houe Missionshus
Taler: Præst Laurids Breum Jacobsen,
Grønfelt.

Onsdag d. 25. september kl. 19,30.
Høstfest i Vandborg missionshus ved Iben
Tolstrup.

1. og 2. oktober kl. 19,30.
Oktobermøder i Møborg kirke og missions-
hus.

Mandag d. 7. oktober. kl. 14. 
Kvindestævne i Lemvig missionshus.

Torsdag d. 10. oktober kl. 19,30.
Danmissionmøde i Flynder menighedshus
ved Lars Mandrup.

Onsdag d. 16. oktober 
Bibeltime hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13. kl. 19,30.

Fredag d. 18. oktober kl. 19,30.
Familiemøde i Houe Missionshus.
Taler Fritidsforkynder Jens Lilleøre, Vin -
derup.

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

Indre Mission
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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

Kirkebladet er redigeret af bladudvalget,
som består at Bente Haagensen (Hove),
Lise Thomsen (Hygum) og Ejvind D.
Nielsen (Tørring). 
Næste kirkeblad udkommer i uge 42. 
Deadline er tirsdag den 10. september
2013
Indlæg (på ca. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne

Præsten på besøg . . .

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

Træffes efter aftale, dog ikke mandag

Præstegården

Kirkebladet

Afholdes i konfirmandlokalet, Nejrupvej
6, Hove.
den 13. august kl. 19
den 8. oktober kl. 19
den 26. november kl. 19

Menighedsrådsmøder:

Kirkegårdsarbejdet
Siden omlægningen af arbejdet på kirkegår -
dene, har der i flere perioder manglet en gra-
vermedhjælper. Dette har selvfølgelig haft
indflydelse på kirkegårdsarbejdet.
Vi håber snarest at få ansat en person i denne
stilling og derved også få tilført graverteamet
flere ressourcer.

Poul Simonsen
Kontaktperson

Læs i næste nummer
• Kirkehøjskole i Hygum om evighedshåbet i

salmebogen ved Tolstrup og Kallesøe den
23. oktober

• BUSK-gudstjeneste den 27. oktober

• Halloween-gudstjeneste i Thyborøn – det
store gys – den 2. november

• Mindegudstjenester på alle helgens dag den
3. november

• 2. søndag i advent. Konfirmandernes sven-
deprøve

• 3. søndag i advent. Lucia

Jeanette V. Lundsgaard
Tlf. 2041 6294

Graver



 EVOH HYGUM TØRRING 

Søndag – 18. august 
12.s.e.trinitatis 

  10.15* 

Søndag – 25. august 
13.s.e.trinitais 

10.15*   

Søndag – 1. september 
14.s.e.trinitatis 

 10.15 
Konfirmandindskrivning 

Søndag – 8. september 
15.s.e.trinitatis 

  10.15 

Lørdag – 14. september Gudstjeneste i forbindelse 
med åbningen af ’Alt-i-et 
huset’ – se nærmere program i 
dagspressen og på 
www.hht.nu 

Søndag – 15. september 
16.s.e.trinitatis 

10.15 
Høstgudstjeneste 

Onsdag – 18. september   10.00 
’På tur med kirken’

Søndag – 22. september 
17.s.e.trinitais 

 10.15 
Høstgudstjeneste 

Søndag – 29. september 
18.s.e.trinitatis 

  10.15* 
Høstgudstjeneste

Søndag – 6. oktober 
19.s.e.trinitatis 

9.00 19.00 
Aften- & Musikgudstjeneste 

Søndag – 13. oktober 
20.s.e.trinitatis 

 10.15*  

Søndag – 20. oktober 
21.s.e.trinitatis 

  10.15* 

Onsdag – 23. oktober  19.30 
Kirkehøjskole

Torsdag – 24. oktober 16.30 
Kirke for børn

Søndag – 27. oktober 
22.s.e.trinitatis 

10.15 
BUSK-gudstjeneste 

* Gudstjeneste med altergang ved sognepræst Bettina R. Tonnesen 

OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på www.hht.nu

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 dag-
center: Onsdag d. 25. september Kl. 14,30. 

Klinkby bo- og dagcenter

Gudstjenester


