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Hove - Hygum - Tørring

DDS 449

Vor Herre tar de små i favn,
dem skal I ikke hindre!
Det er jo Jesu blik, vi ser
i barneøjne tindre!
For i Guds hånd og i hans Ånd
er menneskene lige,
og genfødt nu ved ord og vand
tilhører du Guds rige.
Barnlille, Gud omarmer dig
og løfter dig i dåben,
for du blev døbt i Jesu navn,
og livets dør står åben.
Vi magter ikke livet selv,
men legemligt er Ordet
tilstede: Gud forbarmer sig
i Krist ved nadverbordet.
Du lille barn, vær hjemme her
i kirkens lyse indre,
hvor pagtens ord, trods alt der sker
på jord, skal overvintre!

Oktober 2013 Januar 2014

Så tar vi vare på de små,
den gode Gud har givet.
Dem følge tillid, mod og tro,
at de må leve livet!
Jørgen Gustava Brandt 1985.

Kirkelige handlinger
Døbte
Emil Asmus Sandbeck
Døbt den 4. august 2013
i Hove Kirke
af pastor Anders Kruse
Viola Marie Ritter Kloster
Døbt den 25. august 2013
i Hove Kirke
af pastor Anders Kruse

Erna Margrethe Larsen
Klinkbyvænget
Død den 19. august 2013
Bisat den 23. august
fra Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Poul Erik Knudsen
Elisabeth Mailund
Lemvig
Død den 22. august 2013
Begravet den 29. august
I Tørring Kirke
Af pastor Poul Lilleør
Sven Erik Haagensen
Hove
Død den 14. september 2013
Bisat den 20. september
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Ægteviede
Ma Hongyu og Henning Birch
Velsignet den 5. oktober 2013
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Døde og begravede
Aage Søndergaard Josefsen
Nørre Tørring
Død den 30. juli 2013
Bisat den 3. august
fra Hygum Kirke
af sognepræst Bettina Reese Tonnesen
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Birthe Gravesen
Klinkbyvænget
Død den 27. september 2013
Begravet den 2. oktober
i Ramme Kirke
af sognepræst Birgitte Krøyer

Sognenyt – det sker
23. oktober er der Kirkehøjskole i
Hygum Kirke kl.19.30. Vi skal både høre
og selv synge med på nogle salmer, der
handler om det kristne evighedshåb.
Menighedsrådet er vært for en kop ståkaffe i pausen. Arrangementet er gratis.
24. oktober kl.16.30 i Hove Kirke Sigurd
Barrett fortæller bibelhistorier, bagefter
er der spagetti og kødsovs i Klinkby Alt i
ét.
Entre voksne 100 kr., børn gratis.
27. oktober er der BUSK-gudstjeneste i
Hove Kirke kl.10.15. Gudstjenesten laves
i samarbejde med Klinkby FDF, som
kommer bålduftende og velforberedte,
direkte fra lejrtur.
2. november afgår der spøgelsestog fra
Lemvig station kl.19.00. Togturen er gratis. Man skal være mindst 13 år for at tage
med. Kl.20.00 kan man endelig komme i
sikkerhed i Thyborøn Kirke, hvor der venter os en smuk Halloween-gudstjeneste.
3. november er det alle helgens dag.
Denne dag mindes vi vore døde og vi tænder lys. Sidst på eftermiddagen, når mørket sænker sig, holder vi tre mindegudstjenester, en i hver kirke. Her læses navnen op på dem som er døde og begravede
i Hove, Hygum og Tørring sogne i det forgangne år og vi tænder levende lys, som
du kan stille ud på kirkegården.
4. november er der dobbeltforedrag i
menighedslokalet i Klinkby ’Alt i et’
kl.19.30; med sognepræst Poul Erik
Knudsen, som fortæller om byen, Hong

Kong, og det hellige bjerg, Tao Fong
Shan; og bagefter giver lektor Jesper
Kallesøe en fremstilling af religionsstifteren Buddha med udgangspunkt i Buddhalegenden, som i forkyndende form
omhandler hans barndom og ungdom, der
udspillede sig i Indien i 500-tallet f.Kr.,
og som udviklede sig til et brud med hinduismen – ligesom Jesu liv ender som et
brud med jødedommen.
Der tegnes et rids af buddhismens menneske- og verdenssyn, ligesom vi også vil
komme ind på Chan – den kinesiske
udgave af buddhismen. Jesper Kallesøe
siger: ”Jeg betragter et vist kendskab til
buddhismen som nødvendig i vores globaliserede verden, osse fordi den udgør den
måske vigtigste udfordring for vores kristne selvforståelse i en moderne religiøs tid
– både i negativ og positiv forstand!”
5. november er der caféaften med musik
og pølsebord i Klinkby ’Alt i et’ med bandet SVØBSK, som spiller forførende folkemusik, der rusker op i forestillingen om
hvad folkemusik er og hvordan de gamle
sange og salmer skal synges. Samlet pris
125,- kr.
24. november er der menighedsmøde
kl.12.00 i Klinkby ’Alt i et’ med blandt
andet årsberetning og gule ærter.
26. november er der menighedsrådsmøde kl.19.00 i menighedslokalet i
Klinkby ’Alt i et’
28. november er der kirkehøjskole i
Gudum Kirke kl.19.30 om ’De glemte
julesalmer’
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1. december er det første søndag i advent.
Det hjælper Klinkby FDF os med at fejre,
ved den traditionsrige Børne- og familiegudstjeneste i Hove Kirke kl.14.00.
8. december sætter årets konfirmander
deres helt unikke præg på gudstjenesten i
Hove Kirke kl.10.15.
11. december er der adventsmøde
kl.14.00 i dagligstuen på Klinkby Bo- og
Dagcenter. En hyggelig eftermiddag hvor
vi holder jul som i gamle dage for alle
sanser, med oplæsning af juleevangeliet,
julesalmer, julefortælling og masser af
julegodter og julepynt. Alle er meget velkomne.

25. december er der julemorgens andagt i
Hove Kirke kl.8.00. Lige siden oldkirkens
dage, har kristne stået tidligt op for tage til
kirke mens det endnu er mørkt udenfor og
man kan se stjernerne på nattehimlen.
Først når man har hørt beretningen om
Jesu fødsel, tager man hjem igen. Og når
man så går ud af kirken opdager, man at
lyset er brudt igennem, solen er stået op,
verden er virkelig forandret. Sådan en
morgen er det naturen selv der taler til os.
Det er smukt og storslået og bestemt værd
at stå tidlig op for at opleve.
29. januar er der konfirmandtræf i Viborg
domkirke.

Hjemmeside for kirkerne
Houe-Hygum-Tørring har fået sin egen
hjemmeside. Her kan man læse, hvornår der er gudstjenester, om arrangementer i sognene og om kirkernes
historie, kontakt til sognepræsten,
menighedsråd og medarbejdere, og om
dåb, konfirmation, begravelse.
Adressen er www.hht.nu

Kirkebladet
15. december holder vi lys og Luciagudstjeneste i Tørring kirke kl.16.00. Vi
fylder kirken med levende lys og mennesker i alle aldre, der kan lide at synge.
20. december holder Klinkby Skole juleafslutning med julesalmer og krybbespil
i Hove Kirke kl.9.45. Alle er velkomne!
Kl.10.30 er der juleafslutning med julemusen Julle, for de mindste i sognene,
dagpleje, vuggestue og børnehave. Alle er
velkomne!
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Bladudvalget består af Bente
Haagensen (Hove), Lise Thomsen
(Hygum) og Ejvind D. Nielsen (Tørring).
Kirkebladet er denne gang redigeret af
sognepræst Iben Tolstrup.
Næste kirkeblad udkommer i uge 4 og
dækker frem til og med uge 17.
Deadline er tirsdag den 2. januar 2014
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

Tumlinge møder: (0.-2.kl.)
Onsdag d. 16. okt. kl. 17-18.30:
Efterårsferie
Onsdag d. 23. okt. kl. 17-18.30:
Aflyst
Torsdag d. 24. okt. kl. 16.30:
Koncert med Sigurd i Hove kirke
Fredag d. 25. okt.- Søndag d. 27. okt.:
Kredslejr med BØF og BUSK
Onsdag d. 30. okt. kl. 17-18.30:
Fri pga. lejr
Onsdag d. 6. nov. kl. 17-18.30
Onsdag d.13. nov. kl. 17-18.30
Onsdag d. 20. nov. kl. 17-18.30
Onsdag d. 27. nov. kl. 17-18.30

Pilte, væbner og seniorvæbner
(3.kl. og op)
Onsdag d. 16. okt. kl. 19-20.30:
Efterårsferie
Onsdag d. 23. okt. kl. 19-20.30:
Avisindsamling kun væbner
Torsdag d. 24. okt. kl. 16.30:
Koncert med Sigurd i Hove kirke: Pilte
Fredag d. 25. okt. - Søndag d. 27. okt.:
Kredslejr med BUSK
Onsdag d. 30. okt. kl. 19-20.30
Onsdag d. 6. nov. kl. 19-20.30
Onsdag d. 13. nov. kl. 19-20.30
Onsdag d. 20. nov. kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. nov. kl. 19-20.30
Søndag d. 1. dec. kl. 14:
Julehygge

Søndag d. 1. dec. kl. 14:
Julehygge

2014:
Onsdag d. 8. jan. kl.19.30:
Ledermøde

2014:
Onsdag d. 8. jan. kl.19.30:
Ledermøde

Onsdag d. 15. jan. kl. 17-18.30

Onsdag d. 15. jan. kl. 19-20.30

Onsdag d. 22. jan. kl. 17-18.30

Onsdag d. 22. jan. kl. 19-20.30

Fredag d. 24. – søndag d. 26. jan.:
Lederskole

Fredag d. 24. – søndag d. 26. jan.:
Lederskole

Onsdag d. 29. jan. kl. 17-18.30

Onsdag d. 29. jan. kl. 19-20.30

Onsdag d. 5. feb. kl. 17-18.30

Onsdag d. 5. feb. kl. 19-20.30
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Indre Mission
Onsdag d. 16. oktober. Bibeltime hos
Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13.
Tirsdag d. 5. november. Kredsmøde i
Humlum kirkehus, ved Christen Peter
Olesen.
Onsdag d. 6. november. Kredsmøde i
Lomborg missionshus, ved Christen
Peter Olesen.
Torsdag d. 7. november. Kredsmøde i
Bøvlingbjerg missionshus ved Asjørn
Asmussen.
Onsdag d. 13. november. Bibeltime hos
Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm,
Engbjergvej 87.
Onsdag d. 27. november. Adventsmøde i
Vandborg missionshus ved Johannes
Kloster
Onsdag d. 11. december. Bibeltime hos
Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19.
Onsdag d. 8. januar. Bedemøde hos
Ejvind D. Nielsen, Houlindvej 13.
Onsdag d. 22. januar. Bibeltime hos
Birthe og Jørgen Jellesmark,
Sønderbyvej 42.
Onsdag d. 5. februar. Bibeltime hos
Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13.

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup,
Præstevej 4, Hove, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
e-mail. ito@km.dk
Træffes ikke mandage samt:
Den 7.-22. og 25. oktober
Den 8.-9. og 15.-20 samt 22. og 30.
november
Den 6. og 14. samt 17.-19. og 21.-22.
og 26.-31. december
Den 17. januar 2014 – 9. februar 2014
Der henvises i ovennævnte perioder til
sognepræst Bettina R. Tonnesen,
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 3590 – e-mail.
BRTO@km.dk

Graver
Jeanette V. Lundsgaard
Træffes mellem kl.8.00 og kl.16.00 på
tlf. 2041 6294

Læs i næste nummer
• Fastelavn & Indskrivning af minikonfirmander den 2. marts
• Verdensmusikmesse &
Landsindsamling til Folkekirkens
nødhjælp den 9.marts
• Maria Bebudelse den 6.april

Hvor ikke andet er nævnt er møderne kl.
19,30

• Livsvandring den 11.april
• PalmeSøndag & Minikonfirmandernes afslutning den 13.
april
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Foto fra ”På tur med Kirken” den 18. september

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.

Klinkby bo- og dagcenter
Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen onsdag den 30. oktober og onsdag den 27. november kl.14.30.
Onsdag den 11. december er der adventsmøde (kl.14.-16.) i dagligstuen. En hyggelig
eftermiddag for alle sanser, med oplæsning af juleevangeliet, julesalmer, julefortælling
og masser af julegodter og julepynt
I det nye år er der plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen onsdag den 15.
januar og onsdag den 26. februar kl.14.30.
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Gudstjenester
HOVE
Onsdag – 23. oktober

HYGUM

TØRRING

19.30
Kirkehøjskole

Torsdag – 24. oktober

16.30
Sigurd Barrett

Søndag – 27. oktober

10.15

22.s.e.trinitatis

BUSK-gudstjeneste

Søndag – 3. november

19.00

17.30

16.00

Alle Helgens dag

Mindegudstjeneste

Mindegudstjeneste

Mindegudstjeneste

Søndag – 10. november

16.00

9.00

24.s.e.trinitatis - Mortens aften

Søndag – 17. november

10.15*

25.s.e.trinitatis

Søndag – 24. november

10.15

Sidste søndag i Kirkeåret

Menighedsmøde

Søndag – 1. december

14.00

1.s.i advent

Børne- og Familiegudstjeneste

Søndag – 8. december

10.15

2.s.i advent

Konfirmandernes gudstjeneste

Søndag – 15. december

10.15

9.00

3.s.i advent

16.00
Lys- og Luciagudstjeneste

Fredag – 20. december

9.45

Juleafslutning

m. krybbespil

10.30
m. julemusen Julle

Søndag – 22. december

10.15*

4.s.i advent

Tirsdag – 24. december

16.00

15.00

Onsdag – 25. december

8.00

10.15

Julemorgen og -dag

Julemorgensandagt

Juleaften

Torsdag – 26. december

10.15*

2. juledag

Søndag – 29. december
Julesøndag

10.15*

Onsdag – 1. januar 2014

14.00

Nytårsdag

Søndag – 5. januar

9.00

10.15

Hellig tre kongers dag

Søndag – 12. januar

14.00

9.00

19.00

1.s.e. Hellig tre konger

Aften- og Musikgudstjeneste

Søndag – 19. januar

10.15*

2.s.e. Hellig tre konger

Søndag – 26. januar

10.15*

3.s.e. Hellig tre konger

Søndag – 2. februar

10.15*

4.s.e. hellig tre konger

Søndag – 9. februar

10.15*

Sidste s. efter hellig tre konger

Søndag – 16. februar

19.00

Septuagesima

Aften- og Musikgudstjeneste

*Gudstjeneste med altergang ved sognepræst Bettina R. Tonnesen

9.00

