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Januar - April 2014

KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Et særkende ved Sogneindsamlingen er de mange
unge indsamlere. 

I 2013 var godt 6.000 af de 19.000 frivillige ind-
samlere børn og unge.

Foto: Martin Schubert
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Døbte

Oskar Walton Jeppesen
Døbt den 17. november 2013
i Houe Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen

Døde og begravede

Bertha Johanne Jørgensen
Lemvig
Død den 30. oktober 2013
Begravet den 2. november
i Houe Kirke
af pastor emeritus Johannes Christoffersen

Jens Kristian Mose
Klinkby
Død den 16. november 2013
Begravet den 22. november
i Houe Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Maren Kirstine Jensen
Lemvig
Død den 13. december 2013
Begravet den 18. december
i Hygum Kirke
af sognepræst Birgitte Krøyer

Niels Kristian Hedegaard
Klinkbyvænget
Død den 26. december 2013
Bisat den 2. januar 2014
i Rom Kirke
af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

Bent Hedegaard
Lemvig
Død den 27. december 2013
Bisat den 2. januar 2014
fra Lemvig kirkegårdskapel
af sognepræst Poul Erik Knudsen

Kirkelige handlinger

Gå med i kampen mod sult
Søndag d. 9. marts 2014 sætter Hove, Hygum og Tørring pastorat igen alle sejl til for at samle
penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der
stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges
begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får kli-
maforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og
afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.
Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev
Etiopien ramt en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende
billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det
nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så
de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.
Det er arbejdet med at give hjælp til selvhjælp Hove, Hygum og Tørring sogne vil støtte ved
Sogneindsamlingen d. 9. marts.
”Vi er med i Sogneindsamlingen igen fordi dagen er en oplagt chance for at samle både unge og
ældre i sognet til en både hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen mod sult, og fordi
Sogneindsamlingen er en rigtig god oplevelse for vores konfirmander. De ser, at det nytter at løfte i
flok, og de har grund til være stolte af deres indsats.”
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede
nu som indsamler hos Lone Nørrum, ln@nissum.dk eller 60666374
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Ingrid Søgård
Tørring
Død den 5. januar 2014
Begravet den 10. januar
i Tørring Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør

Sognenyt – det sker

Bodil Kristensen
Klinkbyvænget
Død den 6. januar 2014
Begravet den 10. januar
i Thyborøn kirke
af sognepræst Robert Enevoldsen

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøder afholdes i menigheds -
lokalet i Alt-i-et kl.19.00:

• 14. januar (uge 3)
• 25. marts (uge 13)
• 20. maj (uge 21)
• 19. august (uge 34)
• 7. oktober (uge 41)
• 25. november (uge 48)

Punkter til dagsordenen skal være formanden i
hænde senest to uger før afholdelse af
menighedsrådsmødet. Dagsorden kan hentes på
hjemmesiden www.hht.nu

BEMÆRK!
Fra den 23. februar er gudstjenestetiderne
ændret, således at højmessen flyttes et kvarter,

fra kl.10.15 til 10.30 (jf. gudstjenestelisten på
bagsiden af kirkebladet) 

Tak!
Anden søndag i advent, den 8.december 2013,
medvirkede årets konfirmander ved gudstje -
nesten i Hove Kirke.
Menighedsrådsmedlem Ejvind D. Nielsen var i
kirke denne dag, og har bagefter skrevet til
kirkebladet om oplevelsen:
”En rigtig god oplevelse, dejlig at se den
frimodighed og ro i optræden med klare og
tydelige stemmer og en god sang. På mange
måder en traditionel gudstjeneste I holdt for os.
Skønt at opleve den måde I samarbejdede med
jeres præst på. Tak for en god oplevelse.”

Børnekor
Går du i 3.-6. klasse? Kan du li’ at synge? 
Hørte du Sigurd Barrett synge og fortælle i
efteråret? Hørte du børnekoret, der var med –
eller måske sang du selv med?

Så kom og vær med til at synge mere sammen
med Sisse Skovbakke. 
Sisse siger, at alle børn kan synge, og hun kan få
alle børn til at ku’ li’ at synge.

Det sker i menighedslokalet i Alt-i-Et i Klinkby
onsdag den 15. og 22. samt 29. januar og 5. fe -
bruar kl. 16.00 – 17.30. 

Den 5. februar medvirker børnekoret ved
lysgudstjenesten i Houe Kirke kl. 17.00.

Søskende, forældre og andre interesserede er
meget velkomne.

Vil du vide mere, så ring til organist Inge Marie
Andersen 53646450 eller Sisse Skovbakke
23474583.
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Babysalmesang

En ny runde babysalmesang begynder tirsdag
den 4. marts kl. 11.00 – 12.30 i Houe Kirke. Vi
slutter tirsdag den 6. maj. Med enkelte pauser,
bl.a. p.g.a. påske bliver det i alt 8 gange. 

Babysalmesang er for børn mellem 2 og 10
måneder sammen med en voksen. Vi synger
enkle sange og salmer, oftest et enkelt vers af
hver, og med sang og bevægelser stimuleres det
lille barn, og kontakten mellem barn og voksen
styrkes. Efter ca. 45 min. med sang, sætter vi os
og får en snak og en lille forfriskning.

Mange der har deltaget udtrykker glæde over
det samvær de har med deres barn, og siger, at
de fortsat synger nogle af sangene for og med
barnet. 

På spørgsmålet: 
Hvad får du og dit barn ud af at gå til ba by -
salmesang?
Svarede mødrene kirkebladets udsendte
reporter:

• Man får en god kontakt til sit barn, mens
man hygger sig og gør noget sammen
med andre og så lære man nogle salmer.

• Man får et glad og stimuleret barn og en
mor der hygger sig.  

• Det er bare kvalitetstid, en times kva li -
tets tid, simpelthen kvalitetstid, hvor man
har det hyggeligt og godt og så er der
også ro og stilhed.

Alle er velkomne, hvad enten man bor i et af de
3 sogne, Houe, Hygum, Tørring eller ej. Det
spiller heller ingen rolle om man har været med

før eller det er første gang man kommer deltager
i forløbet. Det er gratis at gå til babysalmesang.
Der er ingen krav, heller ikke om god sang-
stemme, det er alene kontakten mellem barn og
voksen, der betyder noget.

Babysalmesang ledes af Birgit Mogensen og
Inge Marie Andersen, som begge er organister
og lærere.

29. januar er der konfirmandtræf i Viborg,
hvor ca. 1000 konfirmander fra hele stiftet del -
tager.

5. februar holdes der en kort og glad
lysgudstjeneste (i anledning af kyn-
delmisse) i Houe Kirke kl.17.00, hvor
børnekoret medvirker under ledelse
af Sisse Skovbakke.

2. marts er der indskrivning af mini-konfir-
mander efter Børne- og Familiegudstjenesten
Fastelavn søndag i Tørring Kirke kl.14.00.

9. marts er der Verdensmusikmesse i Tørring
Kirke kl. 10.30,
som optakt til
Lands ind samlingen
for Folkekirkens
Nødhjælp, hører vi
musik som er kom-
met til os udefra,
musik som måske er lidt anderledes end det vi
plejer at høre. Verden er mangfoldig og men-
nesker er forskellige. Og når vi rejser ud i ver-
den bliver det mere tydeligt. Måske forstår vi
ikke sproget eller skikkene, det kan også være at
troen og religionen er anderledes. Måske slår
fattigdom os i møde. 
Men går vi bag om alt det ”anderledes”, er
forskellen alligevel ikke så stor, for de er men-
nesker som os, der har brug for omsorg, venner,
opfyldelse af dagligdagens fornødenheder, og
overalt i verden glæder mennesker sig over en
god historie og dejlig musik. 
Troubadour spiller denne dag musik fra ”den
store verden”. Medvirkende er Erik Sommer på
harmonika og Lene og Aksel Nielsen på hen-
holdsvis klarinet og bas.
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11. marts er der forårsmøde i menighedslokalet
kl.19.30. Vi får besøg af Sognepræst i Staby-
Madum pastorat og Folkekirkens teologiske
rådgiver vedr. Reformationsjubilæet Niels
Henrik Arendt (tidligere biskop over Haderslev
Stift) som vil fortælle om:
Præstationssamfundet og Martin Luther
I 2017 er det 500 år siden en temmelig ukendt
munk og universitetslærer, Martin Luther
bankede 95 'teser' op på kirkedøren til slots -
kirken i Wittenberg i Midttyskland. Han kriti -
serede kirkens praksis med at sælge breve med
syndsforladelse, men også hele tanken om at
mennesket kunne kvalificere sig overfor Gud.
Han håbede at vække en akademisk diskussion. 
Men han vakte meget mere: en folkelig rørelse
og en debat, der bredte sig i alle hjørner af de
nord-europæiske lande. Det blev begyndelsen til
den protestantiske reformation. Foredraget
hand ler om Martin Luthers liv og baggrund,
men også om, hvor aktuelt reformationens bud-
skab er for moderne mennesker, som tror, at
meningen i livet afhænger af, hvad man kan
præstere, kvalificere sig til og udrette – og som
er ved at gå til af stress over det.

6. april er der Aften- og Musikgudstjeneste i
anledning af Maria Bebudelsesdag i Hygum
Kirke kl. 19.00
I de 3 sogne er det blevet lidt en tradition, at
Maria Bebudelsesdag fejres som en aftensangs-
gudstjeneste, en såkaldt vesper. Ud over salmer
og læsninger, som der plejer at være ved en
guds tjeneste, bliver der mere sang ind imellem.
I år bliver det med Lemvig Kammerkor, ledet er
Erling Lindgren. Koret har efterhånden eksi -
steret i mange år og giver tit koncerter over en
stor del af landet. Koret synger sange og salmer
af danske og udenlandske komponister, og
Marias bebudelse, beretningen om englen, der
kommer og fortæller, at hun skal føde Jesus, har
inspireret rigtig mange komponister til at skrive
musik, der passer til den lejlighed. Det bliver et
udvalg af den slags musik koret synger i Hygum
Kirke.

11. april er der livsvandring for konfirmanderne
i Lemvig provsti. Turen, som er på ca.10-12
kilometer, begynder med en kort andagt i
Tørring Kirke kl. 8.15.

13. april er der minikonfirmation, når mini-
konfirmanderne afslutter deres forløb, ved
Børne- og Familiegudstjenesten i Hygum Kirke
kl.14.00

Se billederne 

På hjemmesiden www.hht.nu kan man se
billeder fra den årlige sogneudflugt ’På tur
med kirken’. Sigurd Barrett’s besøg i Hove
kirke. Der er også billeder fra BUSK-guds -
tjenesten og adventsgudstjenesterne, hvor
rigtig mange sognebørn medvirkede. Gå
ikke glip af de levende billeder af Klinkby
Skoles juleafslutning, hvor indskoleningen
betog alle med deres krybbespil.

Kirkebladet redigeres af sognepræsten i
samarbejde med bladudvalget, som består af
Bente Haagensen (Hove), Lise Thomsen
(Hygum) og Ejvind D. Nielsen (Tørring).

Næste kirkeblad udkommer i uge 18 og
dækker frem til og med uge 33.

Deadline er tirsdag den 18. marts 2014
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

Kirkebladet

Niels
Henrik
Arendt
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Onsdag den 22. januar kl.19.30
Bibeltime 
hos familien Jellesmark, Sønderbyvej 42

Fredag den 24. januar kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Fritidsforkynder Vagn Andersen,
Holstebro

Onsdag den 5. februar kl.19.30 
Bibeltime 
hos familien Dam, Klostervej 13

Onsdag den 19. februar kl.19.30
Bibeltime
hos familien Præstholm, Engbjergvej 87

Fredag den 21. februar kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Fritidsforkynder Børge Bækgaard
Pedersen, Herning

Mandag den 3. marts kl.14.00
Kvindestævne
i Lemvig missionshus

Onsdag den 5. marts kl.19.30 
Danmissions forårsmøde 
i Lemvig Kirkehus
Taler: Forstander Lone Primdahl Dolmer,
Farsø Efterskole

Onsdag den 12. marts kl.19.30
Møde i Vandborg Missionshus
Taler: Simon Overgaard

Indre Mission

Sognepræst Iben Tolstrup, 
Præstevej 4, Hove, 7620 Lemvig 
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
e-mail. ito@km.dk

Træffes ikke mandage samt:
Den 3. og 11. samt 17.-31. januar
Den 1.-9. samt 22. og 28. februar 
Den 8. og 14. samt 21.-23. og 28. marts
Den 5.-6. samt 9. og15.-16. april

Der henvises i ovennævnte perioder til 
sognepræst Bettina R. Tonnesen, 
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig 
Tlf. 9782 3590 – e-mail. BRTO@km.dk

Præstegården

Jeanette V. Lundsgaard
Tlf. 2041 6294

Graver

Onsdag den 19. marts kl.19.00
Kredsmøde
i Nørre Nissum Kirke og missionshus 

Fredag den 21. marts kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Præst Hans Åge Mink, Års

Onsdag den 2. april kl.19.30
Bibeltime
hos familien Nielsen, Knakkervej 33

Onsdag den 23. april
Bibeltime
hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19

Læs i næste nummer

– Konfirmander
– Mellem-konfirmander
– Kirkefrokost
– Hørehensynsgudstjeneste

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

Tumlinge møder: (0.-2.kl.)
Onsdage kl. 17-18.30 i FDF-huset 

Pilte, væbner og seniorvæbner
(3.kl. og op)
Onsdage kl. 19-20.30 i FDF-huset 
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Lokalarkivet fortæller

Det blev efter reces af 1643 påbudt alle kirkeværger (ejere) at opføre et fattighus og lade opsætte en
fattigblok uden for, hvor sognefolkene kunne lægge deres frivillige almisser til de fattige. Det var
derfor praktisk at opføre fattighuset ved kirken, hvor beboerne kom til gudstjeneste.
Senere blev det fastslået, at de nødstedte og fattiges forhold var en sag for sognet og 1803 kom en
lov med essensen: ’Det paahviler ethvert Sogn at forsørge de fattige, som er født i Sognet’
Nu var hjælpen til de fattige altså tvang, sognefolkene skulle betale, hvorfor der i sognene efter loven
blev oprettet en kommission med præsten og de betydeligste mænd i sognet i spidsen til at forestå
fattigvæsenet. Indtægterne blev pålignet (skat) beboerne og tildelt de fattige efter kommissionens
vurdering. Modtagerne af fattighjælp kunne bo i fattighuset, men på grund af pladsmangel boede de
fleste som indsiddere (lejere) rundt i sognet, hvor de modtog den sparsomme hjælp til livets
opretholdelse. Ved oprettelsen af kommuner 1841 fik disse ansvaret for fattigvæsenets økonomi og
organisation.

Tegning af Hygum kirke ca. 1870 med sognets fattighus beliggende i diget, så der var adgang fra
kirkegården. Ved folketællingen i 1870 boede undertegnede familie i fattiggården:
”Jens Peter Madsen 37 Gift Huusfader Almisselem her i Sognet 
Ane Dorthea f. Madsen 35 Gift Huusmoder Sønder ?? Sogn, Ringkjøbing Amt 
Poul Martinus Madsen 10 Ugift deres Barn Bøvling Sogn, Ringkjøbing Amt 
Poul Christian Madsen 7 Ugift deres Barn Naur Sogn, Ringkjøbing Amt 
Peder Andreas Madsen under 1 Aar Ugift deres Barn her i Sognet 
Mads Christensen 80 Enkemand Huusfaders Fader Almisselem Lomborg Sogn, Ringkjøbing Amt”

Hygum-Hove Kommune byggede 1872 Fattiggaard i Hove, hvorfor huset nogle år senere blev ned-
lagt som fattighus og omdannet til stald m.m. Det blev nedrevet ca. 1974.

Billedet er tegnet af Gustav Møller (1826-84), hvis broder en tid var præst på Harboøre, hvorfor han
ofte besøgte egnen. Billedet befinder sig i privateje hos et barnebarn af forhenværende lærer i Hygum
Christian Jensen.



Gudstjenester

Søndag – 26. januar
3.s.e. Hellig 3 Konger

Søndag – 2. februar
4.s.e. Hellig 3 Konger

Onsdag – 5. februar

Søndag – 9. februar
Sidste s.e. hellig 3 Konger

Søndag – 16. februar
Septuagesima

Søndag – 23. februar
Seksagesima

Søndag – 2. marts
Fastelavn

Søndag – 9. marts
1.s.i fasten

Søndag – 16. marts
2.s.i fasten

Søndag – 23. marts
3.s.i fasten

Søndag – 30. marts
Midfaste

Søndag – 6. april
Maria bebudelse

Fredag – 11. april

Søndag – 13. april
Palmesøndag

Torsdag – 17. april
Skærtorsdag

Fredag – 18. april
Langfredag

Søndag – 20. april
Påskemorgen

Mandag – 21. april

Søndag – 27. april
1.s.e. påske

HOVE HYGUM TØRRING

10.15*

17.00*
Lys-gudstjeneste m.børnekor

19.00
Aften- og Musikgudstjeneste

10.30

10.30

14.00
Børne- og Familiegudstjeneste

9.00

10.30* 19.00*
Vesper m. Lemvig kammerkor

14.00
Børne- Familiegudstjeneste

19.00

9.00

20.30

10.30 9.00

10.30
Festgudstjeneste

9.00

9.00

10.15*

10.15*

9.00

10.30
VerdensMusikMesse

8.15
Livsvandring m. konfirmander

10.30

10.30 14.00
Børne- og Familiegudstjeneste

10.30*

*Gudstjeneste med altergang ved sognepræst Bettina R. Tonnesen

OBS! Gudstjenestetiderne findes også i Lokalavisen og på hjemmesiden 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.

Klinkby bo- og dagcenter

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen onsdag den 26. februar,
26. marts og 30. april alle dage kl.14.30.


