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Hove - Hygum - Tørring

Konfirmationer
i foråret 2014
Hygum kirke den 16. maj kl. 9.00
Emilie Krogsgaard Eriksen, Houdamvej 31
Jeppe Munksgaard Nygaard, Løgbjergvej 6
Emma Tvistholm Sørensen, Skærtoft 7
Lærke Simonsen Trillingsgaard, Klostervej 29
Tørring kirke den 16. maj kl. 11.00
Benjamin Kjær Søvndal Gransgaard,
Gjelleroddevej 11
Frederik Oskar G. Henriksen, Blåbjergvej 1
Maja Rønn Hyldgaard, Gjelleroddevej 14
Daniel Klemmen Kristensen, Lemvigvej 74
Melissa Amalie Melin, Vibevej 11
Tobias Bek Pedersen, Houlindvej 55
Jesper Dyrberg Thomassen, Lemvigvej 87

April - August 2014

Hove kirke den 18. maj kl. 10.00
Nicklas i Dali, Toelbjergvej 5
Nicklas Mejdahl Dyring, Kirkebyvej 9
Frederik Toelberg Jensen, Vandborgvej 25
Niklas Svendsgaard Jensen, Bonnet Mosevej 24
Rasmus Husum Munksgaard, Thyborønvej 12
Ole Houmaa Snejbjerg, Højlandvej 7
Aksel Lind Vejbæk, Præstevej 1

Klumme v. sogne- og ungdomspræst Iben Tolstrup
Dette nummer af kirkebladet står i konfirmationernes tegn. Du kan blandt andet læse om konfirmation i gamle dage, om hvem der skal konfirmeres i foråret i Hove, Hygum og Tørring kirker, om skolereformens indflydelse på konfirmationsforberedelsen og om indskrivning af kommende konfirmander.
Vidste du, at man ikke altid har haft konfirmation i Danmark. Med reformationen (1536), afskaffede vor kirkefader Martin Luther i første omgang konfirmationen, da den teologisk set er uden nødvendighed for frelsen. Men siden (1736) tog man dog konfirmationen tilbage, da den kunne tjene
som nyttig kirkeskik for mennesker. De sidste 138 år har konfirmationen ikke haft nogen juridisk
betydning i Danmark.
Igennem alle århundrede har konfirmationen været med til både folkeligt, kirkeligt og i perioder
også juridisk til at markerer forvandlingen fra at være en umyndig person til at blive et myndigt menneske, der både kan og skal tage vare på sig selv og andre mennesker. Denne forvandling sker ikke
over en nat, men er en del af en naturlig proces, som sker i teenageårene.
Det giver god mening at markere de vigtige overgange i livet. Konfirmationen er en folkelig-kirkelig begivenhed på linje med bryllup og begravelser. Når livsgrundlaget ændre sig, er det vigtigt at
vide at man er en del af noget større, og at man har både Guds og menneskers velsignelse, til at leve
det liv som ligger og venter på én forude.
Med den høje procentdel af unge, der vælger konfirmation, står vi samtidig kirkelig set med en af
de mest afgørende og værdifulde traditionsformer for kristendomsformidling, vi har. Det er i mere
end en forstand en nyttig kirkeskik, som bør tages alvorligt.
Nu om dage kan alle blive konfirmeret, når man er døbt og har gået til konfirmationsforberedelse og
er blevet fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenestens indhold.
Mange forbinder konfirmationsforberedelse med udenadslære og gentagelser i det uendelige. Men,
nu-til-dags, er der meget lidt skolestue og terperi over konfirmationsforberedelsen. Når man ’går til
præst’, er det vigtigt at man er åben og nysgerrig. Her kan man f.eks. lærer sin præst lidt bedre at
kende, og måske også sig selv. Oplysning, samtale og fortrolighed er nogle af nøgleordene. Når det
går som det skal, er det konfirmanderne, der stiller spørgsmålene. Svarene findes i Bibelens mange
fortællinger.
Sogne- og Ungdomspræst Iben Tolstrup

Lokalarkivet fortæller
v. Ib Noe

Konfirmationen blev indført ved forordning af
13.januar 1736 – her hedder det bl.a.:
”Børnenes Confirmation skal være en almindelig pligt, som alle Børn i Menigheden, ingen
undtaget, skal nødvendig være bunden til. Ingen
Børn må til Confirmation antages, med mindre
de tilforn ere holdte til skole og underviste i de
nødvendigste Christensdoms Stykker.”
Konfirmation var således en tvungen ceremoni,
hvilket varede til 1857.
Konfirmander i Hygum-Hove for 60 år siden
den 11. april 1954.
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Stående fra venstre: Karl Richard Jensen, Ny Snabe, Præsteparret
Bitsch, Jens Erik Pasgaard, Pasgaard, Karl Lønberg Pedersen,
Tørringhuse, Tage Skov, Simonsbjerg, ukendt, Poul Søgaard
Andersen, Blaabjerg
Siddende fra venstre: Nina Mose, Smedsgaard, Ane Sofie Skov,
Ellemosevej 14, Hanne Bjerg, Tørringhuse, Jytte Simonsen,
Klinkby, Elly Jensen, Over Kirkeby, Sara Eriksen, Hove Skole

Nyt fra menighedsrådet
Velkommen til ny medarbejder!
Carl Erik Krarup er i efteråret blevet ansat som
gravermedhjælper ved vore 3 kirker. Fra menighedsrådet skal der lyde en varm velkomst til
vores nye medarbejder.
Carl Erik hvem? vil nogen måske så sige. Ja
Kalle omme fra Stigårdvej. Født og opvokset
samme sted. Kendt som Falckmand gennem
mange år. Tidligere leder i FDF også igennem
en lang årrække. Forhenværende medlem af og
formand for Houe menighedsråd. Han har haft
tre drenge på Klinkby skole. Ja, de fleste af os
kender ham jo rigtig godt i forvejen, så helt ny
er han jo ikke på den måde.
Velkommen skal du være. Vi håber alle, at du
må finde dig rigtig godt til rette som en del af
vores graverteam.
På menighedsrådets vegne
Anders Mejdahl
Som en lille tilføjelse kan vi fortælle, at vore 2
gravermedhjælpere, Kalle og Hanne, oftest vil
befinde sig på Hygum eller Tørring kirkegård,
mens Jeanette, vores graver, hovedsageligt vil
være at finde på kirkegården i Houe.
Sogneindsamlingen slog nye rekorder.
Søndag den 9. marts blev der indsamlet 7.490,kr. til Folkekirkens Nødhjælp.
Det var en dejlig dag som gav et flot resultat.
Tak til alle, der bidrog!
Nye tider?
Den kendte konfirmationsforberedelse, med 2
sammenhængende lektioner fra morgenstunden,
er måske på vej til at blive ændret.
Som det sikkert er kirkebladets læsere bekendt,
har vi ikke længere 7. klasse på Klinkby skole.
Det, at de unge mennesker nu går i skole på
Christinelystskolen i Lemvig, er i sig selv ikke
nogen hindring for, at konfirmationsforberedelsen kan fortsætte som hidtil.
Den nye folkeskolereform kan derimod være
medvirkende årsag til, at der nu bliver vendt op
og ned på konfirmationsforberedelsen. I reformen er præstens undervisning ikke medregnet i
de 35 timer, som 7. klasseeleverne skal have
ugentligt efter sommerferien. Dog udtaler
undervisningsministeriet, at konfirmationsfor-

beredelsen almindeligvis skal kunne foregå
inden for normal skoletid, altså mellem 8 og 16.
Fra Christinelystskolen har skolebestyrelse og
skoleleder meldt ud, at præstens undervisning af
konfirmander kan foregå på 2 hele skoledage og
ellers fra kl. 15 – 16. I praksis vil det betyde, at
der skal holde en bus parat, når der ringer ud kl.
15.00. Eleverne skal så gå direkte i bussen og
køre til Menighedslokalet i Houe, hvor de skal
være parate til undervisning kl. 15.15. Der kan
så gennemføres én lektion inden kl. 16.00, hvor
de skal have fri. Denne praksis skal gennemføres 2 gange om ugen en del uger, for at nå op
på de 48 til 56 lektioner, som konfirmationsforberedelsen skal omfatte. Det finder vi ikke
særligt optimalt, hvis der skal gives plads til fordybelse og refleksion.
Som menighedsråd og forældre til kommende
konfirmander, vil vi gerne opfordre til, at skolebestyrelse og skoleleder sammen med
præsterne, får planlagt nogle spændende forløbet omkring konfirmationsforberedelsen. At
man evt. tænker en variation ind i undervisningen, med vekselvirkning mellem enkeltlektioner, dobbeltlektioner og hele dage. Måske også
små pauser i undervisningsforløbet, som skolen
så kan udnytte til anden undervisning osv. Først
og fremmest ønsker vi, at det sker i et tæt samarbejde, hvor der udvises gensidig forståelse og
respekt mellem skole og kirke, så vi bliver hinandens medspillere om at skabe gode læringsrammer.
På menighedsrådets vegne
Anders Mejdahl

Menighedsrådsmøder:
Menighedsrådsmøder afholdes i
menighedslokalet i Alt-i-et kl.19.00:
• 20. maj (uge 21)
• 19. august (uge 34)
• 7. oktober (uge 41)
• 25. november (uge 48)
Punkter til dagsordenen skal være formand
Anders Mejdahl i hænde senest to uger før
afholdelse af menighedsrådsmødet. Dagsorden kan hentes på hjemmesiden
www.hht.nu
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Kirkelige handlinger
Døbte
Mads Fuglsang Birch
Døbt den 30. marts 2014
i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Alberte Bjerg Larsen
Døbt den 6. april 2014
i Houe Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen
Louisa Rud Bundgaard
&
Liva Rud Bundgaard
Døbt den 6. april 2014
i Houe Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen
Døde og begravede
Hilda Emtkjær
Solgården
Død den 15. februar 2014
Bisat den 21. februar
fra Lemvig kirkegårdskapel
af sognepræst Birgitte Krøyer
Urne nedsat på Hove kirkegård
’Eva Damgaard’
Solgården
Død den 16. marts 2014
Bisat den 19. marts
i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Anna Laursen Røn Jensen
Solgården
Død den 23. marts 2014
Begravet den 29. marts
i Hove Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør
David Davidsen Agger
Tørringhuse
Død den 23. marts 2014
Bisat den 29 marts
fra valgmenighedskirken
af valgmenighedspræst Signe Paludan
Urne nedsat på Hygum Kirkegård
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Læs i næste nummer om:
• Bispevalget
• Pilgrim vest arrangerer Jubilæumstur fra
Hygum Kirke lørdag den 23. august
• Indskrivning af konfirmander 2014-15
• På tur med Kirken 17. september 2014.
I år begynder turen i Hygum Kirke med morgenandagt ved vor præst. Derefter skal vi
høre om ”fra Hygum Missionshus til Hygum
Kunstmuseum”. Det gør vi i kirken, hvor der
er teleslynge. Vi har fået Lisbeth Hermansen
til at fortælle om hendes skøre idé og hun vil
også vise os rundt en kort tur i museet.
Frokosten bliver i Thyborøn. Der forhandles
om spisested, men glæd Jer blot.
Efter frokosten kører vi igen gennem landskabet og videre til Vestersø, det afvandede
område, som ligger mellem Tørring og
Hygum. Her har vi i bussen en lokal guide,
som fortæller os historien om afvanding og til
landbrugsjord - og måske tilbage igen tilbage
til sø.
Eftermiddagskaffen skal vi nyde på
Ryletorre. Vi har aftalt, at vi kan drikke kaffe
i en privat have, hvor der både er terrasse og
en garage (hvis det skulle regne) og der vil
være mulighed for en gåtur til den yderste
planet på Planetstien eller blot nyde snakken
og hinanden over kaffen. Måske kører bussen
os alle helt ud til den yderste planet i
Verdensrummet.
Turen varer fra kl. 10,00 – 16,30/17,00. Pris
100 kr., som dækker frokosten. Drikkevarer
er for egen regning. Nærmere program vil
blive fremlagt i kirkerne i god tid inden turen.
Tilmelding til Lise Thomsen på tlf.:
97836229
Eller på mail: lise.thomsen@hygum-lemvig.dk
M.v.h. og på gensyn
Alice Lorentsen, Ejvind Nielsen og
Lise Thomsen
• Tre forskellige høstgudstjenester
• Efterårsmøde med Naser Kadher den 2.
oktober
• Sangaften fra højskolesangbogen m. Erik
Sommer den 27. oktober
• Halloween og
Alle helgen

Skolereform og konfirmandforberedelse
Efter sommerferien, begynder de nye konfirmander. De fleste går i 7.klasse på Christinelystskolen.
Skoleledelsen på Christinelystskolen har besluttet at konfirmanderne kan ’gå til præst’ torsdage efter
kl.15.00. Vi er fem præster, som skal deles om alle konfirmanderne. Tilsammen dækker de fem
præster Lemvig-Heldum, Lomborg-Rom, Dybe-Ramme, Vandborg-Ferring, Fjaltring-Trans og
Hove-Hygum-Tørring sogne. Man skal ’gå til præst’ dér, hvor man skal konfirmeres og som tommelfingerregel skal man konfirmeres i det sogn man bor i.
Konfirmandforberedelsen i Hove-Hygum-Tørring sogne begynder torsdag den 14. august kl.15.1516.00 i menighedslokalet i Alt-i-et. Menighedsrådet sætter en bus ind fra Christinelystskolen til
menighedslokalet, og konfirmanderne må selv finde hjem efter kl.16.00. Nuværende elever i 6. klasse på Klinkby Skole vil blive kontaktet af mig før sommerferien vedr. indskrivning mm. Øvrige, som
gerne vil konfirmeres i Hove-Hygum-Tørring i foråret 2015 bedes kontakte mig direkte på
ITO@km.dk.
Sognepræst Iben Tolstrup

Den nye folkeskole
Den 1. august 2014 træder måske den største reform af folkeskolen nogensinde i kraft. Det betyder
ændringer af skoledagens form og indhold for såvel elever som lærere og pædagoger. Elever i 7. - 9.
klasse skal nu være i skole hver dag fra kl. 8.00 - 15.00. I dette tidsrum skal de have fagdelt undervisning, understøttende undervisning og selvfølgelig også pauser. Understøttende undervisning er et
nyt begreb i folkeskolen. Det dækker over en række forskellige aktiviteter, der kan være forskellige
fra skole til skole, men det er dog et krav, at lektiehjælp og motion skal være en del af den understøttende undervisning.
Konfirmationsforberedelse efter skolereformen
På Christinelystskolen har det gennem mange år været en tradition, at konfirmationsforberedelsen
var lagt fra morgenen af på en eller to almindelige skoledage. Vores 7. klasser kunne så efterfølgende alligevel nå deres vejledende timetal, også selv om 7. klasse på den måde fik lidt flere ugentlige
timer end både 8. og 9. klasse. Med reformen er dette ikke længere en mulighed. I Lemvig Kommune
er det besluttet, at skoleelever i 7. klasse skal have en skoledag fra 8. - 15. Det skyldes de vejledende timetal efter reformen og det faktum, at der skal tilbydes fælles transport af et stort antal elever
indenfor kommunens grænser.
Efter et forhandlingsmøde mellem provsten og repræsentanter fra Fagrådet for Skoler er der opnået
enighed om, at maksimalt 28 lektioner kan lægges i skoletiden, og at disse maksimalt kan placeres
på 4 hele skoledage, men det overlades til en lokal aftale mellem skole og præster, hvordan man vil
tilrettelægge sin undervisning. Det gøres samtidig klart, at det er skolebestyrelsen og skolelederen,
der træffer den endelige afgørelse.
Skolebestyrelsen ved Christinelystskolen har drøftet disse nye vilkår på sit møde den 24. februar
2014 og besluttet, at man fremover vil tilbyde to hele dage til konfirmationsforberedelse i skoletiden. Der har den 13. marts været afholdt møde med de lokale præster om en konkret udmøntning af
denne beslutning, men alle brikker er endnu ikke faldet på plads. Vi har gennem årene haft et godt
og frugtbart samarbejde med vores lokale kirker, som vi håber kan fortsætte på trods af de nye vilkår, der nu vil være for konfirmationsforberedelsen i vores skoledistrikt.
Med venlig hilsen
Jens Pedersen
Skoleleder
Christinelystskolen i Lemvig
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Sognenyt – det sker
2. pinsedag, søndag den 9. juni, er der ingen
gudstjeneste i Hove, Hygum og Tørring Kirker.
I stedet opfordres alle til at tage til fælles-friluftsgudstjeneste – for hele familien! kl. 10.30
i Lystanlægget, Strandvejen, Lemvig.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise
sin medbragte mad, mens Magiske Bobo og Mr.
B. Allon gøgler for os.
Arrangører: Lemvig, Heldum, Nørlem, Hove,
Hygum, Tørring, Gudum, Fabjerg og
Nørre Nissum sogne

lem-konfirmandweekenden falder sammen med
sommerens kirkefrokost. I mange år har vi holdt
kirkefrokost i et telt, som blev slået op uden for
kirken; men i år går vi over og spiser i menighedslokalet i Alt-i-et, efter gudstjenesten. Tag
bare hele familien, venner og naboer, det plejer
at være rigtig hyggeligt og maden er altid god.
Gudstjenesten den 22. juni er en helt almindelig
gudstjeneste. Men der er det specielle ved gudstjenesten at den også henvender sig til mennesker med nedsat hørelse. Ud over teleslynge vil
hele gudstjenesten være tekstet og det er landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov
Johansen, der prædiker klart og tydeligt (det har
den fordel at jeg har meget bedre tid til at være
med på mellem-konfirmandweekenden).
Weekendens tema: Der er plads til alle, bare
kom og vær med!

21. – 22. juni er der mellemkonfirmand, hørehensynsgudstjeneste og kirkefrokost
Sidste år, gav mini-konfirmanderne mig en idé.
De ville gerne have, at der skete noget imellem
mini-konfirmand-undervisningen for 3.klassetrin og konfirmandforberedelsen for 7. klassetrin, for der var meget de gerne ville høre mere
om, så de syntes at fire år var al for lang tid at
vente på at mødes igen.
Menighedsrådet bakker 100% op om ønsket, og
allerede i år kan de første mellem-konfirmander
begynde. Alle der går i 5. klasse på Klinkby
Skole kan blive mellem-konfirmander. Det er
gratis at deltage, men man skal medbringe sovepose, liggeunderlag, pude og tandbørste. Så sørger menighedsrådet for resten.
Planen er at vi sammen skal, hygge, opleve og
udforske – og sove i Hove Kirke – fra lørdag den
21. juni til søndag den 22. juni. Vi mødes lørdag
kl.14.00 i menighedslokalet i Alt-i-et. Søndag
morgen står vi op og gør kirken klar til gudstjeneste og kirkefrokost i menighedslokalet, hvor
familierne selvfølgelig er mere end velkomne til
at deltage og se hvad vi har lavet.
Mellem-konfirmandweekenden er lagt tredje
weekend i juni: som er efter dyrskue og Haze og
før sommerferien begynder. Det betyder at mel6

Af hensyn til forplejning er det dog nødvendigt
med tilmelding til sognepræst Iben Tolstrup på
e-mail: ito@km.dk
Sognepræst Iben Tolstrup

Graver
Jeanette V. Lundsgaard
Tlf. 2041 6294

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 3; 9; 17. samt 22.-23. og 26.-27. og
29.-31. maj
Den 1.-12. og 14; 20. samt 24.-30. juni
Den 5; 12. og 18. samt 26.-28. juli
Den 1; 3; 9; 15. og 23. samt 29. august
Der henvises i ovennævnte perioder til
sognepræst Bettina R. Tonnesen,
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 3590 – e-mail. BRTO@km.dk

Indre Mission

Klinkby FDF – 2014
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Fredag den 2. maj kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Missionær Heri Elttør, Aulum
Onsdag den 7. maj kl.19.30
Bibeltime
hos fam. Præstholm, Engbjergvej 87
Onsdag den 21. maj kl.19.30
Møde i Vandborg Missionshus
Taler: Sognepræst Robert Enevoldsen,
Thyborøn
Fredag den 30. maj kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Fritidsforkynder Jørn Steengaard,
Videbæk
Torsdag den 12. juni til onsdag den 18. juni
Teltmøder i Harboøre, Langerhuse
Onsdag den 25. juni kl.19.30
Bibeltime
hos Ejvind D. Nielsen, Houlindvej 13

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

Tumlinge møder (0. – 2. kl.)
Onsdag d. 23. april kl. 17-18.30
Onsdag d. 30. april kl. 17-18.30
Onsdag d. 7. maj kl. 17-18.30
Onsdag d. 14. maj kl. 17-18.30
Onsdag d. 21. maj kl. 17-18.30
Onsdag d. 28. maj kl. 17-18.30
Kr. Himmelfartsferie
Onsdag d. 4. juni kl. 17-18.30
Onsdag d. 11. juni kl. 17-18.30: Oprykning
Lørdag d. 14. juni: Jyllands Park zoo
Onsdag d. 18. juni kl. 17-18.30: Oprykning
Lørdag d. 21. juni: Cykelrally
Uge 28: Sommerlejr på Sletten d. 6.-11. juli
(2 overnatninger)
Pilte (3. – 4. kl.) og Væbner (5. – 6. kl.)
Onsdag d. 23. april kl. 19-20.30
Fredag / Lørdag d. 25.-26. april:
Bål og Ballade for pilte
Onsdag d. 30. april kl. 19-20.30
Onsdag d. 7. maj kl. 19-20.30
Lørdag d. 10.-11. maj:
Bålmadsfestival for seniorer og ledere
Onsdag d. 14. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 21. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 28. maj – søndag d. 1. juni:
VM i København
Onsdag d. 4. juni kl. 19-20.30
Onsdag d. 11. juni kl. 19-20.30: Oprykning
Lørdag d. 14. juni: Jyllands Park zoo
Onsdag d. 18. juni kl. 19-20.30: Oprykning
Lørdag d. 21. juni: Cykelrally
Uge 28: Sommerlejr på Sletten d. 6.-11. juli
Følg os på www.FDF.dk/Klinkby eller facebook: FDF Klinkby- kendt for gode oplevelser

Næste kirkeblad udkommer i uge 33 og dækker
frem til og med uge 45.
Deadline er tirsdag den 15. juli 2014
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.
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Klinkby bo- og dagcenter
Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen onsdag den 30. april kl.14.30 og
onsdag den 28. maj kl.14.30. Der ingen plejehjemsgudstjenester i juni og juli. Efter sommerferien er første plejehjemsgudstjeneste onsdag den 27. august kl.14.30. Gudstjenesterne er tilrettelagt
med særlig hensyn til plejehjemmets brugere. Alle er hjertelig velkomne!

Gudstjenester
HOVE
Søndag – 27. april

HYGUM

TØRRING

10.30

9.00

9.00

1.s.e. påske

Tirsdag – 29. april

17.00
Baby-salmesang

Søndag – 4. maj
2.s.e. påske

Søndag – 11. maj
3.s.e. påske

10.30

9.00

Fredag – 16. maj

9.00

11.00

Store bededag

Konfirmation

Konfirmation

Søndag – 18. maj
4.s.e. påske

10.00
Konfirmation

Søndag – 25. maj

9.00

5.s.e. påske

Torsdag – 29. maj

10.30*

Kristi himmelfarts dag

Søndag – 1. juni
6.s.e. påske

10.30*

Pinsedag – 8. juni
Anden pinsedag – 9. juni

10.30*
10.30

10.30

10.30

Friluftsgudstjeneste i anlægget

Friluftsgudstjeneste i anlægget

Friluftsgudstjeneste i anlægget

Søndag – 15. juni

9.00

Trinitatis søndag

Søndag – 22. juni
1.s.e. trinitatis

10.30
Kirkefrokost

Søndag – 29. juni

10.30*

2.s.e. trinitatis

Søndag – 6. juli

9.00

3.s.e. trinitatis

Søndag – 13. juli
4.s.e. trinitatis

9.00

Søndag – 20. juli

9.00

5.s.e. trinitatis

Søndag – 27. juli

10.30*

6.s.e. trinitatis

Søndag – 3. august
7.s.e. trinitatis

Søndag – 10. august
8.s.e. trinitatis

10.30*
9.00

Søndag – 17. august
9.s.e. trinitatis

*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.

9.00

