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Mennesket er som en refleksbrik
Vidste du at man kan sammenligne et menneske med en lille grå refleksbrik. Det er ikke meget i sig
selv, men når Guds kraft rammer, er det ikke den lille grå brik man ser, men noget helt andet, så ser
man et kraftigt lys. Et lys, som med al tydelighed viser, at her (midt i mørket) går et menneske. Det
koster ingen energi. Mennesket bruger ingen kræfter på at lyse. Alt hvad mennesket, er at sende det
lys videre, som man selv blevet ramt af. På den måde kan man uforskyldt komme til at lyse op i mør-
ket, og vidne om Guds tilstedeværelse i livet. 

Det er en kendt sag, at refleksbrikken, kan i redde menneskeliv. Da Jesus vandrede på jorden, var han
som sådan en lille refleksbrik – et menneske. Alt hvad han sagde og gjorde, reflekterede Gud vilje.
Jesus var mere end det, meget mere end et lysende eksempel. Jesus var Kristus, han var Guds søn,
Guds udtrykte billede i verden. Jesus, var sand Gud, han kunne lyse af sig selv.  I ham var liv og livet
var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Joh.1,4-5). Gennem Jesu ord
og gerninger åbenbarede Gud sig i verden, ved at Jesus lyste op, så vi kunne få øje på Gud, midt i
mørket. På den måde blev Gud selv som en refleksbrik. Egentlig handler det slet ikke om lys, men
om en anden slags pulserende energi.

Udgangspunktet er at vi tør lytte. Rette vores opmærksomhed mod de ord, den kraft, der er rette mod
os og tage imod den gode energi, der flyder mod os. I dybeste forstand at reflektere over det, der
siges til os, reflektere Ordet, det Gud har på hjerte. Så vi tør modtage velsignelsen, virkelig være vel-
signede, når den lyser på os.
Når vi lytter, bliver Ordet til i vor hjerter. Så kan det ske at det bliver en naturlig del af os, og på den
måde træder vi ind i Jesu umiddelbare og ukomplicerede forhold til Gud. Ordet bliver så nødvendigt,
at man begynder at orientere sin tilværelse ud fra Guds Ord, som siger til dig: Du er Guds elskede
barn, du skal elske dig selv og din næste, ligesom Gud elsker dig.  
Da kan det ske at den sande menneskelighed forløses. I samtalen, forløses vi, allerede i dette liv, når
vi selv tør sætter ord på, tale om Gud og med Gud. Helt konkret udfolder det sig i den kristnes from-
hedsliv. Det vil sige de øjeblikke, hvor vi retter vores opmærksomhed mod Gud: ved at læse i bibe-
len, ved morgen og aftenbønner, ved gudstjenestefejring, ved at forundres og glædes over naturen,
Guds skaberværk – og mange andre ting.

Jesus-bønnen
Jesus bønnen, er en oldgammel om meget konkret fromhedsøvelse. Den er blevet kaldt hjertets uop-
hørlige bøn og forstås da som en opfyldelse af bibelens formaninger til at elske Gud af hele sit hjer-
te, sjæl og sind; eller til at blive i Kristus, ligesom han bliver i os. Bønnens ord lyd er: Herre Jesus
Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig synder! Eller lidt forkortet: Herre Jesus Kristus, forbarm
dig over mig! Eller blot: Jesus 
Ofte kædes bønnen sammen med åndedrættet, mens opmærksomheden samles i hjertet. Der findes
ikke en bestemt teknik, det vigtigste er at fastholde opmærksomheden på Jesus. Ordet kan udtales
eller tænkes. Bønnen bedes i overensstemmelse med åndedrættet. Under indånding tænker man:
Herre Jesus Kristus, Guds søn! Og under udåndingen tænker man: Forbarm dig over mig. På den
måde understøtter åndedrættet bønnens indhold: Hvor Jesus bliver Herre flygter synden, dvs alt det
der gør vort hjerte delt og blokerer i forhold til den sande kærlighed (Gud). Han bliver større (når jeg
ånder ind) og jeg mindre (når jeg ånder ud) slipper jeg mig selv, alt det i mig der søger sit eget.
Jesusbønnen kan bedes overalt og på ethvert sted. Men for den der begynder at bruge den, kan det
være en fordel at sætte en bestemt tid og/eller et bestemt sted til side for påkaldelsen af Jesus.
Hvilken legemlig stilling, man inddrager er uvæsentligt: gå, sidde, ligge, knæle. Den bedste er at
kroppen, har størst mulig fysisk ro og man kan koncentrere sig (indre samling)
Man behøver i øvrigt ikke at anstrenge sig eller tvinge sig selv til at gentage bønnen i en uendelig
strøm. Det er bedre at lade påkaldelsen hvile ud i sekunders eller i minutters stille opmærksomhed

Klumme
uddrag af prædiken v. sogne- og ungdomspræst Iben Tolstrup
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Ægteviede
Hanne Jellesmark & Janus Hermann Nielsen
19.april 2014 i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Bjørn Rasmussen & Jacob Krag Christiansen
26.juli 2014 i Tørring
af sognepræst Iben Tolstrup

Anne Myrup Munk & Kasper Green
Krejberg
02.august i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Døde & begravede
Birthe Damgaard Viborg
Bonnet
Død den 21. april 2014
Bisat den 29.april
fra Houe Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Urnen nedsat på Houe Kirkegård

Ole Urup Kristensen
Klinkby
Død den 16. maj 2014
Begravet den 23. maj
i Lemvig Valgmenighedskirke og på Houe
Kirkegård
af valgmenighedspræst Signe Paludan

Ove Krejberg
Fredericia
Død den 18. juni 2014
Bisat den 24. juni
fra Tørring Kirke
af pastor emeritus Poul lilleør
Urnen nedsat på Lem Sydsogns Kirkegård

Kirkelige handlinger

eller vågenhed. Når man har fået kontakt med Jesus ved at kalde på ham med hans navn, er der ingen
grund til at blive ved med at kalde. Nu gælder det om at være sammen. Når man mister opmærk-
somheden, kan man gentage hans navn, som en bekræftelse på hans nærvær. 
Jesusbønnen er god at have med ud i hverdagen. Den er at praktisere Jesu-nærvær, når vi er blandt
andre mennesker, er i færd med vort arbejde, færdes i naturen eller hviler. Jesu-bønnen kan blive os
en hjælp til at leve vort liv opmærksomme på Gud. Vi bliver Kristus bærere, for han bor ved troen i
vore hjerter, og vi bliver opmærksomme på ham i vore medmennesker, vi erkender hans præg på
skabningen.  
Helt konkret: sæt dig i en god stol. Bed Guds Ånd være med dig i meditationen: Kom, Gud
Helligånd, og led min bøn i Jesu navn, så at han må bo i mit hjerte. Find et roligt åndedræt. Udtal
derpå Jesusbønnen tre gange, i dens lange eller korte form, alt efter åndedræt. Hvil i Guds nærhed.

Menighedsrådsmøder afholdes i
menighedslokalet i Alt-i-et kl.19.00:
• 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. Dags -
orden kan hentes på hjemmesiden
www.hht.nu

Nyt fra menighedsrådet

Jenny Karen Marie Jensen
Solgården/Søparken
Død den 21. juni 2014
Begravet den 28. juni
i Hygum Kirke og Kirkegård
af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

Anne Mette Østerby Pedersen
Eskebæk
Død den 21. juli 2014
Bisat den 26. juli 
i Tørring Kirke
Urnen nedsat på Tørring kirkegård

Mette Kristine Haagensen
Houe
Død den 03.august 2014
Begravet den 08.august
i Houe Kirke
Af sognepræst Iben Tolstrup
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Sognenyt – det sker . . .

”Den der synger er aldrig alene”
Sammen med Erik Sommer er man i godt sel-
skab. Han kan finde de gode sange og har en
historie at fortælle om dem, når han kommer til
Klinkby den 27. oktober.  Og uden tvivl bringer
han også nogle af sine egne sange med. Aftenen
finder sted i menighedslokalet i Alt-i-Et, og alle
er velkomne. Der er gratis adgang, man betaler
for kaffen. Menighedsrådet ved kirkerne vil
gerne invitere til et fællesskab om de mange
gode sange og salmer, som findes i salmebog og
højskolesangbog, og er derfor med i det lands-
dækkende initiativ ”Spil Dansk”, hvor man kan
høre og spille og synge dansk musik rundt
omkring i landet. Kom og brug din stemme
sammen med andre og gå glad hjem!

Børn, musik og
bevægelse
- hører uløseligt sam-
men. De fleste forældre
synger spontant for og
med deres små børn.
Det skaber tryghed og
nærvær – og sang og
bevægelse udvikler bør-
nenes sanser og moto-
rik. 

Babysalmesang i Houe Kirke
Vores salmebog indeholder mange salmer, som
forældre gerne synger, og børn gerne lytter til og
efterhånden lærer. Derfor er babysalmesang ble-
vet populært i mange kirker – også her i Houe-
Hygum-Tørring, hvor i alt 12 mødre og
småbørn i efteråret 2013 og foråret 2014 er
kommet i Houe Kirke, og vi har sunget og dan-
set og bevæget os til tonerne. Vi fortsætter med

en ny omgang
babysalmesang
i efteråret
2014, onsdage

kl. 10.00 – ca.
11.30, første
gang 3. sep-
tember, sidste
gang 12.
novem ber.

Babysalmesang er for børn fra 2-10 måneder –
og alle er velkomne uanset om man bor i sogne-
ne her eller ej. Det bliver ligesom sidste år Birgit
Mogensen (lærer og organist) og Inge Marie
Andersen, organist i Houe-Hygum-Tørring, der
står for babysalmesangen. Man behøver ikke
kende salmerne for at være med – dem lærer vi
– og man behøver slet ikke være nogen stor san-
ger. For børnene er det trygheden sammen med
mor eller en anden voksen der betyder noget.
Flere af de mødre, der deltog sidste år har
spurgt, om det er muligt at fortsætte også når
børnene bliver ældre.  Derfor tilbyder vi som
noget nyt:

”Salmer og sanser” for 1 til 3-årige i Houe
Kirke
Kom og vær med til salmesang, leg, dans, musik
og stemningsfyldt nærvær i Hove Kirke. Et nyt
tilbud for de 1 til 3 årige sammen med mor eller
far.
Nu bliver der mulighed for at tage de små med i
kirke onsdag eftermiddag. Her vil Elin Engholm
Knudsen og Inge Marie Andersen lede børn og
voksne gennem salmesang, musik, leg,
bevægelse og sanselighed. Vi skal fortsætte det
som børn og forældre oplevede gennem
Babysalmesang, men nu med børn der ikke lige
ligger så stille længere, men er blevet et nummer
større og mere aktive og dejligt nysgerrige. Vi
skal være i kirkerummet og bruge hele rummet
med aktiviteterne. 
Det er ikke et krav, at man har været med til
Babysalmesang, alle 1 – 3 årige kan være med.
”Når man synger for og med et barn formidles
følelser af nærvær, af glæde og ømhed. Disse
følelser er et væsentligt grundlag for et barns
udvikling og er i det hele taget essentielle at
opleve for alle mennesker”
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Det er kvinden bag konceptet: Babysalmesang,
Anne Mette Riis som har sagt det. Baby -
salmesang har allerede været et tilbud i bl.a.
Hove kirke det sidste år.
Elin Engholm Knudsen er kendt fra Tante
Andantes Hus, hvor hun er daglig leder. Inge
Marie Andersen er organist i Hove og Hygum
Kirker.
”Salmer og sanser” er samme dage som baby-
salmesang, men fra kl. 16.30 – 17.30, 3. septem-
ber – 12. november.
Læs mere om ”Babysalmesang ” og ”Salmer og
sanser” på hjemmesiden www.hht.nu eller kon-
taktl Inge Marie Andersen, tlf. 5364 6450,
ima@hygum-lemvig.dk. Man kan tilmelde sig
på forhånd, eller møde op, når holdene begyn-
der.

Høstgudstjenester
Ikke mindst på landet er der særlig fest omkring
høstgudstjenester. Den tradition vil vi gerne
holde fast på her i sognene. Kirkerne er festligt
pyntet med blomster og kornaks – og ingen høs-
tgudstjeneste uden ”Vi pløjed’ og vi såde” og
”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”. Det
skal der bestemt ikke ændres på, men musikken
bliver lidt anderledes – og forskellig i de 3 kir-
ker. 
Hygum Kirke har høstgudstjeneste søndag den
21. september kl. 10.30 – og her medvirker
lokale musikere (Kirsten Borre, Hans Morten,
Birgitte og Poul Højen) sammen med organisten
med festlig spillemandsmusik fra 1700-tallet. 
Tørring Kirkes høstgudstjeneste bliver søn-
dag den 28. september kl. 19.00, hvor gudstje-
nesten bliver ”Spillemandsmessen”, med spille-
mændene Axel og Lene Nielsen, sammen med
deres venner i ”Rohdekassen”.  Det lokale kir-
kekor medvirker med Gitte Smith Jakobsen som
solist.
Houe Kirke holder høstgudstjeneste søndag
den 5. oktober kl. 14.00. Hygum Bondeorkester
spiller velkendte folkemusiktoner. Og det bliver
en gudstjeneste, der i særlig grad henvender sig
til beboerne på Klinkby Bo- og Dagcenter. Efter
gudstjenesten bliver der kaffe og æblekage i
menighedslokalet.

Den 6. november er der fælles kirketeater børn,
med den prisbelønnede teatertrup Svantevit.
Se nærmere i dagspressen 

Børnekor i provstiet
Mange kirker har børnekor – til glæde for
menigheden, og ikke mindst til glæde for de
børnene, som oplever et fællesskab omkring det
at synge , og de lærer sang og musik og gudstje-
nesten at kende på en måde, så de selv bliver en
aktiv del af det. Men det kan være svært at holde
gang i kor i små sogne, hvor skolen er nedlagt,
og børnetallet falder. Derfor er vi meget glade
for, at der i Lemvig Provsti er blevet ansat en
provstikorleder, Sisse Skovbakke, som bl.a. har
en fortid som musiklærer på Nørre Nissum
Seminarium. Hun får til opgave at starte 3 loka-
le kirkekor i provstiet – meget gerne i samarbej-
de med skolerne og i forskellige områder af
provstiet, ikke kun tilknyttet et enkelt sogn.
Tanken er, at de lokale kor, ud over en ugentlig
korprøve, mødes 1 gang om måneden, hvor alle
synger sammen. Her kan også andre eksisteren-
de børnekor være med. Provstikoret eller de
lokale kor kan efterhånden medvirke ved guds-
tjenester og koncerter i sognene efter ønske fra
sognene. Provstiet har bevilget penge til ansæt-
telsen foreløbig for 1½ år, men vi håber natur-
ligvis på, at der bliver tilslutning, sådan at
ansættelsen kan fortsætte.

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

Træffes ikke mandage samt:
Den 15. og 23. samt 29. august 
Den 5.-14. og 20. samt 26. september
Den 4. samt 10.-19. og 24. oktober
Den 4.-7. samt 9; 15; 21 og 29. november

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

Præstegården

Provstinyt – det sker . . .

Jeanette V. Lundsgaard
Tlf. 2041 6294

Graver
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Indre Mission

Onsdag den 20. august kl.19.00
Udflugt: vi kører fra Hove kirke

Fredag den 22. august kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Præst Tommy Fuglsang, Struer

Onsdag den 3. september kl.19.30
Bibeltime hos Mie og Niels-Jørgen Nielsen,
Knakkervej 33.

Onsdag den 17. september kl.19.00
Høstfest i Vandborg Missionshus v. Poul
Lilleør

Fredag den 19. september kl.19.30
Høstfest i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Immanuel Fuglsang, Herning

Onsdag den 1. oktober kl.19.30
Bibeltime hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.

Mandag den 6. oktober kl. 14.00 
Kvindestævne i Lemvig Missionshus

Torsdag den 9. oktober kl.19.30
Danmission møde i Lomborg Missionshus

Onsdag den 22. oktober kl.19.30 
Møde i Vandborg Missionshus ved
Gideonitterne.

Fredag den 28. november kl.19.30
Adventsfest i Houe Missionshus
Taler: Anders Jørgen Jensen, Vildbjerg 

Thøger-navnet i Tørring.
Thøger Christensen Toft er født i Bøvling, hvor
han som sin far blev kusk og stævningsmand for
baron Juul på Ryssensten. Harboøre-land var
under baroniet, og da baronen syntes om
Thøger, blev han udnævnt til skoleholder paa
Harboøre 1770. Selv om hans kvalifikationer
ikke var påfaldende, klarede han embedet til
havboernes tilfredshed, men et par år senere
kom det baronen for øre, at hans skoleholder
skulle have besvangret en pige. Selv om pigen
var 32 og Thøger enkemand, rejste baronen sag,
da han ikke ville have ”denne liderlige karl” til
at undervise ungdommen. Tørringboerne tog
det nok ikke så nøje, de antog i alt fald Thøger
som deres skoleholder og dermed kom en bega-
vet slægt til sognet. Degnen hed dengang
Rosenberg, og da han ikke selv ville holde skole,
måtte han bekoste en skoleholder. Thøger bosat-
te sig på Gjellerodde i den ejendom, som i vore
dage bærer navnet ”Thøger Larsens Barn doms -
hjem” og der har slægten boet indtil vore dage.

Skoleholderens søn Anders Thøgersen overtog
stedet, og 1824 blev sidstnævntes søn Thøger
Andersen ejer af ”Underbjerg” ved fjorden.
Thøger Andersens datter Kirsten Thøgersdatter
blev 1874 gift med møllebygger Peder Larsen-
og de to blev forældre til vor egns kendte lyriker
Thøger Larsen, ham med bl.a. ”Danmark nu
blunder den lyse nat” samt ”Du danske som-
mer.” Deres datter, ugifte  Bodil Larsen overtog
stedet og med hende ophørte ”Thøgernes” ejer-
skab af Gjelleroddevej 54 efter 200 år.

Lokalarkivet fortæller
v. Ib Noe

Foto, ca. 1910.
Kirsten Thøgersdatter,
født i Underbjerg
22.02.1838. I Tørring
Skolekommissions pro -
tokol ses hendes
karakterer i alle
skole årene: Hun var
ubestridt klassens
duks med ug i religi-
on, skrivning, læsning
og regning.

Kirkebladet

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

Næste kirkeblad udkommer i uge 45 og dækker
frem til og med uge 7 i 2015.

Deadline er tirsdag den 1. oktober 2014.
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.
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Ledere:
Onsdag den 13. august kl. 18.30:

Ledermøde med spisning

Tumlinge møder (0. - 2. kl.)
Onsdag den 20. august kl.17.00-19.30: Opstart
Onsdag den 27. august kl.17.00-18.30
Onsdag den 3. september kl.17.00-18.30
Fredag den 5. - lørdag den 6. september:

Lejr & Legens dag
Onsdag den 10. september kl.17.00-18.30
Onsdag den 17. september kl.17.00-18.30
Onsdag den 24. september kl.17.00-18.30
Onsdag den 1. oktober kl.17.00-18.30
Onsdag den 8. oktober. kl.17.00-18.30
Onsdag den 15. oktober: Efterårsferie

(måske Sjov i Hallen)
Onsdag den 22. oktober kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Lørdag den 25. oktober: BØF på Hardsyssel
Søndag den 26. oktober: BUSK
Onsdag den 29. oktober kl.17.00-18.30
Onsdag den 5. november kl.17.00-18.30
Onsdag den 12. november kl.17.00-18.30
Onsdag den 19. november kl.17.00-18.30
Onsdag den 26. nov. kl. 17.00-18.30 
Fredag den 28. - søndag den 30. november:

Adventslejr

Pilte (3.- 4. kl.) og Væbner (5.- 6. kl.)
Onsdag den 20. august kl.17.00-19.30: Opstart
Onsdag den 27. august kl.19.00-20.30:

Avisindsamling
Onsdag den 3. september kl.19.00-20.30
Fredag den 5. - lørdag den 6. september:

Lejr & Legens dag
Onsdag den 10. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 17. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 24. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 1. oktober kl.19.00-20.30
Fredag den 3. - søndag den 5. oktober:

JMV og efterårshike 
Onsdag den 8. oktober kl.19.00-20.30
Onsdag den 15. oktober: Efterårsferie

(måske Sjov i Hallen)
Onsdag den 22. oktober kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Onsdag den 22. oktober kl.19.00-20.30:

Avisindsamling

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

• Konfirmandernes svendeprøve den 23.
november

• Menighedsmøde og årsberetning den 23.
november

• Julens gudstjenester og arrangementer
• Mini-konfirmander indskrivning den 15.

februar 2015

Læs i næste nummer

Søndag den 26. oktober: BUSK
Onsdag den 29. oktober kl.19.00-20.30
Onsdag den 5. november kl.19.00-20.30
Onsdag den 12. november kl.19.00-20.30
Onsdag den 19. november kl.19.00-20.30
Onsdag den 26. november kl.19.00-20.30
Fredag den 28. - 30. november:

Adventslejr med præst

Senior væbner (7.-8. kl.) 
Onsdag den 20. august kl.17.00-19.30:

Opstart 
Onsdag den 27. august. kl.19.00-20.30 
Onsdag den 3. september kl.19.00-20.30
Fredag den 5. - lørdag den 6. september:

Lejr & Legens dag
Onsdag den 10. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 17. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 24. september kl.19.00-20.30
Onsdag den 1. oktober. kl.19.00-20.30
Fredag den 3. - søndag den 5. oktober:

JMV og efterårs hike 
Onsdag d. 8. oktober kl.19.00-20.30
Onsdag den 15. oktober: Efterårsferie

(måske Sjov i Hallen)
Onsdag den 22. oktober kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Søndag den 26. oktober: BUSK
Onsdag den 29. oktober kl.19.00-20.30
Onsdag den 5. november kl.19.00-20.30
Onsdag den 12. november kl.19.00-20.30
Onsdag den 19. november kl. 19.00-20.30
Onsdag den 26. november kl.19.00-20.30
Fredag den 28. - søndag den 30. november:

Adventslejr med præst

Datoer kan ændres for senior væbnere, følg med
på vores facebook side: 
FDF Klinkby – kendt for gode oplevelser 
eller på vores hjemmeside:
www. FDF.dk/klinkby 



Gudstjenester

Søndag - 17.august
9.s.e.trinitatis

Lørdag - 23.august

Søndag - 24.august
10.s.e.trinitatis

Søndag - 31.august
11.s.e.trinitatis

Søndag - 07.september
12.s.e.trinitatis

Søndag - 14.september
13.s.e.trinitatis

Onsdag - 17.september

Søndag - 21.september
14.s.e.trinitatis

Søndag - 28.september
15.s.e.trinitatis

Søndag - 05.oktober
16.s.e.trinitatis

Søndag - 12.oktober
17.s.e.trinitatis

Søndag - 19.oktober
18.s.e.trinitatis

Søndag - 26.oktober
19.s.e.trinitatis

Søndag - 02.november
Alle helgens aften

Søndag - 09.november
21.s.e.trinitatis

Søndag -16.november
22.s.e.trinitatis

Hove Kirke Hygum Kirke Tørring kirke

9.00

*Gudstjeneste med altergang ved NN

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 27. august kl.14.30,
onsdag den 24. september kl.14.30 og onsdag den 29. oktober kl.14.30. Venner og familie er altid
meget velkomne.
Den 5. oktober er der høstgudstjeneste for alle sanser i Hove Kirke kl.14.00. Bagefter byder
menighedsrådet på kaffe og hjemmelavet æblekage med flødeskum i Alt-i-et-huset. Alle gudstje-
nesten er tilrettelagt med særligt henblik på plejehjemmets beboere og dagcenterets brugere. 

12.00
Pilgrim Vest

10.30 9.00

10.30*

10.30

10.30

10.00
På tur med Kirken

10.30
Høstgudstjeneste

9.00 19.00
Spillemandsmesse

14.00
Gudstjeneste for alle sanser

10.30

10.30*

10.30*

10.30
BUSK

16.00
Mindegudstjeneste

17.30
Mindegudstjeneste

19.00
Mindegudstjeneste

10.30*

14.00
Babysalmesangsgudstjeneste

9.00


