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KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Nissens efterfølger Henrik Stubkjær.
91,08% af de stemmeberettigede i Viborg Stift
deltog i afstemningen. Ved stemmeoptællingen
den 10.oktober fik Henrik Stubkjær 912 stem-
mer mens Peter Hedegård fik 534 stemmer.
Bispevielsen finder sted sidste søndag i
kirkeåret, den 23. november i Viborg Domkirke
og kan ses fjernsynet.
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Kære alle i Houe- Hygum og Tørring sogn.
Først vil jeg gerne takke for den store tillid menighedsrådsmedlemmer og præster i Viborg Stift har
vist mig, ved at vælge mig til stiftets næste biskop. Det har været en overvældende oplevelse for både
mig og min familie. Det giver energi og stor lyst til at tage fat på de kommende opgaver. Men det er
også med respekt og stor ydmyghed, for det er store fodspor, der skal fyldes ud efter biskop Karsten
Nissen, som er en mand, jeg sætter stor pris på, og hvis linje jeg vil fortsætte.
Jeg glæder mig meget til, at blive en del af det kirkelige fællesskab i Viborg Stift. Og det er da et pri-
vilegium at skulle arbejde for det jeg tror på og for de kristne værdier, som giver mit liv mening.
Kirkens primære opgave er at møde mennesker med Evangeliet, lige hvor de er. I gudstjenester, kir-
kelige handlinger og i fællesskab og omsorg. Og så er der også en række konkrete udfordringer som
ligger lige for: Udfordringen for de mindre landsogne, hvor vi sammen må bakke op og støtte de
lokale sogne, med at finde lokale løsninger, så vi får vendt talen fra afvikling til udvikling. Vi skal
forberede os på den kommende evaluering af den nye skolereform, hvor konfirmandforberedelsen
nogle steder er kommet i klemme, vi skal arbejde med trivslen, både i menighedsrådene og blandt
ansatte, så nogle af de administrative opgaver løftes væk, og så det fortsat er attraktivt at være ansat
i Viborg Stift.

Det er med stor glæde, at min familie og jeg nu om få uger flytter ind i bispegården i Viborg. Og jeg
beder til Gud om, at han må give mig og alle jer mod, kræfter og fantasi til den fælles opgave som
ligger foran os. Henrik Stubkjær, kommende biskop i Viborg Stift.

Kirkelige handlinger

Klumme
v. Biskoppen over Viborg Stift

Døde & begravede

Georg Østerby Gravesen
Hygum
Død den 11. august 2014
Begravet den 15. august
i Hygum Kirke og Kirkegård
af sognepræst Iben Tolstrup

Mary Mosgaard Holst
Lemvig
Død den 30. august 2014
Begravet den 6. september
i Hygum Kirke og Kirkegård
af valgmenighedspræst Signe Paludan 
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Stor tak! Ved årets tre høstgudstjenester er
der indsamlet 10.280,00 kr. ved offergang.
Beløbet fordeles af høstofferudvalget blandt
flere forskellige kirkelige organisationer i
Danmark, som hjælper mennesker, der af den
ene eller anden grund, lige fra krige til alko-
hol, har brug for opmuntring, støtte og
bistand.

Høstofferudvalget 

Der afholdes menighedsmøde torsdag den
20. november kl.18.30 i menighedslokalet i
Alt-i-et. På menighedsmødet vil formanden
for menighedsrådet blandt andet afgive årsbe-
retning og bagefter vil der blive serveret
rygende varme gule ærter med sul. Alle sog-
nebørn er velkomne, til en hyggelig aften,
hvor der vil være mulighed for en god snak
om hvad der sker i og omkring sognekirkerne.

Aktivitetsudvalget

Årets sidste menighedsrådsmøde afholdes
tirsdag den 25. november kl.19.00 i menig-
hedslokalet i Alt-i-et. Punkter til dagsordenen
skal være formand Anders Mejdahl i hænde
senest to uger før afholdelse af menigheds-
rådsmødet. Dagsorden kan hentes på hjem-
mesiden www.hht.nu

Menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet

Førhen var vejene en privat sag for
lodsejere/brugere, og det gav anledning til idelig
ufred. Den 23. februar var der således åstedsmø-
de, da vejen fra Smørpøth i Hove til Nørre
Vinkel i Hove skulle sættes i stand. Man enedes
om at man skulle yde nedenstående gangdage
(arbejdsdage) og at udgifterne skulle fordeles i
samme forhold:
Thomas Svendsgaard Vester Houvinkel – 10
dage; Ove Byskov, Sønder byskov – 6 dage;
Niels Brandt, Byskovhus – 6 dage; Niels
Kobberholm, Refskovvej 34 – 5 dage; Jens Chr.
Refskov, Øster Refskov – 3 dage; Jens Bruun,
Vester Refskov – 3 dage; Peder Skaaning, Øster
Houvinkel – 2 dage; Jens Chr. Lillebjerg,
Knudseje – 3 dage, Christen Søgaard Refhale –
2 dage; Laust Refhale – 1 dag; Jens Nørre
Houvinkel – 2 dage; Niels Chr. Kirk – 3 dage;
Chr. Nielsen, Byskovhus – 3 dage; Niels Chr.
Kokkensborg – 1 dag. 
Thomas Houmøller i Stigaard, Gregers Engbjerg
Sørensen i Stigaardhus og Jens Smedsgaard i
Refskov vilde ikke tage Deel i Arbejdet, og som
følge deraf udelukkes de fra Brugen af Vejen.
Underskrifter.
For Sogneraadet: Jens Aaberg – Laust Simonsen
Snabe – Christen Thomsen Snabe.

Fra den første asfaltering af Klostervej 1954– til højre
Klostervej 8 og til venstre vejen til Lille Graabæk – I bag-
grunden Røgel.
Arbejderne fra ventre:
1. Alfred Østergaard
2. Sivert Torp fra Ryletorre
3. Peder Thomsen fra Nejrupvej Hove
4. Aksel Kristensen (bette Aksel), bosat Thyborønvej 13 i

Klinkby.
5. Henry Kamp Nielsen, Hygum
6. Ejner Jensen, bosat i Sønder Hove nedlagte skole og

derfor kaldt" æ bette degn."
7. Knud Andersen, ( Knud o`æ loft), Tørringhuse
8. Tove Jensen fra Lille Graabæk, datter af Anton Jensen
9. Knud Lind fra Bonnet, han var vejformand for

"Dammann" og bosiddende, Knakkervej 57 i Dybe.
10.Ukendt.

Kirkebladet

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

Næste kirkeblad udkommer i uge 7 i 2015 og
dækker frem til og med uge 19

Deadline er tirsdag den 13. januar 2015
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

Lokalarkivet fortæller
v. Ib Noe
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Sognenyt – det sker . . .

Salmesang og babyer!
Her i efteråret er 12 småbørn mellem 1 og 3 år
samt deres mødre – og i enkelte tilfælde fædre
tilmeldt ”Salmer og sanser”. Vi mødes ca. 1
time hver onsdag eftermiddag til sang og leg
og dans. Elin Knudsen (alias Tante Andante)
står for det, og organisten spiller til. Børnene er
ivrige deltagere, selv om de er lidt trætte sidst
på dagen, og forældrene synger og leger med.
Der er gang i balloner, sæbebobler, rasleæg,
bolde og andre redskaber. Der synges salmer
som bl.a. Nu falmer skoven, Vi pløjed og vi
såde, Op al den ting, Du satte dig selv i der
nederstes sted, og til slut er der en stump agurk
og lidt vindruer eller anden frugt at gå hjem på.

Søndag den 16. november kl. 16.00 inviteres
børn og forældre – sammen med andre børn og
forældre, der har lyst til en lille kort gudstjene-
ste i Houe Kirke med temaet ”Salmer og san-
ser”. Og hermed sluttes for denne gang.

Efter jul inviteres alle børn mellem 2 og 10
måneder og deres forældre igen til babysalme-
sang. Og vi indbyder også til ”Salmer og san-
ser” for børn mellem 1 og 3 år. Hold øje med
begyndelsestidspunktet i avis og på kirkens
hjemmeside www.hht.nu.

Søndag den 23. november står årets konfir-
mander for tilrettelæggelsen af gudstjenesten
sammen med præsten. I år er der 16 konfir-
mander der skal lave gudstjenesteværksted
sammen en hel dag. Hvordan konfirmanderne
vil sætte netop deres præg på gudstjenesten
sidste søndag i kirkeåret bliver spændende? Vi
håber at mange vil komme og bakke op om
konfirmanderne denne dag.

Julen er en travl og tid, men det er også en dej-
lig tid med mulighed for mange gode oplevel-
ser. Adventstid er ventetid. Vi bruger venteti-
den til at forberede os og stemme sindet. Inden
det for alvor går løs juleaften, kan man jo ’tyv -
starter’ med alt det dejlige, som hører julen til.
Første søndag i advent medvirker Klinkby FDF
i Tørring Kirke. Den 3. december er der
adventshygge i dagligstuen på Klinkby bo- og
Dagcenter. Den 10. december synger vi julen
ind i Hygum Kirke. Tredje søndag i advent er
der Lys&Lucia-gudstjeneste i Tørring kirke.
Den 19. december fortæller julemusen Julle
juleevangeliet for dagpleje-, vuggestue- og
børnegavebørn. Den 22. december opfører ele-
ver fra Klinkby skole årets krybbespil i Hove
Kirke.

På glædelig gensyn Iben 

”Syng julen ind” – i Hygum Kirke
Alle sangglade mennesker inviteres til en sang -
aften i Hygum Kirke den 10. december kl.
19.30. Der er nok ikke så mange, der når at
synge alle julesalmerne juleaften eller for den
sags skyld i juledagene. Men her inviteres alle
til at være med til at synge flere julesalmer,
mest nogle af de kendte, men nok også et par af
de knap så kendte. Der bliver korsang ved
lokale sangere og julemusik på orgel. Alle er
velkomne til et lille åndehul midt i alle de trav-
le juleforberedelser med gaver og mad og jule-
hilsner osv.

Organist Inge Marie Andersen

PS! Koret øver den 12. og 19. og 26. november
samt 3.december.
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Adventslejr med FDF Klinkby

Traditionen tro tager FDF Klinkby på lejr i
efter året. I år har vi lejet Gjelleroddelejren i
weekenden op til første søndag i advent, den
28.– 30. november. Vi begynder fredag aften
kl.19.00, hvor FDFerne ankommer og skal ind-
kvarteres. Herefter skal der hygges. Hvad vi
skal lave med FDFerne lørdag er i skrivende
stund ikke helt fastlagt, men vi har mange ideer
til hvad vi kan lave. F.eks. kan vi se, hvor
mange timer vi kan holde gang i et bål, hottub,
lave noget med fedtsten, sove i sheltes, vådfilt
og tørfilt, håbe på at der er masser af sne eller
lave vores traditionelle kalenderlysdekoration. 
Det ligger dog fast, at Iben Tolstrup besøger os
i løbet af dagen, hvor vi vil gennemgå gudstje-
nestens forløb.
Søndag vil vi deltage i gudstjenesten i Tørring
kirke kl.10.30. Planen er at forældre og børn
får en fælles oplevelse af at gå i kirke sammen.
Vi deltager i gudstjenesten fordi FDF er den
del af den danske folkekirke. Efter gudstjene-
sten vil lejren være slut og FDF Klinkby går på
juleferie indtil den 14. januar.

Ellen Mejdahl

FDF sælger
juletræer ved kreds-
huset i Klinkby
lørdag den 22.
november og lørdag
den 13. december,
begge dage fra kl.
11-15.00. 

Den 28. januar er der konfirmandtræf i
Viborg. Over to dage mødes ca. 1200 konfir-
mander fra hele Viborg Stift til et dagsarrange-
ment med andagt i domkirken, hvor der også
bliver lejlighed til at møde den nye biskop,
foredrag på konfirmandernes præmisser samt

leg og fællesspisning. Menighedsrådet betaler
for at konfirmanderne i Hove, Hygum og
Tørring sogne kan komme med.

Sogne- og ungdomspræst Iben Tolstrup

Musikgudstjeneste 25. januar kl. 19.00
Der er ikke noget musik der er mere ”rigtig” til
en gudstjeneste end andet. Mange, måske ikke
mindst unge og yngre mennesker, kan rigtig
godt lide såkaldt ”rytmisk” musik, og der er
ikke spor i vejen for, at den slags musik kan
spilles og synges ved en gudstjeneste. Derfor
har vi inviteret en ”Kirketrio” til at komme og
levere musikken til gudstjenesten den 25. janu-
ar. Et af medlemmerne er Jens Dammeyer,
leder af Lemvig Musikskole. Trioen spiller til
daglig ofte i Rønbjerg og Estvad Kirker ved
Skive, hvor en af dem, Torben Kjær, er orga-
nist. Alle er velkomne til gudstjenesten: dem,
der kan lide rytmiskmusik, dem der er skepti-
ske og spørger hvad det nu er for noget, unge,
midaldrende, gamle, børnefamilier. Kom og
vær med til en lidt ”anderledes” gudstjeneste –
og fortæl gerne bagefter, hvad du synes om
den.
PS. Sognepræst Iben Tolstrup medvirker, og
der er både bønner og læsninger og prædiken –
og salmer, som alle kan synge med på!

Organist Inge Marie Andersen

Går du i 3. klasse kan du blive mini-konfir-
mand. Vi begynder fastelavns søndag den 15.
februar og slutter palme søndag den 29. marts.
Vi mødes en gang om ugen, i menighedsloka-
let ved siden af aktivitetstorvet på Klinkby
skole. Vi skal hygge os og bruge vores fantasi
mens vi laver hemmeligheder, lære om ting i
kirken, synge et par salmer og bede fadervor.
Har du lyst til at være med, så kontakt Iben
Tolstrup – helst på mail: ITO@km.dk

Søndag den 15. februar afholder Klinkby bor-
gerforening tøndeslagning i Alt-I-Et huset
kl.15.00.
Der startes med gudstjeneste i Tørring kirke
kl.14.00.
Alle er velkommen til en hyggelig eftermid-
dag, med både kattekonge og fastelavnsboller.

Bente Haagensen
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Indre Mission

– Forårsmøde
– Verdensmusikmesse & Landsindsamling

til Folkekirkens nødhjælp 
– Maria Bebudelse 
– Livsvandring 
– Palme søndag & Minikonfirmandernes

afslutning

Læs i næste nummer

Tirsdag den 4. november kl.19.30
Kredsmøde i Flynder menighedshus

Onsdag den 5. november kl.19.30
Kredsmøde i Harboøre missionshus

Torsdag den 6. november kl.19.30
Kredsmøde i Lemvig missionshus

Onsdag den 12. november kl.19.30
Bibeltime hos Birthe og Jørgen Jellesmark
Sønderbyvej 42

Onsdag den 26. november kl.19.30
Adventsmøde i Vandborg missionshus
v. sognepræst Ebbe Sunesen, Gudum

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

Onsdag den 10. december kl.19.30
Bibeltime hos Anne Kirstine og Niels Jørn
Præstholm
Engbjergvej 87

Onsdag den. 14. januar kl.19.30
Bedemøde hos Ejvind Nielsen
Houlindvej 13

Fredag den 23. januar kl.19.30
Familiemøde i Houe missionshus
Taler: Sognepræst Carsten Riis Jensen, Møborg

Onsdag den 28. januar kl.19.30
Bibeltime hos Christen Gjelstrup
Hyldalvej 19

Onsdag den 18. februar kl.19.30
Bibeltime hos Mie og Niels Jørgen Nielsen
Knakkervej 33

Fredag den 20. februar kl.19.30
Familiemøde i Houe missionshus
Taler: Fritidsfirkynder Lars Kristensen,
Harboøre

Den 5. november er der kirkehøjskole i Nørre
Nissum Kirke med Erik Sommer: ”Når tekst bli-
ver til toner … tanker og ord fra en melodima-
gers værksted”. Temaet for denne sæson er: Nye
salmer og salmemelodier ved lokale digtere og
komponister … 

Børneteater 6. november kl. 17.00
Houe-Hygum-Tørring sogne er med i et børne-
teatersamarbejde sammen med andre sogne i
Lemvig Provsti, fordi vi gerne vil kunne give
børn og forældre et rigtig godt tilbud om gode
forestillinger med et kirkeligt indhold. Sidste år
havde vi besøg af Sigurd Barrett i Houe Kirke –
og i år kommer ”Svantevit” til Nørlem med duk-
keteaterforestillingen ”Pust”, som tager delta-
gerne med i en musikalsk og poetisk rejse gen-
nem det gamle og det nye testamente. Pigen
Gerda stiller mange spørgsmål til en underfun-
dig herre, der bor i kirken. Og svarene fås igen-
nem dukketeater og levende musik, humor og
fortryllende billeder, som er Svantevits særken-
de. De siger selv, at forestillingen henvender sig
til aldersgruppen 4 til 104 år, så alle er velkom-
ne! Der er gratis adgang, og Nørlem inviterer på
lidt at spise efter forestillingen.

Provstinyt – det sker . . .

Jeanette V. Lundsgaard
Tlf. 2041 6294

Graver
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Ledere:
Onsdag den 7. januar kl. 19.30:

Ledermøde i Klinkby 
Mandag den 16. februar:

Lederaften i Lemvig

Tumlinge møder (0. - 2. kl.)
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. november kl.17.00-18.30 
Fredag den 28. - søndag den 30. november:

Adventslejr på Gjellerodde
Onsdag den 14. januar kl.17.00-18.30
Onsdag den 21. januar kl.17.00-18.30
Onsdag den 28. januar kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Onsdag den 4. februar kl.17.00-18.30

Vinterferie
Onsdag den 18. februar kl.17.00-18.30
Onsdag den 25. februar kl.17.00-18.30

Pilte (3.- 4. kl.) og Væbner (5.- 6. kl.)
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 på Gjellerodde
Lørdag den 20.december kl.10.00:

Avisindsamling
Onsdag den 14. januar kl.19.00-20.30
Onsdag den 21. januar kl.19.00-20.30
Onsdag den 28. januar kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Onsdag den 4.februar kl.19.00-20.30

Vinterferie
Onsdag den 18. februar kl.19.00-20.30
Onsdag den 25. februar kl.19.00-20.30

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

Senior væbner (7.-8. kl.)
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 på Gjellerodde
Lørdag den 20. december kl.10.00:

Avisindsamling
Torsdag den 15. januar kl.19.00-20.30
Torsdag den 22. januar kl.19.00-20.30
Onsdag den 28. januar kl.17.00-19.00:

Kredsaften
Torsdag den 5. februar kl.19.00-20.30

Vinterferie
Torsdag den 19. februar kl.19.00-20.30
Torsdag den 26. februar kl.19.00-20.30

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 

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

Træffes ikke mandage samt:
Den 4.-7. samt 9., 15., 21. og 29. november
Den 5. og 13. samt 17.-21. og 23. samt 29.-
31. december
Den 1.- 11. samt 16. og 19.-21. og 24. samt
30.-31. januar
Den 1.-12. samt 21. og 27. februar

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

Præstegården

Klinkby bo- og dagcenter

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen onsdag den 26. november
kl.14.30, onsdag den 28. januar kl.14.30 og onsdag den 25. februar kl.14.30. Alle gudstjenesten er
tilrettelagt med særligt henblik på plejehjemmets beboere og dagcenterets brugere. 
Onsdag den 3. december er der adventshygge kl.14.00-16.00 i dagligstuen med valgmenighedspræst
Signe Paludan samt sognepræsterne Margrethe Bendtsen og Iben Tolstrup. 
Venner og familie er altid meget velkomne til at deltage sammen med plejehjemmets beboere og
dagcentrets brugere.



Gudstjenester

Søndag - 02. november
Alle helgens aften

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

Søndag - 16. november
22.s.e.trinitatis

Søndag - 23. november
Sidste søndag i kirkeåret

Søndag - 30. november
1.s. i advent

Søndag - 7. december
2.s. i advent

Søndag - 14. december
3.s. i advent

Fredag - 19. december

Søndag - 21. december
4.s. i advent

Mandag - 22. december

Onsdag - 24. december
Juleaften

Torsdag - 25. december
Juledag

Fredag - 26. december

Søndag - 28. december
Julesøndag

Torsdag - 1. januar
Nytårsdag

Søndag - 4. januar
H3K søndag

Søndag - 11. januar
1.s.e. H3K

Søndag - 18. januar
2.s.e. H3K

Søndag - 25. januar
3.s.e. H3K

Søndag - 1. februar
Septuagesima

Søndag - 8. februar
Seksagesima

Søndag - 15. februar
Fastelavn

Hove Kirke Hygum Kirke Tørring kirke

*Gudstjeneste med altergang ved Bettina 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 9782 1415 - Lemvig Taxi 9782 2424 - Jørgens Taxi 2040 5588.

16.00
Mindegudstjeneste

17.30
Mindegudstjeneste

19.00
Mindegudstjeneste

10.30*

14.00
Salmer & Sanser

9.00

10.30
m. konfirmander

9.00 10.30
m. Klinkby FDF

9.00

10.30 16.00
Lys & Lucia

10.30
m. julemusen Julle

10.30*

12.30
m. krybbespil

16.00 15.00 14.00

10.30 8.00
Fra mørke til lys

9.00

9.00

14.00*

10.30*

10.30*

10.30 9.00

9.00

10.30*

19.00
Aften- & Musikgudstjeneste

10.30*

9.00 14.00
Børne- & Familiegudstjeneste


