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Februar - April 2015

KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Lila Kohli bor alene med sine døtre, da
hendes søn og mand er blevet nødt til at
tage til Indien for at tjene penge til
familien. Hendes mand kommer hjem til
Nepal hver 2-3 år.
Foto: Thomas White

Brug et par timer på verdens fattigste
Søndag den 8. marts 2015 deltager Hove, Hygum og Tørring sogne
igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens
fattigste.

Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser
eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten
er den direkte årsag eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter – også kaldet kasteløse – fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers
diskrimination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at
forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end
mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner
færre mennesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der
dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Den 8. marts 2015 vil Hove, Hygum og Tørring sogne gå sammen med 1.300 sogne og 20.000
frivillige over hele landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for verdens fattigste.
Vi deltager i sogneindsamlingen, fordi det er en god mulighed for at samles i sognet og have en
givende, meningsfuld og hyggelig dag. Dagen plejer at være en en virkelig god oplevelse for
konfirmander og FDF´ere, der lærer, at det nytter noget at gå sammen for at gøre en forskel for
andre mennesker, når de deltager i indsamlingen sammen med menighedsrådsmedlemmer og
andre voksne fra sognene.
Vi begynder i Hygum kirke med VerdensMusikMesse. Herefter mødes vi i Menighedslokalet i
Alt i Et Huset i Hove, hvor indsamlingsruter fordeles. Når du kommer tilbage fra din rute, byder
menighedsrådet på lidt godt at styrke sig på.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts – og meld dig gerne som indsamler hos Lone
Nørrum tlf. 60 66 63 74 eller e-mail: lnnissum.dk.

Kirkelige handlinger

Dåb

Lærke Marie Ørum Rasmussen
Døbt den 19. oktober 2014 i Tørring Kirke af
sognepræst Bettina R. Tonnesen

Nora Byskov Witte Bjerg
Døbt den 26. oktober 2014 i Hove Kirke af
sognepræst Iben Tolstrup

Pelle Kobberholm Vohnsen
Døbt den 23. november 2014 i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Mathilde Graugaard Andersen
Damsgaard
Døbt den 30. november 2014 i Tørring kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
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Døde & begravede

Kristen Buchbjerg Skovmose
Tørringhuse
Død den 4. november 2014
Bisat den 11. november
fra Lemvig Valgmenighedskirke
af valgmenighedspræst Signe Paludan
Urne nedsat på Lemvig Kirkegård
Niels Poul Rasmussen
Vemb
Død den 11. december 2014
Bisat den 16. december
fra Vemb Kirke
af sognepræst Søren Wogensen
Urne nedsat på Tørring Kirkegård

Nyt fra menighedsrådet

Der afholdes menighedsrådsmøde:
tirsdag den 24. marts
tirsdag den 26. maj
tirsdag den 25. august
tirsdag den 20. oktober
tirsdag den 17. november
Alle dage kl.19.00 i menighedslokalet i Alt-iet. 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
Menighedsrådet

Kirkebladet

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 17 i
2015 og dækker frem til og med uge 35.
Deadline: tirsdag den 7. april 2015
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

Lokalarkivet fortæller v. Ib Noe

Dengang var der vintre til!!
Hvem har som barn ikke hørt de voksne fastslå denne konstatering om fordums vintre med frost,
sne og atter sne i mængder.Noget helt andet end vore dages grønne vintermåneder!
I min barndom blev især vintrene1941 og 1942 fremhævet med frostgrader så lave, at selv ”
Vesterhavet begyndte at fryse til.” Og sneen lå i driver så høje, at man fra toppen ”med hænderne kunne nå telefonledningerne.”
Selv husker jeg vinteren 1954/55, da sneen begyndte i december og blev liggende i månedsvis.
I den lune skolestuen skrålede vi ” Sneflokke kommer vrimlende,” og i frikvartererne byggede
vi vældige sneborge i skolegården. Efter skoledagen gik det løs med skøjtning, kælkning og kørsel i kane.Vi havde på gården endnu én hest, og med den for kanen og med seletøj med bjælder
gik det ad veje og over marker.
Billedet viser, at også her på egnen forekom den samme herlighed. Man ser Karl Klinkbys kane
foran Vester Klinkby på Refskovvej 38. I kanen ses datteren Else og sønnen Kristian, mens
deres fætter Ejler Skov Sørensen ( Hove Høker ) har fået et lift og fået cyklen indenbords.Ved
siden af sønnen Knut.
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Sognenyt – det sker . . .

Uddeling af kirkeblad
Som noget nyt begynder FDF Klinkby at dele
kirkebladet ud i Hove, Hygum og Tørring
sogne. Det gør vi, fordi vi ikke kunne lave
samme avis- og papaftale med Lemvig kommune og NordVestRenovation, som vi har
haft i forgående år. Alle avisindsamlinger er
derfor aflyst, og borgere må herefter benytte
sig af de private containere. Det resulterede i
at vi skulle finde en ny måde at tjene penge til
vores kreds. De indsamlede penge vil gå til at
holde vores kontingent og div. lejre nede på et
niveau, så mange så muligt kan være medlem
i FDF Klinkby. Vi har indgået en aftale med
menighedsrådet om at uddele 4 gange årligt.
Vi håber, vi kan gøre dette stykke arbejde på
en tilfredsstillende måde både for sognebørn
og menighedsråd.
Ellen Mejdahl

Musik ved gudstjenesten i forbindelse med
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
8. marts kl. 10.30 i Hygum Kirke
Ved gudstjenesten i forbindelse med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp er det blevet
tradition, at der ud over de danske salmer,
som naturligvis bliver sunget, også høres
musik fra ”den store verden”. Der har været
spillet musik fra Latinamerika, Balkan, Afrika
– og også i år bliver musikken en smule utraditionel. Vi vil gerne fokusere på, at vores
danske folkekirke er del af en verdensomspændende kirke, og derfor er det også spændende at høre musik fra andre dele af verden
end vores egen.
Koncert med Vestjysk Koncertkor
15. marts kl. 19.00 i ”Alt-i-Et”

Bevaringsværdig Skjoldhagel i rød-violet
silkevelour med guldgaloner og broderet
sølvkors er blevet sat i stand og tages atter i
brug. Skjoldhaglen kan opleves ved højmesserne fra fastelavns søndag den 15. februar til
og med påske.

4

Store korværker bliver tit spillet i en kirke,
dels fordi meget musik er skrevet til brug ved
kirkelige begivenheder, dels fordi kirkerummet ofte har en god akustik og derfor er velegner til koncerter med mange medvirkende.
Men i dette tilfælde finder koncerten sted i
multisalen i Alt-i-Et-huset. Her er en fin akustik og god plads. Koret har før sunget ”utraditionelle” steder som Haveoasen i Herning,
hvor Haydns ”Skabelsen” blev opført. Og nu
bliver den flotte sal for første gang brugt til en
stor koncert.
Øverst på programmet står musik af Vivaldi:
”De fire årstider”, som egentlig er skrevet for
strygeorkester bliver her sunget med en dansk
tekst. Desuden synger koret Vivaldis
”Gloria”, et festligt og flot stykke musik, hvor
koret ledsages af trompet, obo og strygere.

Desuden synges 2 mindre værker, hvis komponister er inspireret af italiensk musik.
Koret har tilknytning til Lemvig-egnen, idet
det er udsprunget af de kor- og orkesterstævner, der for år tilbage blev afholdt i Nørre
Nissum. Sin første koncert have koret i 1981
i Struer Kirke med Bachs Juleoratorium, og
siden da er det blevet til mange små og store
koncerter, nogle af dem i samarbejde med
Nordvestkoret i Thisted, bl.a. Mozarts
”Requiem” og Bachs h-moll messe og senest

– koret alene - sammen med Orkester Midt
Vest – Skabelsen, som også blev opført i
Thyborøn Kirke. Koret består for øjeblikket
af ca. 60 sangere. Dirigent er Peter Vogel, som
ud over at være dirigent for forskellige kor og
orkestre også har undervist adskillige år på
Orkesterefterskolen i Holstebro.
Houe-Hygum-Tørring Menighedsråd inviterer til koncerten. Billetter à 100 kr. kan købes
ved Shell Tørringhuse, Lemvig Boghandel
eller ved indgangen.

Provstiets børnekor tager ud og synger en gang om måneden i provstiets kirker

Lemvig Provsti Børnekor, Maria Bebudelsesdag 22. marts kl. 16.00 i Hygum Kirke
Lemvig Provsti Børnekor er en realitet! Sisse Skovbakke blev pr. 1. august ansat som korleder
og inviterede derefter børn i 3.-5. klasse til at være med, og ca. 20 børn har fulgt invitationen.
De mødes 3 forskellige steder i provstiet en gang hver uge: Ramme Skole, Bøvling Friskole og
Nørre Nissum Skole. Her lærer de at bruge stemmen godt, og de lærer gudstjenestens musik at
kende. Ca. 1 gang pr. måned synger de forskellige steder i provstiet ved gudstjenester el. lign.
De har allerede sunget i mange kirker, og i marts medvirker de ved gudstjenesten Maria
Bebudelsesdag i Hygum Kirke.
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Provstinyt – det sker . . .

Et musikalsk løft til gudstjenesten
Siden september 2014 har Lemvig provstis
børnekor medvirket ved gudstjenester rundt
omkring i provstiet, et arrangement om måneden. Børnekoret består af 3 mindre kor, som i
øjeblikket er fordelt på hhv. Nørre Nissum
skole, Bøvling Friskole og Ramme skole. Vi
øver hver for sig og slår os sammen, når vi
skal ud at lave musik.
Børnekoret har gjort det rigtig godt de gange,
hvor de har været afsted på gudstjenestebesøg. De optræder fokuseret og modent med
deres sang, så kirkegængerne har fået en god
oplevelse sammen med gudstjenesten.

Glæden ved at synge kan ikke skjules

Musikken
Repertoiret for de kommende uger er musik,
som jeg har komponeret specielt til Lemvig
provstis børnekor. En Lysmesse bestående af
sange, der alle sammen handler om lyset i
verdens mørketid, om forår og længere dage.
Det værk vil vi arbejde med i løbet af januar
og februar, og derefter tager vi fat på musik af
Anders Møller, som kommer og dirigerer til
korstævnet i maj. Naturligvis er der hele tiden
nye salmer, der også skal læres – vi når det
hele, stort set.

Evaluering
I løbet af januar og februar skal jeg evaluere
børnekor-projektet sammen med provstiet –
menighedsrådene vil selvsagt gerne høre om,
hvordan deres investering bliver forvaltet, og
om vi også på sigt kan vedligeholde det fælles
provstikor. Jeg glæder mig til at fortælle om,
hvor langt vi er nået.
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Der arbejdes hele tiden fremad, både med
tanke på den forestående medvirken til gudstjeneste OG på at give børne den nødvendige
viden og kunnen til at forvalte deres opgave
bedst muligt.
Det er næsten en slags kor-skole, hvor børnene i løbet af nogle sæsoner kan få udvilket
deres sangstemme og musikalske sans, så
koret kan varetage en månedlig musikalsk
optræden som kirkekor på et ordentligt
niveau. Vi tager i øjeblikket de første ”svømmetag” i at synge flerstemmigt, og det kræver
god træning, før det bliver til velkendt
farvand. Efterhånden kan vi så boltre os som
delfiner i endnu skønnere musik, og det ser
jeg også frem til.
At bygge et godt kor op er en langstrakt proces, hvor der til stadighed skal udvikles på
projektet. At menighedsrådene i Lemvig
provsti er gået sammen om at etablere et
provstikor er et tiltag, som vækker interesse
og respekt rundt omkring i korkredse og ikke
mindst i landets andre provstier. Så det er ikke
uvæsentligt for mig, at provstikoret kommer
godt fra start, så provstiets menighedsråd får
lyst til at benytte sig af børnenes medvirken.
Hvis der er børn på (eller i nærheden af) de
respektive skoler, der har lyst til at være med,
er de meget velkomne.
Jeg kan kontaktes for nærmere aftale på mobil
40482620 eller sisse.skovbakke@gmail.com
Sisse Skovbakke

... og så er det bare dejligt at få flere nye
venner

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Søndag den 15. februar – Fabjerg Kirke
Børnegudstjeneste kl. 14.00
Søndag den 22. marts – Hove kirke
Mariabebudelse kl. 16.00
Søndag den 26. april – Bøvling
Valgmenighedskirke
Børnegudstjeneste kl. 17.00
Lørdag den 9. maj – Hove kirke
Korstævne med Anders Møller, Odense –
alle korbørn i området bliver inviteret, så det
skal nok blive et større arrangement!

Livsvandring den 26.marts 2015 for provstiets konfirmander
Ebbe Ravn Sørensen, medlem i Forum for
Unge og Kirke i Lemvig Provsti, skriver:
Fredag den 22. marts 2013 - en blæsende kold
forårsdag – var jeg tilsagt til at møde ved
Klinkby skole kl. 08.00 for sammen med en
flok konfirmander at tage med en bus til
Tørring kirke.
Livsvandringen startede i kirken med en kort
andagt og introduktion til vandringen.
Konfirmanderne blev sendt afsted i hold på 45 stykker sammen med en voksen, og første
etape, hvor de skulle gå alene med en afstand
på en halv snes meter og uden at tale sammen,
gik til cafeteriet på Gjellerodde (som endnu
ikke var sæsonåbnet). Undervejs skulle de
unge mennesker tænke over, hvordan de forestillede sig deres ungdomsliv og valg af
uddannelse, og fremme ved cafeteriet blev
hver enkelt bedt om at fortælle de andre i
gruppen inkl. mig, hvilke tanker de havde
gjort sig.
På tilsvarende måde var resten af turen opdelt
i etaper, hvor der var forskellige instruktioner/opgaver, f.eks. gå to og to sammen, gå
langsomt, overvejelser og tanker om tilværelsen.
Vandringen fortsatte med stop i roklubben

(frokostpause), valgmenighedskirken, p-pladsen ved Solgården og sluttede ved 14-tiden på
Nr. Lem kirkegård og i kirken, hvor livets
afslutning var temaet.
Min og de øvrige voksnes opgave var at slå
følge og snakke med de unge/tilbyde sig som
samtalepartner.
Jeg kendte ingen af konfirmanderne, som alle
var fra Klinkby skole og de to skoler i
Lemvig, og unge i den alder krænger ikke
deres inderste tanker ud for en hvilken som
helst fremmed – i hvert fald ikke for mig
sådan umiddelbart. Men som turen og dagen
gik, fik vi alligevel snakket sammen både om
vejret – der var en umanerlig kold vestenvind
– og om nogle af de spørgsmål, som konfirmanderne blev bedt om at tænke over undervejs.
Selv om det for nogle var svært at gå alene og
være stille ret længe ad gangen og også svært
at sætte ord på tanker og overvejelser, så var
det min klare overbevisning, at vandringen
havde været med til at sætte tanker og overvejelser om livet og tilværelsen i gang hos de
unge mennesker.
Og hvad fik jeg selv ud af det ud over motionen og den friske luft? Jeg lærte, at det at vandre – også sammen med andre – er en god
basis for at tænke over og samtale om tilværelsens større spørgsmål, så på en måde så
var det en pilgrimsvandring i pixi-format.

Graver

Graver Jeanette V. Lundsgaard
e-mail: kirkegaard@hht.nu
Tlf. 2041 6294

Igen i år er der kirkehøjskolen på tur rundt i
provstiet. Aftnerne er tilrettelagt af sognepræsterne Leo Toftgård, Birgitte Krøyer og
Karsten Christensen. Temaet for denne sæson
er: Nye salmer og salmemelodier ved lokale
digtere og komponister …
Den 25. februar kl.19.00 danner Lemvig
Kirke rammen om organist og komponist
Erling Lindgren.
Den 26. marts kl. 19.00 danner Lemvig
Valgmenighedskirke rammen om Lektor og
digter Jesper Kallesøe.
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Aflastnings- & Vågetjenesten
Lemvig Provst

Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende.
Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning.
Koordinatorer er:

Hanne Lund – 61764955 / 97821761
Betty Nørby – 51255925 / 97891317

Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.
Udvalg for Vågetjenesten
v. Poul Erik Knudsen

Konfirmandtræf i Viborg
Sidst i januar var vore 15 konfirmander med til konfirmandtræf i Viborg. Her mødet de blandt
andet Biskop Henrik Stubkjær. Der deltog over 1500 konfirmander, hvoraf ca. 225 kom fra sognene i Lemvig Provsti.

Konfirmander fra Hove, Hygum og Tørring Sogne sammen med Biskop Henrik Stubkjær
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Glade konfirmander foran Viborg Domkirke.

Konfirmander på tur i Viborg by
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Indre Mission

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: Fritidsforkynder Lars Kristensen,
Harboøre
Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Danmissions forårsmøde i Lemvig
Kirkehus
Taler: Flemming Christensen

Onsdag den 11. marts kl. 19.30
Bibeltime hos Birthe og Jørgen Jellesmark
Sønderbyvej 42

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Møborg Kirke og Missionshus
Fredag den 20. marts kl. 19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Tage Grønkjær Anderson,
Klitmøller
Onsdag den 15. april kl. 19.30
Bibeltime hos Klara og Jens Peter Dam
Klostervej 13

Fredag den 17. april kl. 19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Richard Hove Nielsen,
Thisted

Onsdag den 13. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Kristine og Niels-Jørn
Præstholm
Engbjergvej 87

Fredag den 29. maj kl. 19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Thue Thomsen, Hvide
Sande
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Klinkby FDF – 2014
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Ledere:
Mandag den 16. februar:
Lederaften i Lemvig

Tumlinge møder (0. - 2. kl.)
Onsdag den 18. februar kl. 17.00-18.30
Onsdag den 25. februar kl. 17.00-18.30
Onsdag den 4. marts kl. 17.00-18.30
Onsdag den 11. marts kl. 17.00-19.00:
Generalforsamling
Torsdag den 12. marts:
Sing in Hardsyssel efterskole
Onsdag den 18. marts kl. 17.00-18.30
Onsdag den 25. marts kl. 17.00-18.30
Påskeferie
Onsdag den 8. april kl. 17.00-18.30
Onsdag den 15. april kl. 17.00-18.30
Onsdag den 22. april kl. 17.00-18.30
Onsdag den 29. april kl. 17.00-18.30

Pilte (3.- 4. kl.) og Væbner (5.- 6. kl.)
Onsdag den 18. feb. kl. 19.00-20.30:
Uddeling af kirkeblad
Onsdag den 25. feb. kl. 19.00-20.30

Onsdag den 4. marts. kl. 19.00-20.30
Onsdag den 11. marts. kl. 17.00-19.00:
Generalforsamling
Torsdag den 12. marts:
Sing in Hardsyssel efterskole
Onsdag den 18. marts kl. 19.00-20.30
Onsdag den 25. marts kl. 19.00-20.30
Lørdag den 31. marts kl 14-02:
Hotspot for væbner
Påskeferie
Onsdag den 8. april 19.00-20.30
Onsdag den 15. april 19.00-20.30
Onsdag den 15. april 19.00-21.30:
Landslejr udvalget kommer til
Hardsyssel
Onsdag den 22. april 19.00-20.30
Lørdag den 25. april-søndag den 26. april:
Bål og Ballade Hardsyssel efterskole
Onsdag den 29. april 19.00-20.30:
Uddeling af kirkeblad

Senior væbner (7.-8. kl.)
Onsdag den 18. feb. kl. 19.00-20.30:
Uddeling af kirkeblad
Onsdag den 25. feb. kl. 19.00-20.30

Onsdag den 4. marts kl. 19.00-20.30
Onsdag den 11. marts kl. 17.00-19.00:
Generalforsamling
Torsdag den 12. marts:
Sing in Hardsyssel efterskole
Onsdag den 18. marts kl. 19.00-20.30
Onsdag den 25. marts kl. 19.00-20.30
Lørdag den 31. marts kl. 14.00-02.00:
Hotspot seniorvæbner
Onsdag den 1. april: Påskeferie
Onsdag den 8. april kl. 19.00-20.30
Onsdag den 15. april kl. 19.00-20.30
Onsdag den 15. april kl. 19.00-21.30:
Landslejr udvalget kommer til
Hardsyssel
Onsdag den 22. april kl. 19.00-20.30
Onsdag den 29. april kl. 19.00-20.30:
Uddeling af kirkeblad

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

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 21. og 27. februar
Den 7. og 13.-15. samt 21. 27. og 31. marts
Den 1. og 4. samt 10. 12. og 18. april
Der henvises i ovennævnte perioder til
sognepræst Bettina R. Tonnesen,
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig
Tlf. 9782 3590 – e-mail. BRTO@km.dk

Læs i næste nummer
–
–
–
–

Konfirmation
Friluftsgudstjeneste
Gudstjenest med hørehensyn
Evaluering af konfirmandundervisningen efter skolereformen

Klinkby bo- og dagcenter

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen
– onsdag den 25. februar kl. 14.30
– onsdag den 25. marts kl. 14.30
– onsdag den 29. april kl. 14.30
Alle gudstjenesten er tilrettelagt med særligt henblik på plejehjemmets beboere og dagcenterets
brugere.
Venner og familie er altid meget velkomne til at deltage sammen med plejehjemmets beboere
og dagcentrets brugere.
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Gudstjenester
Søndag – 15. februar
Fastelavn

Søndag – 22. februar
Søndag – 1. marts

Søndag – 8. marts

Søndag – 15. marts

Onsdag – 18. marts
Søndag – 22. marts
Maria bebudelsesdag

Torsdag – 26. marts
Søndag – 29. marts

Palmesøndag

Torsdag – 2. april
Skærtorsdag

Fredag – 3. april
Langfredag

Søndag – 5. april

Hove Kirke

Hygum Kirke

9.00

9.00

10.30

14.00 Børne- &
Familiegudstjeneste
10.30

Verdens MusikMesse

17.00 Børne- &
Familiegudstjeneste
9.00

14.00 Børne- &
Familiegudstjeneste
20.30

2. påskedag

Søndag – 12. april
1.s.e. påske

Søndag – 19. april
2.s.e. påske

Søndag – 26. april
3.s.e. påske

10.30
9.00

10.30

10.30

Påskemorgen

Mandag – 6. april

16.00 Provstiets
børnekor medvirker

10.30*
19.00 Aften- &
Musikgudstjeneste

10.30

*Gudstjenester med altergang ved Bettina Tonnesen

Tørring kirke

14.00 Børne- &
Familiegudstjeneste
10.30

10.30*

8.00
19.00
9.00

10.30*
9.00

9.00

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.
GRAFISK TRYK

