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KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Kirken bliver ofte sammenlignet med et sejl-
skib. Det største rum i kirken kaldes da også
for kirkeskibet. Selv de største storme kan
ikke bringe det skib ud af kurs. I kirkeskibet
sidder man sammen med mange andre menne-
sker. Hér er vi på vej til et land hvor Guds
love og regler gælder. Jesus siger: et bud giver
jeg jer: Du skal elske din næste, som du selv
er elsket af Gud. På samme måde som vinden
fylder sejlene – sådan fylder Guds Ånd og Ord
kirkerummet, og du får fornyede kræfter til at
komme videre i hverdagen. Lidt vind i håret,
har vist aldrig skadet nogen.

Med ønsket om en god sommer 
Sognepræst Iben Tolstrup
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Kirkelige handlinger

Dåb

Celine Møller Sørensen
Døbt den 5. april 2015 i Hygum kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Magne Jellsemark Staurland
Døbt den 5. april 2015 i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Vielser & Velsignelser

Dorrit Andersen & Kim Lykke
Christensen
Viet den 28. februar 2015 i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Lisbeth Nielsen & Flemming Düring
Nielsen
Velsignet den 11. april 2015 i Hove Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Døde & begravede

Irma Kjær
Klinkbyvænget
Død den 5. februar 2015
Bisat den 11. februar
fra Nørlem Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen
Urne nedsat på Lemvig Kirkegård

Poul Vandborg Mortensen
Klinkbyvænget
Død den 22. februar 2015
Begravet den 28. februar
fra Thyborøn Kirke og Kirkegård
af sognepræst Robert Enevoldsen

Eva Marie Laursen
Død den 15. marts 2015
Bisat den 21. marts
fra Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Karsten Christensen
Urne nedsat på Lemvig Kirkegård

Thora Agis Nielsen
Klinkby
Død 22. marts 2015
Urne nedsat på Lemvig Kirkegård
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Nyt fra menighedsrådet

Stort rykind på kirkegården
Den 27. februar 2015 havde vi fint besøg
på Hove kirkegård. Biskop Henrik
Stubkjær og et stort følge lagde vejen
forbi, fordi menighedsrådet for øjeblikket
arbejder med et projekt vedr. tidssvarende
mandskabsfaciliteter for vores graverte-
am. 

Vores første udkast til byggeri, var blevet
afvist, og derfor havde alle implicerede
parter sat hinanden stævne. Menighedsråd
og provstiudvalg var repræsenteret. Det
var også Viborg stift v. biskop, stiftskont-
orchef, afdelingsleder og juridisk special-
konsulent. Nationalmuseet, kongelig byg-
ningsinspektør og kirkegårdskonsulent og
vores arkitekt på projektet, var også til
stede. Vejret viste sig fra den pæne side,
og stemningen var god. Vi fik lejlighed til
at forklare om de behov, der nødvendiggør
et nybyggeri i umiddelbar nærhed af kir-
ken. 

Det var der sådan set ikke nogen, der
havde indvendinger imod, og vi havde
også alle et fælles ønske om, at værne om
vores skønne kirke, så vi ikke skæmmer
den med byggeri, der ikke passer ind på
kirkegården. Vi sluttede af med spisning i
menighedslokalet, og det blev et godt og
positivt møde, hvor vi fik lagt retningslin-
jerne for det videre arbejde, men det vil I
høre mere om en anden god gang.

Med venlige forårshilsner
Anders Mejdahl

Der afholdes menighedsrådsmøde:
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-i-et. Punkter til dagsordenen skal
være formand Anders Mejdahl i hænde
senest to uger før afholdelse af menig-
hedsrådsmødet. 
Dagsorden og referat kan hentes på hjem-
mesiden www.hht.nu

Menighedsrådet

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

Træffes ikke mandage samt:
Den 2. og 8. samt 19.-20. og 22. samt
29.-31. maj
Den 1.-7. samt 13. og 19. og 26.-29.
juni
Den 3. og 5. samt 11. og 14. juli
Den 14. og 22.-23. august

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

Præstegården

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

Graver
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Lokalarkivet fortæller
v. Ib Noe

Foråret så sagte kommer
Mens disse linjer skrives i påsketiden har landmændene endnu ikke begyndt forårsarbej-
det på markerne. De synes at læne sig tilbage og ser tiden an, for de ved jo, at med vore
dages maskiner er det arbejde hurtigt overstået, når de rette forhold er til stede. Forhen
var forårsdriften en travl, langvarig og hektisk tid, hvor jorden skulle harves og klargøres
ved hjælp af trækdyr. I slutningen af 1800-tallet anskaffede de større gårde så de nym-
odens såmaskiner til afløsning af den historiske sædemand, der belæsset med en balje
korn strøede sædekornet ud over jorden.
Store Nordiske konversations Leksikon skriver 1922: ”Saamaskiner finder stedse mere
og mere Anvendelse i Landbruget. Man skelner hovedsagelig mellem Bredsaamaskiner
og Radsaamaskiner.”
På billedet fra Store Stigaard ca 1950 ses radsåmaskinen, der kunne betjenes af en
enkelt person, når hestene ellers var samarbejdsvillige. Til venstre er det tjenestekarlen
Karl Villadsen, der er i gang med såningen, mens sønnen fra Stigaard Aage Mollerup
ser til. Gaarden var ejet af Marie Mollerup (Musse), der var enke efter Christian
Mollerup. To tidligere tjenestekarle har fortalt mig om Musse som en omsorgsfuld
arbejdsgiver: Folkene havde værelser i stuehuset, hvilket dengang langt fra var sædva-
ne, og om aftenen var de velkomne i stuerne, også til aftenskaffe. Men indfandt de sig
ikke, kom Musse på værelset med kaffen og i den kolde tid med ”varmedunk” til sen-
gen.
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Sognenyt – det sker . . .

26. april er der Aften- og musik-
gudstjeneste i Houe Kirke kl. 19.00
Temaet for gudstjenesten bliver musik af
komponisten Carl Nielsen, ”Danmarks
nationalkomponist” kunne man næsten
kalde ham – 150 året for hans fødsel fej-
res i år over hele landet. Han trådte sine
barnesko på Fyn som spillemand sammen
med sin far, men skrev siden blandt meget
andet musik symfonier og en mængde
melodier til salmer og sange, hvoraf
mange er blevet folkeeje: Jeg ved en lær-
kerede, Hvem sidder der bag skærmen, På
det jævne - og salmer som Min Jesus lad
mit hjerte få og Påskeblomst, hvad vil du
her – alle melodier som har sunget sig ind
i den danske folkesjæl.
Ved gudstjenesten bliver musikken ude-
lukkende af Carl Nielsen, både fællessang
og solosang. Solist bliver sangeren Inger
Kold, hvis smukke sopran ofte har glædet
et publikum både ved kirkekoncerter, som
solist i større klassiske værker af Bach,
Händel eller Pergolesi og ved operaop-
førelser eller lied-arrangementer. Udover
at være solist, synger Inger Kold også i
kor og underviser i sang – og hun funge-
rer desuden som kirkesanger.
Alle er velkomne. 

4.maj er der i anledning af 70-årsdagen
for befrielsen andagt i Hygum kirke kl.
20.00. Andagten afsluttes kl.20.36 med
afspilning af budskabet om befrielsen,
sådan som det lød i radioen for nøjagtigt
70 år siden. Herefter ringer klokkerne i 15
minutter overalt i Viborg Stift og man kan
glæde sig over de tusindvis af levende lys
som man tænder i de private hjem og stil-
ler i vinduerne. Den 5.maj vil kirkeklok-
kerne over hele landet ringe 15 ekstra i
forbindelse med morgenringningen for at
markere befrielsen.

6. maj er der foredrag v. Michael Böss
i menighedslokalet kl. 19.00
Engang sagde man at kirken er samfun-
dets kit - men sådan er det nødvendigvis
ikke mere.
Kom til en spændende aften hvor Michael
Böss fortæller om 'Historieløsheden i
nutidskulturen' og vi under hyggelige for-
mer får rig mulighed for at snakke om
hvad kirkens rolle er i dag og f.eks. debat-
tere forholdet mellem skolereform og
konfirmandforberedelse.
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og deres familier og alle andre. Efter fro-
kosten fortæller Søren Skov Johansen om
gode fif og fiduser (tekniske hjælpemidler
og tilskudsordninger) til folk med nedsat
hørelse. 

18. juli er der pilgrimsvandring med
PilgrimVest. Dagen begynder med en kort
andagt i Hygum Kirke kl.10.00. Herfra
går turen ned til Ryletorv og ind med pla-
netstien til Lemvig. 
Tilmelding til sognepræst Poul Erik
Knudsen, tlf. 9782 0181 – Email:
pekn@km.dk

Sommerkoncert i Tørring Kirke
tirsdag den 28. juli kl. 19.30
Et spændende møde mellem nordiske og
kinesiske musikere har resulteret i skabel-
sen af ENSEMBLE NORDICA. Peter
Arendt, en af de 3 danske musikere, for-
tæller om musikken:
Ensemblet lægger en musikalsk mosaik af
både østlig og vestlig kirkemusik, således
at de to kinesiske kirkemusikere spiller
med på vores musik - på deres kinesiske
folkemusikinstrumenter - og vi spiller
med på deres musik - på vores vestlige
instrumenter. Programmet vil både inde-
holde solosang og fællessang og instru-
mentalmusik. Musikerne mødte hinanden
i Hong Kong i 2013 og turnerede senere i
hele Skandinavien og indspillede cd'en
RESTING IN GOD.
Entre 50 kr. ved indgangen. 

9. maj er der Børnekorstævne i Klinkby
Provstikorleder Sisse Skovbakke inviterer
alle børnekorsangere i provstiet, både sko-
lekor og kirkekor til korstævne med
Anders Møller fra Odense, kendt fra
Boysens Musiktime & Ørehængerne.
Stævnet finder sted kl. 9.30 -15.30 i Alt-I-
Et-Huset i Klinkby. Det sluttes af med en
lille koncert i Houe Kirke kl. 15.00, hvor-
til alle er velkomne.

25. maj er der i anledning af pinsen
friluftsgudstjeneste kl. 4.44 i anlægget i
Lemvig mens solen står op.
Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde

med Gudum-Fa -
bjerg, Nørre Nis -
sum, Nørlem,
Lem vig-Heldum
og Hove-Hygum-
Tørring Sogne.

20.-21. juni sker der en hel masse Hove
Kirke. Mellemkonfirmander (5. klasse -
trin på Klinkby skole) er inviteret på
weekend sammen med præsten og en
masse frivillige. Vi skal blandt andet på
opdagelse og vi skal hygge os og sove i
kirken. Søndag morgen, gør vi os klar til
Gudstjenesten med hørehensyn kl.10.30.
Det er en gudstjeneste som er tilrettelagt
med særligt hensyn til folk der ikke læn-
gere hører så godt. Landsdelspræst for
hørehæmmede Søren Skov Johansen
prædiker. Efter gudstjenesten er der
Kirkefrokost for mellemkonfirmanderne
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Konfirmander og konfirmation

Fredag den 1. maj er der konfirmation
i Tørring Kirke kl. 11.00
Følgende skal konfirmeres: 

Kathrine Marie Juelsgaard Andersen
Thyborønvej 26, Klinkby

Jesper Maarupgaard Herping
Stigårdvej 12, Houe

Emma Bjerregaard Jensen
Vadskærvej 4, Tørring

Rikke Bank Kristensen
Houlindvej 10, Tørring

Mads Windfeld Lund
Strandparken 6 st.th. Struer

Mads Kristian Berg Madsen
Laugesvej 2, Tørringhuse

Aske Appelon Kragh Møller
Gjelleroddevej 40, Tørring

Camilla Tatt Poulsen
Thyborønvej 20 st. Klinkby

Kathrine Rokkjær
Uglevej 7, Heldum

Sebastian Hviid Villadsen
Vadskærvej 13, Tørring

Søndag den 3. maj er der konfirmation
i Houe Kirke kl. 10.00
Følgende skal konfirmeres:

Frederik Vejlgaard Kobberholm
Thyborønvej 2, Klinkby

Thomas Lind Krarup
Thyborønvej 3, Klinkby

Sofie Amalie Storgaard Kristensen
Thyborønvej 4, Klinkby

Catharina Juhler Meinertsen
Refskovvej 1, Klinkby

Martin Damtoft Nielsen
Nejrupvej 1, Houe
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Spørgeskema til konfirmander
I forbindelse med vores religionsunder-
visning på Lemvig gymnasium har vi
undersøgt konfirmandernes forhold til
kristendommen, mens de går til konfirma-
tionsforberedelse. For at finde svar på det,
fik vi lov til at uddele et spørgeskema til
konfirmanderne i Houe, Hygum og
Tørring sogn, hvor der blev stillet spørgs-
mål omkring, de unges forhold til kristen-
dommen. Både hvordan deres eget for-
hold var til kristendommen, men også
hvordan forholdet til kristendommen var i
familien. Der viste sig, ikke overraskende,
at være meget stor spredning på de unges
forhold til kristendommen, men fælles for
mange var, at de var enige i budskabet om
næstekærlighed og dele af det kristne bud-
skab, hvilket også var en del af grunden
til, at de gerne ville konfirmeres.  

Jens Mejdahl, Lemvig gymnasium 3.

Konfirmationsforberedelse
Til et menighedsrådsmøde blev vi alle, af
vores præst, tilbudt at følge konfirmand -
undervisningen, da det ville få en noget
anderledes form, på grund af den nye sko-
lereform. Jeg tog imod tilbuddet og har
deltaget i næsten alle lektioner.

Hvordan har min oplevelse så været?

Kl. ca.15.15 ankommer de unge menne-
sker til menighedslokalet, nogle ser mere
trætte ud end andre – de har jo været i
skole fra kl.8 morgen.
Efter en bordbøn får de kage og saftevand
– de kvikker lidt op, men det er alligevel
ikke helt let at koncentrere sig og høre
efter, når der læses op af bibelen.
Vi siger trosbekendelsen og fadervor sam-
men og synger en salme – så er de tre
kvarter gået, og alle er ude af døren.

Det er nogle søde unge konfirmander,
men efter min mening, er det et forkert
tidspunkt og en lektion er alt for lidt tid.
Ingen tid til refleksion over det de har
hørt, ingen tid til spørgsmål og svar. Jeg
synes det er lidt synd for konfirmanderne
og håber, det kan blive ændret for fremti-
den. Vores præst gør alt hvad hun kan for
at nå mest muligt på den korte tid, men jeg
tror ikke det er tilfredsstillende.

For mig har det på flere områder været en
god oplevelse at være med.

Med venlig hilsen
Gurli Gravesen

Menighedsrådsmedlem

Når man så er blevet konfirmeret
Trine Lundsgaard blev konfirmeret for et
par år siden. I foråret var hun med sin
efterskole på tur til Indien. Trine tog til
Indien for at hjælpe børn og unge til en
bedre fremtid. Hun så blandt andet en lek-
tiecafé, en playschool, en mentally chal-
lenged school og en masse andet, hvor
man hjælper børn til en bedre uddannelse
og et bedre liv, et liv hvor der også er plads
til leg. Det var en oplevelsesrig og øjen -
åbnende tur for Trine, og hun skriver til
sidst i sit brev: Vi kom alle hjem med følel-

Vi skal til at lave sanglege med Junior mini-
stry. De små røde tørklæder med et kors er
indernes uniform.
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sen af at have gjort noget godt ved at
hjælpe andre. Vi fandt ud af at vi måske er
lidt for krævende i vores liv. Vi indså hvor
meget vi tager for givet og vi opdagede at
vi kan gøre en forskel, for at gøre jorden

til et bedre sted at leve. Sidst, men ikke
mindst, blev vi konfronteret med vores tro
og vores holdning til livet og Gud. Det var
alt i alt en skøn tur og vi havde det fanta-
stisk. Vi blev klogere på os selv og verden.

I Lekitecaféen får Trine lavet en flot henna Læs hele Trines brev på hjemmesiden www.hht.nu

30. august er der konfirmandindskriv-
ning i Tørring Kirke kl.14.00 for alle som
skal konfirmeres i Hove, Hygum eller
Tørring Kirker i 2016. Vi begynder med
en gudstjeneste, hvor vi markerer at NU er
der en kommende konfirmand i familien.
Familie, faddere og venner er selvfølgelig
hjerteligt velkomne, på denne vigtige dag.
Bagefter er der indskrivning og forældre-
møde i menighedslokalet i Alt-i-Et-huset
ved Klinkby skole.

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 34 i
2015 og dækker frem til og med uge
47.
Deadline: tirsdag den 28. juli 2015
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.



10

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

Provstinyt – det sker . . .

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

Indre Mission

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

• På tur med kirken

• Høst-gudstjenester

• Kirkehøjskole

• Efterårsmøde

• Rock-gudstjeneste

• Halloween-gudstjeneste

• Alle Helgen

• Teater for børn

• Menighedsmøde

Læs i næste nummer

Ledere:
Onsdag d. 12. aug. kl. 18.00: Leder og

bestyrelse møde
Fredag-søndag 18.-20. sept.: Landslejr

kursus for ledere

Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.)
Onsdag d. 6. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 13. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 20. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 27. maj kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 3. juni kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 10. juni kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 13. juni: Blå dag i Ree park

safari
Onsdag d. 17. juni kl. 17.00-18.30:

Afslutning
Fredag d. 19. juni: Indianerlejr
Lørdag d. 20. juni: Cykelrally og mid-

sommerfest
Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30:

Fælles opstart
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Klinkby bo- og dagcenter

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen 
– onsdag den 29. april kl. 14.30
– onsdag den 27. maj kl. 14.30
(der er ikke gudstjeneste på plejehjemmet i juni og juli måned)
– onsdag den 26. august 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.

Onsdag d. 26. aug. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 2. sept. kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 5. sept. Legens dag

Pilte (3.kl. - 4. kl.) og 
Væbner (5. kl.– 6. kl.)
Onsdag d. 6. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 13.- søndag d. 17. maj: VM i

København for væbner
Onsdag d. 20. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 27. maj kl. 19.00-20.30

Mandag d. 1 juni. Tilmelding af hold-
leder til landslejr
Onsdag d. 3. juni kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 13. juni: Blå dag i Ree park 

safari
Onsdag d. 17. juni kl. 19.00-20.30:

Afslutning
Lørdag d. 20. juni: Cykelrally og mid-

sommerfest

Onsdag d. 12. aug. kl. 18.00: Leder og
bestyrelse møde

Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30:
Fælles opstart

Onsdag d. 26. aug. kl. 19.00-20.30
Kirkeblad uddeling sidst i aug.

Onsdag d. 2. sept. kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 5. sept.: Legens dag

Senior væbner (7. kl.-8. kl.)

Onsdag d. 6. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 13. maj-søndag d. 17. maj:

VM i København
Onsdag d. 20. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 27. maj kl. 19.00-20.30

Mandag d. 1 juni. Tilmelding af hold-
leder til landslejr
Onsdag d. 3. juni kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 13. juni: Blå dag i Ree park

safari
Onsdag d. 17. juni kl. 19.00-20.30:

Afslutning
Lørdag d. 20. juni: Cykelrally og mid-

sommerfest

Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30:
Fælles opstart

Onsdag d. 26. aug. kl. 19.00-20.30
Kirkeblad uddeling sidst i aug.

Onsdag d. 2. sept. kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 5. sept.: Legens dag

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 – 26. april
3.s.e. påske

Fredag – 1. maj
StorBededag

Søndag – 3. maj
4.s.e.påske

Mandag – 4. maj

Søndag – 10. maj
5.s.e.påske

Torsdag – 14. maj
KristiHimmelfart

Søndag – 17. maj
6.s.e.påske

Søndag – 24. maj
Pinsedag

Mandag – 25. maj
2.pinsedag 

Søndag – 31. maj
Trinitatis

Søndag – 7. juni
1.e.trinitatis

Søndag – 14. juni
2.s.e.trinitatis

Søndag – 21. juni
3.s.e.tinitatis

Søndag – 28. juni
4.s.e.trinitatis

Søndag – 5. juli
5.s.e.trinitatis

Søndag – 12. juli
6.s.e.trinitatis

Lørdag –18. juli
Søndag – 19. juli
7.s.e.trinitatis

Søndag – 26. juli
8.s.e.trinitatis

Søndag – 2. august
9.s.e.trinitatis

Søndag – 9. august
10.s.e.trinitatis

Søndag – 16. august
11.s.e.trinitatis

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.

19.00 Aften-
& Musikgudstjeneste

9.00

11.00 Konfirmation

Fælles friluftsgudstjeneste
i anlægget i Lemvig kl. 4.44

Fælles friluftsgudstjeneste
i anlægget i Lemvig kl. 4.44

Fælles friluftsgudstjeneste
i anlægget i Lemvig kl. 4.44

10.00 Konfirmation

10.30 9.00

9.00

9.00 19.00 Aften-
& Musikgudstjeneste

10.30 9.00

10.30*

10.30*

9.00

10.30 Landsdelspræst
for hørehæmmede Søren
Skov Johansen prædiker

10.30*

10.30*

10.30

10.00 PilgrimVest

9.00

9.00

9.00

10.30

9.00 10.30

GRAFISK TRYK

20.00 Andagt i for-
bindelse med 70-årsdagen
for Danmarks befrielse


