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Kirkelige handlinger Nyt fra menighedsrådet

Dåb

Lukas Sø Holm Toft
Døbt den 10.maj 2015 i Tørring Kirke af
sognepræst Iben Tolstrup

Vielser & Velsignelser

Naja Suikkanen & Poul Kjeldager
Sørensen
Viet den 25.juli 2015 i Tørring Kirke af
sognepræst Iben Tolstrup

Oana Petronela Popovici & Benny Evan
Madsen
Viet den 8.august 2015 i Tørring Kirke af
sognepræst Iben Tolstrup 

Døde & begravede

Hans Peter Krogsgaard Eriksen
Brørup
Død den 31.maj 2015
Bisat den 4.juni
fra Folding Kirke
af sognepræst Gertrud Yde Iversen
Urne nedsat på Houe Kirkegård

Lizzi Hyldahl Sørensen
Klinkbyvænget
Død den 8.juli 2015
Bisat den 14.juli
fra Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Poul Erik Knudsen
Urnen nedsat på Lemvig Kirkegård

Kjeld Johan Larsen
Lemvig
Død den 22.juli 2015
Begravet den 27.juli
fra Houe Kirke og Kirkegård
af sognepræst Iben Tolstrup 

Søndag den 22. november 2015 afholdes
det årlige menighedsmøde.
Efter eftermiddagens gudstjeneste, vil menig-
heden fra Hove, Hygum, Tørring sogne, tradi-
tionen tro, blive indbudt til et par timers hyg-
geligt samvær, hvor menighedsrådets arbejde
er omdrejningspunkt. Her vil menighedsrå-
dets formand aflægge årsberetning. Den vil
handle om stort og småt fra året der er gået, og
måske også lidt om næste års opgaver. Der vil
blive lejlighed til spørgsmål og debat om
menighedsrådets prioriteringer. 
Det kan være helt praktiske emner som f.eks.
strukturen omkring det almindelige vedlige-
hold af kirker og kirkegårde, og hvorfor vi
ikke er helt i mål med den endnu. Men vi vil
også gerne diskutere KIRKE. Er der noget vi
mangler? Er der forslag til nye tiltag i kirke
eller menighedslokaler? Hvordan inddrager vi
flere frivillige i det kirkelige arbejde? Der er
helt sikkert basis for en god debat, så kom og
deltag i menighedsmødet.
Menighedsrådet vil være vært ved et lille
traktement. Alle er velkommen

Menighedsrådsformand Anders Mejdahl

Der afholdes menighedsrådsmøde:
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 menighedsrådsmødet. 
Dagsorden og referat kan hentes på hjemme-
siden www.hht.nu Menighedsrådet

Kirkebladet

Kirkebladet redigeres af sognepræsten i sam-
arbejde med bladudvalget, som består af
Bente Haagensen (Houe), Lise Thomsen
(Hygum) og Ejvind D. Nielsen (Tørring).
Næste kirkeblad udkommer i uge 47 i 2015
og dækker frem til og med uge 4
Deadline: tirsdag den 20. oktober 2015
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

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

Graver
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30.august er der konfirmandindskrivning i
Tørring Kirke kl.14.00 for alle som skal kon-
firmeres 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 indskriv-
ning og forældremøde i menighedslokalet i
Alt-i-Et-huset ved Klinkby skole.   

2.september starter Baby-salmesang op i
Houe Kirke kl.10.00
Spædbørn mellem 2 og 10 måneder inviteres
sammen med deres mor eller en anden voksen
til babysalmesang i Houe Kirke 10 onsdage
fra kl. 10.00 – ca. 11.30 første gang den 2.
september. 
Spædbørn kan naturligvis ikke synge salmer.
Og dog - undersøgelser viser, at 2 måneder
gamle spædbørn efterligner ikke bare udtryk-
ket i moderens sang, men også tonehøjden og
melodiens bevægelse. I 4 måneders alderen
kan de også efterligne rytmen i sangen.
Babysalmesang er at udvikle barnets medfød-
te musikalitet.
Programmet vil hver gang indeholde de
samme salmer, oftest 1 vers fra hver, så bør-
nene kan lære dem at kende og genkende
dem. Salmerne skal vugges, danses og leges
ind. Vi skal også bruge forskellige rekvisitter.
Ord og musik skal både høres og opleves
kropsligt. Efter ca. 3 kvarter stopper vi og
sætter os og får en snak og en lille forfrisk-
ning.
Organisterne Birgit Mogensen og Inge Marie
Andersen leder babysalmesangen. Kontakt
sognepræst Iben Tolstrup eller Inge Marie
Andersen (tlf. 53646450) hvis du vil vide
mere.
Læs mere om babysalmesang på hjemmesi-
den www.hht.nu

Sognenyt – det sker . . .

2.september starter Salmer & Sanser op i
Houe Kirke kl.16.30
Salmer og sanser er musikalsk legestue i
Houe Kirke for 1 – 3 årige og deres voksne. 
Kirkerummet bliver fyldt med sang, leg og
nysgerrige børn og voksen der synger, sanser,
hopper og danser. Vi bruger f.eks. faldskærm,
balloner, bamser og småinstrumenter og
benytter os af hele kirkerummet. Vi leder
måske efter ting og sager der er blevet gemt
og til slut ligger vi lidt og slapper af ovenpå al
hurlumhejet. Inden vi går hjem får vi lidt frugt
og en hyggelig snak med hinanden.
Første gang er onsdag d. 2. september kl.
16.30 – 17.30 i Houe Kirke, og så er det hver
onsdag frem til 11. nov. undtagen i efterårsfe-
rien.
Elin Engholm Knudsen og organist Inge
Marie Andersen står for det musikalske og vi
glæder os til at se både nye og ”gamle”. Alle
er velkomne og det kræver ikke at man har
være med til babysalmesang.
Har man som forældre ikke selv mulighed for
at være med, kan det være at bedsteforældre
eller en anden voksen som kender barnet rig-
tig godt har tid og lyst til at deltage.
Hver sæson på ca. 10 gange slutter af med en
lille eftermiddagsgudstjeneste hvor hele fami-
lien, venner og alle interesserede er velkom-
ne.
Man kan enten tilmelde sig på forhånd til Inge
Marie Andersen, eller møde op i kirken d. 2.
sept.
Det er gratis at deltage.
Kontakt gerne Inge Marie Andersen:
ima@hygum-lemvig.dk; tlf: 5364 6450
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23.september er der udflugt ’På tur med
Kirken’
Vi begynder i Hove Kirke med morgenandagt
kl.9.30 ved sognepræsten.
Derpå går turen med Naturbussen nordpå,
hvor vi skal over med færgen.
Vi spiser varm middagsmad på Hotel Agger
Tange og kører derefter videre nordpå.
Helt sikkert kommer vi til at høre om ulven. 
Men ellers vises der i Naturbussen, på skær-
me, hvad vi ikke kan se med vore blotte øjne. 
Vi drikker kaffe et godt sted. Arbejdsudvalget
sørger for kaffe, the og brød.
Vi er hjemme igen ca. 16.30 / 17
Der betales 100 kr. for maden og derudover
for egne drikkevarer.
Tilmelding til Lise Thomsen på tlf.97836229
/ 30324127 eller på mail
lise.thomsen@hygum-lemvig.dk
Vi glæder os til at se rigtig mange. Husk at
tænke på, om det også er noget for din nabo
eller ven.
Bedste hilsener Alice Lorentzen, Ejvind
Nielsen, Lise Thomsen.

Høstgudstjenester i alle tre kirker
Fejring af høsten har en lang tradition bag sig,
ikke mindst på landet. Og høstgudstjeneste er
en del af fejringen – med tak for afgrøderne,
som er i hus – både fra marker og fra haver.
Houe, Hygum og Tørring er stadig 3 sogne,
selv om samarbejdet er tæt, og menighedsråd
og medarbejderne ved kirkerne er fælles, og
derfor er det også naturligt, at der holdes høs-
tgudstjeneste i alle sogne. Men det er ikke en
god ide, at gentage en fest 3 gange, derfor har
gudstjenesterne hver sit præg: Gudstjenesten
den 27. september i Tørring Kirke bliver en
”traditionel” gudstjeneste med musik og sal-
mer, der passer til høsten, søndag den 4. okto-
ber i Houe bliver en gudstjeneste ”for alle
sanser”, hvor især de ældre fra plejehjemmet

inviteres med. Gudstjenesten er kl. 14.00, og
efter gudstjenesten er der kaffebord i menig-
hedslokalet. Den 11. oktober kl. 19.00 er der
”Spillemandsmesse” i Hygum Kirke, hvor et
spillemandsorkester medvirker sammen med
det lokale kirkekor. Det havde vi meget for-
nøjelse af for et år siden, og hvem ved, måske
er der ved at blive grundlagt en tradition. Man
kan deltage i høstgudstjeneste i sit ”eget”
sogn – og man kan deltage i den gudstjeneste,
der passer en bedst.

Organist Inge Marie Andersen

8. oktober er der dukketeaterforestilling
for Klinkby skole i Houe Kirke
Dukketeateret Svantevit kommer til Houe
kirke torsdag den 8/10 kl. 9.00 for at vise
forestillingen Pust for alle elever fra 0.-6.
klasse. 
Stykket er en musikalsk og poetisk rejse gen-
nem det gamle og det nye testamente. I fore-
stillingen møder vi Gerda, der stiller nogle af
de spørgsmål, som dukker op hos et moderne
barn, der tænker over det med Gud. Gerda
møder en underfundig herre, der besvarer
spørgsmålene. Svantevit puster liv i de gamle
fortællinger fra skabelsen til pinse.

Hanna Green

25. oktober er der BUSK-gudstjeneste i
Houe Kirke kl. 14.00
Igennem en række år har vi i Klinkby FDF
haft en tradition for at forberede og gennem-
fører BUSK gudstjenesten sammen med Iben
i Hove, Hygum og Tørring pastorat. BUSK
gudstjenesten er en landsdækkende gudstje-
neste, som altid afholdes den sidste søndag i
oktober.
I år er temaet for gudstjenesten ”Tro som til-
lid til Gud - Tro som en rustning”. Du vil der-
for komme til at opleve børn iført rustning,
der i dagens anledning får lov at tage deres
sværd med ind i kirken.
Forud for gudstjenesten får vi i FDF besøg af
Iben, der fortæller os om de tekster, vi skal
høre samt hjælper os med at lære nogle af san-
gene.

Vel mødt søndag den 25. oktober!
Lone Nørrum FDF Klinkby
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28.oktober er der ’efterårsmøde’ med
debattør og foredragsholder Michael Böss i
menighedslokalet kl.19.00
Engang sagde man at kirken er samfundets kit
- men sådan er det nødvendigvis ikke mere.
Kom til en spændende aften hvor Michael
Böss fortæller om 'Historieløsheden i nutids-
kulturen' og vi under hyggelige former får rig
mulighed for at snakke om hvad kirkens rolle
er i dag og f.eks. debattere forholdet mellem
skolereform og konfirmandforberedelse.

Aktivitetsudvalget

1.november er det Alle Helgen med minde-
gudstjenester i alle tre kirker
Kirken bærer langsomheden i sig, fordi dens
mål er evigheden, og derfor har kirken altid
tid nok. Dette er trøstende og helende for den
sørgende, som bevæger sig uendeligt lang-
somt i sin sorg. Sorgen heler i tiden. Og tiden

er lang. Det skal kirken give plads og mulig-
hed for. 

Ved mindegudstjenesterne den 1. november
mindes vi vore kære, her kan man komme og
sætte sig og lade tiden gå sammen med andre.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
sætte levende lys ude på kirkegården.

Sognepræst Iben Tolstrup

22.november er der musik fra Tanzania i
Tørring Kirke kl.16.00
Musikken indgår i en eftermiddagsgudstjene-
ste som er arrangeret i samspil med en række
musikere fra Tanzania. Musikerne er kommet
til landet som et led i et udvekslingsprogram
mellem Folkekirkerne i Holstebro, Struer og
Lemvig provsti og den Luthersk Evangeliske
kirke i Tanzania. 

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

• Børnekoret – opstart på ny sæson
• Rock-gudstjeneste 30.september
• Kirkehøjskole den 1. oktober og 4. november
• Halloween-gudstjeneste i Møborg 31.oktober
• Kirketeater for Børn: ’Helt fra begyndelsen’ 5.november
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Indre Mission

Fredag den 21.august kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Erik Trans, Herning
Sang/guitarspil v. Erik

Fredag den 18.september kl.19.30
Høstfest i Houe Missionshus
Taler: Laurids Breum Jacobsen, Grønfelt

Fredag den 30.oktober kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Missionær Erik Sørensen, Skjern

Fredag den 27.november kl.19.30
Adventsfest i Houe Missionshus
Taler: Missionær Henrik H.Dideriksen, Skive
Sang/harmonikaspil v. Henrik

Fredag den 22. januar 2016 kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Vagn Andersen, Holstebro

Lokalarkivet fortæller
v. Ib Noe

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

Træffes ikke mandage samt:
Den 12.-14. samt 17.-23. august
Den 4.-20. samt 25.september
Den 3. og 7. samt 15.-18. og 23. og 27.
oktober
Den 2.-17. samt 28. 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

Familien Pinholt fra Tørring.
De fleste mennesker i landet med efternavnet
Pinholt er efterkommere af lærer Peder Jensen
Pinholt i Tørring skole, som var født i den lille
gård  Pinholt på nuværende Pinholtvej 5.
Peder Pinholt sparede sammen til at kunne
uddanne sig på Ranum Seminarium og 1859
blev han lærer ved Tørring skole, hvor han
virkede i 40 år som en dygtig lærer, der også
mange år var sognerådsformand. I ”Deg ne -
boligen” i Tørring opvoksede en stor børne-
flok, der har sat sit præg på egnen: En søn
blev f.eks. ejer af Over kirkeby i Hove, en dat-
ter kone i Mellem Balleby, en anden søn
købmand i Humlum ( forfader til elektriker
Pinholt i Klinkby ) og sønnen Jens Gregersen
Pinholt lærer i over 40 år ved Hove skole.
Fotoet viser brudebillede af endnu en søn Jens
Jørgen Pinholt, som 1895 blev gift i Køng
Kirke med Wilhelmine Augusta Blædel født i
Lomborg Præstegaard. De nygifte blev
købmandsfolk på Harboøre, hvor Jens Jørgen
døde 1920.
På billedet ses brudeparret siddende i midten
– til  venstre for bruden ses hendes mor
Wilhelmine Augusta Prahl, født 1821 i
Eckernførde – til højre for brudgommen hans
broder Jens Gregersen Pinholt i Hove Skole,
som var den eneste Pinholt, som havde foreta-
get den lange rejse til brylluppet.
De 4 piger forrest er søstre til bruden.

• Julens arrangementer
• Konfirmandtræf i Viborg
• Kirkehøjskole

Læs i næste nummer
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Klinkby FDF – 2014
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Klinkby bo- og dagcenter

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med
altergang i dagligstuen 

– onsdag den 26. august kl.14.30
– onsdag den 30. september kl.14.30
– onsdag den 28. oktober kl.14.30
– onsdag den 25. november kl.14.30

Alle gudstjenesten er tilrettelagt med særligt
henblik på plejehjemmets beboere og dagcen-
terets brugere. 
Venner og familie er altid meget velkomne til
at deltage sammen med plejehjemmets bebo-
ere og dagcentrets brugere.

Onsdag d. 28. okt. kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 4. nov. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 11. nov. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 18. nov. kl. 19.00-20.30 Kirkeblad
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00-20.30
Søndag d. 29. nov. 

Gudstjeneste og julehygge + salg af juletræer

Senior væbner ( 7.kl.-8. kl.) 2015
Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30 Fælles opstart
Onsdag d. 19. aug. kl. 19.30-21.00 Kirkeblad
Onsdag d. 26. aug. kl. 19.00-20.30 

Onsdag d. 2. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 4. sept. - Lørdag d. 5. sept.

Sejlcenter Limfjord
Fredag d. 4. sept.-søndag d. 6. sept.

Pioneer Challenge Air
Onsdag d. 9. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 18. sept. - søndag d. 20. sept.:

Landslejrkursus for ledere på Sletten
Onsdag d. 23. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 25. sept.: Fællesspisning i Alt i Et
Onsdag d. 30. sept. kl. 19.00-20.30

Fredag d. 2. okt.-søndag d. 4. okt.:
Efterårshike og JMV for væbnere og op.

Onsdag d. 7. okt. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 14. okt. Efterårs ferie
Onsdag d. 21. okt. kl. 19.00-20.30
Søndag d. 25. okt.: BUSK
Onsdag d. 28. okt. kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 4. nov. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 11. nov. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 18. nov. kl. 19.00-20.30 kirkeblad
Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00-20.30
Søndag d. 29. nov. 

Gudstjeneste og julehygge + salg af juletræer

Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.): 2015
Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30 Fælles opstart
Onsdag d. 26. aug. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 2. sept. kl. 17.00-18.30
Fredag d. 4. sept. - Lørdag d. 5. sept.

Sejlcenter Limfjord
Onsdag d. 9. sept. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 16. sept. kl. 17.00-18.30
Fredag d. 18. sept. - søndag d. 20. sept.:

Landslejrkursus for ledere på Sletten
Onsdag d. 23. sept. kl. 17.00-18.30
Fredag d. 25. sept.: Fællesspisning i Alt i Et
Onsdag d. 30. sept. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 7. okt. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 14. okt. Efterårs ferie
Onsdag d. 21. okt. kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 24. okt.: BØF på Hardsyssel efterskole
Søndag d. 25. okt.: BUSK
Onsdag d. 28. okt. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 4. nov. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 11. nov. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 18. nov. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 25. nov. kl. 17.00-18.30
Søndag d. 29. nov.

Gudstjeneste og julehygge + salg af juletræer

Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6. kl.) 2015
Onsdag d. 19. aug. kl. 17.00-19.30 Fælles opstart
Onsdag d. 19. aug. kl. 19.30-21.00 Kirkeblad
Onsdag d. 26. aug. kl. 19.00-20.30 

Onsdag d. 2. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 4. sept. - Lørdag d. 5. sept.

Sejlcenter Limfjord
Fredag d. 4. sept.-søndag d. 6. sept.

Pioneer Challenge Air
Onsdag d. 9. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 16. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 18. sept. - søndag d. 20. sept.:

Landslejrkursus for ledere på Sletten
Onsdag d. 23. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 25. sept.: Fællesspisning i Alt i Et
Onsdag d. 30. sept. kl. 19.00-20.30

Fredag d. 2. okt.-søndag d. 4. okt.:
Efterårshike og JMV for væbnere og op.

Onsdag d. 7. okt. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 14. okt. Efterårs ferie
Onsdag d. 21. okt. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 23. okt.-lørdag d. 24. okt.:

Bål og Ballade for pilte
Søndag d. 25. okt.: BUSK



Gudstjenester

Søndag – 16.august
11.s.e.trinitatis

Søndag – 23.august
12.s.e.trinitatis

Søndag – 30.august
13.s.e.trinitatis

Søndag – 6.september
14.s.e.trinitatis

Søndag – 13.september
15.s.e.trinitatis

Søndag – 20.september
16.s.e.trinitatis

Onsdag – 23.september

Søndag – 27.september
17.s.e.trinitatis

Søndag – 4.oktober
18.s.e.trinitatis

Søndag – 11.oktober
19.s.e.trinitatis

Søndag – 18.oktober
20.s.e.trinitatis

Søndag – 25.oktober
21.s.e.trinitatis

Søndag – 1.november
AlleHelgen

Søndag – 8.november
23.s.e.trinitatis

Søndag – 15.november
24.s.e.trinitatis

22.november
S.s.i kirkeåret

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.
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