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Kirkelige handlinger
Døbte & Fremviste

Steen Holm, Tørringhuse
Død den 12. september 2016
Begravet den 16. september
i Lemvig Kirkegårdskapel og Kirkegård
af sognepræst Kim Jon Eriksen

Victor Nørgaard Herping
Døbt den 21. august 2016
I Hygum Kirke
af sognepræst Bettina R.Tonnesen

Sigurd Stougård Veje, Klinkbyvænget
Død den 16. september 2016
Begravet den 24. september
i Møborg Kirke og Kirkegård
af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

Viede & Velsignede
Sandra Rytter Christensen &
René Holmgaard Kristensen
Viede den 20. august i Houe Kirke
af pastor emeritus Marianne Boesen
Døde & Begravede
Astrid Maja Christensen, Klinkbyvænget
Død den 12. august 2016
Bisat den 20. august fra Gudum Kirke
af sognepræst Leo Toftgaard
Urnen nedsat på Gudum Kirkegård

Klara Sørensen, Klinkbyvænger
Død den 4. oktober 2016
Bisættes den 8. oktober
Fra Flynder kirke
Af sognepræst Carsten Riis Jensen
Urnen nedsættes på Flynder kirkegård

Lokalarkivet v. Ib Noe
Gammel kærlighed ruster aldrig.
Han blev ved dåben den 8. januar 1882 i Hove kirke navngivet Villads
Henrik Villadsen, men i Hove kendt som Villads Blåbjerg. Senere tog han i
Amerika navneændring til Charles Williamsen. Han er født i Lille Knorborg,
men senere flyttede forældrene Mette og Chr. Blåbjerg til et hus på nuværende Refskovvvej 5 i Klinkby. Efter endt skolegang tog han hyre til søs, inden
han 1902 emigrerede til USA, hvor han bosatte sig i nærheden af New York.
Her var han på sprogskole og derpå blev han uddannet på navigationsskole,
så han senere avancerede til kaptajn. Hans seneste arbejdsplads blev ved en
statslig navigationsskole, hvor man uddannede Styrmænd og maskinmestre.
Foto af Else Bager på De Gamles
Han var gift med irske Mary, med hvem han havde 2 børn.
hjem i Klinkby ca 1868.

Hun blev født 1. september 1882 og navngivet Else Munk Særkjær, datter af
Eleane Møller og Niels Munk Særkjær i gården Løgbjerg. Else blev 1903
gift med brugsuddeler i Klinkby Janus Dubgaard, som et par år senere nedsatte sig som bager i Hove Kirkeby.
I Amerika bevarede Villads til alle tide stor veneration for sit fødesogn, som
han gentagne gange betænkte med pengebeløb via lærer Eriksen i Hove
Skole. Af de 150 Dollars, som han sendte 1958 skulle hans gamle skoleven
Else Bager have de 40, for som den nu 76 årige så rørende skriver i brevet:
” Else Bager er en pige, som jeg var meget forelsket i, da vi gik i skole og
også mange år efter, men dengang var jeg jo så fattig, hun var alle tider min
stjerne, som jeg styrede efter. ” ( Var det måske grunden til hans emigration? )
Da Else kom på De Gamles Hjem i Hove sendte Villads et postkort hjem
med billede af skoleskibet ” Danmark” og bad sognerådet om at få lavet et
maleri af det til ophængning på det nye Hjem, for som han skriver: ” Det er
mest for Else Bagers skyld. ” Sognerådet lod Hans Brygge udføre billedet, Foto af Villads fra avisartikel i USA
som endnu hænger på Dagcenteret i Klinkby.
1959, bag ham ses hans søn Charles2
og sønnesønnen Charles 3
Else døde 1972 – Villads 1974.

2

Nyt fra menighedsrådet
Stor tak for høstens offer! Der blev samlet
ind ved høstgudstjenesterne den 18. og 25.
september samt 2. oktober. I alt blev der indsamlet 9.800,- kr. der fordeles blandt forskellige kirkelige hjælpeorganisationer i
Danmark.

I september var der "På tur med Kirken" til
Vedersø Præstegård og Lemvig Provstis lokaler.
Dagen kom helt til at stå i Kaj Munks tegn
helt fra morgenandagten af.
Det blev en rigtig god dag, hvor der også blev
snakket meget med hinanden.

De nye medlemmer til menighedsrådet (se
forsiden) er fundet ved fredsvalg. Følgende er
med på det stærke hold: Johannes Vigh, Bente
Haagensen, Mette Skov Andersen, Christian
Mollerup, Leif Olesen, Anders Mejdahl. Jette
Simonsen Lundgaard, IngeMarie Andersen,
Hanne Trillingsgaard, Jørn Trillingsgaard,
Lars Byskov Østergaard, Mie Mikkelsen, Jens
Husted, Poul Simonsen, Karsten Sørensen.
Det nye menighedsråd konstituere sig inden
1. søndag i advent 2016.
Byggeudvalget invitere alle interesserede til
at se de nye graverfaciliteter ved Houe kirke
søndag den 23. oktober kl. 11.30 – 12.30
I 2016 afholdes ordinært menighedsrådsmøde i menighedslokalet v. Alt-i-et-huset:
Tirsdag den 15. november kl.19.00
Punkter til dagsordenen skal være formand
Anders Mejdahl i hænde senest to uger før
afholdelse
af
menighedsrådsmødet.
Dagsorden og referat kan hentes på hjemmesiden www.hht.nu
På Menighedsrådets vegne
Sognepræst Iben Tolstrup

Kirkebladet
Kirkebladet redigeres af sognepræsten i
samarbejde med bladudvalget, som består
af Bente Haagensen (Houe) og Lise
Thomsen (Hygum).
Næste kirkeblad udkommer i uge 2 og
dækker til uge 20.
Deadline: 12. december 2016
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

I 2017 er "På tur med Kirken" fastsat til onsdag den 13. september 2017.
Sæt allerede nu kryds i din kalender og fortæl
det også gerne til din nabo!
Tak for samvær til Jer alle.
Jens Husted Nielsen, Alice Lorentsen og Lise
Thomsen

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup,
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
e-mail. ito@km.dk
Træffes ikke mandage, samt
10.-25. oktober
5. 7.-14. 19. 22.-23. og 25. november
3. 9. 17.-18. 23. 30.-31. december
1. og 6. januar 2017
I ovenfor nævnte perioder henvises der til
min telefonsvarer eller autosvar på mail
ITO@km.dk hvorfra vil du blive guidet
videre.
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Sognenyt – det sker . . .
Fredag den 28. oktober er der DGI-gudstjeneste i Houe Kirke kl. 9.30 når DGI
Vestjylland Senioridræt inviterer til
Højskoledag med samvær og livsglæde.
Søndag den 30. oktober er
der - BUSK gudstjeneste i
Hygum Kirke kl. 10.30

Torsdag den 3. november kommer Kasper
Green Krejberg og holder foredrag om:
Krigens gåder (Et foredrag om krigslitteratur, Karl Ove Knausgård og Hitler) i menighedslokalet v. Alt-i-et huset kl. 19.30. Alle er
velkomne. Menighedsrådet er vært for en lille
forfriskning. Det er gratis at deltage.
Kasper fortæller:
Jeg er født i
Lemvig den 8.
september 1981
om eftermiddagen og opvokset i
Tørring. Tidligt i
livet blev jeg
interesseret i Besættelsestiden og
Anden Verdenskrig, måske på grund af de
gamle bunkers, der stod og så så underlige ud
i landskabet ovenfor Gjellerodde, hvor jeg
elskede at komme som barn.

Som voksen er det litteraturstudiet og arbejdet
med skønlitteratur ved Aarhus Universitet,
hvor jeg er ansat som forsker og underviser,
der har holdt mig fast ved interessen, som
også er blevet mere filosofisk. Igen og igen
vender jeg tilbage til spørgsmålet: Hvordan og
især hvorfor går mennesket i krig? Jeg bor i
Aarhus sammen med min kone Anne og holder fortsat meget af at tage turen tværs over
Jylland.
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www.hht.nu

Søndag den 6.
november mindes
vi de døde. Sidst på
eftermiddagen/først
på aftenen er der
allehelgens-gudstjenester ved vore
tre kirker. Det er blevet sagt at sorg er hjemløs
kærlighed. Når mørket falder på samles vi og
sætter ord på sorgen. Vi tænder levende lys,
som kan stå på gravene, som et vidnesbyrd
om kærligheden, der finder sted i verden.
Søndag den 20. november er der festgudstjeneste kl. 16.00 i Houe Kirke efterfulgt af
menighedsmøde kl.17.00 i Multisalen.
Ifølge lov om menighedsråd §41 indkalder menighedsrådet en gang om året til et
menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste
års regnskab og det kommende års budget.
Menighedsrådet aflægger beretning om rådets
virksomhed i det forløbne år og orienterer om
den planlagte virksomhed i det kommende år.
Alle medlemmer af folkekirken i Houe,
Hygum og Tørring sogne er velkomne. Her
får du mulighed for at møde både de gamle og
nye menighedsrådsmedlemmer og menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning.
Torsdag den 24. november præsenteres 100
salmer på 100 minutter i menighedslokalet
kl. 19.30.
Nej ☺ det handler ikke om at synge hurtigt!
Men der er netop udgivet et tillæg til salmebogen med 100 nye salmer, og nogle af dem bliver der lejlighed til at stifte nærmere
bekendtskab med ved mødet (som forventes
at vare ca. 100 minutter). Sognepræst Iben
Tolstrup og organist Inge Marie Andersen vil
være guider på turen.
Forfattere som Lisbeth
Smedegaard Andersen,
Holger Lissner, Lars Busk
Sørensen
og
Iben
Krogsdal er allerede
repræsenteret i den eksisterende salmebog, og de
og flere andre har fortsat
skrevet gode salmer med
melodier af mange for-

skellige komponister, bl.a. de 2 dygtige komponister fra nærområdet, Erling Lindgren og
Erik Sommer. Der er salmer i tillægget som
absolut egner sig til at synge ved forskellige
lejligheder. Alle er velkomne til at komme og
lære nogle af dem at kende. Der bliver også
tid til at drikke en kop kaffe/te med lidt brød
til.

Tirsdag den 20. december er der juleafslutning
for dagpleje, vuggestue,
børnehave og skole i
Houe Kirke med Julemusen Julle og krybbespil.
Alle er velkomne!

1. søndag i advent, den 27. november, medvirker Klinkby FDF i Houe Kirke kl. 14.00.
Bagefter er der julestue, med hygge og aktiviteter i FDF-kredshus, Thyborønvej 18, samt
salg af juletræer.

Onsdag den 21. december er der julegudstjeneste kl.10.30 i Houe Kirke for pårørende,
brugere og beboere på Klinkby Bo- og
Dagcenter.

2. søndag i advent, den 4. december, er der
’De 9 læsninger’ i Hygum Kirke kl. 16.00
De ni læsninger er en fin tradition i mange
kirker som optakt til julen. Der læses tekster
fra de første profetier om Messias’ komme til
beretningerne om Jesu fødsel, hans liv og død
og opstandelse. Der er musik og sang, som
passer til teksterne, og salmer, som menigheden synger med på. Her kan man stille og
roligt lytte til teksterne og musikken og overveje julens betydning som en kristen højtid.
3. søndag i advent, den 11. december, er der
Lys & Lucia-gudstjeneste i Tørring Kirke.
Konfirmanderne medvirker, kirken er oplyst
af levende lys, og vi hører måske historie om
Lucia, der var en kristen pige, som hjalp syge
og fattige mennesker. I vores kirke er der
nogen som hjælper andre, bl.a. Danmission,
som samarbejder med kirker i andre lande for
at hjælpe, og derfor bliver der efter gudstjenesten lejlighed til i våbenhuset at købe smukke
Lucia-engle, give en gave, købe dejlige lys og
stjerner og andre ting.

Mandag den 25. december
er der julemorgensandagt i
Tørring kirke kl.8.00.

Graver
Træffes på hverdage i tidsrummet 8-14 tlf.
2041 6294 eller mail kirkegaard@hht.nu

Læs i næste nummer om:
• Den nye provst
• Se hvordan det nye menighedsråd konstituerede sig
• Graveren fortæller om de nye arbejdsforhold
• Studiekreds
• Konfirmandturen til Viborg 1. febr. 2017
• Børneteater: Når bladene falder 16. marts
2017

Sang, leg og bevægelse for de små i Houe Kirke
Salmer og sanser er sang, leg og bevægelse for de små,
en tid til nærvær og oplevelse, et tilbud for de 1-3 årige
sammen med mor eller far.
Salmer og sanser ledes af Elin Engholm Knudsen kendt fra Tante Andantes Hus, hvor hun er daglig leder.
Det begynder onsdag den 2. november og
slutter onsdag den 7. december. Tidspunkt kl. 16.30-17.30.
Se mere på hjemmesiden www.hht.nu
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Provstinyt – det sker . . .
Martin Luther og
reformationen
Foredrag efteråret
2016
Onsdag den 26.
oktober kl. 19:30
på Lemvig Museum
Martin Luthers reformationstænkning og
dens virkningshistorie.
Foredrag ved Henning Kjær Thomsen,
teologisk medarbejder ved Viborg Stift.
Medlem af Viborg Stifts forberedelsesgruppe af Reformationsåret.
Tirsdag den 1. november kl. 19:30 på
Lemvig Museum
Spor af reformationen i Lemvigegnens
kirker. Foredrag ved Ellen Damgaard, tidligere museumsleder af Lemvig Museum
Entre: 50,- pr. foredrag
Følg os på:
https://www.facebook.com/
folkeuniversitetetilemvig
www.fuko.dk/komite/
nordvestjysk-folkeuniversitet

Kirkehøjskole i Lemvig Provsti er et tilbud
til alle om undervisning og inspiration. temaet for denne sæson er: ”Rundt om reformationen i anledning af 500-års jubilæet”.
Kirkehøjskolen er tilrettelagt af Karsten
Christensen, Ebbe Sunesen og Birgitte
Krøyer. Alle er velkomne. Aftnerne er gratis.
Menighedsrådene er værter for kaffen.
Tilmelding ikke nødvendig.
• den 13. oktober i Thyborøn Kirke kl.
19.30 ”Reformationens musik og salmer” v. organist Erling Lindgren og sognepræst Birgitte Krøyer.
• den 15. november i Gudum Kirke kl.
19.30 ”Martin Luther. Munk. Oprører.
Reformator.” v. kirkehistoriker Martin
Schwarz Lausten

Provstikoret øver på Klinkby skole
tirsdage 14.00 - 14.55

Sorg-gruppe i Lemvig provsti
Det hjælper at tale om den ensomhed, man
føler, når andre synes, man ser ud til at have
det godt og selv oplever sig så frygtelig
ensom i sin sorg, fordi man ikke længere
synes, man kan tillades sig at tale mere om
det. Ofte høres udsagnet: ” Det letter at høre,
at det ikke kun er mig, der har det sådan”.
Interesserede kan kontakte sorggruppelederne
præst Marianne Gyldenkærne, tlf. 9788 5650
eller psykolog Lilian Hove Andersen, tlf. 97
88 5409.

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.
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Indre Mission
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 28. oktober kl. 19.30
Taler: Forkynder Immanuel Fuglsang,
Herning
Adventsfest i Houe Missionshus
Fredag den 25. november kl. 19.30
Taler: Forkynder Harry Harregaard, Roslev
Sang & guitar v. hr. og fru Harreggard
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 20. januar 2017 kl. 19.30
Taler: Missionær Henrik H.Didriksen, Skive
Sang & harmonika v. Henrik

Klinkby FDF
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge (0.-2. klassetrin)
Onsdag d. 5. oktober kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00-17.00:
50 års jubilæum
Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00-18.30
Efterårsferie
Onsdag d. 26. oktober kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 29. oktober kl. 10.00-14.00:
BØF på Hardsyssel efterskole
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30 i
Hygum kirke: BUSK
Onsdag d. 2. november kl. 17.00- 19.30:
Kredsaften ved Lemvig BYG
Torsdag d. 3. november kl. 19.00: Formøde
til landsmøde på Hardsyssel efterskole
Onsdag d. 9. november kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 16. november kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 23. november kl. 17.00-18.30
Torsdag d. 24. november kl. 19.00-21.00:
55 Nord ved Rema1000 i Lemvig
Søndag d. 27. november kl. 14.00 i Houe
kirke:
Gudstjeneste,
julehygge &
salg af juletræer
Onsdag d. 4. januar 2017 kl. 19.00:
Ledermøde
Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 17.00-18.30

Pilte (3.- 4. klassetrin.)
Væbner (5.– 6. klassetrin)
Senior væbner (7.-8. klassetrin)
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00-17.00:
50 års jubilæum
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.00-21.30:
Kirkebladet husstandsomdeles
Efterårsferie
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00-20.30
Fredag d. 28. – Lørdag d. 29. oktober:
Bål & Ballade (pilte)
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30 i Hygum
kirke: BUSK
Onsdag d. 2. november kl. 17.00-19.30:
Kredsaften ved Lemvig BYG
Torsdag d. 3. november kl. 19.00: Formøde
til landsmøde på Hardsyssel efterskole
Onsdag d. 9. november kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 16. november kl. 19.00-20.30
Fredag d. 18. – søndag d. 20. november:
Landsmøde på Nyborg strand
Onsdag d. 23. november kl. 19.00-20.30
Torsdag d. 24. november kl. 19.00-21.00:
55 Nord ved Rema1000 i Lemvig
Søndag d. 27. november kl. 14.00 i Houe
kirke: Gudstjeneste, julehygge & salg af
juletræer
Onsdag d. 4. januar 2017 kl. 19.00:
Ledermøde
Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19.00-20.30

Juletræer sælges
Fra FDF huset i Klinkby
Lørdag d. 19. nov. kl. 11-15
Søndag d. 20. nov. kl. 13-15
Lørdag d. 17. dec. kl. 11-15
Søndag d. 18. dec. kl. 11-15
Thyborønvej 18.
Evt. henv. – 27526636
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Klinkby bo- og dagcenter
Som noget nyt er der plejehjemsgudstjeneste om formiddagen kl.10.30
• Onsdag 26. oktober i dagligstuen v. sognepræst Iben Tolstrup
• Onsdag 30. november i dagligstuen v. sognepræst Margrethe Bendtsen
• Onsdag den 7. december er der Adventshygge kl.14.00 i dagligstuen v. sognepræst Iben
Tolstrup, Margrethe Bendtsen og valgmenighedspræst Hans Nøjkær.
• Onsdag 21. december. Gudstjeneste for Klinkby Bo- & Dagcenter kl.10.30 i Houe Kirke
Alle er velkomne!

Gudstjenester
Hove
Kirke

Hygum
Kirke

Søndag – 23. oktober

10.30

Fredag – 28. oktober

9.30 DGI-morgenandagt

Søndag – 30. oktober
Alle helgen søndag –
6. november
Søndag – 13. november
Sidste søndag i kirkeåret –
20. november
1. søndag i advent –
27. november
2. søndag i advent –
4. december
3. søndag i advent –
11. december
4. søndag i advent –
18. december
Tirsdag – 20. december
Juleaften, lørdag –
24. december
Julemorgen, søndag –
25. december
2. juledag, mandag –
26. december
Nytårsdag, søndag –
1. januar 2017
Søndag – 8. januar
Søndag – 15. januar

Tørring
Kirke

16.00

10.30 BUSK
19.00

17.30

Mindegudstjeneste

Mindegudstjeneste

Mindegudstjeneste

10.30*
16.00

9.00

Festgudstjeneste

14.00

10.30

FDF Klinkby

16.00

9.00

De 9 læsninger

10.30

16.00
Lys & Lucia

10.30*
10.30 Julemusen Julle
12.30 Krybbespil
14.00

16.00

8.00

10.30

15.00

9.00
14.00*
10.30
19.00 Aften- &
musikgudstjeneste

9.00
10.30

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen er liturg og prædikant
Har du brug for hjælp til og fra kirke så vil vi foreslå at du ringer og bestiller en taxa hos
FLEXTUR på tlf. 87408300 (tast 2) alle dage mellem kl.7.00-20.00. Bestil gerne dagen i forvejen. Kirkekassen refundere dine rejseudgifter såfremt du giver os kvittering.
OBS!
Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på hjemmesiden www.hht.nu
GRAFISK TRYK

