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Mange har undret sig over forsidebilledet på det
forrige kirkeblad: 
Hvad var det egentlig man så / hvad var det man
skulle se? 
Redaktionen kan oplyse at det var en luftballon der
svævede over Hygum kirkes tårn.   

Tørring kirke med luftballon

KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring
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Kirkelige handlinger

Frida Kirstine Jensen, Tørring
Død den 2. november 2016.
Begravet den 9. november i Tørring Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør

Karl Anders Kastbjerg Kallesøe, Lemvig
Død den 7. november 2016.
Urne nedsat på Tørring Kirkegård.

Birger Maarupgaard, Klinkbyvænget
Død den 2. december 2016.
Begravet den 8. december fra Lemvig
Valgmenighedskirke
af valgmenighedspræst Hans Nøjkær.

Jørn Johannes Henriksen, Klinkbyvænget
Død den 8.december 2016.
Bisat den 14. december fra Houe Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Kirsten Lovmand, Tørringhuse
Død den 14. december 2016
Bisat den 17. december fra Lemvig
Kirkegårdskapel
af sognepræst Kim Jon Eriksen

Døbte & Fremviste

Mikkel Hemdrup Kjærulff Kristensen
Døbt den 30. oktober 2016 i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Laurits Skov Bertelsen
Døbt den 13. november 2016 i Tørring kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen

Lærke Bay Jeppesen Therkildsen
Døbt den 27. november 2016 i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Døde & Begravede

Henrik Grothe Rysgaard, Tørring
Død den 7. oktober 2016.
Bisat den 14. oktober i Tørring kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen

Ester Johansen, Klinkbyvænget
Død den 24. oktober 2016.
Begravet den 29. oktober i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Mellem himmel og jord - En ballonhistorie.
I sommeren 1783 sendte brødrene Montgolfier en 800 kubikmeter stor ballon, lavet af papir og
lærred, til vejrs. Et par måneder senere blev to dødsdømte forbrydere de første mennesker der
fløj i luften. Efter en kort tid blev det gasballoner med brint der overtog ballonflyvningen indtil
1960-70 hvor man genoptog varmluftballonen nu med nylon hylster og opvarmning med pro -
pangas, det eneste der er uændret gennem flere hundrede år er den vidje flettede kurv.
Hvad er en varmluftballon?
Den består af et hylster(ballon) typisk til 4 personer ca.2200 kubikmeter, overflade, hvilket sva-
rer til ca. 1000 kvadratmeter, et brændersystem med propangasflasker og en flettet kurv.
Opvarmet til ca. 100 gr. kan den løfte 6-700 kg.
Hvordan flyves en varmluftballon?
Ballonflyvning kan kun finde sted i rolige vinde og det vil sige i timerne omkring sol op og ned-
gange. Efter at have set vindretningen (med en helium prøveballon) køres til et startsted hvor
ballons tre dele samles. Med en blæser fyldes hylsteret med kold luft der herefter opvarmes med
gasbænderen, ballonen hæver sig langsomt, ballonskipper og mandskab stiger ombord og under
yderligere opvarmning stiger man til ønsket flyvehøjde. Ballonen flyver som vinden blæser, både
retning og hastighed. Der er derfor helt stille, når brænderen ikke bruges til at holde højden,
naturen opleves på en helt speciel måde, alt fra jorden kan høres og lugtes! Landingssted
bestemmes af vejr og vind, ballonskipperen forsøger at finde en god brak eller græsmark uden
forhindringer, og landes stående eller slæbt henover marken afhængig af vindens hastighed. Om
muligt opsøges landmanden for at få tilladelse til landingen! Udstyret pakkes sammen på følge-
bilen og hjem efter endnu en stor naturoplevelse.

Med luftpost fra OY-JOH.

Klumme v. Ballonskipper Hans Mulvad
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Nyt fra menighedsrådet

På det konstituerende menighedsrådsmøde
den 29. november 2016 fordelte de 15 menig-
hedsrådsmedlemmer opgaverne imellem sig.
Der var, som man ser opgaver til alle.

• Formand Anders Mejdahl (underskriftberet-
tiget)

• Næstformand Jens Husted
• Kirkeværger Christian Mollerup, Inge Marie

W. Andersen og Jens Husted
• Kasserer Jørn Trillingsgaard
• Sekretær Mette Andersen
• Kontaktperson Poul Simonsen
• Bygningskyndig Bent K. Nielsen
• Underskriftsberettiget Leif Olesen
• Kirke- og kirkegårdsudvalg Johannes Vigh,

Jette S. Lundgaard og Karsten Sørensen 
• Præstegårdsudvalg Christian Mollerup,

Hanne Trillingsgaard og Karsten Sørensen
• Bladudvalg Bente Haagensen, Jette S.

Lundgaard og Mia Mikkelsen samt præst
• Aktivitetsudvalg Mette Andersen, Leif

Olesen, Inge Marie Andersen, Jette S.
Lundgaard og Lars Byskov samt præst og
organist

• Repræsentant i ’Forum for Unge og Kirke i
Lemvig provsti’ Leif Olesen, Anders Mejdahl
og Lars Byskov

• Repræsentant i FDF Klinkby bestyrelse
Johannes Vigh

• Valgbestyrelse Christian Mollerup, Anders
Mejdahl (formand) og Jens Husted

Den 17. januar 2017 holder menighedsrådet
sit første ordinære møde kl.19.00 i menig-
hedslokalet.
Punkter til dagsorden skal være formanden i
hænde senest 2 uger før. Dagsorden og refe-
rat kan hentes på hjemmesiden www.hht.nu

En opgave for menighedsrådet
Som medlem af et menighedsråd er der mange
forskellige opgaver at løse såsom praktiske
opgaver i forbindelse med specielle arrange-
menter, udvalgsmøder og bestyrelsesmøder.
Som kontaktperson har man også ansvar for
ansættelse af organist, graver, gravermedhjæl-
pere og kirkesangere. Og netop sådan et forløb
omkring ansættelse af ny organist er aktuel
netop nu.
I september modtog vi en opsigelse fra vores
organist. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg,
der fik til opgave at finde en ny.
Et jobopslag blev udfærdiget og jobannoncen
blev lagt på jobnet og på vores egen hjemmesi-
de. Desuden annoncerede vi i organisternes
fagblad samt i lokalbladene heromkring.
Efter ansøgningsfristens udløb havde vi modta-
get fem ansøgninger, hvoraf tre blev udvalgt til
prøvespilning og jobsamtale.
Prøvespilningen består af afspilning af to
musikstykker efter eget valg beregnet til præ-
og postludium. Dernæst spilles en forberedt
salme med to forskellige melodier. Til sidst blev
der spillet to uforberedte salmer.
Derefter blev der afholdt jobsamtaler i
Præstegården. Hele proceduren munder ud i
en indstilling til menighedsrådet, som så
behandler sagen på et lukket møde.
I skrivende stund mangler vi en samtale, hvor
de sidste aftaler skal snakkes igennem, inden
den nye organist kan bekræfte sin ansættelse.

Kontaktperson Poul Simonsen

Graver

Træffes på tlf. 2041 6294 eller mail
kirkegaard@hht.nu

Maren Hertha Dalgaard Skov,
Klinkbyvænget
Død den 27. december 2016
Bisat den 31. december fra Lemvig
Kirkegårdskapel
af sognepræst Kim Jon Eriksen

Gerda Rasmussen, Klinkbyvænget
Død den 27. december 2016
Bisat den 31. december fra Lemvig
Kirkegårdskapel
af sognepræst Kim Jon Eriksen

Jens Peter Klinkby, Klinkby
Død den 30. december 2016
Bisat den 6. januar 2017 fra Houe Kirke
af pastor emeritus Erik Bitsch
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keder sig. Mange spontane lege opstod - før
elektronikkens indtog - af kedsomhed. Mon
det samme ikke gælder ældre mennesker? Vi
skal, som det første, prøve at kede os.

Salmer og sanser For 1-3 årige
Houe Kirke 4.1. - 1.3.2017
”Salmer og Sanser” ledes af Elin Engholm
Knudsen - kendt fra Tante Andantes Hus, hvor
hun er daglig leder.
Vi mødes hver onsdag kl. 16.30 - 17.30, første
gang onsdag den 4. januar, sidste gang onsdag
den 1. marts, (ikke 15. februar).
Hvis I ønsker flere oplysninger, kan I henvende
jer til sognepræst Iben Tolstrup, tlf. 978361
29 eller Elin Knudsen, tlf. 30 29 53 72.
Man kan tilmelde sig på forhånd, eller møde
op, når holdet begynder.

Afskedskoncert
Søndag den 15. januar kl. 19.00 bliver der i
Houe Kirke afskedskoncert
med kirkens organist, som 1.
februar går på pension. Ud
over orgel med Inge Marie
Andersen medvirker Inge
Graversen på fløjte og
Thomas Vejbæk med sang -
2 musikere, der ofte har
glædet menigheden med deres musik. Der er
gratis adgang til koncerten og alle er velkom-
ne. 

Lille musikhistorie m.m.
Midt i 50-erne lykkedes det en hjemmegåen-
de husmor i en lille familie på Vestfyn at stik-
ke så stort et beløb til side af husholdnings-
pengene, at hun kunne købe hjemmet et kla-
ver. Ægtefællens accept kom straks, da hjem-
mets elskelige klaverlærer fortalte, at den æld-
ste af børnene viste talent. Klaver pædagogen
forstod at give eleverne gode oplevelser, bl.a.
skulle de spille sammen med en violinist fra
Odense Byorkester osv..
Senere viste det sig, at Nr. Nissum lærersemi-
narium foruden undervisning i klaver også
udbød undervisning i orgelspil, endda orgel
med pedal. Det blev en stor ting gennem de 4
år på seminariet!
Seminariets musikuddannelse blev forsat på
konservatoriet i København, nu var udøveren
blevet en gift kone. Men efter 2 år fandtes kun
klaver at være for énsporet, skønt den til-
hørende hørelære og musikteori var meget
værdifuld. Derfor takkedes der nej til flere år
på konservatoriet. I stedet tog ægteparret
(med nu 2 børn) til Nigeria, en tur på 7 år, når
forberedelse, sprogskole, ½ årshjemmeop-
hold osv. medregnes. Ved hjemkomsten 3
børn, den sidste stadig en hvid en af slagsen til
stor forundring for mange små fætre og kusi-
ner, der var kommet til under de 7 års fravær.
Nu fulgte ca. 16 år med andet arbejde. - Med
musik blev det kun til en smule afløsning for
andre organister i ny og næ.
Så søgte Harboøre en organist, og det blev det
næste arbejde. For at forbedre uddannelsen
skal organister igennem en 3-årig uddannelse
på en kirkemusikskole. I kraft af den megen
beskæftigelse med musik ca. 25 år i forvejen,
lykkedes det at tage PO-uddannelsen på bare
1 år. Efter ca. 4 år på Harboøre, blev det til ca.
6 år i Nørre Nissum og nu nær 10 år som orga-
nist for Houe-Hygum-Tørring menigheder.
Hvad skal organisten så lave? Vel, hun har sta-
dig en mand! Men der er også nogle, der har
forventninger om en mormor på nær fuld tid.
- Det kunne vel også være, der i sognene
omkring skulle bruges en organist- afløser nu
og da.
Om børn siger man, at det er galt, de aldrig

Sognenyt – det sker . . . www.hht.nu

Søndag den 26. februar afholder
Klinkby borgerforening tøndeslagning i
Alt-I-Et huset kl. 15.00.
Der startes med
børnegudstjeneste
i Houe kirke kl. 14.00.
Alle er velkommen
til en hyggelig
eftermiddag,
med kaffe,
saftevand og
fastelavnsboller.

Bente Haagensen
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Søndag den 12. marts er der indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp over hele landet. Her i
Hygum-Houe-Tørring medvirker konfirman-
derne ligesom de plejer. De kommer så vidt
muligt rundt til alle huse, i nogle tilfælde kørt
af medlemmer af menighedsrådet. På den
måde oplever konfirmanderne, at der ikke
bare snakkes i kirken, men at det også handler
om at hjælpe nogen, der har brug for det.

VerdensMusikMesse
Før indsamlingen er der en festlig gudstjene-
ste med musik fra ”den store verden”. I år
medvirker provstiets børnekor sammen med

en gruppe professionelle sangere, der kalder
sig GLAS (det betyder musik på bulgarsk). De
synger musik ”Fra Syrien til Norden”. Inden
gudstjenesten har børnekoret øvet sig og sun-
get sammen med GLAS – forskellige sange fra
Mellemøsten og også fra de nordiske lande.
Der er krige og ulykker mange steder i
Mellemøsten, men også smuk musik og en
stor og rig kultur. Ved gudstjenesten synger
GLAS både alene og sammen med børneko-
ret.

Konfirmation
Fredag den 12. maj er der konfirmation i
Hygum Kirke og i Tørring Kirke. Søndag den
14. maj er der konfirmation i Houe Kirke. Der
er i alt 12 konfirmander der skal fordeles på de
tre kirker, så der er plads til alle som gerne vil
deltage i kirken. Det bliver senere offentlig-
gjort i dagspressen og på hjemmesiden
www.hht.nu hvem der skal konfirmeres hvor. 

Sorggrupper i Lemvig Provsti

SORGGRUPPER FOR
EFTERLADTE
– et tilbud om samtale med andre i
samme situation

www.sorggrupperifolkekirken.dk

Sorggruppeleder
Præst Marianne Gyldenkærne
(Tlf. 9788 5650) og
psykolog Lilian Hove Andersen
(Tlf. 9788 5409)
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mennesker at kende – gerne over en kop
kaffe, for der snakker man så godt med hinan-
den. Jeg tænker, at det er vigtigt at jeg lytter
mig ind til den verden og de mennesker, jeg
skal arbejde i og iblandt her. 
Hvis man spørger Ole Rasmussen om, hvad
der er det vigtigste for ham i opstarten af sin
prov stegerning, svarer han klart, at han gerne
ser at overvejelser omkring menighedens liv
og vækst kommer til at spille en væsentlig
rolle. Det er sådan et elastisk begreb, som er
blevet et slagord i menighedsrådssammen-
hænge – men jeg ser gerne, at det kommer til
at betyde noget ganske konkret. Hver gang vi
holder et møde, hvor vi skal drøfte kirkens
sager, kommer det let til at handle om
mursten og tal, og derfor er det væsentligt at
bevidstgøre sig på, at vi først og fremmest er
her for at fremme menighedens liv og vækst,
udtaler den nye provst. 
Ole Rasmussen har taget en udfordring op
med den nye stilling, og glæder sig nu til at
sende udfordringen videre til hele provstiet:
Giv hinanden en kop kaffe og fortæl, hvad I
tænker om kirken, og hvor I ser, at I sammen
kan gøre en indsats for menighedens liv og
vækst!

Provstinyt – det sker . . . www.lemvigprovsti.dk

Den nye provst for Lemvig Provsti er den 51-
årige Ole Rasmussen, som udover provst -
erhvervet også bliver sognepræst i Bøvling,
Flynder, Nees og Møborg. Han blev indsat i
Bøvling Kirke søndag den 4. december.
Ole Rasmussen kommer fra en stilling som
sognepræst i Gjellerup ved Herning, og før
det var han sognepræst i Nr. Omme og
Ørnhøj ved Spjald. De seneste 10 år har han
endvidere været tilknyttet flyvevåbnet som
flyverpræst, og har i den forbindelse også
været udsendt flere gange. Oprindeligt er han
læreruddannet, og har virket som lærer ved
både en efterskole og en folkeskole, ligesom
han og fruen har været lederpar på KFUM’s
soldaterhjem i Karup. Ole Rasmussen er gift
med Lone, der arbejder ved Kirkens Korshær i
Herning, og de har tre børn, som alle er i
tyverne.
Det var en udfordring, der ledte mig til at søge
stillingen, fortæller Ole Rasmussen, og derfor
ser jeg frem til at blive klædt godt på gennem
provsteuddannelsen til at kunne løse alle
opgaverne på en god måde. Indtil videre ser
jeg det som min opgave at lære en masse

Provstikoret øver på Klinkby skole
tirsdage 14.00 - 14.55

Provstikoret
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Studiekreds om reformationen 
Et samarbejde mellem Lemvig
provsti og Folkeuniversitetet i
Lemvig kommune. 
Studiekredsen tager sit udgangspunkt
i bogen “Frihed – Martin Luther i kort-
form” af Niels Henrik Arendt. Det for-
ventes, at alle deltagerne anskaffer sig
bogen.

Praktiske oplysninger 
– Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00 
– Sted: Kirkehuset ved

Lemvig Kirke, Torvet 10
– Der vil være et max deltagerantal på 40 
– Deltagelse: Gratis 
– Forplejning: 25 kr. pr. aften 
– Egenbetaling af bogen “Frihed – Martin Luther i kortform” 
– Tilmelding: Lemvig kirkekontor, telefon 97 82 07 86

eller på mail: lemvig.sogn@km.dk 
– Arrangører: Lemvig Provsti og Folkeuniversitetet 
– På www.luther2017.dk kan læses om jubilæumsåret

De enkelte afteners struktur
– 19.00 til 19.20: Aftenen indledes med en salme/sang og en bordtale – deltagerne får serve-

ret en middelalderspise og et glas Luther-øl. 
– 19.20 til 20.20: Gruppedrøftelse med udgangspunkt i nogle samtalekort udarbejdet i til-

knytning til aftenens emne. 
– 20.20 til 20.30: Man tager en kop kaffe/the på vej ind til de afsluttende fælles drøftelser. 
– 20.30 til 21.00: Drøftelser i plenum.

Emner for de enkelte aftener
Onsdag den 11. januar 
Bogen: Befrielsen og den store forudsætning – side 6 til 38 forudsættes læst 
Bordtale: Det middelalderlige verdensbillede ved fhv. rektor Lasse Ebbensgaard 
Onsdag den 25. januar 
Bogen: Ordet og sværdet – side 42 til 50 forudsættes læst 
Bordtale: Kristendom og politik i et forandret Europa ved sognepræst Kim Eriksen 
Onsdag den 22. februar 
Bogen: Hverdagen – side 54 til 64 forudsættes læst 
Bordtale: Og hvad deraf følger – om livet i kald og stand ved sognepræst Birgitte Krøyer 
Onsdag den 8. marts 
Bogen: Forandring kommer udefra og afslutning – side 65 til 85 forudsættes læst 
Bordtale: Reformationens billeder ved sognepræst Iben Tolstrup
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En familieforestilling om døden
og glæden over livet. 
En personlig og bevægende for-
tælling om en bedstefars død for-
talt af mor og datter. Fore -
stillingen er for børn fra 6 år, men
er meget velegnet for et blandet
publikum af børn, forældre og
bedsteforældre, som alle en dag
må forholde sig til døden. Det er
vort håb, at forestillingen kan
hjælpe med at gøre det lettere at
tale om den uundgåelige afslut-
ning på livet og huske på at leve,
mens vi gør det og være sammen
med dem, vi holder af. Historien
fortælles med få ord, musik, sang,
dans og dukker.                                  
Efter forestillingen vil der være en
let anretning i konfirmandstuen i
Lomborg præstegård
Nærmere omtale af forestillingen
findes på www.kulturriget.dk

ENSOM    KED AF DET    DEPRIMERET    
GLAD    SYG    BANGE    BEKYMRET

 Alle kan henvende sig anonymt
 Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt
 Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Telefontid 20.00-02.00
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En personlig og bevægende fortælling om 
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Torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 - Børneteater i Lomborg kirke 



9

Peder Nielsen Eskelund var præst i Tørring-
Heldum 1893 til sin død 1908. På billedet
ses han og hustru Mathilde Meisling med 5
af deres børn. Sønnen Niels bagerst til ven-
stre har i sine erindringer fortalt om barn-
dommen i Tørring, hvorfra her bliver gengi-
vet.
”Da jeg var Dreng troede jeg, at Gud var en
høj, alvorlig Mand med langt Skæg, for saa-
dan saa hans to lokale Stedfortrædere ud:
Peder Kramer* og Peder Eskelund. Peder
Kramer var en barsk og stridbar Fisker, og
hans Religion var præget af hans Erhverv:
Han kæmpede en evig Kamp med Havet.
Han var leder af den indremissionske
Gruppe, som tog deres Religion alvorligt, og
ifølge deres Fortolkning af Bibelen burde
Folk aldrig more sig. At danse, at drikke
Spiritus, ja endog at fløjte var strengt for-
budt i deres Lejr.
Guds anden Stedfortræder, min Far, var på
den anden side og i min Fars Tid som Præst
var der store religiøse Spændinger i Sognet.
En varm Augustaften i 1908 var Fars
Sygdom kommet saa vidt, at vi Børn blev
kaldt ind for at sige Farvel. Peder Kramer var
kommet for at bede for Præstens fortabte
Sjæl, og nu laa han foran Sengen og mumlede Bønner. Saa fik vi Besked om at gaa igen og skynd-
te os ud. Tavse stod vi i den mørke Gang. Peder Kramers Stemme blev svagere inde i Værelset,
og saa tav han. Døren blev Aabnet, og han kom ud med bøjet Hoved. ”Han er død,” forkyndte
han.
*
Den omtalte Peder Kramer hed Peder Jensen Underbjerg, men kaldtes lokalt for Peder
Kræmmer, idet en bedstefar havde været Kræmmer. Peder Jensen boede i ejendommen på
Porsevej 17 på Gjellerodde.
Du kan på adressen ” Arkiv.dk” søge på ”Porsevej 17” for at se billede af Peder Jensen med fami-
lie.

Lokalarkivet v. Ib Noe

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.

Vågetjenesten
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Tumlinge (0. – 2. kl.) 2017

Onsdag d. 4. jan. kl. 19.00:
Ledermøde

Onsdag d. 11. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 18. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 25. jan. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 1. feb. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 8. feb. kl. 17.00-18.30
Mandag d. 13 feb:

Fredagssjov ☺
… Vinterferie
Onsdag d. 22. feb. kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 1. marts kl. 17.00-19.00:
Generalforsamling

Onsdag d. 8. marts kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 15. marts kl. 17.00-19.30:

Kredsaften
Onsdag d. 22. marts kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30:

Landsdelsmøde og Sing in på
Hardsyssel efterskole

Onsdag d. 29. marts kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 5. april kl. 17.00-18.30
… Påskeferie
Onsdag d. 19. april kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 26. april kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 3. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 10. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 17. maj kl. 17.00-18.30
… Kr. Himmelfartsferie

Pilte (3.kl. - 4. kl.)

Onsdag d. 4. jan. kl. 19.00:
Ledermøde

Onsdag d. 11. jan. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 18. jan. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 25. jan. kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 1. feb. kl. 19.00-20.30

Fredag d. 3. feb. – lørdag d. 4. feb.:
Overnatning i kredshuset

… Aflyst pga. lejr
Mandag d. 13 feb.:

Fredagssjov ☺
… Vinterferie
Onsdag d. 22. feb. kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 1. marts kl. 17.00-19.00:
Generalforsamling

Onsdag d. 8. marts kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 15. marts kl. 17.00-19.30:

Kredsaften
Onsdag d. 22. marts kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30:

Landsdelsmøde og Sing in på
Hardsyssel efterskole

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 5. april kl. 19.00-20.30
… Påskeferie
Onsdag d. 19. april kl. 19.00-20.30
… Aflyst pga. lejr
Fredag d. 28. – lørdag d. 29. april:

Overnatning i shelters

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 10. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 17. maj kl. 19.00-20.30
… Kr. Himmelfartsferie
Torsdag d. 25. – søndag d. 28. maj:

VM i København for væbner

Væbner (5. kl.– 6. kl.) og
Senior væbner (7.kl.-8. kl.) 2017

Onsdag d. 4. jan. kl. 19.00:
Ledermøde

Onsdag d. 11. jan. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 18. jan. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 25. jan. kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 1. feb. kl.19.00-20.30
Onsdag d. 8. feb. kl.19.00-20.30
Mandag d. 13 feb.:

Fredagssjov ☺
… Vinterferie
Onsdag d. 22. feb. kl.19.00-20.30
Onsdag d. 1. marts kl. 17.00-19.00:

Generalforsamling
Onsdag d. 8. marts kl.19.00-20.30

Klinkby FDF
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636
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Onsdag d. 15. marts kl.17.00-19.30:
Kredsaften 

Onsdag d. 22. marts kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30:

Landsdelsmøde og Sing in på
Hardsyssel efterskole

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 5. april kl. 19.00-20.30
… Påskeferie
Onsdag d. 19. april kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 26. april kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 3. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 10. maj kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 17. maj kl. 19.00-20.30
… Kr. Himmelfartsferie
Torsdag d. 25. – søndag d. 28. maj:

VM i København for seniorvæbner

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den20. januar kl.19.30
Taler: Missionær Henrik H. Didriksen, Skive
Sang og harmonikaspil v. Henrik

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 17. februar kl.19.30
Taler: Forkynder Vang Andersen, Holstebro

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 31. marts kl.19.30
Taler: Forkynder Børge Bækgård Pedersen,
Herning
Sang og harmonikaspil v. Børge

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 28. april kl.19.30
Taler: Missionær Svend Taulborg, Skive

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 26. maj kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup

Indre Mission

Klinkby bo- og dagcenter

Onsdag den 12. april er der påskegudstjeneste tilrettelagt med særlig hensyn til demente i
Houe Kirke kl.11.00 v. sognepræst Iben Tolstrup

En gang om måneden er der gudstjeneste i spisestuen. Gudstjenesterne er tilrettelagt med
særlig hensyn til demente. Pårørende er meget velkomne til at deltage. 

• Onsdag den 25. januar kl.10.30 v. sognepræst Iben Tolstrup
• Onsdag den 22. februar kl.10.30 v. sognepræst Iben Tolstrup
• Onsdag den 29. marts kl.10.30 v. valgmenighedspræst Hans Nøjkær
• Onsdag den 26. april kl.10.30 v. sognepræst Margrethe Bendtsen

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

Træffes ikke mandage, samt 
Den 1., 6., 14., 20. og 24. samt 28.-29. jan.
Den 3.-17. samt 25. februar
Den 3., 11. og 17. samt 24.-28. marts
Den 8. 11. og 18. samt 22.-26. april
Den 6. og 13.samt 16.-31. maj

I ovenfor nævnte perioder henvises der til
Sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem 

Præstegården

Kirkebladet

Kirkebladet redigeres af sognepræst Iben
Tholstrup i samarbejde med bladudvalget,
som består af Bente Haagensen (Houe),
Jette S. Lundgaard (Hygum) og
Mia Mikkelsen (Tørring).
Næste kirkeblad udkommer i uge 20 

Deadline: 18. april 2017

Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.



Gudstjenester Hove
Kirke

Hygum
Kirke

Tørring
Kirke

* 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 refun-
derer dine rejseudgifter såfremt du giver os kvittering.

OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på hjemmesiden www.hht.nu

GRAFISK TRYK

Søndag - 15. januar 19.00 Afskedskoncert 9.00

Søndag - 22. januar 10.30 9.00

Søndag - 29. januar 10.30*

Søndag - 5. februar 10.30*

Søndag - 12. februar 10.30*

Søndag - 19. februar 9.00 19.00 Musikgudstj.

Fastelavnssøndag - 14.00 Børnegudstj. 10.30

Søndag - 5. marts 9.00

Søndag - 12. marts 10.30 

Søndag - 19. marts 14.00 Børnegudstj. 10.30

Søndag - 26. marts 10.30

Lørdag - 1. april 9.00 Livsvandring

Søndag - 2. april 9.00 19.00 Musikgudstj.

Palmesøndag - 9.april 14.00 Børnegudstj. 10.30

Onsdag - 12. april 11.00 Påskeandagt

Skærtorsdag - 13. april 19.00 20.30

Langfredag - 14. april 10.30 9.00

Påskemorgen - 16. april 9.00 10.30

2. påskedag - 17. april 10.30*

Søndag - 23. april 10.30*

Søndag - 30. april 9.00

Søndag - 7. maj 9.00 19.00 Musikgudstj.

Stor Bededag - 12. maj 9.00 Konfirmation 11.00 Konfirmation

Søndag - 14. maj 10.00 Konfirmation

Søndag - 21. maj 10.30*

26. februar

VerdensMusik
Messe


