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September
– November 2018

KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Kirkelige
handlinger
Døbte & Fremviste
Tilde Bay Jeppesen
Therkildsen
Døbt den 15. juli 2018 i
Hove Kirke af sognepræst
Iben Tolstrup
Døde & Begravede
Hanne de Place
Kirkeby, Tørring
Død den 7. juni 2018
Bisat fra Tørring Kirke af
pastor emeritus Poul Lilleør
Bo Thatt Jensen, Klinkby
Død den 12. juli 2018
Begravet den 19. juli i Engbjerg kirke af sognepræst
Iben Tolstrup

Nyt fra menighedsrådet
Ny organist
Første august begyndte Ole Lind som organist ved Hove-Hygum-Tørring Kirker. Ole er uddannet som pianist fra
musikkonservatoriet i Aarhus og er ansat ved Struer Musikskole siden 1978. Herudover har han virket som organist
ved Houe, Tørring og Hygum kirker 1992-1998 og 20002005. Siden har Ole været ansat som organist ved Gimsing
kirke i Struer 2005-2013. Ole spiller dejligt og har et godt
kendskab til de tre orgler og stedets skikke. Vi er meget
glade for at kunne byde Ole velkommen.

Graver siger op
Jeg modtog følgende midt i juni måned:
” Det er med største beklagelse og stor sorg, at jeg må opsige min stilling som graver, da jeg har været rigtig glad for
jobbet og det har været et dejligt sted at være. Jeg har følt
mig godt modtaget af både menighed, menighedsråd og
kollegaer, og har været meget glad for at være her.” Sådan
skriver Peter Greth Jensen.
Grunden til opsigelsen er den daglige lange transporttid,
som er en belastningsfaktor for Peter Greth Jensen.
Vi i menighedsrådet er lige så kede af opsigelsen, men tager den til efterretning og går i gang med at søge efter en
afløser for Peter. Vi ønsker Peter alt godt fremover og takker
for et gensidigt varmt samarbejde med både menighedsråd
og personale.
I skrivende stund har vi allerede annonceret efter en ny graver, men en endelig afgørelse er endnu ikke truffet.
Kontaktperson
Poul Simonsen

Der afholdes menighedsrådsmøde
i menighedslokalet kl.19.00
2. oktober og 20. november
Menighedsrådsmøder er offentlige og punkter
til dagsordenen skal være formanden i hænde senest
2 uger før menighedsrådsmødet. Dagsorden og
referat kan hentes på www.hht.nu
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Graver
Træffes på tlf. 2041 6294 eller
mail kirkegaard@hht.nu

Læs i næste nummer
• Sidste søndag i kirkeåret:
Menighedsrådet står for
gudstjenesten kl.10.30 og der
er menighedsmøde bagefter.
• 1. søndag i advent:
FDF-Klinkby medvirker og
julehygger
• 2. søndag i advent:
De 9 læsninger
• 3. søndag i advent:
Lys & Lucia
• Julemusen Julle
• Krybbespil
• Juleaften og –morgen

Kirkeblad, hjemmeside og
facebook
Hjemmeside www.hht.nu og "www.facebook.com/hht.
nu" redigeres af Jørn Trillingsgaard.
Kirkebladet redigeres af sognepræst Iben Tolstrup i
samarbejde med bladudvalget:
Bente Haagensen, Jette S. Lundgaard og Jørn
Trillingsgaard.
Næste kirkeblad udkommer i uge 45.
Deadline: 14. oktober 2018
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• den 28.-31. august
• 1.-9. samt 22. og 28. september
• 3. og 12. samt 20.-21. og 26. oktober
• 2.-3. og 9.-13. samt 23. november
I ovennævnte perioder henvises til
sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

Sorggrupper for efterladte
- et tilbud om samtale med andre i samme situation.
Sorggruppeledere:
Præst Marianne Gyldenkærne (tlf. 9788 5650)
og psykolog Lilian Hove Andersen (tlf. 9788 5409)
www.sorggrupperifolkekirken.dk

Vågetjenesten
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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Provstinyt – det sker 

www.lemvigprovsti.dk

Lemvig Provstis Kirkehøjskole 2018/2019
Sorg og glæde
”… de vandre til hobe”. Det er et menneskeligt vilkår, at vi mister og oplever sorg igennem
vores liv. ”Sorgen er kærlighedens pris”, som en kendt dansker et sted har sagt. Det har vi
altid vidst, men er vi i stigende grad blevet dårlige til at tåle modgang og tab i vores moderne
velfærdstid? Har vi fået det så godt, at vi ikke vil acceptere, at livet også kan gøre ondt? Fra
2018 er vedvarende sorg blevet en diagnose: ”Prolonged Grief Disorder” (PGD). Men er det
ikke at sygeliggøre noget, der er ganske naturligt? I Kirkehøjskolen 2018/19 stiller vi skarpt
på, hvilken forbindelse der er mellem glæden og sorgen; hvordan de uløseligt hænger sammen og måske slet ikke kan leve uden hinanden. Og måske vil det vise sig, at årets overskrift
ikke er tilfældig: at det er glæden og ikke sorgen, der får lov til at få det sidste ord.
Den 1. oktober, kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!)
Biohuset, Lemvig
"Shadowlands"
Efter en kort introduktion ser vi filmen "Shadowlands" (ca. 130 min),
som er baseret på C.S. Lewis' liv.
Den 14. november, kl. 19.30
Lemvig Valgmenighedskirke
”Endnu i dag – tilværelsen mellem lidelse og håb”
v. psykolog Cathrine Kingo

IM-kredsens oktobermøder
Onsdag den 24. oktober 2018 kl.19.30
Møde ved Peter Chr. Olesen, Ejstrupholm i Møborg missionshus
Torsdag den 25. oktober 2018 kl.19.30
Møde ved Hans Ole Bækgaard, Viby J. I Harboøre missionshus
Fredag den 26. oktober 2018 kl.19.30
Møde ved Rene Brorson, Vejle. I Lemvig missionshus
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Juletur til Nordische Weihnachtskonzert 2018
og shopping i HAMBURG med
DSUK Viborg- og Aarhus stiftsudvalg
17.12. - 18.12. 2018
Mandag den 17. dec. 2018 deltager vi i
koncerten arrangeret af de 4 nordiske sømandskirker i
den imponerende Sct. Michaeliskirke

Kr. 1.625,-

Tilmelding senest d. 30. september 2018 til
Kate Hornbek, Aarhus ▪ Telefon 21754465
Mail: katehornbek@hotmail.com
eller

Ane-Marie Fuglsang ▪ Telefon 97 86 17 73
Mobil 23 24 62 21 - Mail: amfuglsang@mail.dk
Ved tilmelding betales depositum kr. 500,-. Restbeløb senest
d. 15. nov. 2018 til Hvidbjerg Bank Reg. 7500 konto 7019682

Runetoften 14 . 8210 Aarhus V . Telefon 86 39 43 66 . Rejsegarantifond nr. 2443
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Sognenyt – det sker… 

www.hht.nu

Kom med til Babysalmesang eller Salmer & Sanser i Hove Kirke
Salmer & Sanser er musikalsk legestue 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 for Salmer & Sanser er
tirsdag d.4. september kl. 16.30-17.30
i Hove Kirke, Nejrupvej 3. Sidste gang
er 6. november.
Babysalmesang for 0 - 11 mrd. m. forældre.
Babyer og voksne får her et helt særligt nærvær med hinanden gennem salmer og sange, sansestimuli, små-rekvisitter og bevægelse. Kirkens rum giver sin helt egen særlige ro til alle midt
i hverdagens travlhed og uro. Man kan være med både som helt ny og førstegangsforældre
eller erfaren baby-salmesangs-gænger :-)
Første gang for Babysalmesang er tirsdag d.11.
september kl. 9.30 - 11.00 i Hove Kirke, Nejrupvej 3. Sidste gang er 6. november.
Elin Engholm Knudsen og den nye organist Ole
Søndergaard Lind står for både Babysalmesang
og Salmer & Sanser og vi glæder os til at se både
nye og ”gamle”. Alle er velkomne og det kræver
heller ikke at man har være med til Babysalmesang for at deltage i Salmer & Sanser.
Har man som forældre ikke selv mulighed for at
være med, kan det være at bedsteforældre eller
en anden voksen som kender barnet rigtig godt
har tid og lyst til at deltage.
Man kan enten tilmelde sig på forhånd til Elin,
eller møde op.
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne
Kontakt gerne Elin Engholm Knudsen, 30295372,
mail: elin-bjarne@altiboxmail.dk
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Tiden op til konfirmation.
At skulle konfirmeres, kan man glæde sig til i årevis. Når tiden kommer, hvor der er indskrivning til konfirmandundervisning, bliver det hele mere virkeligt. Man er spændt og der er mange spørgsmål, som man gerne vil have besvaret. Hvor mange skal konfirmeres? Hvor mange
er der i ens egen kirke, som skal konfirmeres? Skal jeg vælge en anden kirke? Hvordan bliver
undervisningen osv.
Endelig kom dagen for den første undervisning. Vi gik på Christinelystskolen, derfor kom
en bus for at hente os, og kørte os til menighedslokalet. Vi fik fortalt, hvad der var Ibens
forventninger til os. En af forventningerne var at vi skulle i kirke min. 10 gange, inden vi
skulle konfirmeres. Vi skulle skrive ned, hvor vi var i kirke, hvilken dato, hvem vi fulgtes med,
præstens navn, hvad prædiken handlede om og den bedste salme. Alt dette var for at få en
fornemmelse af, hvordan kirkegangen er.
Selve undervisningen var delt op i to. Først var vi i menighedslokalet, hvor vi snakkede om
forrige søndags kirkegang. Dernæst gik vi i Hove kirke, hvor vi sang nogle salmer. I løbet af
konfirmationsforberedelsen fik vi en gennemgang af gudstjenestens liturgi og opgaver som
skulle løses ved hjælp af Bibelen. I løbet af undervisningen fik vi også besøg af to præster fra
Tanzania. De skulle fortælle om, hvordan det var at gå i kirke i Tanzania. Vi var også til konfirmanddag i Viborg, hvor vi var til gudstjeneste i Viborg Domkirke. En speciel oplevelse med
en Domkirke fyldt med ene konfirmander. En andel af undervisningen var også at deltage i
sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Vi var til gudstjeneste og derefter blev vi fordelt
i hold, som skulle med menighedsrådsmedlemmer ud på en rute.
De sidste par gange gik mest med at øve i Hove kirke, hvordan vi skulle gå ind, hvor vi skulle
sidde og stå og hvad vi skulle sige hvornår. Der var mange ting, som skulle huskes. Alt i alt en
rigtig god periode.
Karen Marie Konfirmand 2018
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På tur med Kirken 2018.
I år er ”På tur med Kirken” den 19. september.
Der er morgenandagt i Hove Kirke kl. 9,30 ved Sognepræsten.
Inden vi kører fra Hove skal vi lige se graverfaciliteterne på
Hove Kirkegård.
Kl. 10,30 kører vi i bus mod Thyborøn. Undervejs skal vi en tur
ud på diget med de 8 møller på Rønland, hvorfra man også kan
se de 4 nye store vindmøller. Jyllandsakvariet vil tage os med i
Traktorbussen helt ud til den yderste mølle - og tilbage! De fortæller om møllerne og naturen
over mikrofon. Og Jyllandsakvariet lover, at traktorbussen kan medtage også gangbesværede.
12,15 skal vi spise varm mad og dessert i Thyborøn, snakke og strække ben.
Når vi igen er klar, 13,45, kører
bussen os op på diget mod Vesterhavet, hvor vi kan se Mindeparken
for Jyllandsslaget og en kort fortælling herom.
Bussen kører gennem det gamle
Thyborøn tilbage til centrum, hvor
vi samler vores guide op, som vil
tage os med på havnerundfart (i
bussen) fra den gamle til den nye
havn.
Ca. kl. 15 kører vi mod Gjellergård, hvor eftermiddagskaffen og kagen venter.
Og 16,30/17 er vi alle tilbage ved Hove Kirke.
Der skal betales for mad (100 kr.) og for egne drikkevarer.
Og husk at tænke på, om denne tur også kunne være
noget for din nabo. Og vid at det er en dag, hvor vi
ikke har travlt.
Der vil blive lagt et program i kirkerne, som I er velkommen til at tage og give videre.
Tilmelding til: ( lise.thomsen@hygum-lemvig.dk ) eller på tlf. 30324127.
På glædeligt gensyn i september - og på vegne af menighedsrådet.
Alice Lorentzen, Jens Husted og Lise Thomsen.
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Høstgudstjeneste i Tørring Kirke 14. oktober kl. 19.00
Høstgudstjeneste med ”Spillemandsmessen” har vi
nu haft i nogle år. Ja, det er vel nærmest blevet en tradition, for spillemandsmusik passer godt til en høstgudstjeneste på landet. Vi har i år allieret os med
spillemandsgruppen ”Svøbsk”. Navnet hentyder
til en hurtig dans af samme navn. Men de er også
helt med på at spille uden dans, og de har spillet til mange folkemusikarrangementer ud over
det ganske land – herunder til gudstjenester.
Gruppen består af Jørgen Dickmeiss på violin
og Maren Hallberg på harmonika. Og så medvirker gode lokale sangere, som det også er blevet
tradition. Så der er lagt op til en festlig gudstjeneste, hvor alle er velkomne – også ”udensogns” folk.
Aktivitetsudvalget

Lokalarkivet 

v. Ib Noe

Kornmark med neg i Vestervang på Houdamvej 3 1950.
Selvbinderen, som i èn arbejdsgang kunne snitte stråene og binde dem sammen i neg, blev
fremstillet 1872 af amerikaneren Withington. De største gårde i Danmark investerede fra ca
1900 i selvbindere, mens binderen først omkring 1920 blev almindelig tilbehør til den jævne
gård. Negene skulle ved håndkraft indsamles og sættes sammen i skokke på f.eks. 6 neg for ar
blive tørret, inden de blev læsset på vogn for at blive transporteret i lade eller stak. I 1958 styrede jeg selvbinderen, den gik i stykker og smeden kom til. Han kravlede ind under maskinen,
og imens kiggede min bror og jeg over på naboens mark, hvor den vidunderlige nymodens
mejetærsker var i gang.
Vi lovpriste de nye tider,
men da kravlede smeden ud fra selvbinderen,
kiggede olieindsmurt
fast på vi to grønskollinger og lod os vide: ” En
mejetærsker i vor klima,
det er da en Guds Forbandelse. Det kommer
aldri `te å go, det ka
enhver da sej sæ sjal.”
Smedene får dog ikke
altid ret.
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Klinkby FDF 

v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge

Pilte

Væbner

(0. – 2. kl.)

(3.kl. - 4. kl.)

(5. kl.– 6. kl.)

Onsdag d. 5. sept.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

Onsdag d. 12. sept.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

Onsdag d. 19. sept.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.30

Onsdag d. 26. sept.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

Onsdag d. 3. okt.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

Fredag d. 5. okt.
-søndag d. 7. okt.

–

–

Efterårshike

Onsdag d. 10. okt.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

SEPTEMBER

OKTOBER

Onsdag d. 17. okt.

Efterårsferie

Onsdag d. 24. okt.

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

Fredag d. 26. okt.
- lørdag d. 27. okt

–

Bål og Ballade

–

Lørdag d. 27. okt.

BØF på Hardsyssel
efterskole

–

–

Søndag d. 28. okt.
Onsdag d. 31. okt.

Senior væbner
Senior (9. kl.)

BUSK gudstjeneste i Hove kirke kl. 10.30
kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.30

kl. 18.45-20.30

(7.kl.-8. kl.)

Seniorvæbner og senior mødes med FDF Lemvig torsdage kl. 18.30-20.00
Fredag d. 5. okt.
-søndag d. 7. okt.

Efterårshike

Søndag d. 28. okt.

BUSK gudstjeneste i Hove kirke kl. 10.30
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Bibelkredsen

Indre Mission

v. Jens Peter Dam m.fl.

v. Bodil Marie Jensen

Bibeltime
Onsdag den 12. september 2018 kl.19.30
Hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13.
Høstmøde ved Henning Bjerg Mikkelsen
Onsdag den 26. september 2018 kl.18.00
Hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19
- Vi starter med at spise sammen
Bibeltime
Onsdag den 10. oktober 2018 kl.19.30
hos Birthe og Jørgen Jellesmark,
Sønderbyvej 42.
Bibeltime
Onsdag den 14. november 2018 kl.19.30
hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm,
Engbjergvej 87.
Adventsmøde
Onsdag den 28. november 2018 kl.19.30
hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13.

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 28. september kl.19.30
Taler: Henrik H. Dideriksen, Skive
Sang/Harmonikaspil ved Henrik
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 26. oktober kl.19.30
Taler: Fritidsforkynder Harry Harregaard,
Roslev
Sang/guitarspil ved Gerda og Harry

Klinkby bo- og dagcenter
Onsdag den 29. august kl.10.30 v. Hans Nørkjær
i spisestuen på Klinkby Bo- og Dagcenter
Onsdag den 26. september kl.11.00 v. Iben
Tolstrup i Hygum Kirke
Onsdag den 31. oktober kl.10.30 v. Margrethe
Bendtsen i spisestuen på Klinkby Bo- og Dagcenter

ENSOM  KED AF DET  DEPRIMERET
GLAD  SYG  BANGE  BEKYMRET

En at tale med ...

70 120 110

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

Unavngivet 1 1

vindum.dk

Telefontid 20.00-02.00
13-06-2013 12:22:44
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Hove Kirke

Hygum Kirke

14. s. e. trin.

2. sept.

15. s. e. trin.

9. sept.

16. s. e. trin.

16. sept.

Onsdag

19. sept.

17. s. e. trin.

23. sept

10.30

18. s. e. trin.

30. sept.

Høstgudstjeneste
m. offergang

19. s. e. trin.

7. okt.

Tørring Kirke

10.30*
10.30*
14.00

10.30

Konfirmandindskrivning

9.30

På tur med kirken

9.00

10.30

14.00

9.00

Høstgudstjeneste
for børn

11.00

Onsdag

10. okt.

Høstgudstjeneste
for demente

20. s. e. trin.

14. okt.

9.00

21. s. e. trin.

21. okt.

22. s. e. trin.

28. okt.

23. s. e. trin.

4. nov.

24. s. e. trin.

11. nov.

25. s. e. trin.

18. nov.

19.00

Spillemandsmesse

10.30*
10.30
BUSK

17.30

19.00

16.00

Mindegudstjeneste Mindegudstjeneste Mindegudstjeneste

10.30*
9.00

19.00

Aften- & Musikgudstjeneste

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant
Har du brug for hjælp til og fra kirke så kontakt sognepræst Iben Tolstrup eller et menighedsrådsmedlem: vi finder på noget.
OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på www.hht.nu eller www.sogn.dk

GRAFISK TRYK LEMVIG

Gudstjeneste

