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Nyt fra menighedsrådet 

For et kristent menneske er det at give ud af det gode man 
har fået del i er en helt grundlæggende tanke, som kan kom-
me til udtryk på mange forskellige måder. Et smil koster intet, 
men giver meget. Det gør den rig, som modtager det, uden 
at gøre den fattigere, som giver det. Det kræver blot et øje-
blik, men mindet om det, kan ofte leve for bestandigt. Ingen 
er så rig, eller mægtig, at han kan undvære det, og ingen så 
fattig, at han ikke kan blive rig ved det. Et smil skaber lykke i 
hjemmet, fremmer god vilje i forretninger og det er venska-
bets besejling. Det giver hvile for den nervøse, opmuntre den 
nedtrykte, er solskin for den bedrøvede og er naturens bed-
ste lægemiddel mod bekymring. Alligevel kan det ikke købes, 
tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi når det gives. 
Nogen er for trætte til at give dig et smil, men giv du så dem 
ét, for der er ingen, som trænger mere til et smil – end den, 
dom ikke længere har et smil at give andre. 
Vi må aldrig glemme at give ud af det gode vi har fået del i. 
Mange mennesker lider nød, både børn og voksne herhjem-
me og i udlandet, de har brug for kontant hjælp. Derfor har 
menighedsrådet valgt at stå for flere forskellige indsamlinger. 
Til jul indsamlede vi 1.675,00 kr. i kirkerne til Danmission og 
Børnesagens Fællesråd. Og nu i foråret går menighedsråds-
medlemmer og konfirmander i spidsen for husstandsindsam-
lingen i vore sogne til Folkekirkens Nødhjælp.

Cafe-område i Hygum Kirke?
Hygum kirke er en af de mange meget smukke landsbykirker 
vi har i landet. Der har igennem århundreder været holdt 
gudstjenester, barnedåb, bryllupper og begravelser, og det 
skal der blive ved med. Men der bor færre mennesker i sog-
nene, sikkert også i fremtiden, og det kan få os til at over-
veje, om vi kan åbne nogle af kirkerne også for andet end 
gudstjenester. Vi har oplevet babysalmesang, hvor børn og 
forældre leger og synger og dermed får et ”ejerforhold” til 
kirken. Og man kan godt sidde på tæpper i koret og spise 
frugt og kiks. Vores 3 kirker, Houe, Hygum og Tørring er for-
skellige, og ud over gudstjenester kan de måske også have 
forskelligt brug, til koncerter, fællessang, møder, babysalme-
sang.
Hygum Kirke har sideskib som den eneste af de 3 kirker. Må-
ske kunne man erstatte bænkene i sideskibet med borde og 
stole, og det kunne give nogle nye muligheder. Kirkeskibet 

Kirkelige 
handlinger 

Døde & Begravede
Mads Gransgaard, 
Tørring
Død den 6. januar 2019
Begravet den 11. januar  
i Tørring Kirke af  
pastor emeritus Poul Lilleør

Der afholdes me-
nighedsrådsmøde i 
menighedslokalet 

kl.19.00 

27. marts 2019
23. april 2019
7. maj 2019
28. maj 2019

27. august 2019
1. oktober 2019

19. november 2019 

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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Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup 
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 1. og 9.-10. samt 23. februar
• 2. og 9. samt 15. og 19. og 29.-31. marts
• 2. og 7.-9. samt 20. og 26. april
• 4. og 10.-12. samt 18. og 21.-31. maj

I ovennævnte perioder henvises til  
sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

Kirkeblad, hjemme-
side 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 onsdag 
i uge 19. 
Deadline: deadline 10. april 2019
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)  
er velkomne.

Læs i næste nummer
• Konfirmationerne
• Himmelske dage på heden
• Folkekirkemøde
• Pinse
• Generalforsamling i Flag-Lauget
• Friluftsgudstjeneste på Gjellergård
• By- og landfest

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

giver tilstrækkelig plads til gudstjenester, og stolene kunne bruges, når der er brug for pladsen 
til jul eller ved store begravelser f.eks.
Med sideskibet som en slags kirkecafe kunne der inviteres til kirkekaffe eller måske -frokost. 
Det vil være ideelt til babysalmesang og anden sang og musik med småbørn. Der kunne hol-
des foredrag, studiekredse, koncerter og musikgudstjenester. Lokale grupper og foreninger 
kunne bruge området til møder og foredrag, sang og musik. Der kunne også være særlige 
arrangementer for konfirmander, måske med overnatning. Den smukke natur her omkring kan 
indbyde til pilgrimsvandringer, hvor kirken kan indgå.
Menighedsrådet arbejder med spørgsmålet og har foreløbig fået en bevilling fra provstiet til 
at undersøger mulighederne og har haft en arkitekt til at kigge med. Og vi vil gerne inddrage 
beboerne i alle 3 sogne i overvejelserne. Hvad synes I om ideen, og hvilke muligheder for brug 
af sådan en kirkecafe ser I? Det kan godt være det er en ny og måske lidt sær tanke. Måske 
er der nogle barrierer der skal overvindes. Men i gamle dage var kirkerne ofte mødesteder for 
den lokale befolkning, også ud over gudstjenester og kirkelige handlinger. Måske kunne den 
mulighed tages op.
En ny indretning af kirken giver ikke i sig selv et indhold, det sker kun, hvis der er mennesker 
som ønsker og beslutter, at det skal ske. Derfor vil menighedsrådet  senere invitere til et møde, 
til en snak om ideen og mulighederne.

Kirkeværge i menighedsrådet
Inge Marie Andersen
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Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.dk

Provstiets Sorggruppe v. præst Ma-
rianne Gyldenkærne og psykolog og 
sygeplejeske Lillian Hove Andersen 
Provstiets sorggruppe har tidligere bestået af en stor 
gruppe på 14 mennesker, som mødes 2 torsdage i må-
neden, kl. 14.00 – 16.00.
Men når man sidder med 5-6 som har mistet deres børn 
ved ulykker, har vi erfaret, at det er bedst at dele, fordi 
sorgen er forskellig og de ældre, som har mistet en ægtefælle, og som derfor kan få følelsen af, 
at deres egen sorg ikke er så ’vigtig’ – sådan skal det ikke være. Marianne og Lilian har derfor 
valgt at dele den store sorggruppe op i 2 mindre:
• en gruppe for ældre kvinder, som har mistet deres mænd eller sønner
• en gruppe for yngre kvinder, som har mistet unge mennesker 

Du kan læse mere på hjemmeside: www.sorggruppelemvig.dk

Den 6. marts 
”Kan sorg helbredes  
eller er det et livsvilkår?” 
Sorgforsker Mai-Britt Guldin fra Århus Universitet hol-
der et aktuelt foredrag om sit forskningsområde, hvor 
det nyeste er, at kompliceret sorg fra 2018 i Danmark 
er blevet en officiel diagnose. Hvordan skal vi forholde 
os til, at det, som er et livsvilkår for alle mennesker nu 
ses på som sygdom for det enkelte menneske. Er det 
godt eller skidt? Aftenen gør os nok alle en lille smule 
klogere på er følsomt emne. 

Sted: Sognegården Bøvlingbjerg, Bøvlingvej 15 kl. 19.00 og er et fællesarrangement mellem 
Bøvling Valgmenighed og Sognekirken arrangeret af sorggruppeledere i Lemvig Kommune/ 
Provsti Lilian Hove Andersen og Marianne Gyldenkærne. 
Kaffe & kage 30 kr.

Kirkehøjskole 
Onsdag den 6. marts 2019, kl. 19.30 i Hove Kirke
”GLÆD JER!” - EN SANGAFTEN  
v. sognepræst Iben Tolstrup
Som afslutning på denne sæson af kirkehøjskolen får vi 
besøg af Iben Tolstrup, der vil lade os lande på en glæde-
lig og håbefuld tone. Kom og få sunget glæden ind denne 
forårsdag i begyndelsen af marts.
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DMS/ Danmission 100 år på Lemvigegnen
Den 6. marts 2019 kl. 19.30 i Kirkehuset Torvet 10 7620 Lemvig 
inviteres til, at markere 100 året for Lemvig distrikts løsrivelse fra Holstebro distrikt. 

Der startes med generalforsamling hvor:
 1. Formanden giver en historisk gennemgang af de 100 år på Lemvigegnen.
 2. Bestyrelsen træder tilbage, og kommer med forslag om ” netværksgrupper”.

Kl. 20.00 Tale ved Landsformand Peter Fischer-Møller, om: ” Danmission  der snart bliver 
200 år, men stadig er spillevende, og om arbejdet her i 2019, og hvilken betydning det har 
ude i verden og her i Danmark”.

Alle er velkommen.
På vegne af distriktsbestyrelsen. Poul Fjordvald.

Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Det går godt med vi-følelsen i Hove, Hygum og Tørring sogne 
Center for Landdistriktsforskning, har udgivet en rapport ”Kirken på landet - Menighedsråde-
nes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde”, hvor vores lokalområde er med.
Du kan finde den på linket herunder:
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning/clf_
publikationer/clf_reports
Rapporten er lavet af Egon Noe og Helle Rotbøll Randløv, Center for Landdistriktsforskning – SDU 
Esbjerg. Det er deres håb at rapporten kan være med til at inspirere lokalsamfund til at indgå i 
flere samarbejdsrelationer, samt at der kan komme fokus på det positive i at opbygge og inklu-
dere flere aktører i det lokale samarbejde. De skriver: ”Det har været spændende at få lov til at få 
indblik i de mange forskellige former for samarbejde, der eksisterer ude i vores landdistrikter og vi 
vil gerne endnu engang takke for jeres deltagelse, der har bidraget til at vi har kunnet få så mange 
nuancer med. Vi håber at deltagelsen i denne undersøgelse ligeledes har bidraget positivt i jeres 
lokalsamfund, og vi håber I vil finde glæde ved også at læse om de 5 andre lokalsamfund.”

Velkomstmappe
Vi er i gang med at lave en velkomstmappe til tilflyttere i Klinkby, Hove, Hygum og Tørring sogne.
Der er udpeget ambassadører for hvert sogn, som skal tage ud til de nye tilflyttere med map-
pen og byde dem velkommen. I mappen kan man læse om alle de forskellige ting der foregår 
i vort område. Alle foreninger, herunder både skole, børnehave/vuggestue, hal, ungdomsklub, 
sogneforeninger, FDF, menighedsråd og alle idrætsforeninger bidrager med materiale til map-
pen. Der vil være en beskrivelse af hver forening og der vil evt. være fribilletter/gratis kontin-
gent til diverse arrangementer/fritidstilbud.
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Det er vores håb, at vi med denne mappe kan gøre folk mere opmærksomme på alle de fantasti-
ske tilbud vi har, og på den måde få folk bedre integreret i vores sogne. Vi vil gerne være kendt 
for, at stå med åbne arme og være imødekommende både overfor danskere og udlændinge.
Mange udlændinge ved ikke hvad det vil sige, at være aktiv i en lokalforening og det vil vi 
gerne lære dem. 
Har man ideer til tilflyttermappen eller vil man gerne være med i denne proces er man meget 
velkommen til at kontakte administrator Helene Nørgaard Herping på tlf. 21745091 eller mail 
klinkby-velkomstmappe@outlook.dk. 

Musikgudstjenesten er et lille 
pusterum, i en travl hverdag. 
Der veksles mellem tekster og tale, musik og san-
ge, som er fine at lytte til og rummer en vis ro. 
Søndag den 17. februar får vi besøg af 
Johanne Buus Andersen, som til sommer kan 
kalde sig Cand. Musicae fra Det Jyske Musik-
konservatorium, med speciale i klassisk tvær-
fløjte. 
www.Johannebuus.com
Søndag den 28. april er der musikgudstjene-
ste i Hygum kirke, for nærmere se dagspres-
sen i uge 17.

Minikonfirmander
Folkekirken tilbyder minikonfirmandunder-
visning til alle børn i hele landet. Målgrup-
pen er de 9-10 årige, der går i 3. klasse.
Den populære undervisning giver børnene 
kendskab til kirke og kristendom ud fra bør-
nenes egne erfaringer og spørgsmål.
I nogle sogne kaldes minikonfirmander for 
juniorkonfirmander eller børnekonfirmander.

Hvad laver minikonfirmander? 
Børnene får et grundlæggende kendskab til 
kirke og kristendom gennem historier, leg, 
musik og kreative aktiviteter. Undervisnin-
gen er tilpasset børnenes alder og lægger op 
til spørgsmål og undren.

Besøg i kirken
Minikonfirmander besøger ofte kirkerum-
met, fordi det åbner op for gode og nysgerri-
ge spørgsmål om de ting, som børnene ser i 
kirken, fx en døbefont eller et billede.

I kirken er det også oplagt at synge sammen 
og tale om, hvad der sker til gudstjenesten 
og de store mærkedage som dåb, bryllup og 
begravelse.
Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål 
om liv og død. For kan det virkelig passe at 
Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller 
oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde 
mormor oppe i himlen?

Bibelens fortællinger åbner sig
Minikonfirmanderne hører også bibelhistori-
er, som de kan spejle deres liv i.
Historierne er ikke bare centrale i kristen-
dommen, men de også er en væsentlig del af 
vores kultur og fælles referenceramme.

Skal dit barn være minikonfirmand?
Kontakt Sognepræst Iben Tolstrup, hvis du 
har spørgsmål til undervisningen eller har et 
barn som gerne vil være med.
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Kom med til Babysalmesang eller Salmer & Sanser i Hove Kirke
Babysalmesang for din baby (børn under 1 år og deres 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 
den 5. marts kl. 10.00 – 11.30 i Hove Kirke, 
Nejrupvej 3. (Sidste gang er den 7. maj.)

Salmer & Sanser er musikalsk legestue for 1 – 3 årige og deres voksne.
Kirkerummet bliver fyldt med sang, leg 
og nysgerrige børn og voksen der syn-
ger, sanser, hopper og danser. Vi bru-
ger 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 tirs-
dag den 5. marts kl. 16.30 – 17.30 i Hove Kirke, Nejrupvej 3. (Sidste gang er den 7. maj.)

Elin Engholm Knudsen (også kendt som: Tante Andante) og 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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Fastelavnsfest m. besøg af Tante Andante 
Søndag den 3. marts holder Klinkby borgerfor-
ening tøndeslagning I Alt- I- Et huset kl. 14.00
Der startes med gudstjeneste. 
Kom og se om præsten også er klædt ud!  
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag,
Med kaffe, saftevand og fastelavnsboller.

             Bente Haagensen

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, 
til den årlige sogneindsamling søndag den 10. marts 2019. 
Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe 
flyrejsen – men hvor meget forskel kan du egentlig gøre ene 
mand eller kvinde? Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører om 
klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som ram-
mer os alle sammen. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man 
ikke nær så godt klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, 
der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler broer, der kan bringe folk i sikker-
hed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver 
niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn 
mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tør-
ken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én 
ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste sag.

Tilmeld dig som indsamler
Hove, Hygum og Tørrings sogne er klar til at gøre verden 
klimaklar ved indsamlingen den 10. marts 2019. Vi håber 
at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige 
indsamlingsdag.
Vi begynder med VerdensMusikMesse i Hove Kirke 
kl.10.30. Herefter fordeler vi indsamlingsruterne på akti-
vitetstorvet, hvor du også efterfølgende har mulighed for 
at få lidt at varme dig på. Har du lyst til at give en hånd 
med, er du velkommen til allerede nu at ringe eller sende 
en sms til indsamlingsleder Lone Nørrum på 60 66 63 74. 
Endelig er det også en mulighed at dukke op på dagen. 
Og husk - det er dansk at dele - vi ses! 

Lone Nørrum

Fotograf Martin Schubert
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Konfirmandernes livsvandring, lørdag den 6. april
Så er der snart igen tid til konfirmandernes livsvandring. Turen starter ved Tørring kirke og 
man går først ud mod Gjellerodde, for så ad vende ind mod byen enten langs stranden eller 
på den nye cykelstig og forbi roklubben til spisning af de medbragte madpakker. Herfra går 
det så i slowmotion (Hvilket altid er meget svært for de unge) ind til Valgmenighedskirken 
og derfra videre forbi plejehjemmet Solgården og op til Nørlem kirke, hvor der afsluttes med 
at gå på opdagelse på kirkegården, og en lille andagt og så en salme. Turen er på ca. 12 km.
Som en der har været med på næsten alle disse vandringsture, har det været en fornøjelse og 
en stor oplevelse at følges med de unge mennesker. Især det, ar få en god snak om løst og 
fast, og ikke mindst om livets store spørgsmål. De spørgsmål, som konfirmanderne skal tænke 
over på turen er bl.a. Hvad kan gøre dig glad, og hvad har du gjort for at hjælpe og glæde 
andre mennesker? Hvilken drøm har du om uddannelse og job i dit voksne liv og hvad med at 
stifte familie? Hvor bor du om 20 år, på landet, i storbyen eller et helt andet sted ude i verden? 
Og som afslutning på turen tager vi altid en snak om, hvordan det er at blive gammel, efter 
den møjsommelige tur fra plejehjemmet og så op ad bakken til Nørlem kirkegård.
Selvfølgelig er der også masser af humor og sjove bemærkninger på turen, s. f. eks. da en 
af drengene havde regnet sig frem til, at en kone, der lå begravet ved siden af sin mand på 
kirkegården, havde levet 150 år efter sin mands død. Sikken et langt liv.

Mange hilsener. Jóannes Mohr, Kirkesanger

Indre Mission 
v. Bodil Marie Jensen 

Familiemøde i Houe Missionshus.
Fredag den 15. februar 2019 kl.19.30
Taler: Missionær Henrik H. Didriksen, Skive
Sang og harmonikaspil ved Henrik

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 29. marts 2019 kl.19.30
Taler: Forkynder Børge Bækgaard Pedersen, 
Herning
Sang og harmonikaspil ved Børge

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 26. april 2019 kl.19.30
Taler: Forkynder Vagn Andersen, Holstebro

Menighedstur til Tanzania
Den 4.-14. oktober 2019
Tag med og oplev landet, kirken, menighe-
derne.
I efteråret 2017 havde menighederne i Hjerm 
og i Houe-Hygum-Tørring besøg af 3 præster 
fra Tanzania, pastor Ezram, pastor Ibrahim og 
pastor Obadiya. De besøgte sognepræsterne 
Iben Tolstrup og Jonas Serner-Pedersen, som 
så efterfølgende var på genbesøg i Tanzania 
i februar 2018.
 Det var spændende at få øjnene op for, at der 
er kirker og kristne, der lever og virker under 
helt andre vilkår end vi gør, selv om budska-
bet er det samme. Måske er et fællesskab mu-
ligt på tværs af landegrænser og kultur? En 
dør blev åbnet lidt på klem ved besøget, Iben 
og Jonas har fortalt om deres oplevelser, men 
her er muligheden for selv at komme ud og 
opleve landet, kirken, nogle af menighederne.
På hjemmesiden www.hht.nu er hele invita-
tionen og oplysning om program, pris og til-
melding. Der er plads til 14 personer i alt fra 
Houe-Hygum-Tørring og Hjerm. Tilmelding 
inden udgangen af februar.
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Klinkby FDF  v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge 
(0. – 2. kl.) 

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

Væbner  
(5. kl.– 6. kl.)

FEBRUAR

Onsdag d. 27. feb. kl. 16.45-18.15 kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15

MARTS

Onsdag d. 6. marts kl. 16.45-18.15 kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15

Søndag d. 10. marts Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Onsdag d. 13. marts kl. 17.00-19.00 Generalforsamling

Onsdag d. 20. marts kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 27. marts kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

APRIL

Onsdag d. 3. april kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Lørdag d. 6. april kl. 9-18 Hotspot 2

Onsdag d. 10. april kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 17. april Påskeferie

Onsdag d. 24. april kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

MAJ

Onsdag d. 1. maj kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 8. maj kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 15. maj kl. 17-19 Kredsaften

Bibelkredsen  v. Jens Peter Dam m.fl.

Onsdag d. 6. marts. Danmission årsmøde i 
Kirkehuset Lemvig.

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00. Kredsmøde 
i Møborg kirke derefter samvær i Møborg 
missionshus.

Onsdag d. 3. april. Bibeltime hos Birthe og 
Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42.

Onsdag d. 24. april. Bibeltime hos Mie og 
Niels-Jørgen Nielsen, Knakkervej 33.

Onsdag d. 8. maj. Bibeltime hos Anna Kirsti-
ne og Niels-Jørn Præstholm, Engbjergvej 87.

Onsdag d. 22. maj. Møde ved Kristian 
Nielsen, Nr. Nissum hos Chresten Gjelstrup, 
Hyldalvej 19. Vi starter med middag kl. 18.00.

Hvor ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30.
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Lokalarkivet  v. Ib Noe

Heldum skole
Navnet er faktisk ret misvisende: den er 
bygget på Bæksgaard mark i Tørring 1886 
og elevgrundlaget var Tørring Søndersogn. 
Historisk set har Tørringboerne i nordsognet 
udkæmpet en 100 årskrig med Sydtørring 
om skolevæsenet. Hovedskolen lå ved kirken, 
men til alle tider krævede Sydtørring en skole 
i syd. I 1859 blev ønsket imødekommet ved 
oprettelsen af en biskole ved Houlindvej. Her 
underviste Jakob Lykkesgaard om vinteren, 
men om sommeren var han murer og hus-
mand.

Utilfredsheden med læreren og ordningen 
resulterede i en ny skoleordning med to selv-
stændige distrikter med hver en uddannet 
lærer. Laust Knude blev 1886 skolens første 
lærer. Han var dygtig og velset, måske på 
grund af hans evner inden for kortspil.
 Bertelsen var lærer 1906-36, da Winding  Pe-
dersen overtog. Jacob Christensen virkede i 
embedet 1950-60. Den sidste lærer i Heldum 
blev Kjærgaard. Tørring-Heldum indgik 1962 
i en storkommune, der flyttede børnene til en 
ny større skole i Hove

Bagerst fra venste: 
1. Jens Christian Tannebæk; 2. Arno 
Poulsen; Pinholtvej 12; 3. Steen Traier 
Lund; 4. Mads Nielsen, Søndergaard, 
Houlindvej 27; 5. Gunner Skovmose 
Madsen, Sønder Balleby, Dalagervej 9; 
6. Jørgen Kallesø, Nørre Kokholm;   
7. Orla Jensen, Lovmand; Lovmands-
gaard; 8. Niels Jørgen Nielsen; 9. Niels 
Jørgen Kjær, Blaabjergvej 7; 10. Herluf 
Madsen, Vanggaard, Lemvigvej 9;  
11. Tage Kobberholm, Lemvigvej.
Næste række fra venstre:  
1. Førstelærer Jacob Christensen;  
2. Randi Tannebæk; 3. Mona Trillings-
gaard, Lemvigvej 23; 4. Bodil Møller, 
Heldum kirkegaard, Lemvigvej 16;  

5. Sonja Abildgaard, Balleby Station; 
6. Kirsten Møller, Heldum Kirkegaard, 
Lemvigvej 16; 7. Grethe Kaasgaard; 
8. Ragna Nielsen datter af Augustinus 
Nielsen; 9. Else Marie Jensen, Pin-
holdtvej 5; 10. Inga Lovmand Jensen; 
Lovmandsgaard.
Næste række fra venstre:  
1. Lærerinde Jenny Noe Jensen;  
2. Hanne Jensen, Pinholdtvej 5;  
3. Gerda Jensen, Pinholdtvej 5; 4. Else 
Marie, datter af Karl Bonnet, Lem-
vigvej; 5. Bodil Kobberholm; 6.Tove 
Møller, Heldum kirkegaard, Lemvigvej; 
7. Henny Jacobsen, datter af tømrer 
Knud Agger, Lemvigvej 66. Jacobsen; 
8. Emmy Lund; Tørringhuse Central; 

9. Lene JENSEN; 10. Solvejg Madsen; 
Vangggard; lemvigvej 9; 11. Ukendt fra 
Blaabjergvej 7.
Forrest fra venstre:  
1. Kristian Kallesøe; 2. Egon Kristensen; 
søn af Ejler Kristensen; 3. Aage Balleby; 
Ballebyvej 10; 4. Stoffer Kobberholm, 
lemvigvej 46; 5. Harald Basselbjerg,søn 
af Ebba der var husholder i Sønder 
Balleby, Ballebyvej 10; 6. Carsten 
Stenstrup, Houlindvej 12; 7. Marinus; 
8. Erik Møller, Lemvigvej 16; 9. Leif 
Andersen, søn af Knud Andersen (Loft); 
10. Arly Munksgaard, Heldum gamle 
skole; 11. Gustav Madsen, Heldumboel, 
Armosevej 4.
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Gudstjeneste Hove Kirke Hygum Kirke Tørring Kirke

17.02.19 Septuagesima 19.00  
Musikgudstjeneste 9.00

24.02.19 Seksagesima 10.30 9.00

03.03.19 Fastelavn 
14.00  

m. Tante Andante 
og tøndeslagning i 
Multisalen i Alt-i-ét

10.30

06.03.19
19.30  

Kirkehøjskole: ”GLÆD  
JER!” - EN SANGAFTEN  

v. Iben Tolstrup

10.03.19 1. s. i fasten
10.30  

Optakt til 
sogneindsamling for 

Folkekirkens Nødhjælp

17.03.19 2. s. i fasten 10.30 9.00

24.03.19 3. s. i fasten 14.00 Børne- & 
familiegudstjeneste 9.00

31.03.19 Midfaste 10.30*

06.04.19 9.00  
Livsvandring

07.04.19 Maria 
Bebudelse 10.30*

14.04.19 Palmesøndag 10.30 14.00 Børne- & 
familiegudstjeneste

17.04.19
11.00  

Øjeblikkets gudstjeneste 
tilrettelagt for demente

18.04.19 Skærtorsdag 20.30 19.00
19.04.19 Langfredag 10.30 9.00
21.04.19 Påskedag 10.30 9.00
22.04.19 2. påskedag 10.30*

28.04.19 1. s. efter påske 9.00 19.00 
Musikgudstjeneste

05.05.19. 2. s. efter påske 9.00

12.05.19. 3. s. efter påske 10.30 v. pastor 
emeritus Erik Bitch

17.05.19. Bededag 11.00 Konfirmation

19.05.19. 4. s. efter påske 10.00 Konfirmation

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant

Har du brug for hjælp til og fra kirke så kontakt sognepræst Iben Tolstrup eller et menighedsråds-
medlem: vi finder på noget.

OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på www.hht.nu eller www.sogn.dk
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