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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Oktober 2019
– Januar 2020

Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.

Sol går over verden ud
med Guds lys i øje:
Se! Vor Herres sendebud
går på gyldne skyer i det høje.

Englen spreder over jord
glansen fra Guds Himmel;
i sin kåbes stråleflor
favner han alverdens glade vrimmel.

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.



Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup 
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne) . Mail 
ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 2. og 7.-12. samt 23. og 29. november
• 4. og 14. samt 17. og 26.-31. december
• 21.- 31. januar 2020

I ovennævnte perioder henvises til sogne-
præst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

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 onsdag  i uge 5. 
Deadline: deadline den 2. januar 2020
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte) er velkomne.

Læs i næste nummer

•  Fastelavsgudstjeneste og tøndeslagning i 
Multisalen den 23. februar 2020

•  Minikonfirmander fra fastelavn til påske
•  Sogneindsamling til Folkekirkens 

Nødhjælp den 8. marts 2020
•  Livsvandring den 21. marts 2020
•  Konfirmandernes ’svendeprøve’ den 22. 

marts 2020
•  Påskens gudstjenester og arrangementer

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

Menighedsmøde – Generalforsamling
Den sidste søndag i kirkeåret, den 24. november, er der menighedsmøde (generalforsamling 
for alle medlemmer af folkekirken i Hove-Hygum-Tørring sogne) Forud for menighedsmødet 
medvirker alle menighedsrådsmedlemmerne ved gudstjenesten i Tørring kirke kl.14.00. 

Kan du virkelig godt lide  
at bage?
- Men din omgangskreds er desværre gået på 
slankekur, så er det her måske noget for dig.
Vi vil rigtig gerne kunne byde på gode hjem-
mebagte kager ved forskellige arrangementer i 
kirken, men vi mangler en håndfuld bageglade 
kagekoner, som vil hjælpe os.
Derfor vil vi gerne i kontakt med dig.
Kontakt sognepræst Iben Tolstrup for at aftale 
nærmere.

Aktivitetsudvalget i Hove- 
Hygum-Tørring Menighedsråd

Høstoffer
Ved årets høstgudstjenester blev der indsamlet 7.604,50 kr. 
Følgende er betænkt:
 • Møltrup optagelseshjem
 • Nicolajtjenesten
 • Kirkens korshær
 • KFUM´s soldatermission
 • Mission blandt hjemløse
 • Blå kors
 • Frelsens Hær
 • Børn i sorg
 • Kolonien Filadelfia
 • Aktivitetshuset i Lemvig
 • Hospice forum Høstofferudvalget

Der afholdes menighedsrådsmøde i menighedslokalet kl.18.30 

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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Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.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.

Sorggruppe i Lemvig kommune
En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og 
følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor 
der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge.
Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt!
Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed.

Sorggruppen er gratis.
Sorggruppen er for voksne.
Der findes særlige sorggrupper for børn og unge.

Tid og Sted
Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned á 2 timers varighed
Første møde efter nærmere aftale med sorggruppelederne.
Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg.

Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Marianne Gyldenkærne, 
der begge via deres arbejde har mange års erfaring med mennesker i sorg og 
eksistentiel krise.

Kontakt:
Marianne Gyldenkærne, tlf. 97885650, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg
Lilian Hove Andersen, tlf. 42363010, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling 
menighedsråd.
Eller læs mere på http://riisjensen.dk/sorggruppe/
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Kirkehøjskole
TIDSÅNDEN - ER DU BEGEJSTRET FOR TIDEN? 
Der er meget vi skal nå for tiden. Mange oplever 
at være stressede eller at føle, at de ikke slår til. 
Også folkekirken og dens udsendinge oplever i 
en vis grad et mindreværd i forhold til hvad den 
kan tilbyde. Derfor spørger folkekirken i disse år 
sig selv, om den skal være bedre til at følge med 
tiden eller om den snarere skal tale imod tidens 
tendenser? Vi bliver bedre til mange ting, vi bli-
ver mere tolerante, mere åbne og mangfoldige, 
alligevel er det som om, at det er stadig sværere 
at skille sig ud fra mængden. Og selvom vi ofte 
brøster os af at være fordomsfrie, er der stadig 
ting, vi måske har svært ved at tale om: døden, 
ensomheden, begrænsningerne... fodvorten? I 
denne sæson af Kirkehøjskolen tager vi pulsen 
på tidsånden og spørger, om der er grund til at 
være begejstret for tiden.

6. november 2019 kl. 19.30 i Nørre Nissum Kirke 
Foredrag ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch 
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium”

Foredrag
I anledning af 25-års jubilæet for Museet For 
Religiøs Kunst arrangeres i samarbejde med 
Folkeuniversitetet en række folkelige foredrag 
om teologi og kunst, som nok kan interessere 
mange af kirkebladets læsere. 

13. november kl. 19.30  
Museet for Religiøs Kunst (entré 50,- kr.):
”Ordet og billedet!” v. lektor i kunsthistorie 
på Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen 
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Voksenaftener KFUM og KFUK i Lemvig 
FAKTA om Voksenaftener 
Voksenaftener er en del af KFUM og KFUK’s forgrenede arbejde. 
KFUM og KFUK’s voksenaftener er et tilbud om et fællesskab i folkekirkeligt regi. 
Det er et fællesskab, hvor vi sammen forsøger at ”finde os selv” som kristne mennesker og 
medmennesker i en broget verden. 
Vi vil forsøge at give hinanden hjælp og inspiration til at leve et kristent liv i hverdagen og få 
en større forståelse af vort eget liv, og hvad det vil sige at være menneske, skabt i Guds billede. 
Vi samles den første tirsdag aften hver måned på KFUM og KFUK omkring foredrag, diskussi-
oner, sang m.m. Der er tilbud om voksenstævner regionalt og på landsplan. 
Vort mødested er KFUM og KFUK, Ågade 5, 7620 Lemvig. 
Handicapvenlig indgang ved henvendelse. 
Pris pr. aften: Kr. 30.00 incl. kaffe/te. 

Program 2019 
Tirsdag den 5. november kl. 19.30: 
• Emne: ”Et meningsfyldt liv” – fik du set det, du ville, fik du hørt din melodi? 
Foredragsholder: Leder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 
Birgitte Gråkjær Hjort, Aarhus 

Tirsdag den 3. december kl. 19.30: 
• Emne: ”Min barndoms jul i ord og toner” 
Foredragsholder: Birgit Bitsch, Nørlem

Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Hvad er meningen: Kan tro flytte bjerge? 
De fleste ved godt, at vi skal passe på vores krop og holde os i god fysisk form, hvis vi gerne 
vil have et godt liv og leve længe.
Men hvad med den mentale sundhed og forholdet mellem krop, psyke og sjæl?
Har du nogen sinde tænkt over, om der kunne være en sammenhæng mellem mening, håb, 
tro og helbred?
Kom til en spændende aften, den 5. november kl. 19.30 i Menighedslokalet i Alt i ét huset, 
hvor Niels Christian Hvidt, gennem fortælling, refleksions og praksisøvelser vil gøre rede for, 
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hvordan mennesker med stærke værdier og oplevelser af et me-
ningsfuldt liv har lavere sygdomsrisiko, lever længere og klarer 
sig bedre gennem kriser.
Svære kriser kan ramme alle. Ingen går tilsyneladende fri. Når det 
sker er spørgsmålet uundgåeligt: Hvordan kommer man videre?

Niels Christian Hvidt har studeret medicin og er doktor i teolo-
gi og professor i ’eksistentiel og åndelig omsorg’ ved Syddansk 
Universitet i Odense og han er Danmarks mest erfarne foredrags-
holder indenfor sit felt. Hans forskning har blandt andet vist, at 
hvis der er noget, som får danskerne til at vågne op til en mere 
aktiv tro fra en passiv fornemmelse af, at der nok findes mere mellem himmel og jord, så er 
det at få en livskrise, siger forskeren og tilføjer, at tro flytter bjerge, for så vidt at troende lever.

Aftenen er arrangeret af Hove-Hygum-Tørring menighedsråd,
Entré 100,- kr. betales ved indgangen

Sidste søndag i kirkeåret – den 24. november
Menighedsmøde og gudstjeneste
I Houe, Hygum, Tørring er sidste søndag i kirkeåret noget ganske særligt, inden det nye kirkeår 
med adventstiden tager sin begyndelse.
Denne søndag er en festdag, hvor der blandt andet er gudstjeneste i Tørring Kirke kl. 14.00. 
Her medvirker medlemmer af menighedsrådet for at understrege, at kirke og gudstjeneste 
ikke kun er præstens, men alle medlemmers.
Herefter er der kaffe og lagkage i Alt-i-Et, Menighedslokalet. Efter kaffen fortæller menig-
hedsrådet om året der er gået, et begivenhedsrigt år med nye medarbejdere, med arbejdet 
på kirkegårdene og i kirkerne, med forskellige tiltag for at gøre kirken åben og vedkommende 
for beboerne i sognene, og med de faste gudstjenester hver søndag. Der bliver lejlighed til 
en snak om arbejdet, spørgsmål og også forslag til, hvad I synes kunne være godt at gøre 
fremover. Det er vigtigt ikke mindst i de små sogne, at kirken kan være et samlingssted for 
sognenes beboere. Det kan det kun blive, hvis vi der bor her vil det.

Velkommen til alle!
Menighedsrådet i Hove-Hygum-Tørring

Julekoncert med Jette Torp  
i Houe kirke
Jette Torp er kendt som en af landets bedste 
og mest alsidige rytmiske sangerinder. Hun har 
udgivet 9 soloalbums og har de sidste 20 år tur-
neret rundt i landet med sang og musik. Med 
sig til Houe denne aften har hun Jan Kaspersen 
og Live Johansson på hhv. guitar og cello. 
Kom og nyd en dejlig koncert som vil kickstarte din julestemning.

Dato/tid: Mandag d. 25. november 2019 kl. 19.00
Arrangør: Klinkby Familie og Samfund (Medlemspris: 150 kr.)
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Syng julen ind
Søndag den 15. december klokken 16.00 er der ønskekoncert i Tørring Kirke.
Til organist Ole Linds akkompagnement, vil der blive sunget julesange og -salmer fra blandt 
andet Salmebogen og Højskolesangbogen. Det er menigheden, der på dagen ønsker, hvad der 
skal synges.
Det er anden gang der er juleønskekoncert. Kirkesangeren

Julegudstjeneste for demente og pårørende
Julegudstjeneste for demente og pårørende er et meningsfuldt øjeblik i kirkens lyse og varme 
rum. For en stund fyldes den svært håndterlige hverdag med genkendelige ord og toner. 
Sammen beder vi fadervor og lytter til juleevangeliet. 
Øjnene lyser op, stemmen løfter sig i sang – for her gør vi som man altid har gjort. Julesalmer-
ne man lærte som barn går ikke i glemmebogen. 
I sådan en situation oplever de demente et intenst nærvær, der giver dem en oplevelse af 
fordums glæde og styrke og som mange pårørende også længes efter. 
Plejepersonalet på tre af kommunens plejehjem gør en kæmpe indsats sammen med mange 
frivillige for at give de demente denne mulighed. Det er en næstekærlig gerning og en ube-
tinget succes og vi har brug for mange flere hjælpende hænder. 
Alle er velkomne, man behøver bestemt ikke være dement for at deltage. 
De som gerne vil give en hjælpende hånd med, kan komme 10.30 for at få at vide, hvad der 
skal ske, og hvordan man bedst hjælper. 
Selve gudstjenesten begynder kl. 11.00 og af hensyn til de demente tager den kun 30 minut-
ter.

Sognepræst Iben Tolstrup

TRADITIONER
Hvert år har børnehaven og vuggestuen i Klinkby tradition for at komme i kirken op til jul.
Her opfører elever fra skolen i Klinkby Krybbespil. Det er helt specielt at se det opført i kirken, 
da det giver et andet fællesskab og skaber en anderledes stemning. Det er fantastisk at se de 
ældre børn udføre krybbespillet.
Vi tager også i kirken og hører børnegudstjeneste. Det er i høj grad bygget op om fortællinger, 
og tager udgangspunkt i børnenes perspektiver. Julemuse Julle gemmer sig hvert år nye ste-
der i kirken. De ældste børn kan huske ham fra året før, de yngste får skærpet deres nysgerrig-
hed, når han dukker frem og taler med i gudstjenesten. Julle er med til at gøre gudstjenesten 
til børnenes gudstjeneste. Til slut danser og synger vi alle til ”på loftet sidder nissen…” foran 
altret.
Disse dage i kirken er noget vi ser frem til. Det giver anledning til en masse snak med børnene 
om kultur, fællesskab, forskelligheder osv. Hvad er en kirke, hvordan opfører man sig når man 
går i kirke, hvorfor tror nogle på Gud og andre ikke, kan man tro på noget andet… spørgsmå-
lene er mange og snakken kan komme vidt omkring.

Anne Majgaard Zeebroek
Pædagogisk leder

Alt i et-Skolen dagtilbud
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Samarbejde mellem kirke og skole
Det er en tradition, at Alt i et-Skolen afholder sin juleafslutning i Houe Kirke, inden børn og 
voksne går på juleferie. Denne tradition følger vi også i år – denne gang d. 20. december. Til 
juleafslutningen udvælges julesangene sammen med organisten, Iben Tolstrup står for guds-
tjenesten, og indskolingen fremfører undervejs et krybbespil. Det er børn fra 2. klasse, der 
fortæller og dramatiserer Juleevangeliet; mens børnene fra 0. og 1. klasse synger og spiller til.
Vi, på skolen, er meget glade for juletraditionen. Vores børn lærer både præst og kirkerum at 
kende på en uhøjtidelig måde. 2. klasserne får trænet deres læsning, og de får styrket deres 
selvtillid, fordi de overvinder nervøsiteten over at stille sig op og tale foran en stor forsamling.
Samarbejdet mellem kirke og skole, synes vi, lægger fint i tråd med Alt i et-tanken. Ligesom 
ved Klinkby lokalsamfunds fælles stand ved Lemvig Marked og Dyrskue i foråret styrker det 
kendskabet til hinanden, og den gensidige respekt og sammenholdet øges. Generelt er vi 
meget glade for den store opbakning, vi mærker i lokalsamfundet.
Julegudstjenesten d. 20. december er forbeholdt forældre og skolebørn på Alt i et-Skolen, 
mens generalprøven d. 19.12. er for alle andre interesserede. Vi håber at se mange begge 
dage, da vi nyder, at vi når at ønske god jul til så mange.

Anne Kongstad, Skoleleder 
 Alt i et-Skolen Klinkby

Juleindsamling 2019
At hjælpe socialt udsatte og invitere dem 
ind i fællesskabet er en del af vores fol-
kekirkelige selvforståelse og en væsentlig 
grund til, at vi i kirken vedkender os et an-
svar i forhold til FN’s Verdensmål og en-
gagerer os i kampen mod børnefattigdom.
Omkring 64.500 børn i Danmark lever i fat-
tigdom og vi er langt fra at opfylde FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling frem 
mod 2030, herunder særligt princippet om 
halvering af relativ fattigdom i henhold til 
nationale definitioner.
Det er et problem, fordi en opvækst i fat-
tigdom er ekskluderende, stigmatiserende og indskrænkende og hæmmer den fulde sam-
fundsdeltagelse. Og fattigdom går desværre i arv, således at 7 ud af 10 børn med forældre på 
overførselsindkomst selv kommer på overførselsindkomst, når de bliver voksne.
De fattige har vi altid hos os, hedder det i Det Nye Testamente. Det betyder, at de har krav på 
vores opmærksomhed, også her og nu.
I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens Fællesråds juleindsamling, der placerer FN’s Ver-
densmål i en konkret sammenhæng. Overskuddet fra årets julekollekt går til børn i nød, der 
får hjælp til at holde jul med indhold, som de fleste af os tager som en selvfølge: Ande- eller 
flæskesteg, hyggeligt samvær og gaver under træet.
Vi samler ind ved gudstjenesterne i december måned. Og vi håber, at I vil dele julen og dens 
overskud med udsatte børn gennem indsamlingen til Børnesagens Fællesråd. 

Julen har 
bragt

velsignet bud
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Indre Mission 
v. Bodil Marie Jensen 

Adventsmøde i Houe Missionshus 
Fredag den 22. november kl.19.30 
Taler: Missionær Henrik H. Dideriksen, Skive 
Sang/harmonikaspil v. Henrik

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 17. januar 2020 kl.19.30 
Taler: forkynder Hans Iversen, Sahl

Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Tirsdag d. 22. oktober.  
Møde i Harboøre missionshus.

Onsdag d. 23. oktober.  
Møde i Lemvig missionshus.

Torsdag d. 24. oktober.  
Møde i Humlum kirkehus.

Onsdag d. 6. november.  
Soldatervennerfest i Lemvig missionshus.

Onsdag d. 13. november.  
Bibeltime hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13.

Onsdag d. 27. november.  
Adventsmøde hos Mie og Niels Jørgen Nielsen, 
Knakkervej 33. Ved Anders Kruse.

Onsdag d. 8. januar 2020.  
Bedemøde hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm, 
Engbjergvej 87

Onsdag d. 22. januar 2020.  
Bibeltime hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19

Hvor ikke andet er nævnt  
er møderne kl. 19.30.

 
Juletræer Sælges 

Fra FDF huset i Klinkby 

Lørdag d. 23. nov. Kl. 10-14 

Lørdag d. 14. dec. Kl. 10-14 

Søndag d. 15. dec. Kl. 10-14 
betaling med kontant eller mobilepay 

 
Thyborønvej 18. Evt. Henv. – 27526636 
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Lokalarkivet  v. Ib Noe

Lidt om arkivet
Efter nogle tilløb fik vi i 2005 mulighed for 
at få lokale stillet til vores rådighed på pleje-
hjemmet. Knud Sværke var den aktive i dette 
arbejde, han fik inddraget hjælpere, så vi gik 
i gang med arbejdet. 
Efter et par år havde de samvirkende lokalar-
kiver omsider fået udviklet et dueligt regi-
streringsprogram, Arkibas, hvilket satte skub 
i arbejdet med indsamling og registrering af 
enhver art af arkivalier. Vi har således regi-
streret mere end 18.000 billeder, som I kan se 
på adressen Arkiv.dk. 
Vi har åbent året rundt hver onsdag fra 14.00 
til 17.00 eller efter aftale. 
Det er i år blevet muligt at indscanne tekst-
materiale som PDF-filer og lægge dem ud på 

nettet, så man kan læse disse på adressen 
Arkiv.dk. Det er et større arbejde, som vi snart 
tager fat på. I den forbindelse melder den 
tanke sig, om der i sognene er mennesker, der 
har lyst til at blive oplært som arbejdere, for 
vi nuværende aktører er alle på vej mod de 
80 år.
Vi har igen holdt flyttedag, nu til Alt i ét-hu-
set, som på generøs vis har indrettet et dejligt 
lokalarkiv til os på det, der tidligere var sko-
lens aktivitetstorv, hvor vi håber på mange 
besøg, men også gerne hjælper med råd og 
vejledning til tydning af de gamle skrifter. 
Når alt er kommet på sin rette plads, inviterer 
til Åbent Hus, men derom annonceres senere.

”En dag på arkivet i 2016.
Forrest fra venstre: Bendt Mærsk Jensen – Ib Noe – besøgende Jens K. Kvist Als, født og opvokset i Ferring.
Bagerst fra venstre: besøgende Kirsten Didriksen – Kvist`søn – Karl Sønderby Hansen.”
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OKTOBER Hove Hygum Tørring
27. 10.30
30. Plejehjemsgudstjeneste på Klinkby Bo- & Dagcenter kl.11.00

NOVEMBER
03. Alle Helgen 16.00 17.30 19.00
10. 10.30*

17.   9.00
19.00 

Aften- & Musikgudstjeneste  
(se omtale i dagspressen)

24. Sidste søndag i 
kirkeåret 10.30

14.00 
Aften- & Musikgudstjeneste  
(se omtale i dagspressen)  

Menighedsrådsmedlemmerne  
medvirker (se omtale inde i bladet)

27. Adventshygge på Klinkby Bo- & Dagcenter kl.14.00-16.00

DECEMBER

01. 1. søndag i advent 10.30 
FDF-Klinkby medvirker

08. 2. søndag i advent   9.00 16.00 De 9 læsninger

15. 3. søndag i advent 10.30 16.00 Ønskekoncert: Syng julen 
ind (se omtale inde i bladet)

18.
11.00 

Øjeblikkets julegudstjeneste til- 
rettelagt for demente og pårørende  

(se omtale inde i bladet)

20.

10.00 
Julegudstjenester med Julemusen Julle

12.30 
Krybbespil for og med børn i  
Alt i ét skolen og dagtilbud  
(se omtaler inde i bladet)

22. 4. søndag i advent   9.00
24. Juleaften 16.00 15.00 14.00
25. Julemorgen 10.30   8.00
26. 2. juledag   10.30*
29. Julesøndag   10.30*

JANUAR
01. Nytårsdag 14.00

05. Hellig tre Konger
19.00 

Aften- & Musikgudstjeneste  
(se omtale i dagspressen)

  9.00

12.   9.00 14.00
19.    9.00 14.00
26.   10.30*
29. Plejehjemsgudstjeneste på Klinkby Bo- & Dagcenter kl.11.00

FEBRUAR
02.   10.30*

* 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


