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Nyt i en coronatid 

I skrivende stund er kirkebygninger lukket 
og gudstjenester aflyst. Meget er forandret. 
Vi kan ikke gøre, som vi plejer, eller som vi 
havde forestillet os, planlagt og set frem til. 

Babysalmesang, Salmer & Sanser og mini- 
konfirmanderne måtte pludselig stoppe midt 
i det hele. Mellem-konfirmanderne bliver 
desværre ikke til noget i år. Konfirmanderne 
er gået glip af sogneindsamling, udflugt til 
Kongernes Jelling, livsvandring, svendeprøve, 
volontørbesøg og konfirmationerne er ud-
skudt.   

For at kunne leve op til regeringens for- og 
påbud og sundhedsmyndighedernes anbefa-
linger, er vi alle nødt til at finde nye veje og 
gøre tingene på andre måder, end vi havde 
forventet. Mulighederne er trods alt mange 
og opfindsomheden er stor - Gud ske lov.

I 1527, da pesten hærgede i Europa, skrev 
Luther, et lille skrift: ’Hvordan man skal for-

holde sig ved epidemier’. Her skriver han 
blandt andet: ’gudstjeneste er visselig det, at 
man tjener næsten’.
Det er ikke første gang i historien, at man 
lukker kirkebygningerne. Men evangeliet vil 
vide, at fællesskabet mellem Gud og menne-
sker holder døgnåben, året rundt, både i livet 
og i døden. 

Kirken er ikke kun en bygning af brændte 
tegl. Kirken er først og fremmest et fælles-
skab af levende mennesker med bankende 
røde hjerter. Når vi ser det hele sådan lidt fra 
oven, i Guds perspektiv, er der ingen forskel 
på mennesker. Et liv er et liv - Vi er alle lige 
meget værd, i det mindste i Guds øjne. Pan-
demien viser med al tydelighed, hvor meget 
mennesker har til fælles og hvor nært vi er 
forbundet. 

I disse dage, hvor vi er forhindret i at åbne 
døren ind til kirkerummet, må vi ikke glem-
me, at Gud kommer til os, der hvor vi er, når 
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vi åbner vores hjerter. Det kan ske når vi læ-
ser i Bibelen, synger en salme, beder en bøn, 
tænder et lys eller deler nadveren. Det kan 
ske når vi sender en kærlig tanke, besøger en 
nabo, hjælper en ven eller går en tur. Det kan 

ske når som helst og hvor som helst at Kær-
ligheden viser sig. Gud er dig nær, i dit hjerte 
og i din mund. Det er vores opgave at give 
troen, håbet og kærligheden videre til dem vi 
møder på vores vej. 

Graverne arbejder på kirkegårdene. Man må 
ikke gå hen til dem. Ønsker man at snakke 
med dem, bliver man nødt til at ringe til dem 
på tlf. 2041 6294 eller skrive til dem på mail 
kirkegaard@hht.nu

Præsten arbejder hjemmefra. Gudstjenester-
ne er aflyst, men de kirkelige handlinger (dåb, 
bryllup og begravelse) gennemføres efter af-
tale med præsten. Det er en svær tid. Ønsker 
man at snakke med præsten kan man enten 
ringe i dagtimerne på 9783 6129 eller skrive 
på mail ITO@km.dk . Det er altid muligt at 
aftale et møde.

De ordinære menighedsrådsmøder er indtil 
videre aflyst. Regnskaber og forberedelser 
til menighedsrådsvalget er udskudt. Beslut-
ninger som er truffet gennemføres for så vidt 
muligt, men alt hvad der i øvrigt kan vente 

er sat i bero. Menighedsrådet holder løbende 
tæt kontakt med præst, gravere og hinanden 
på Skype. 

Lige nu er alle kirkelige aktiviteter aflyst. Det 
bliver dejligt at mødes igen. Blad- og akti-
vitetsudvalg har afholdt planlægningsmø-
der over Skype. Alt er klar til at vi igen kan 
mødes. Hen over sommeren er der planlagt 
mange forskellige gudstjenester (både almin-
delige og musik-, frilufts-, jagtgudstjenester 
samt konfirmationer).  Der er også planlagt 
valgmøde, generalforsamling i Flag-lauet og 
to spændende kirkevandring. Det kan man 
alt sammen læse mere om på hjemmesiden 
www.hht.nu eller i Lokalavisen. Næste kirke-
blad udkommer på den anden side af som-
merferien, i uge 34.

På glædelig gensyn
Sognepræst Iben Tolstrup
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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
• 2. og 5. og 9. samt 14.-17. og 30. Maj
• 2.-19. Juni
• 18.-19. samt 25. og 27.-31. Juli
• 1.-8. og 10.-12. samt 14. og 18.-19. August

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 34. 
Deadline: deadline den 22. juni 2020
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)  
er velkomne.

Læs i næste nummer

•  Indskrivning af konfirmander den 23. august
•  Menighedsrådsvalg den 15. september
•  By- & Landfest den 19. september 
•  På tur med Kirken den 23. september
• Høstgudstjenester

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


