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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Februar – April 
2020



Nyt fra menighedsrådet 

Der sidder 8 kvinder og 8 mænd i menighedsrådet, fordelt på fem personer fra hver af de tre 
sogne + præsten.

Menighedsrådet har konstitueret sig på menighedsrådsmødet den 19. november 2019
Formand: Anders Mejdahl
Sekretær: Mette Andersen
Næstformand: Jens Husted
Kasserer: Karsten Sørensen
Kontaktperson: Inge Marie Andersen
Kirkeværger: Christian Mollerup (Hove), Jette Lundgård (Hygum) og Jens Husted (Tørring)
Desuden sidder Bente Haagensen, Johannes Vigh, Leif Olesen, Hanne Trillingsgaard, Jørn Tril-
lingsgaard, Petrea Jürgensen, Mia Mikkelsen og Poul Simonsen i menighedsrådet, hvor de har 
mange forskellige opgaver. Præsten er født medlem af menighedsrådet og graver Cathrine 
Isaksen er medarbejderrepræsentant.

Stor tak til alle som gav et bidrag ved juleindsamlingen i vore tre kirker til Børnesagens Fæl-
lesråd.

Der afholdes  
menighedsrådsmøde i  

menighedslokalet kl.18.30 

18. februar 2020

14. april 2020

26. maj 2020

30. juni 2020

25. august 2020

29. september 2020

27. oktober 2020

24. november 2020

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

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 18. 
Deadline: deadline den 1. april 2020
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)  
er velkomne.
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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
• 21. - 31. januar 
• 1. - 10. samt 22. og 28. februar
• 7. og 13. og 17. samt 27. - 31. marts
• 4. og 7. samt 24. - 27. april

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

Læs i næste nummer

•  Konfirmation den 8. og 10. maj

•  Valg til menighedsrådet

•  Pinsebryg og fællessang 

•  Sommerkoncerter og musikgudstjenester

•  Friluftsgudstjeneste på Gjellergård

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

Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.dk

Studiekreds: 
Astrid Lindgrens liv og forfatterskab

Et samarbejde mellem Folkeuniversitetet i Lemvig kommune, Lemvig provsti og 
Lemvig og Heldum menighedsråd.
Man tilmelder sig alle fem aftner på en gang. Biografturen er gratis, hver af de efterfølgende 
aftener koster 50,00 kr. - i alt 200,00 kr. Tilmelding sker til Lemvig kirkekontor: tlf. 97 82 07 
86 eller mail lemvig.sogn@dk . Der er plads til 40 deltagere efter princippet ’først til mølle’. 
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Som optakt til studiekredsen ser man filmen ”Unge Astrid” i Biohuset mandag den 24. febru-
ar kl. 20.00. 

Onsdag den 26. februar: Astrid og timeligheden
En første introduktion til Astrid Lindgrens fortælleunivers med særlig 
henblik på samfundssyn og social indignation. (Emil fra Lønneberg)
Oplægsholder: Kim Eriksen

Onsdag den 25. marts: Astrid og friheden
En yderlige introduktion til Astrid Lindgrens fortælleunivers på skuld-
rene af Selma Lagerlöf og  H. C. Andersen med særlig henblik på fan-
tasien og frihedens rolle i forbindelse med opdragelse og dannelse. 
(Pippi Langstrømpe)
Oplægsholder: Lisbeth Filtenborg

Onsdag den 22. april: Astrid og evigheden
Om Astrid Lindgrens syn på evigheden. Hvordan er forholdet i Astrid 
Lindgrens univers mellem timeligheden og evigheden og er forfatter-
skabet båret af en tro på et liv efter dette? (Brødrene Løvehjerte)
Oplægsholder: Lars Ebbensgaard

Onsdag den 6. maj: Astrid og Jesus
Er der en Kristus lighed i forfatterskabets persongalleri? Hvordan for-
holder fortællingerne sig til bibelens fortællinger og den kristne tro? 
Sidste aften samler trådene og ser forfatterskabet i et teologisk per-
spektiv. (Hele forfatterskabet)
Oplægsholder:  Iben Tolstrup

Studiekredsen er tilrettelagt af:
Iben Tolstrup 

Lars Ebbensgaard
Lisbeth Filtenborg

Kim Eriksen

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.

4



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 in-
spiration 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 må-
ned på KFUM og KFUK omkring foredrag, dis-
kussioner, sang m.m. 

Vort mødested er KFUM og KFUK, Ågade 5, 
7620 Lemvig. 
Handicapvenlig indgang ved henvendelse. 
Pris pr. aften: Kr. 30.00 incl. kaffe/te. 

Program 2020
Tirsdag den 4. februar kl. 19.30: 
Emne: ”Hvordan hjælper vi hinanden, når 
livet gør ondt?”
Foredragsholder: Sognepræst Erik Lade-
gaard, Holstebro 

Tirsdag den 3. marts kl. 19.30: 
Emne: ”Bøn og meditation” - en magisk 
kraft? 
Foredragsholder: Provst Poul Erik Knudsen, 
Ikast

Tirsdag den 7. april kl. 19.30:
Emne: ”Lidelsen” - gennem musik og sal-
mer/sange
Foredragsholder: Musikterapeut ved Hospice 
Lone Leuchtmann, Lemvig

Kirkehøjskole

Mandag d. 17. februar 2020, kl. 19.00!  
(BEMÆRK TIDSPUNKTET!) i BIOHUSET, LEMVIG 
’KÆMPEN’ En svensk film af instruktøren Johannes Nyholm, der 
udfordrer vores forestilling om, hvad det normale er. Filmen blan-
der det komiske og det alvorlige i skildringen af en ung misdan-
net mand. Et ungt menneske, der ikke er som folk er flest. En film 
om store og små mennesker, om fordomme og om bowlingtur-
neringer. 

Onsdag den 11. marts 2019, kl. 19.30  
i Trans Kirke 
”DEN GODE ENSOMHED” v. sognepræst 
Bettina Reese Tonnesen. Som afslutning på denne sæson af kirkehøj-
skolen får vi besøg af Bettina Reese Tonnesen, der vil fortælle om sit 
arbejde med ensomhed, og hvordan vi som kirke forholder os til den. 

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
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Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Det er for børn - i Hove kirke
Velkommen Babysalmesang og Salmer og 
Sanser
Har du børn i alderen 0-1 år eller 1-5 år så har 
Hove kirke to tilbud om sang, musik, bevæ-
gelse og nærvær, tirsdag formiddag for ba-
byerne og torsdag eftermiddag for de 1 – ca. 
5 årige.
Elin Engholm Knudsen står for den musiske 
aktivitet sammen med Lasse Skovbakke som 
spiller klaver eller orgel til.
Her er først og fremmest en stund med nær-
hed mellem børn og voksne, med sang og 
sanseoplevelser. 
Det er nok både kendte og ukendte salmer 
og børnesange, rim og remser. Vi bruger det 
samme program flere gange, så det skal nok 
blive kendt
Det er målet at vi stimulerer barnets sanser; 
syns og høresans, følesans, bevægesang og 
vestibulærsans- balance- labyrintsansen. Det 
gør vi gennem forskellige ting vi ser på, røre 
ved, fagter, dans og bevægelse med børnene. 
Måske synger I ikke så meget eller synes ikke 
I synger godt – men den vigtigste stemme for 
jeres barn er jeres stemme og den gør barnet 
tryg og glad – så syng. Ved at synge bliver man 

også bedre til at synge. Alle kan være med.
Måske er I ikke vant til at komme i en kirke og 
så kan det vi gør måske virke mærkeligt i en 
kirke, men vi håber I vil opleve at kirkerum-
met også kan være fredfyldt og blive et sted, 
der er rart at komme. Et sted hvor man ikke 
kun skal tysse på børn men kan slappe af og 
nyde at være i. Et åndehul til dagligdagen.
Hvis børnene bliver kede af det eller sultne så 
tager man sig bare af det og sætter sig på en 
bænk eller hvad der skal til.
Bagefter er der f.eks. frugt, det får vi også 
få i kirken og her er tid til sank og hyggeligt 
samvær. Til babysalmesang har vi lidt ekstra 
god tid så her tager vi også en ekstra sang fra 
feks. højskolesangbogen.
Hove, Hygum, Tørring, Lomborg, Rom Trans, 
Dybe, Ramme, Fjaltring, Vandborg og Ferring 
kirker er sammen om at tilbyde aktiviteterne 
som alle foregår i Hove kirke.
Det hele er gratis at deltage i. Første gang 
er tirsdag 21. januar kl. 10.00 og torsdag 23. 
januar kl. 16.30, men kom endelig selvom du 
ikke kan komme første gang.
Hvis du vil vide mere så kontakt endelig Elin 
på: 30295372 eller elin-bjarne@altiboxmail.dk

Velkommen i Hove Kirke

Musikgudstjeneste i Houe Kirke søndag den 16. februar kl. 19.00
Foråret er på vej ef-
ter en våd og grå 
vinter. Vintergækker 
og erantis pibler op 
og fortæller om liv 
og vækst. ”Guds 
nåde er en vinter-
gæk”, siger digteren 
Simon Grotrian. Ved 
musikgudstjenesten 

i Houe Kirke den 16. februar hører og synger 
vi om det nye liv som møder os med vækst 

og påske og sommer. Til at hjælpe os kommer 
sangeren Cathrine Støvring Preussler. Hun vil 
selv synge nogle sange, men også synge for 
på nogle af de mange gode sange, der passer 
til årstiden, både nye og gamle.
Cathrine er uddannet sanger fra Syddansk 
Musikkonservatorium og blev sidste år ansat 
som leder af provstiets børnekor.  Koret er 
godt i gang, men tager endnu ikke ud og syn-
ger. Cathrine er en erfaren korleder og mu-
sikpædagog, men mere end det, også selv en 
dygtig sanger. Det får vi lejlighed til at høre 

6



ved gudstjenesten i Houe Kirke. Alle er vel-
komne, der er gratis adgang. Inge Marie Andersen 

Opstart af nyt hold mini-konfirmander - fra fastelavn til påske
Søndag den 23. februar begynder et nyt hold 
mini-konfirmander. Vi mødes første gang til 
fastelavnsgudstjenesten i Multisalen i Alt-
i-é huset kl.14.00. Mens mini-konfirmander-
ne slår katten af tønden, holder præsten et 
kort forældremøde i menighedslokalet. Man 
tilmelder sig mini-konfirmandforløbet ved 
fremmøde. Alle børn som går i 3. klasse er 
velkomne. I løbet af 6 uger går vi på opdagel-

se i kirkerummet, høre bibelfortælling, synger, 
snakker og spiser lidt sammen og laver nogle 
fine ting og sager med hænderne. Børnene 
behøver ikke at være døbt og de behøver hel-
ler ikke gå på Klinkby skole for at være med. 
Det er nok at børnene har lyst til at være med. 
Søndag den 5. april slutter vi forløbet med en 
højtidlig gudstjeneste i Hygum Kirke.

Sognepræst Iben Tolstrup 

Fastelavn m. Tante Andante og tøndeslagning i Klinkby   
– Multisalen den 23. februar kl.14.00
Fastelavnsgudstjeneste med Tante Andante & 
Band for fuld musik
Musisk bibelfortælling, hvor alle kan være 
med i en sjov optræden blandet med sange, 
salmer, musik og tossede ideer. 
Kom gerne udklædt. 
Bagefter skal vi slå katten af tønden og ha’ 
kåret årets kattekonger og -dronninger. Der er 
tønder i flere sværhedsgrader, så store såvel 
som små kan være med, og så er der selvfølge-
lig kaffe på kanden med tid til hygge og snak. 
Det burde være unødvendigt at sige, men alle 
er altså meget velkomne til en skøn eftermid-
dag, både for børn og voksne (også voksne 
uden egne børn). Arrangeret af Borgerforeningen  

og aktivitetsudvalget

VerdensMusikMesse den 8. marts
Som optakt til Sogneindsamlingen den 8. 
marts er der VerdensMusikMesse. I øjeblikket 
arbejdes der på at få alle aftalerne på plads, 
men uden at sige for meget: det bliver både 

festligt og anerledes, en gudstjeneste med 
fuld fart og masser af energi. For nærmere se 
dagspressen.

Sogneindsamling 2020 
Et samarbejde mellem konfirmander, FDF, 
præst og menighedsråd, der giver mening 
på en helt særlig måde, er den årlige Sogne-

indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp.
Søndag den 8. marts 2020 
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samler vi ind til de mennesker, der er hårdest 
ramt af klimaforandringer. Netop klimaforan-
dringerne menes at være årsag til, at 821 mil-
lioner mennesker sulter. Det svarer til hver 9. 
af verdens befolkning! Konkret oplever 821 
millioner mennesker i verden, at de enten har 
alt for lidt eller alt for meget vand.

Sogneindsamlingen 2020 går til:
- At plante træer, der bremser den globale 

opvarmning, er en kilde til mad og modvir-
ker jordskred og oversvømmelser

- at anlægge diger, dæmninger og opsam-
lingssøer, der forhindrer oversvømmelser

- at bygge solide broer og bygninger, som 
ikke styrter sammen ved jordskred

- at etablere vandpumper og vandrensnings-
anlæg, der sikrer rent drikkevand, når tørke 
og oversvømmelser rammer.

- at effektivisere landbruget og introducere 
nye fødevarer såsom qunioa og sukkerrør, 
der kan overleve tørke

- at installere og forbedre systemer og apps, 
som advarer befolkningen før et foreståen-
de uvejr

I Hove, Hygum og Tørring har vi tradition for 
at samle ind. Konfirmander og FDF’ere klæ-
des på, så de ved både hvordan man samler 
ind, og hvad vi samler ind til og menigheds-
rådsmedlemmer hjælper med det praktiske 
som lokaler, bespisning og kørsel på ruterne.
Jeg håber igen i år at se mange indsamlere 
- tilmeld dig gerne via mail til lone.norrum@
gmail.com.

Vi ses den 8. marts!
Mvh Lone Nørrum

Livsvandring
Lørdag den 21. marts skal konfirmanderne i 
Lemvig provsti ud på en lang gåtur på 12 km. 
Livsvandringen er arrangeret af Forum for 
Unge og Kirke. Turen begynder i Tørring kirke, 
hvorfra man kan se over til Nørlem kirke, hvor 
Livsvandringen ender. Hvilken vej vi skal gå, 
kan man ikke sige på forhånd.
Sådan er det jo også med livet, vi ved ikke 
hvordan det kommer til at forme sig, men 
som kristne har vi en forventning om at det 
ender godt – i dette tilfælde er målet Nør-
lem kirke. Livsvandringen indgår som en del 
af konfirmandforberedelsen, så konfirman-

derne i Houe, Hygum og Tørring sogne har 
mødepligt. Livsvandringen giver mulighed 
for at samles, præster, menigheder og kon-
firmander til en dejlig og meningsfyldt dag, 
med plads til eftertænksomhed, nærvær og 
udfordringer, hvor konfirmanderne får anled-
ning til at gå sig til erkendelse, mens de tæn-
ke over nogle af livets store spørgsmål ’med 
fødderne’. Turen er arrangeret sådan at alle 
kan være med.

På vegne af Forum for Unge og Kirke
Ungdomspræsten i Lemvig provsti.

Konfirmandernes svendeprøve: Uden eksamen, men med bevis
I løbet af konfirmandforberedelsen skal kon-
firmanderne blandt andet arbejde med guds-
tjenesten.
Søndag den 22. marts kan alle komme og være 
med til en gudstjeneste, som konfirmanderne 
har forberedt. Det er ikke en prøve, men en 
helt rigtig gudstjeneste, som konfirmanderne 
sætter deres personlige præg på. 

Vi kalder den gudstjeneste for konfirman-
dernes svendeprøve. Konfirmanderne er jo 
en slags lærlinge, og selvom de ikke skal til 
eksamen og bevise deres tro, så kan konfir-
manden jo godt vise, hvad han eller hun har 
lært, ved at lave et  svendestykke (en guds-
tjeneste), som bliver vurderet af skuemestre 
(menigheden). 
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Med til en rigtig gudstjeneste høre en menig-
hed. Sagen er at hvis der ikke er nogen andre 
som gerne vil være med på kirkebænkene, 
bliver der ikke nogen gudstjeneste - det kal-
der man for messefald. 
Man kan godt spille en håndboldkamp eller 
lave et teaterstykke uden tilskuere, men man 
laver ikke en gudstjeneste uden en menig-
hed på kirkebænkene. For gudstjenesten er 
hverken for præstens, eller organistens eller 
kirkesangerens eller kirketjenerens skyld - ja 
det er ikke engang for Guds skyld at vi holder 
gudstjeneste. 

Når man forbereder en gudstjeneste er det-
for at gøre noget godt og rart og vigtigt for 
andre mennesker. Det er lidt ligesom når man 
invitere venner og familie til fest meget vig-
tigt at gæsterne kan komme, så det kan blive 
en rigtig god fest. 
I år er der kun 6 konfirmander - Jeg håber 
derfor at der ud over den nærmeste familie 
og venner, også vil komme rigtig mange an-
dre, f.eks. gamle konfirmander, for at være 
med til at konfirmandernes svendestykke kan 
stå sin prøve.

Sognepræst Iben Tolstrup

Øjeblikkets gudstjeneste i Hygum kirke onsdag den 8. april kl.11.00
Påsken er mere end havearbejde, æg og fro-
koster. Påsken er også ferietid, en hel uge, 
med mulighed for nærvær og eftertanke. På-
sken er en højtid, som skiller sig ud fra årets 
andre dage. 

Foråret er på vej, det spirer og gror, dagene 
bliver lysere, vi går over til sommertid, have-
møblerne skal ud, vi finder en lun krog og la-
der solen varme os efter den lange vinter, det 
er som om alting vækkes til live. Det er bare 
om at tage imod alt det gode, der tilbydes os 
ganske gratis. 

I kirken fejre vi at Kristus opstod fra de døde. 
Her sætter vi ord på, det vi tror på: Det ender 
ikke med døde. Døden får det sidste ord - der 
er mere at sige. Påsken handler om vores død 
og liv - det evige liv - livet i kærlighed. Det er 
et vigtigt budskab - især når det handler om 
et menneske, der er i sit livs efterår. 

Alle mennesker har behov for at blive berørt 
og føle sig trygge, og mennesker med demens 

har brug for ekstra megen krælighed og om-
sorg. Genkendelighed og stabilitet er med til 
at skabe tryghed. Mange ældre er fortrolige 
med kirkerummet, dets lys og lyde, ord og to-
ner. Det er godt at komme i kirken og blive 
berørt af livgivende ord. For den, der mangler 
ord, er der velsignelse i at modtage påskens 
evangelium, sammen med andre, i fælleskab. 

Påskegudstjeneste er tilrettelagt for alle med 
demens i Lemvig kommune og deres pårøren-
de.  
Gudstjenesten tager ca. ½ time - det fore-
går stille og roligt og alle får mulighed for at 
komme til alters. 

For at gøre det så godt som muligt, kommer 
der mange for at hjælpe til. Har du tid og lyst 
til at komme og være med skal du endelig 
komme - vi kan også sagtens bruge flere 
hjælpere. Hvis du gerne vil hjælpe, så kom 
godt en halv time før vi begynder, så kan vi 
lige nå at snakke sammen.  

Sognepræst Iben Tolstrup

Musikgudstjeneste 24. maj
Vi er i gang med at planlægge en musik-
gudstjeneste sidst i maj måned, mellem Kristi 
Himmelfart og Pinse. I øjeblikket arbejdes der 

på at få alle aftaler på plads. For nærmere se 
dagspressen. 
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Lokalarkivet  v. Ib Noe

”Forhen var der vintre til.” Sådan lyder det 
ofte, når jeg skal fortælle børnebørnene om 
dengang jeg var ung i 50.erne. ” Da løb vi på 
skøjter hele vinteren og sneen lå i dynger til 
husenes tage.” 

Jeppe Aakjær digtede 1916 om sneen således:
”Sneflokke kommer vrimlende
Hen over Diger trimlende
Det knyger ud af Himlene
Det sluger Hegn og Gård.
Det ryger ind ad Sprækkerne
Til Pølserne på Rækkerne
Så Fårene ved Hækkerne
Får Blink i Pelsens Hår.

Indre Mission 
v. Bodil Marie Jensen 

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 28. februar kl.19.30 
Taler: forkynder Harry Harregaard, Durup 
Sang/guitarspil v. Gerda og Harry

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 27. marts kl.19.30 
Taler: forkynder Immanuel Fuglsang, Herning

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 24. april kl.19.30 
Taler: missionær Henrik H. Dideriksen, Skive 
Sang/guitarspil v. Henrik

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 22. maj kl.19.30 
Taler: forkynder Thue Thomsen, Hvide Sande

Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Onsdag den 5. februar, kl.19.30 
Bibeltime ved Klara og Jens Peter, Klostervej 13.

Onsdag den 19. februar, kl.19.30 
Temaaften i Harboøre missionshus.

Onsdag den 4. marts, kl.19.30 
Bibeltime hos Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42

Onsdag den 18. marts, kl.19.00  
Kredsmøde i Harboøre Kirke/missionshus

Onsdag den 1. april, kl.19.30 
Møde med ’Åbne døre’ hos Anna Kirstine  
og Niels-Jørn Præstholm, Engbjergvej 87.

Onsdag den 22. april, kl.19.30 
Bibeltime hos Mie og Niels Jørgen Nielsen, Knakkervej 33

Billedet viser vognmand Verner Poulsen i 
kamp med snemasserne i sin lastbil syd for 
Klinkby Stationsby i vinteren 1979/80.

10



Klinkby FDF  

I sommer traf vi den beslutning, at vi i år vil 
prøve at holde fælles mødeaften for alle al-
dersgrupper. Valget blev truffet dels på bag-
grund af manglende lederressourcer og dels 
på baggrund af vores erfaringer med kreds-
aftner og kredslejre, hvor vi alle mødes.
Derfor mødes alle FDF’ere i Klinkby hver tirs-
dag kl. 17.00 
- Måske har du set de nye skilte, vi har fået 
ved Thyborønvej?
Det fælles mødetidspunkt er særligt en gave 
til de yngste FDF’ere, der elsker at være sam-
men med de store, der kan og må lidt mere 
end de små, men som også er super gode til 
at lege med eller hjælpe de små. Her knyttes 
bånd på kryds og tværs af alder og køn.
På programmet har vi nogle gange fælles ak-
tiviteter og andre gange særlige aktiviteter 
for de enkelte klasser. Og på lederfronten har 

vi fået lidt ro på, fordi vi ved, der altid er unge 
og voksne ledere nok!
Efter jul vil programmet blive lidt mere opdelt, 
da de ældste - Væbnerne og Seniorvæbnerne 
skal i gang med at samle point til Væbnerme-
sterskabet. Finalen i Væbnermesterskab af-
vikles i København i Kristi Himmelfart ferien. 
Vi håber at kunne sende to hold afsted i år!
Har du eller en du kender, lyst til at give en 
hjælpende hånd enten med praktiske op-
gaver eller ved de ugentlige møder, hører vi 
meget gerne fra dig! Det kan være en enkelt 
opgave eller måske en ide til en mødeaften 
med noget, du er særlig god til. Skriv gerne 
til os på lone.norrum@gmail.com. Man kan 
godt give en hånd, uden at vi snupper hele 
armen A

Mange FDF-hilsner
Ledere og bestyrelsesmedlemmer i FDF Klinkby
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JANUAR Hove Hygum Tørring Klinkby  
B0- & Dagcenter

29. 10.30 
Plejehjemsgudstjeneste

FEBRUAR
02. Kyndelmisse 10.30*

09. Septuage-
sima 10.30*

16. Seksagesima 19.00 
Musikgudstjeneste** 9.00

23. Fastelavn
14.00 

Fastelavn i Multisalen m. 
Tante Andante & Band**

10.30

26. 10.30 
Plejehjemsgudstjeneste

MARTS
01. 9.00 10.30

08. 10.30 
VerdensMusikMesse**

15. 10.30 14.00 Børne- og  
familiegudstjeneste

21. 9.00 
Livsvandring**

22. Midfaste 14.00 Konfirmandernes 
svendeprøve** 9.00

25. 10.30 
Plejehjemsgudstjeneste

29. Maria  
bebudelse 10.30*

APRIL
05. Palmesøndag  10.30 Børne- og  

familiegudstjeneste

08. 11.00 Øjeblikkets 
gudstjeneste**

09. Skærtorsdag 20.30 19.00
10. Langfredag 10.30 9.00
12. Påskedag 10.30 9.00
13. 2. påskedag 9.00

19. 19.00  
Musikgudstjeneste** 9.00

26. 10.30*

29. 10.30 
Plejehjemsgudstjeneste

MAJ
03. 10.30 9.00

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant 
** Se omtale inde i bladet

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


