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August –
November 2020

KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Nyt fra menighedsrådet
Vigtige møder i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020
Offentligt orienteringsmøde på ’aktivitetstorvet’ tirsdag den 18. august kl.19.00
Valgforsamling på ’aktivitetstorvet’ tirsdag den 15. september kl.19.00
Menighedsmøde i menighedslokalet søndag den 22. november kl.15.00
Hynder i Hygum kirke
Så er der kommet nye hynder og forhæng i Hygum kirke. Det var nu også tiltrængt. Nu ønskes
der et nyt gulvtæppe foran alteret så det passer sammen det hele. Hynderne var godt brugte
og forhænget famlet af tidens sol. Det samme er tæppet, solen tager hurtigt farven. Nu håber
vi så at vi kan få glæde af det i mange år frem. De sidste hynder i side skibet er ikke fornyet
da vi forsat arbejder på at få den lavet om til et cafe område inden for de næste år. Digitale
kirkegårdskort.
Kirkeværge Jette S. Lundgaard

Der afholdes menighedsrådsmøde i menighedslokalet kl.18.30
Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 29. september
Tirsdag den 27. oktober
Tirsdag den 24. november
(Det nye menighedsråd konstituere sig)
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
2

Digitale kirkegårdskort
Fra Provstiets side er det besluttet, at alle kirkegårde i Lemvig provsti bliver digitale, det gælder også
vores 3 kirkegårde. …Og hvad betyder det så, jo det
betyder, at vores kirkegårdssystem, hvor vi gemmer
alle oplysninger om begravede, aftaler og kontakter,
kommer til at kunne ’snakke’ sammen med et digitalt kort. Det kommer til at hjælpe os, der arbejder
på kirkegårdene, vi vil hurtigt kunne få overblik og
være mere effektive i det daglige.
For jer som bruger af kirkegårdene - ikke bare i Hove,
Hygum og Tørring, men i hele provstiet og også
mange andre steder i resten af Danmark, betyder
de nye digitale kirkegårdskort, at alle gravstederne
bliver synlige på Findgravsted.dk, her kan man søge
på afdøde og se hvor på kirkegården gravstedet findes. Allerede nu er bl.a. Lemvig og Heldum kirkegårde at finde på www.findgravsted.dk.
Da vi kun havde nogle meget gamle og ikke opdaterede papirkort over kirkegårdene, lå der et større
arbejde i at få vores kort lavet digitale. Først skulle
de gamle papirudgaver af kirkegårdskortene rettes
til, så de svarede nogenlunde til virkeligheden. En
dag i februar 2020 fik vi besøg af en drone og et par
landmålere, de fotograferede og målte fixpunkter
op på kirkegårdene.
Efterfølgende blev de nye kort sendt ud til gennemsyn, og evt. fejl blev rettet til.
På Hygum kirkegård har vi i forbindelse med indførslen af de nye digitale kirkegårdskort også fået
nummersystemet rettet til, så hvert gravsted får et
unikt nummer, og rækkebetegnelsen forsvinder. Håber ikke dette vil skabe for meget forvirring for jer
som brugere, på sigt vil det helt sikkert blive meget
nemmere at arbejde med, både for jer som gravstedsejere og for os der arbejder på kirkegårdene.
Vores digitale kirkegårdskort er ikke helt færdige
endnu, men det bliver de i løbet af foråret.
Graver, Cathrine Isaksen
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Læs i næste nummer

Præstegården

• Om det nye menighedsråd og
menighedsmøde den 22. november
• Om julens arrangementer og
gudstjenester

Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne) . Mail
ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 1.-8. og 14. og 19.-20. august
• 6. og 9. samt 11.-13.og 18. samt 25.
september
• 1.-11. og 17. samt 30.-31. oktober
• 2.-11. og 20. samt 28. november

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 46.
Deadline: deadline den 13. oktober 2020
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

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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Sognenyt – det sker… 

www.hht.nu

Læs også artiklerne om byfornyelse og FDF på www.hht.nu
Konfirmationer i 2020
Lørdag den 20. juni blev Annie Lykke Berg Madsen konfirmeret i Hove Kirke
Lørdag den 22. august skal David Damtoft Nielsen, Sofia i Dali, Ezra Johannes Mollerup og
Rune Møller konfirmeres i Tørring kirke kl.10.00
Søndag den 30. august skal Amalie Særkjær konfirmeres i Hygum kirke kl.10.30
Indskrivning af konfirmander
Søndag den 23. august begynder det nye hold konfirmander. Vi mødes i Hove kirke kl.14.00
til gudstjeneste, hvor familie, faddere, venner og naboer er meget velkomne, for at markere
at nu begynder nedtællingen til ’den store dag’. Konfirmanderne tilmeldes via hjemmesiden
www.hht.nu/konfirmation
Jagtgudstjenester i Tørring kirke den 30. august kl.19.00
1. september går jagten ind på forskellige hjorte, gæs og ænder, samt ræve, husmår, husskader og krager.
Det er en dag som mange jægere glæder sig til. Det vil vise sig hvor meget de sidste par
måneders vildtpleje har hjulpet på vildtbestanden. Der er måske udsat ænder, fasaner eller
agerhøns, plantet nye vildtremiser, sået vildtfrø, majs eller andet, som hjælper på naturplejen.
Men især for nyjægere, som har fået jagttegn op til denne jagtsæson, og som skal ud på deres
første jagt, er det en helt særlig tid.
Jeg har i mange år ønsket mig at vi i fællesskab
kunne finde ud af at markere denne store dag
med en gudstjeneste - nu går det i opfyldelse.
Der knytter sig mange traditioner til jægerlivet. Hver jagtforening har sine egne.
Mit håb er at vi søndag den 30. august kl.19.00
kan fylde Tørring kirke med alle jægerne fra
Hove, Hygum og Tørring sogne, så vi i fællesskab kan ’skyde’ jagtsæsonen i gang med
sang, messingblæsere og jagthorn. Kom gerne
i dit jagttøj, men lad skydevåben og knive blive
hjemme - det er mange år siden man måtte
stille den slags fra sig i våbenhuset.
Har du ideer til hvordan jagtgudstjenesten
kunne blive endnu mere festlig og meningsfuld, så tøv ikke med at kontakt mig - f.eks. på
tlf. 9783 6129
Sognepræst Iben Tolstrup
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Opstart af nyt hold Babysalmesang og Salmer & Sanser
Musisk leder Elin Engholm Knudsen og organist Lasse Skovbakke står for både Babysalmesang og Salmer & Sanser, og vi glæder os til at se både nye og ”gamle”.
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne, og det kræver heller ikke, at man har været 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 i Hove kirke (for nærmere se www.hht.nu )
Der er Babysalmesang for 0-1 årige tirsdag
kl.10.00-11.30, første gang er 1. september.
Der er Salmer & Sanser for 1-3 årige torsdag
kl.16.30-17.30, første gang er 3. september.
Elin Engholm Knudsen
30295372 eller
elin-bjarne@altiboxmail.dk

Babysalmesang
Der er Babysalmesang for 0-1 årige tirsdag
kl.10.00-11.30, første gang er 1. september.
Der er Salmer & Sanser for 1-3 årige torsdag
kl.16.30-17.30, første gang er 3. september
Menighedsrådsvalg 2020
Vidste du at man vælges for fire år ad gange til menighedsrådet. 4 år går hurtigt og nu er der
valg igen. Men denne gang er det lidt anderledes end det plejer. Der er nemlig kommet en ny
valglov, som gerne skulle gøre det hele lidt lettere. Men for at det skal fungere optimalt er det
vigtigt at du kommer både til orienteringsmødet den 18. august og til selve valgforsamlingen
den 15. september.
Menighedsrådet består af 15 valgte medlemmer og præsten (som er født medlem). Menighedsrådet forvalter 2-3 millioner kroner om året, penge som bliver brugt lokalt, til gavn og
glæde for kirken og os som bor i Hove, Hygum og Tørring. Alle menighedsrådsmedlemmer
skriver under på menighedsrådsløftet, hvor man forpligter sig på at arbejde for at Folkekirken
kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Uden menighedsrådet ville
der ikke være nogen lokalforankret kirke. Vores menighedsråd er meget godt, alle har forskellige opgaver og kompetencer. Igennem årene har vi i fællesskab formået at løfte mange store
og forskellige opgaver. For at det kan forsætte har vi hele tiden brug for nye kræfter og friske
øjne på tingene.
Hvis du vil vide mere om menighedsrådsarbejdet og/eller valget er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 9783 6129 eller mail ITO@km.dk.
Sognepræst Iben Tolstrup
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Houe, Hygum og Tørring kirker er med til Land- og Byfest i Klinkby.
Klinkby skoledistrikt dækker over mange sogne og over et stort geografisk område - fra Bovbjerg til Gjellerodde - og det kan være svært at skabe sammenhold og at danne sig et overblik over foreningslivet og over hvad der findes af kultur- og fritidstilbud. Det vil områdets
foreninger nu råde bod på ved at holde "Land- og Byfest" lørdag d. 19 september på arealet
omkring Alt I Et Huset.
Her håber arrangørerne at få synliggjort, overfor såvel fastboende som nytilkommere, hvor
meget spændende der egentlig foregår rundt omkring i lokalområdet og hvor mange muligheder der er for at engagere sig.
Programmet starter kl 14 med en friluftsgudstjeneste med høsttema og fra kl 15 er der så
"foreningsmarked", hvor alle områdets foreninger og aktører får mulighed for at vise sig frem
med udstillinger og aktiviteter. Og efter planen skulle der blive noget at komme efter hvad
enten man er til hoppeborge eller kunsthåndværk.
Eftermiddagen afsluttes med en festlig fællesspisning i Alt I Et Huset - med efterfølgende
musikalsk underholdning med forskellige lokale kunstnere.
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På tur med Kirken 2020.
Onsdag den 23. september er der tur til Husby Klitplantage.
Dagen begynder i Tørring Kirke kl. 9,30 med morgenandagt.
Og turen slutter som sædvanligt ved 16,30 – 17 tiden ved Tørring Kirke.
Vi opfordrer Jer til at melde til, så hurtigt som mulig, så vi kan bestille bus og mad.
Og så vi i øvrigt kan indrette dagen, efter de krav Sundhedsmyndighederne stiller.
Tilmelding til Lise Thomsen på mail lise.thomsen@hygum-lemvig.dk eller på mobil 30324127.
Program vil blive lagt i alle 3 kirker og på hjemmesiden www.hht.nu ca. midt i august.
Og så glæder vi os til en god dag sammen.
Bedste hilsener
Petrea Jûrgensen, Jens Husted Nielsen og Lise Thomsen
Naturligvis
Når man bor i Vestjylland spiller naturen selvfølgelig en vigtig rolle for vores velbefindende. Her
er man tættere på naturen end så mange andre steder. Naturen sætter sit præg på vores liv
og hverdag. Der findes naturligvis kræfter som er større end vores - og vi ville ikke være dem
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foruden. Med fem forskellige gudstjenester sætter vi i
år fokus på naturen - med tid og rum til at takke for alt
det vi ofte (og med god grund) tager for givet.
Det er sådanset ikke noget nyt. I hundredevis af år
har man hvert år fejret høsten med en gudstjeneste.
Det nye er vores liv og syn på naturen. I dag forbinder
mange naturen med fritid, livsudfoldelse, overskud og
frihed. Den dag i dag er der stadig meget at takke for.
I Hygum kirke kan du i år være med til en klassisk
høstgudstjeneste med offergang, der er også en høstgudstjeneste som er tilrettelagt for kommunens demente og deres pårørende.
I Hove holder vi en friluftsgudstjeneste under åben
himmel med fokus på frihed og fritid, foreningsliv og
fællesskab uden for Alt i ét-huset. I Tørring kirke er
der både spillemandsmesse og en jagtgudstjenesten.
Sognepræst Iben Tolstrup
Når mørket sænker sig
Det er vigtigt at vi giver os tid til at mindes vore kære.
Stopper op et øjeblik, for at huske på det der engang
var, og som betød alt for os. Det er vigtigt at vi giver
os tid til at fortæller historier om mennesker der har
betydet for os hver især. Det er vigtigt at lade forgangne slægters livsfortælling mulighed for at blive
en del af vores egen. For den slags er med til at gøre
livet større og rigere. Det sker at vi midt i sorgen ikke
bare får øje på alt det vi mistede, men også ser det
gode som vi fik. Det gode vi hverken kan eller skal
undvære.
En gang om året er der, Alle helgens søndag, en mindegudstjeneste sidst på eftermiddagen i hver af vore
tre kirker. Alle er velkomne. Sorg har ingen udløbsdato.
Denne dag viser vi vores respekt for dem der mistede
et familiemedlem, en kær ven og værdifuld nabo. jeg
nævner navnene på de der er døde og/eller begravet i
vore sogne i det forgangne år, og efter gudstjenesten
er der mulighed for at sætte levende lys på gravene.
Det sidste, det med lysene, er især en god oplevelse
for de unge generationer. Vi oplever alle sorgen forskelligt. Alle Helgens mindegudstjenester er en god
og uforpligtende anledning til at familien mødes, og
besøger deres kære på kirkegården.
Sognepræst Iben Tolstrup
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Klinkby FDF 
Sæsonstart i FDF Klinkby
Fra tirsdag den 25. august kl. 17.00 - 18.30
kan du komme til FDF igen. Der er kommet
3 nye leder i løbet af sommeren og ny kredsleder, så vi er top klar til tage mod alle vores
fdfer og der er også mulighed for, at nye kan
komme med.
Vi mødes ved Kredshuset på Thyborønvej 18b
og har 2 FDF hold denne sæson. Går du i 0.2. klasse, så er du Tumling og har Ole Olesen,
Lone Nørrum, Majbritt Lund Sandbeck, Maiken Olesen og Heidi Mark Olesen som leder.
Går du i 3.- 4. kl., så er du Pilt. Går du i 5.- 6.
så er du Væbner.
I år er Pilte og Væbner sammen med Simon
Nørrum Olesen, Christina Byskov Kristensen,

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Rikke Lundsgaard, John
Asmus Sandbeck og Marianne Alstrup Pedersen.
Vi har desuden en aftale med FDF Lemvig om,
at lave FDF for de unge fra 7. klasse og opad.
Sæsonen vil bla. ser frem mod sommeren
2021, hvor der igen er Landslejr på Sletten
ved Silkeborg. Landslejr er det helt store højdepunkt for mange fdfer. Vi tager afsted med
fdfer fra Pilte alderen. Ellers er der friluftsliv,
leg og fælles oplevelser på programmet. Håber vi ses.
Conni Damtoft Nielsen
Ny kredsleder

Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 28. august kl.19.30
Taler: Friridsforkynder Vagn S. Andersen, Skjern

9. September kl.19.00
Høstmøde hos Klara og Jens Peter Dam Klostervej 13
Tale ved Anne Hviid emne Høst på herrens mark.

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 25. september kl.19.30
Taler: Forkynder Immanuel Fuglsang, Herning

23. September kl.19.30
Bibeltime hos Christen Gjelstrup Hyldalvej 19.

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 23. oktober kl.19.30
Taler: Forkynder Harry Harregaard, Durup
Sang & guitarspil v. Gerda og Harry
Adventsmøde i Houe Missionshus
Fredag den 20. november kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Sang & Guitarspil v. Bjarne
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7. Oktober kl.19.30
Bibeltime hos Mie og Niels Jørgen Nielsen Knakkervej 33
11. November kl.19.30
Bibeltime hos Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42

Lokalarkivet 
” Den tidligere skolebygning i Hygum, der
tjente som sognets skole i 100 år fra 18521952. Forrest et gymnastikhus opført 1910,
dernæst 3 klasselokaler, fjernest skimtes lærerboligen.”
I denne skole virkede Clement Nielsen Nørby
fra 1856-1898. Han var en dygtig og afholdt
lærer, som sognerådet har hyldet med en indførsel i protokollen for hans virke, da han gik
på pension. Anerkendelsen lyder sådan:
” Hr. Lærer og Kirkesanger Clemen Nørby,
Hygum!
Da De nu tager Afsked fra Deres Virksomhed,
De i over en Menneskealder lige usvækket
har røgtet i Hygum, føler undertegnede Sogneraad Trang til at udtale for Dem en varm
Tak for, hvad De har været for de mange Børn,
der har været undergiven deres Indflydelse,
for den utrættelige Flid og Troskab, hvormed
De har bibragt dem Kundskab og for den
sjældne Kærlighed, De har omfattet Gerningen med. Ligeledes paaskønner man fuldt ud

v. Ib Noe
det gode Eksempel, De ved Deres Levned har
givet, og Deres Virksomhed for Kommunens
Anliggende.”
Hans afløser blev til 1907 Peder Klinkby Berg,
som døde i embedet. Christen Jensen var førstelærer fra 1907-44. Afløseren blev Christian
Gravgaard, der kom med frisk luft og evner,
men da han 1949 søgte nyt embede på grund
af utilfredshed med den gamle bolig, blev der
indsamlet underskrifter for at få sognerådet
til at opføre en ny skole, som stod færdig
1952. Gravgård rejste 1956 og derefter virkede Harvig Eriksen. Mary og Erling Holst sluttede rækken af lærere fra 1959-65. Denne velindrettede nye skole blev nedlagt 1965 ved
Klinkby Skoles opførelse. Bygningerne har
siden været anvendt til et amtskommunalt
skolehjem, lige som der har været efterskole
med baggrund i Færøerne. Bygningerne har
stået tomme siden år 2000 og er mildt sagt
forfaldne.
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AUGUST
02.

Hove

Klinkby
B0- & Dagcenter

10.30
9.00

10.30

22.
23.

Tørring

10.30*

09.
16.

Hygum

10.00** Konfirmation
14.00**

Konfirmandindskrivning

9.00

26.

10.30

30.

10.30

19.00**

Jagtgudstjeneste

SEPTEMBER
06.

10.30

13.

10.30*

19.

Friluftsgudstjeneste By& Landfest v. Alt-i-ét

14.00**

20.

9.00

9.30**

23.
27.

19.00**

Spillemandsmesse
På tur med kirken

9.00

10.30**

Høstgudstjeneste
m. offergang

11.00**

30.

Øjeblikkets gudstjeneste

OKTOBER
04.
11.

10.30*
10.30*

18.
25.

9.00
10.30 BUSK

28.

10.30

NOVEMBER
16.00**

Mindegudstjeneste

17.30**

Mindegudstjeneste

08.
15.

19.00**

Mindegudstjeneste

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

GRAFISK TRYK LEMVIG

01.

