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Hove - Hygum - Tørring

Sogneindsamling finder sted den 13. marts i
umiddelbar forlængelse af gudstjenesten i
Hygum Kirke kl. 10.30.
På tre timer kan 20.000 frivillige indsamle mellem 13 og 15 mio. kroner til mennesker i nød.
Vil du være med? Så meld dig hos indsamlingsleder Lone Nørrum, ln@nissum.dk eller
60 66 63 74

Salam
Så længe Salam kan gå i skole og der er håb om
en bedre fremtid, bliver familiens kvinder og børn i
Za’atari flygtningelejren i Jordan. Der er brug for
hjælp i nærområderne for at sikre de mange flygtninge et værdigt liv.

Februar-Marts 2016

Foto: Kim Dang Trong

Kirkelige handlinger
Dåb
Jens Christian Rønn Poulsen
Døbt den 22. november 2015 i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Caroline Tved Nymann
Døbt den 24. januar 2016 i Houe Kirke
af M. Danielsen
Carla Tved Nymann
Døbt den 24. januar 2016 i Houe Kirke
af M. Danielsen

Vielser & Velsignelser

Nyt fra menighedsrådet
Hvem vandt?
Der var 23 sognebørn, som havde besvaret
konkurrencen i forrige kirkeblad. Jeg takker
for alle de fine besvarelser – de mange mails
og breve var til stor opmuntring. Ole Olesen
vandt julekurven.
Sognepræst Iben Tolstrup
I 2016 afholdes ordinære menighedsrådsmøder i menighedslokalet v. Alt-i-et-huset:
Tirsdag den 2. februar kl.19.00
Tirsdag den 22. marts kl.19.00
Tirsdag den 24. maj kl.19.00
Tirsdag den 23. august kl.19.00
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 15. november kl.19.00
Punkter til dagsordenen skal være formand
Anders Mejdahl i hænde senest to uger før
afholdelse af menighedsrådsmødet. Dagsorden og referat kan hentes på hjemmesiden
www.hht.nu
På Menighedsrådets vegne
Sognepræst Iben Tolstrup

Susanne Rønn Pedersen & Jon Poulsen
Viet den 22. november 2015 i Tørring Kirke
af præst Iben Tolstrup
Døde & begravede
Solvejg Nygaard Nørgaard, Hygum
Død den 4. december 2015
Bisat den 9. december
fra Hygum Kirke og Kirkegård
af sognepræst Iben Tolstrup
Harry Emtkjær, Klinkby
Død den 12. januar 2016
Bisat den 15. januar
fra Houe Kirke og Kirkegård
af sognepræst Jim Sander Christensen

Graver
Træffes på hverdage i tidsrummet 8-14 tlf.
2041 6294 eller mail kirkegaard@hht.nu
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Kirkebladet
Kirkebladet redigeres af sognepræsten i
samarbejde med bladudvalget, som består
af Bente Haagensen (Houe), Lise Thomsen
(Hygum) og Ejvind D. Nielsen (Tørring).
Næste kirkeblad udkommer i uge 11 og
dækker frem til og med uge 26
Deadline: tirsdag den 1. marts 2016
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

Sognenyt – det sker . . .
21. februar
Aften- og musikgudstjeneste i Hygum Kirke
kl.19.00, medvirkende Jens Dammeyer m.
band, som spiller jazz.

Repræsentanter fra Houe blev inviteret til orienterende møde i Præstegården d. 15. juni
2015. Formålet var at etablere et Flaglaug.
Vi blev enige om at det var en rigtig god idé,
at der blev flaget ved kirken udover de normale tider for kirken. Det vil åbne op for muligheden for at flage på officielle flagdage.
Flaglauget skal gerne bestå af mindst 5-6 personer, på den måde bliver der tale om 1-2
gange om året.
Hvis nogle er interesseret i at deltage, kan
man henvende sig til Præstegården eller
undertegnede.
Finn og B.Haagensen Leif Olesen

26. februar
Børne- og familiegudstjeneste i Houe Kirke
kl.17.00 m. Tante Andante & Band – efter
gudstjenesten er
der spagetti m.
kødsovs til alle på
aktivitetstorvet på
Klinkby Skole.
Kom som du er –
det er gratis. ☺

7. februar –
Børne- & familiegudstjenesten i Houe
Kirke kl.14.00,
med indskrivning af minikonfirmander. Efter
gudstjenesten
afholder Klinkby
Borgerforening
tøndeslagning i
Alt-I-Et huset kl.
15.00. Alle er
velkommen til en
hyggelig eftermiddag, med
både kattekonge
og fastelavnsboller.
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16. marts
Som afslutning på vinterens babysalmesang og salmer&sanser er der en helt særlig
gudstjeneste kl.17.00 i Houe Kirke, tilrettelagt for og med børnene. Alle er velkomne!

13. marts
Som optakt til sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp er der VerdensMusikMesse i Hygum Kirke kl.10.30.
Indsamlingsruter og -bøsser m.m. uddeles
efterfølgende i Menighedslokalet i Alt-i-ethuset. Indsamlingen slutter kl.14.00.
Bente Haagensen fortæller:
Som menighedsrådsmedlem var det en
dejlig oplevelse, da jeg sidste år havde
meldt mig til at deltage i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens
nødhjælp.
Jeg skulle køre med to unge mennesker,
som forinden havde fået instrukser om
hvad de skulle gøre når de kom rundt.
Og det må jeg sige, det klarede de til
ug.
Og jeg som har boet her i flere år kom
ud flere steder, hvor jeg ikke har været
før. Så jeg fik også noget ud af det. Det
var en rigtig god oplevelse, som jeg vil
opfordre andre til at prøve. Det er bestemt noget jeg vil gøre igen.

20. marts
Børne- og familiegudstjenester Tørring Kirke
kl.14.00 med mini-konfirmation af årets minikonfirmander.

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup,
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
e-mail. ito@km.dk
Træffes ikke mandage

Læs i næste nummer
•
•
•
•
•
•
•
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Påskens mange gudstjenester
Konfirmander og konfirmation
Himmelske dage i København
Pinse
Mellemkonfirmander
Gudstjeneste med særligt hørehensyn
Kirkefrokost

Provstinyt – det sker . . .
Kirken har brug for nye kræfter
Når man i sognene ser frem mod menighedsrådsvalget i november 2016, er det vigtigt at
huske på, at Folkekirken udvikler sig og giver
plads til andre end de, der i forvejen kommer
i kirken.
”Vi har brug for flere kompetencer i menighedsrådene, for der er en åbenhed lige nu,
hvor kirken har fået nogle nye muligheder for
at bruge kirkebygningerne til for eksempel
mødested for dagplejebørn eller som ramme
for lokale møder”, siger biskop Henrik
Stubkjær fra Viborg Stift.
Der er i stiftet igangsat forsøg med nye måder
at bruge kirkerummet, og biskoppen ser kun
den begrænsning, at arrangementerne gerne
skal få tilført en ekstra værdi ved at forgå i
kirken.
Relevante anledninger
Som tidligere forstander for Diakonhøjskolen
kan Henrik Stubkjær se, hvordan fokus i kirkens omsorgstjeneste flytter fra storbyerne til
landsognene.
”Et begreb som ensomhed er ikke længere
forbeholdt byerne. Vi ser derfor sogne etablere ordninger, hvor enlige ældre ringer rundt til
hinanden hver morgen, ligesom sorggrupper
skyder op mange steder med menighedsråd og
præster som igangsættere. Og når et ungt par
flytter til sognet, så er der ikke noget i vejen

for, at det er menigheden, der tilbyder en pasningsgaranti i tilfælde af syge børn. Det handler om at gribe anledninger og se de åbninger,
hvor kirken bliver relevant i folks hverdag.
Det er med til at bevare kirken og skabe fællesskab i sognet”, siger Henrik Stubkjær.
Foredrag for menighedsråd
Han understreger, at menighedsrådenes opgaver ikke kun er administration, bygninger og
valg af præst. Som noget nyt er stiftet således
begyndt at samle menighedsrådsmedlemmer
til eksklusive arrangementer. Her har biskoppen i første omgang holdt foredrag om de teologiske tanker, der var på spil i Martin Luthers
reformation af kirken.
”Menighedsrådene skal være med til at træffe
beslutninger op til Reformationsjubilæet i
2017, men det er ikke bare historie, vi skal
fortælle med jubilæet. Vi skal også fortsætte
reformationen og diskutere, hvad det vil sige
at være evangelisk-luthersk kirke i dag”, siger
Henrik Stubkjær.

Aflastnings- & Vågetjenesten
Lemvig Provsti
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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Lokalarkivet v. Ib Noe
En oplevelse ud over det sædvanlige!

Et gensyn i Tanzania.
To piger fra Vandborg-Ferring, Asta Svennevig og Karoline Henriksen, har været 3 måneder i
Kyanga i Tanzania som provsti-voluntører. Holstebro, Struer og Lemvig Provstier står bag og har
sponsoreret rejsen, og nu har pigerne så travlt med at rejse rundt på egnen for som modydelse
at fortælle konfirmander om deres oplevelser på turen og om forholdene i Tanzania. De besøgte den lutherske kirke i byen Kayanga, som laver meget andet end at holde gudstjenester om søndagen. Således driver man skoler, og de vestjyske piger skulle undervise i engelsk på
Håndværkerskolen, hvor de unge mennesker blev uddannet til håndværk som smede, skræddere, snedkere m.m. – Engelskundervisningen var en udfordring, for elevernes engelsk var mangelfuld og da pigernes kundskaber i swahili var endnu ringere, opstod der mange lattervækkende situationer, når naturmetoden måtte i brug.
Èn af de mere spøjse oplevelser opstod, da Asta pludselig så sit navn på et skolebord, der lignede det bord, hun sad ved i Klinkby skole. Og det var det! Da skolen skulle renoveres, blev mange
udmærkede skolemøbler til overs og på initiativ fra Y’Mens Klub anbragt i en container og sammen med andet overskud fra velfærdsdanmark sendt til det, vi for få år siden benævnte U-landene. Astas skolebord endte på Skolen i Kyanga lidt vest for Victoriasøen. Og her blev det så til
et forunderligt gensyn – måske som et billede på, at verdens befolkninger hænger sammen.
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Indre Mission

Fredag d. 29. jan.-søndag d. 31. jan. 2016:
Lederskole på Hardsyssel efterskole

Fredag den 18. marts kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Fritidsfirkynder Børge Bækgaard
Pedersen, Herning
Sang/harmonikaspil v. Børge

Onsdag d. 3. feb. kl. 19-20.30
Onsdag d. 10. feb. kl. 19-20.30
Mandag d. 15. feb. Fredagssjov i Hallen med
FDF
Onsdag d. 24. feb. kl. 19-20.30

Fredag den 29. april kl.19.30
Møde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Immanuel Fuglsang,
Herning

1.marts 2016: sidste frist for tilmelding til
landslejr
Onsdag d. 2. marts kl. 17.00-18.30
Generalforsamling
Onsdag d. 9. marts. kl. 19-20.30
Lørdag d. 12. marts: Sing In på Hardsyssel
efterskole for væbner, seniorvæbner og ledere
Onsdag d. 16. marts. kl. 19-20.30 Kirkeblad
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga. påskeferie
Onsdag d. 30. marts. kl. 19-20.30

Klinkby FDF – 2014
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.):
2016
Onsdag d. 6. jan. kl. 19.30: Ledermøde
Onsdag d. 13. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 20. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 17.00-18.30
Fredag d. 29. jan.-søndag d. 31. jan.2016:
Lederskole på Hardsyssel efterskole
Mandag d. 1. feb.: Forhåndstilmelding til
fælles sommerlejr
Onsdag d. 3. feb. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 10. feb. kl. 17.00-18.30
Mandag d. 15. feb. Fredagssjov i Hallen med
FDF
Onsdag d. 24. feb. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 2. marts kl. 17.00-18.30
Generalforsamling
Onsdag d. 9. marts kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 12. marts: Sing In på Hardsyssel
efterskole for væbner, seniorvæbner og ledere
Onsdag d. 16. marts kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga. påskeferie
Onsdag d. 30. marts kl. 17.00-18.30
Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6. kl.)
2016
Onsdag d. 6. jan. Kl. 19.30: Ledermøde
Onsdag d. 13. jan. kl. 19-20.30 Landslejr info
for forældre
Onsdag d. 20. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 19-20.30

Senior væbner (7.kl.-8. kl.) 2016
Onsdag d. 6. jan. Kl. 19.30: Ledermøde
Onsdag d. 13. jan. kl. 19-20.30 Landslejr info
for forældre
Onsdag d. 20. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 19-20.30
Fredag d. 29. jan.-søndag d. 31. jan.2016:
Lederskole på Hardsyssel efterskole
Onsdag d. 3. feb. kl. 19-20.30
Onsdag d. 10. feb. kl. 19-20.30
Mandag d. 15. feb. Fredagssjov i Hallen med
FDF
Onsdag d. 24. feb. kl. 19-20.30
1.marts 2016: sidste frist for tilmelding til
landslejr
Onsdag d. 2. marts kl. 17.00-18.30
Generalforsamling
Onsdag d. 9. marts kl. 19-20.30
Lørdag d. 12. marts: Sing In på Hardsyssel
efterskole for væbner, seniorvæbner og ledere
Onsdag d. 16. marts kl. 19-20.30 Kirkeblad
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga. påskeferie
Onsdag d. 30. marts. kl. 19-20.30
Datoer kan ændre for seniorvæbner, følg med
på vores facebook side: FDF Klinkby – kendt
for gode oplevelser eller på vores hjemmeside: www.FDF.dk/klinkby
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Klinkby bo- og dagcenter
Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med altergang i dagligstuen
– onsdag den 24. februar kl.14.30
– onsdag den 30. marts kl.14.30
Alle gudstjenester er tilrettelagt med særligt henblik på plejehjemmets beboere og dagcenterets brugere.
Venner og familie er altid meget velkommen til at deltage sammen med plejehjemmets
beboere og dagcentrets brugere.

Gudstjenester
Hove Kirke
Søndag – 7. februar

14.00

Fastelavn

Børne- & Familiegudstjeneste m. indskrivning
af mini-konfirmander

Søndag – 14. februar

10.30

Hygum Kirke

Tørring kirke
10.30

1.s. i fasten

Søndag – 21. februar

19.00

2.s. i fasten

Aften- & musikgudstjeneste m. Jens
Dammeyer & Band

Fredag – 26. februar

9.00

17.00
Spaghettigudstjeneste m.
Tante Andante & Band

Søndag – 28. februar

9.00

10.30

3.s. i fasten

Søndag – 6. marts

10.30*

Midfaste

Søndag – 13. marts

10.30

Maria bebudelse

VerdensMusikMesse &
Sogneindsamling

Onsdag – 16. marts

17.00

Søndag – 20. marts

10.30

14.00
Børne- & familiegudstjeneste med
mini-konfirmation

Palmesøndag

*Gudstjeneste med altergang ved Bettina Tonnesen
OBS! Gudstjenestetiderne findes også i Lokalavisen og på hjemmesiden www.hht.nu
Kirkebil bestilles senest én time før gudstjenesten hos en af følgende vognmænd:
City Taxi 9782 1415 - Lemvig Taxi 9782 2424 - Jørgens Taxi 2040 5588.
GRAFISK TRYK

