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KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Onsdag den 3. februar var konfirmanderne,
Jeanette Lundsgaard og Lise Thomsen i Viborg. De
kørte i bus, sammen med konfirmanderne og
præsterne fra Dybe-Ramme, Rom-Lomborg,
Vandborg-Ferring og Fjaltring-Trans. De var først i
Viborg Domkirke, til gudstjeneste, sammen med
400 andre konfirmander fra mange forskellige ste-
der i Viborg Stift. Bagefter var der foredrag med
Anders Kofoed i Viborg Teater. Og inden konfir-
manderne blev sluppet fri i gågaderne, spiste alle
400 konfirmander sammen.

Nogle uger efter turen snakkede Lise Thomsen med
konfirmander og bad dem fortælle kort om deres
oplevelse til Kirkebladet (se konfirmandernes be -
sva relser inde i bladet) 

Konfirmander foran Viborg Domkirke
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Kirkelige handlinger

Her er hvad konfirmanderne svarede på spørgsmålet: Hvad fik du mest ud af på konfirmand træf
i Viborg
• Jeg fik mest ud af at komme i Domkirken og at høre hvad ham komikeren Anders havde ople-

vet i sit liv.
• Jeg fik mest ud af foredraget, og det der med at man skal være original.
• Jeg fandt ud af hvor stor Viborg Domkirke er og hvor store gågaderne er.
• Jeg fik mest ud af at se sådan en stor kirke … Det var også sjovt at være til foredrag med

Anders … Det var også en god tur i gågaden, vi hyggede og havde det sjovt … Det var en
god ide at vi skulle køre i bus sammen, for det var ret hyggeligt.

• Jeg havde en sjov dag med mine venner og jeg kunne godt lide foredraget.
• Jeg fik mest ud af at se Viborg Domkirke, og jeg fandt ud af at vi ikke alle sammen er ens.
• Jeg fik også en hyggelig dag ud af det med mine venner og veninder.
• Jeg fik en god dag.
• Jeg fik det fantastiske syn af Viborg Domkirke og jeg fik af vide, at der er mange måder at

være original og at se Anders fremlægge: Dare to be an original!!!
• Jeg fik en helt masse ud af at være over at se ham Anders over i teaterhuset: Alle er ikke ens

– man er sig selv. Og Domkirken var rigtig flot og jeg fik en bedre viden på kristendommen.
man kunne godt tage på flere ture sammen.

• Jeg så himlen.
• Jeg fik mest ud af at der var så mange konfirmander. Det havde jeg ikke lige forudset. Det

var en flot kirke, de mange malerier dannede en historie. Jeg havde aldrig været der før.
• Jeg fik mest ud af at se den flotte store kirke og det var en sjovere gudstjeneste – så der hørte

man lidt bedre efter.
• Jeg fik mest ud af ham der Anders. Det var sjovt og det gjorde min dag lidt bedre og så var

Domkirken flot.
• Jeg fik mest ud af budskabet: det er OK at være original og så fandt jeg ud af hvordan

Domkirken ser ud.
• Jeg fandt ud af at det var en rigtig flot Domkirke, som jeg ikke havde set før.
• Jeg synes at det var superfedt at være i Domkirken. Den er ret så smuk 

 

Graver

Døde & begravede

Inga Gay, Lemvig
Død den 12.februar 2016
Bisat den 16.februar fra Lemvig
Valgmenighed
af Valgmenighedspræst Hans Nørkjær
Urnen er nedsat på Houe Kirkegård

Søren Lyngklip, Tørringhuse
Død den 19.februar 2016
Begravet den 25.februar i Houe 
af sognepræst Iben Tolstrup

Træffes på hverdage i tidsrummet 8-14 tlf.
2041 6294 eller mail kirkegaard@hht.nu

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

Træffes ikke mandag, samt 9.-11. april,
4.-9. og 27.-31.maj samt 1.-30. juni

I ovenfor nævnte perioder henvises der til
min telefonsvarer eller autosvar på mail
ITO@km.dk hvorfra vil du blive guidet
videre. 

Præstegården
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Nyt fra menighedsrådet

De gamle gravsten på Hygum kirkegård er
igen flyttet. 
Efter at have stået uden for diget i næsten et
år, er de nu kommet indenfor igen.

Der er lavet en slags ’mindelund’ i den østlige
side af kirkegården, og stenene er sat på den
familiemæssige bedst tænkelige måde. Det er
en del af Hygum sogns historie, som bliver
fortalt gennem de gamle gravsten. Der er sta-
dig god plads til flere gamle gravsten. Vi er
ikke helt færdige. Til foråret skal der f.eks.
spredes lidt fint grus omkring de gamle
gravsten. 

Kirkeværge Gurli Graversen

Forårsrengøring. I uge 10 og 11 er der blevet
arbejdet på orglet i Tørring, som trængte til en
ordentlig forårsrengøring efter 20-40 års flit-
tigt brug. 

Orgeludvalget 

I 2016 afholdes ordinære menighedsråds-
møder i menighedslokalet v. Alt-i-et-huset:
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. Dags -
orden og referat kan hentes på hjemmesiden
www.hht.nu

På Menighedsrådets vegne
Sognepræst Iben Tolstrup

Ny graverbygning ved Houe Kirke
Menighedsrådet sætter et byggeri i gang ved
Houe Kirke til 2.990.000 kr. For det beløb får
vores graverteam  nogle faciliteter, som lever
op til Arbejdstilsynets krav, og som er på
højde med de forhold gravere bliver tilbudt
andre steder i Provstiet. 
Den nuværende bygning på kirkegården, som
indeholder kapel, kontor, bad og toilet, er ikke
egnet til at udbygge, og det samme gælder
redskabsskuret på parkeringspladsen. Derfor
bliver disse bygninger fjernet og erstattet af
nyt. På kirkegården bliver det et hus på 93 m2,
som indeholder kontor, personalerum med
tekøkken, garderobe, depot, omklædning og
bad. Endvidere et handicaptoilet og redskabs-
rum for de besøgende på kirkegården. 

På parkeringspladsen bliver der sat en byg-
ning på 84 m2, som indeholder garage, værk-
sted og en carport. 
Byggeriet er planlagt i samarbejde med arki-
tektfirmaet Vilsbøll og Poulsen A/S, vi mener,
at de har udarbejdet et projekt, som vil række
langt ind i fremtiden.  
v. Formand for byggeudvalget Jens Husted 
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te et frø, der betyder, at de på sigt får lyst til at
melde sig som indsamlere. Om det er til
Folkekirkens Nødhjælp eller en anden organi-
sation, der har brug for, at danskerne går på
gaden og samler ind, er ikke så vigtigt for
mig. Det væsentligste er, at de unge menne-
sker oplever, at det er dansk at dele og at hjæl-
pe dem, der har brug for det. Og det er min
oplevelse, at konfirmanderne gerne vil samle
ind - selvom de nogle gange har mange und-
skyldninger for ikke at kunne - så dukker de
alligevel op og er stolte og spændte, når de
kommer tilbage med en indsamlingsbøsse, og
pengene skal tælles op.
I år kan jeg sige tak for hjælpen til 23 indsam-
lere, der tilsammen samlede 6.482,50 kr. ind.
Endnu engang et flot resultat. Også stor tak til
alle jer, der var hjemme og havde lyst til at
lægge et beløb i bøssen.
Vi kommer igen til næste år!

Lone Nørrum

Sogneindsamling igennem 10 år

Den 11. marts 2016 var det 10. gang, jeg var
indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp
og dermed også 10. gang, vi havde
Sogneindsamling i vores område.
Tilbage i 2007 dækkede vi udelukkende
Hygum sogn, men allerede året efter blev det
et fælles anliggende for Hove, Hygum og
Tørring sogne. Igennem årene er det så blevet
en fast tradition, at menighedsrådsmedlem-
mer, konfirmander, FDF ere og andre frivilli-
ge går på gaden for sammen at ”Tage del” og
hjælpe verdens fattigste.
Igennem årene er det blevet til godt 100.000
kr. og rigtig mange liter suppe. En del af tra-
ditionen er nemlig, at menighedsrådet efter
indsamlingen byder på noget at varme sig på.
Når jeg inden indsamlingen underviser kon-
firmanderne i, hvad vi samler ind til, og hvor-
dan man gør, håber jeg at være med til at plan-

Sognenyt – det sker . . .

Påsken er den største kristne højtid og en
grundfortælling i vores kultur. Den handler
om livets store spørgsmål og om nære menne-
skelige erfaringer – hab, forsoning, tilgivelse,
fællesskab, tro pa livet, men ogsa svigt,
ensomhed, lidelse og død. Alligevel forbinder
mange den mest med havearbejde og chokola-
deæg. 
Derfor fejrer folkekirken påske, så det giver
genlyd uden for kirkens mure i 2016 og den
livgivende grundfortælling kan genopleves i
Kirken 

Palmesøndag, den 20. marts –
Jesus nærmer sig målet for sin mission
Skærtorsdag, den 24. marts –
Jesus indstifter nadveren
Langfredag den 25. marts –
Jesus dør
Påskemorgen den 27. marts –
Jesu opstandelse
2.påskedag den 28. marts –
Jesus lever

Se mere på
www.folkekirken.dk

Bede fredag den 22.april kl.9.00
i Hygum Kirke konfirmeres:
Mads-Emil Borg Agger
Søren Roed Lind
Nicklas Nørgaard Nielsen
Simon Nørrum Olesen
Emma Kristine Særkjær
Laura Kirstine Tvistholm Sørensen

Bede fredag den 22. april kl.11.00
i Tørring Kirke konfirmeres:
Marie Meldgaard Johannesen
Christina Byskov Kristensen
Ida Kirstine Windfeld Lund
Rikke Willumsen Lundsgaard
Simon Lundholm Westeraa

Søndag den 24. april kl.10.00
i Houe Kirke konfirmeres:
Maja Mejdahl Dyring
Emma Byskov Eriksen
Freja Svendsgaard Jensen
Nicolai Witte Kristiansen
Oliver Ian Olesen
Øjvind Nyborg Pedersen
Kristinna Nyberg Sørensen
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En festival for alle nysgerrige sjæle

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng
i det indre København, at komme til en guds-
tjeneste med nyskrevne tekster og nykompo-
neret musik, at tage dit barn eller barnebarn
med til babysalmesang eller høre en nonne
fortælle om klosterlivet eller noget helt femte,
så kom til København i Kristi Himmelfarts
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København
vil summe af liv, når den store kirkelige festi-
val ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende
dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert
vil være kendt som Danske Kirkedage. Det
holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by.
Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedsta-
den, og her har man valgt, at give arrange-
mentet navnet ”Himmelske Dage”. Det er fes-
tivalens ambition at udforske og debattere,
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religi-
on spiller og spiller i fremtidens samfunds- og
kulturliv, såvel som for den enkelte borger.

Festivalen er et overflødighedshorn af aktivi-
teter, der alle foregår i Indre By i København,
som udgøres af den gamle middelalderby.
Nytorv er centrum for de store fællesarrange-
menter og koncerter med både kendte og nye
navne. Men der vil samtidig være masser af
arrangementer, at på opdagelse i, rundt i
byens kirker, forsamlingslokaler og kulturin-
stitutioner, ligesom organisationer, forenin-
ger, kirker og mange andre vil byde på debat,
samtalesaloner, events, workshops og musik i
telte rundt omkring på byens pladser. Man
kan kalde festivalen en slags kirkernes folke-
møde. Der vil være oplevelser for alle sanser,
for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige
sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på
www.facebook.dk/himmelskedage og på
www.himmelskedage.dk, hvor det endelige
program vil blive offentliggjort primo marts.
Her kan du finde de forskellige telte, koncer-
ter og udstillinger i gaderne,på torve og plad-

ser, men også i kirkerne, på kulturinstitutio-
nerne, caféer mfl.
Det er gratis at deltage på Himmelske Dage,
men der kan være enkelte arrangementer,
hvor der kræves enmindre entré. Fredag og
lørdag er der blandt andet en nordisk konfe-
rence for ungdomspræster, hvor sogne og
ungdomspræst Iben Tolstrup holder et indlæg
om ”Kirkeligt ungdomsarbejde i muligheder-
nes land”.  
Der er en stor mængde spisesteder i alle pris-
niveauer overalt i indre by. På Vor Frue Plads
mellem universitet og domkirken vil der være
et telt, hvor man er velkommen til at spise
medbragt mad. Her er der mulighed for at
købe div. drikkevarer.
Vi henviser til byens overnatningssteder og
opfordrer til at booke i god tid. Der er mulig-
hed for gratis privat indkvartering i det
omfang, vi kan skaffe værter.Himmelske
Dage - email: info@himmelskedage.dk - Tlf.:
+45 29 62 90 41 

Onsdag den 15.juni er
det Valdemarsdag og
Flag.lauet holder gene-
ralforsamling kl.13.00
i Menig heds lokalet.

Vi er ved at samle en gruppe af mænd, som
kan hjælpe til med at der bliver flaget ved kir-
kerne i Hove og Hygum. Vi mangler stadig
mange hænder – så kom frisk og tage evt. din
gode nabohjælp med..Alle er velkomne, men
tilmelding er nødvendig af hensyn til froko-
sten – der skulle nødig være for lidt mad og
drikke. SU til graver Jeanette Lundsgaard
senest søndag den 12. juni.

Søndag den 19.
juni er der kirkefro-
kost kl.12.00 i
menighedslokalet i
Alt-i-et-huset ved
Klinkby Skole.
Alle er velkomne,
øl og vand kan kø -
bes. 
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Indre Mission

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

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

Fredag den 10.juni kl.19.30
Møde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Simon Overgaard Pedersen,
Lemvig

Teltmøder i Langerhuse fra den 13.-19.juni
hver aften kl.19.30

Fælles-friluftsgudstjeneste – for hele
amilien!
2. pinsedag den 16. maj kl. 10.30 i
Lystanlægget, Strandvejen, Lemvig.

Gudstjeneste med ”Tante Andante” – salme-
sang og nadver.  
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
drikke sin kirkekaffe og spise sin mad, mens
Tante Andante og Band giver koncert. 

Alle er velkomne – vi
søger for kirkekaffen
medbring gerne selv
madkurven! 

Arrangører: Lemvig,
Heldum, Nørlem, Hove,
Hygum, Tørring,
Gudum, Fabjerg og
Nørre Nissum sogne

Provstinyt – det sker . . .

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.

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 24 og
dækker frem til og med uge 34

Deadline: tirsdag den 31. maj 2016
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.
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Klinkby FDF
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge:
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga.
påskeferie
Onsdag d. 30. marts kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 6. april kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 13. april kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 20. april kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 27. april kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 4. maj: Ingen FDF pga. lejr
Torsdag d. 5. maj-søndag d. 8. maj:
Fælles sommerlejr for tumlinge på Sletten
Onsdag d. 11. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 18. maj kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 25. maj kl. 17.00-18.30

Onsdag d. 1. juni kl. 17.00-18.30
Nye tumlinge inviteres
Onsdag d. 8. juni kl. 17.00-18.30
Nye tumlinge inviteres
Lørdag d. 11. juni: Blå dag. Jyllands Park zoo
Onsdag d. 16. juni kl. 17.00-18.30
Nye tumlinge inviteres
Lørdag d. 18. juni kl. 14.30- 20.00 Cykelrally
og midsommerfest

Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6. kl.)
2016
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga.
påskeferie
Onsdag d. 30. marts. kl. 19-20.30

Onsdag d. 6. april kl. 19-20.30
Onsdag d. 13. april kl. 19-20.30
Fredag-søndag d. 15-17 april: Fortræning på
Hardsyssel
Onsdag d. 20. april kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. april kl. 19-20.30

Onsdag d. 4. maj: Ingen FDF pga. Kr.
Himmelfart
Onsdag d. 11. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 18. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 25. maj kl. 19-20.30

Onsdag d. 1. juni kl. 19-20.30 Nye pilte og
væbner
Onsdag d. 8. juni kl. 19-20.30 Nye pilte og
væbner
Lørdag d. 11. juni: Blå dag. Jyllands Park zoo
Onsdag d. 15. juni kl. 19-20.30 Nye pilte og
væbner Kirkeblad
Lørdag d. 18. juni kl. 14.30- 20.00 Cykelrally
og midsommerfest

7.-15. juli 2016: Landslejr på Sletten

Senior væbner (7.kl.-8. kl.) 2016
Onsdag d. 23. marts: Ingen FDF pga.
påskeferie
Onsdag d. 30. marts. kl. 19-20.30

Onsdag d. 6. april kl. 19-20.30
Onsdag d. 13. april kl. 19-20.30
Fredag-søndag d. 15-17 april: Fortræning på
Hardsyssel
Onsdag d. 20. april kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. april kl. 19-20.30

Onsdag d. 4. maj: Ingen FDF pga. Kr.
Himmelfart
Onsdag d. 11. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 18. maj kl. 19-20.30
Onsdag d. 25. maj kl. 19-20.30

Onsdag d. 1. juni kl. 19-20.30
Nye seniorvæbner 
Onsdag d. 8. juni kl. 19-20.30
Nye seniorvæbner
Lørdag d. 11. juni: Blå dag. Jyllands Park zoo
Onsdag d. 15. juni kl. 19-20.30
Nye seniorvæbner Kirkeblad
Lørdag d. 18. juni kl. 14.30- 20.00 Cykelrally
og midsommerfest

7.-15. juli 2016: Landslejr på Sletten



Gudstjenester

Torsdag – 24. marts
Skærtorsdag

Fredag – 25. marts
Langfredag

Søndag – 27. marts
Påskemorgen

Mandag – 28. marts
2. påskedag

Søndag – 3. april
1.s.e. påske

Søndag – 10. april
2.s.e. påske

Søndag – 17. april
3.s.e. påske

Fredag – 22. april
StorBededag

Søndag – 24. april
4.s.e. påske

Søndag – 1. maj
5.s.e. påske

Torsdag – 5. maj
Kristi Himmelfartsdag

Søndag – 8. maj
6.s.e. påske

Søndag – 15. maj
Pinsedag

Mandag – 16. maj
2.pinsedag

Søndag – 22. maj
Trinitatis

Søndag – 29. maj
1.s.e. trinitatis

Søndag – 5. juni
2.s.e. trinitatis

Søndag – 12. juni
3.s.e. trinitatis

Søndag – 19. juni
4.s.e. trinitatis

Hove Kirke Hygum Kirke Tørring kirke

*se i lokalavisen eller på sogn.dk hvem der er dagens liturg og prædikant

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.
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GRAFISK TRYK

Klinkby bo- og dagcenter
Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med alter-
gang i dagligstuen

– onsdag den 30. marts kl.14.30
– onsdag den 27. april kl.14.30
– onsdag den 25. maj kl.14.30

14.00 Børne- & familie-
gudstjeneste m.
mini-konfirmation

Alle gudstjenester er tilrettelagt med særligt
henblik på plejehjemmets beboere og dagcente-
rets brugere. 
Venner og familie er altid meget velkomne til at
deltage sammen med plejehjemmets beboere og
dagcentrets brugere.

Onsdag – 16. marts

Søndag – 20. marts
Palmesøndag

*10.30

10.30*

10.30 9.00

Friluftsgudstjeneste i
Anlægget*

Friluftsgudstjeneste i
Anlægget*

Friluftsgudstjeneste i
Anlægget*

14.00  Børne- & 
Familiegudstjeneste

9.00*

9.00

10.30*

9.00*

10.30*
Kirkefrokost


