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FDF Klinkby har 50 år jubilæum 8. oktober 2016
Vi ønsker, at indbyde ALLE fra nær og fjern, alle der
engang gik til FDF, alle dem der stadig er FDFer her eller
i andre kredse, alle der kunne tænke sig at besøge vores
Kredshus og se vores nuværende faciliteter, alle fra lokal
området, alle vores sponsorer og samarbejdspartnere,
skole, menighedsråd, alle nuværende og tidligere ledere,
bestyrelsesmedlemmer, FDFer og forældre. Kort sagt, vi
holder ”Åbent hus og telt” for ALLE ved vores Kredshus
på Thyborønvej 18b i Klinkby.
Læs mere på side 7

Klumme v. sognepræsten
Få indflydelse på kirkens liv
I efteråret 2016 er der over hele landet valg til menighedsrådene. Kandidatlisterne skal afleveres i perioden 20.-27. september, og alle lokale menighedsråd har derfor indkaldt til orienterings- og opstillingsmøder i begyndelsen af september.
I Lemvig Provsti er der tradition for fredsvalg med opstilling af én fælles liste i sognene, og det
er derfor afgørende, at man møder op til opstillingsmøderne, hvis man ønsker indflydelse på
menighedsrådenes arbejde i de kommende fire år. Ikke mindst hvis man selv har lyst til at være
medlem.
”Der er brug for kirken, som i sit daglige arbejde til gengæld har brug for, at der er et fuldtalligt menighedsråd, der dækker bredt og afspejler hele sognet”, siger provst Knud Erik Nissen,
Lemvig Provsti.
Han mener, at menighedsrådsarbejdet er mere interessant, end de fleste måske tror:
”I mange tilfælde bliver menighedsrådsmedlemmer mere engageret i arbejdet, end de selv forventede. Det er ganske spændende arbejde, der omfatter andet end de kirkelige aktiviteter.
Menighedsrådene har for eksempel også ansvaret for kirker, præsteboliger, sognegårde samt kirkegårde og tilpasningen af kirkegårdene til fremtiden”, siger Knud Erik Nissen.
Provsten understreger, at administrationsbyrden i et menighedsråd i dag er mindre end tidligere:
”I Lemvig Provsti har vi gode aflastningsordninger for menighedsrådene med professionelle
regnskabsførere, rådgivere i personalespørgsmål og service fra provstiet, når der er spørgsmål,
som man ikke selv kan klare”.
Læs mere om menighedsrådvalget på menighedsraad.dk, lemvigprovsti.dk og Lemvig Provstis
facebook-side

Kirkelige handlinger
Døde & Begravede
Inga Henriksen, Klinkbyvænget
Død den 5. juni 2016
Bisat den 10. juni fra Lemvig
Kirkegårdskapel
af sognepræst Birgitte Krøyer
Urnen nedsat på Lemvig Kirkegård
Gunhild Gerda Christensen, Lemvig
Død den 16. juni 2016
Bisat den 25. juni fra Houe Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør
Urnen nedsat på Houe Kirkegård
Birgitte Marie Lønberg Pedersen,
Klinkbyvænget
Død den 17. juni 2016
Bisat den 25. juni fra Nørlem Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen
Urnen nedsat på Nørlem Kirkegård
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Andreas Karstoft, Ålborg
Død den 17. juni 2016
Bisat den 27. juni fra Vejgaard Kirke
Urnen nedsat på Houe Kirkegård
Mary Bagger, Klinkbyvænget
Død den 27. juni 2016
Begravet den 1. juli
i Lomborg Kirke og Kirkegård
af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen
Ejvind Damgaard Nielsen, Tørring
Død den 30. juni 2016
Begravet den 6. juli
i Tørring Kirke og Kirkegård
af sognepræst Iben Tolstrup
Meta Marie Munch Hansen, Lemvig
Død den 25. juli 2016
Begravet den 2. august
i Houe Kirke og Kirkegård
af sognepræst Iben Tolstrup

Vera Emilie Wrist, Klinkbyvænget
Død den 29. juli 2016
Begravet den 2. august
i Lemvig kirkegårdskapel og kirkegård
af sognepræst Birgitte Krøyer

Viede & Velsignede

Døbte & Fremviste

Anni & Theis Bay Jeppesen Therkildsen
Viede den 6. august i Hygum Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør

Laurits Gliese Sørensen
Døbt den 23. juli 2016
i Hygum Kirke

Charlotte Gliese Jensen & Svend Allan
Sørensen
Viede den 23. juli i Hygum Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

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

Nyt fra menighedsrådet
Tirsdag den 13. september
afholdes orienteringsmøder med efterfølgende opstillingsmøder i og omkring menighedslokalet/aktivitetstorvet kl.19.00.
Hvis der kan blive enighed om én opstillingsliste fra hvert sogn, kan menighedsrådsvalget
for Hove, Hygum og Tørring Sogne, allerede
være afgjort denne aften – ellers bliver der
kampvalg.
Kom og være med, også til et helt uforpligtende møde, måske bare for at støtte op om de
aktive menighedsrådsmedlemmer. Kom og
hør hvad de andre har på hjerte og giv din
mening til kende – det handler om Kirkens
fremtid i dit lokalområde!
Sognepræst Iben Tolstrup

I 2016 afholdes ordinære menighedsrådsmøder i menighedslokalet v. Alt-i-et-huset:
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

Kirkebladet

Præstegården

Kirkebladet redigeres af sognepræsten i
samarbejde med bladudvalget, som består
af Bente Haagensen (Houe) og Lise
Thomsen (Hygum).

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

Næste kirkeblad udkommer i uge 41
Deadline: Onsdag den 28. september
2016
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.

Træffes ikke mandage, samt
13.-14. og 18.-21.august
2.-5. samt 10. 16. 24. og 30. september
10.-24. oktober
I ovenfor nævnte perioder henvises der til
min telefonsvarer eller autosvar på mail
ITO@km.dk hvorfra vil du blive guidet
videre.
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Sognenyt – det sker . . .
Mandag den 15. august begynder et nyt hold
på Babysalmesang for 2-10-måneders babyer
og deres voksne i Houe Kirke kl.10.00-11.30.
Vi prøver at dække hele skoledistriktet. Der er
pt. 14 nybagte forældre i vore tre sogne, og
der er også sendt invitationer ud i DybeRamme, Fjaltring-Trans, Vandborg-Ferring
og Lomborg-Romme, hvor Margrethe
Bendtsen og Henning B. Mikkelsen er
præster. Alle er velkomne – kom som du er –
eller kontakt Anne-Marie Hellingsø på tlf. 61
27 83 73
Søndag den 28. august er der indskrivning
af konfirmander samt udsendelse af
volontører kl.10.30 i Houe Kirke. Bagefter er
Kirken og Danmission vært for en festlig frokost på Aktivitetstorvet i Alt-i-et-huset.
Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne!
Onsdag den 21. september er der På tur
med Kirken

Desværre er den nuværende Provst fratrådt til
den tid.
Der vil også blive tid til at snakke med hinanden gennem dagen.
Det er en dag, hvor vi har god tid. Og en dag,
hvor der ikke behøves at gå så langt. Så alle
kan være med.
Vi er tilbage ved Tørring Kirke ca. kl 17.
ALLE er meget velkommen! Tøv ikke med
din tilmelding. Sidste år kom alle ikke med,
da der blev udsolgt.
Der betales 100 kr. for maden.
Tilmelding inden den 15. september til Lise
Thomsen 30 32 41 27 eller på mail: lise.thomsen@hygum-lemvig.dk
På arbejdsgruppens vegne, Lise Thomsen.
• Søndag den 25. september høstgudstjeneste i Hygum Kirke m. offergang
• Onsdag den 28. september høstgudstjeneste i Houe Kirke for Klinkby Bo- og
Dagcenter v.
• Søndag den 2. oktober Spillemandsmesse
i Tørring Kirke
• Lørdag den 8. oktober friluftsgudstjeneste ved FDF-huset i Klinkby – 50-årsjubilæum

Læs i næste nummer om:

Dagen begynder med andagt i Tørring Kirke
kl. 9,30. Derefter går det med bus sydpå, hvor
vi undervejs skal høre lidt om Kaj Munks liv.
Omkring middagstid vil der være mad med 2
retter i smukke omgivelser.
Først på eftermiddagen vil vi besøge Vedersø
Præstegård og dèr høre om livet i
Præstegården.
Eftermiddagskaffen sørger udvalget for. I år
bliver det i Lemvig Provstis lokaler ved
Bøvling Præstegård. Vi vil høre lidt om arbejdet der og se stedet.
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• DGI-gudstjeneste i Houe den 28.
oktober
• Halloween i Houe den 29. oktober
• BUSK-gudstjeneste den 30. oktober
• Efterårsmøde m. Kasper Green den 3.
november
• Alle Helgen den 6. november
• God-dag-og-farvel-fest den 20.
november
• I kirke med FDF, De 9 læsninger og
’Lys&Lucia’ og adventshygge
på Klinkby Bo- & Dagcenter
• Juleafslutninger
• Studiekreds i anledning af reformationsjubileet

Provstinyt – det sker . . .

”Der er intet, der varer ved.”
Sådan sagde én af kirkesangerne forleden
søndag til mig med henblik på min forestående fratræden fra embedet som provst i Lemvig
provsti. Vedkommende har ret. Vi véd det og
på forskellig vis bliver vi mindet om det.
For mig er en æra ved at være forbi. 37½ år
som sognepræst og de sidste 18 år tillige som
provst. Når jeg tænker tilbage har det været
gode, meningsfulde og indholdsrige år. Både
som sognepræst og provst er jeg blevet mødt
med tillid. I Vestjylland er der stadig respekt
for både sognepræste – og provsteembedet.
Det har været et godt udgangspunkt for det
daglige arbejde. Alle véd, at såvel sognepræsten som provsten er i tjeneste for en højere sag, hvor vi ikke selv er i centrum, men det
er den Herre, vi er sat her for at tjene.
I Den danske Folkekirke er provsten stadig
sognepræst for ikke at miste jordforbindelsen
og for at blive holdt fast i, at alt i folkekirken
handler om evangeliets forkyndelse. Det kan
godt være, at provsteembedet lugter af tørre
tal og kedelige budgetter, og at der er andre,
der har mere forstand på kirker og deres vedligeholdelse, end en provst har. Men tilsynet
med kirkerne, præsteboligerne, sognegårdene

og konfirmandstuerne, som finder sted ved
provstesynene, har som overordnet formål at
skabe gode rammer om evangeliets forkyndelse i alle dets aspekter. Af samme grund
fører provsten også tilsyn med det indvendige
kirkerum og har ansvaret for, at det kan fungere efter hensigten.
Når jeg tænker tilbage melder de mange
samtaler med menighedsrådsmedlemmer og
præster sig som det mest spændende og
givende. Det har været stort at opleve præsternes dygtighed og høje arbejdsmoral og
menighedsrådenes arbejde for livet og væksten i menighederne og deres kærlighed og
omsorg for de bygninger, som de har ansvar
for. Jeg har gennem alle årene kunnet mærke
villigheden til at tage hånd om tingene og
udvikle dem inden for de økonomiske muligheder, som vi har haft. Jeg véd godt, at provstiudvalget fra tid til anden bliver opfattet som
en bremseklods for den kirkelige udvikling.
Men ingen af de provstiudvalgsmedlemmer,
som jeg har kendt, har i nogen henseende
ønsket at være bremseklodser. Men vi har haft
og har en stor udfordring i at få fordelt pengene, som vi har til rådighed så retfærdigt, som
det er muligt. Så når jeg undertiden har måttet
sige nej til forskellige projekter som formand
for provstiudvalget, skyldes det ikke ond vilje,
men udelukkende de begrænsede økonomiske
resurser, som vi har haft. Desværre ser det
ikke ud til at blive bedre i fremtiden, fordi vi
som bekendt affolkes en lille smule hvert år
med færre ligningsmidler til følge. Men vi
skal ikke tabe modet, men bevare håbet. Vi
kan godt være os selv bekendt. Trods begrænsede økonomiske resurser har menighedsrådene formået at vedligeholde kirkerne, så de
fremtræder smukke og indbydende for menighederne og turisterne, som opsøger dem.
Jeg ønsker jer alt godt og alt godt for provstiet.
Tak for et inspirerende samarbejde i de år,
der er gået.
Knud Erik Nissen
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Mandag d. 12. september kl. 13.30 – 16.30:
Danmission-stævne fælles for Lemvig og
Holstebro distrikter i Kirkehuset, Lemvig.
Taler: Netværkskonsulent Birgit
Bønløkke:
”Danmissions rolle i integration i
Danmark 2016.

Kirkehøjskole i Lemvig Provsti er et tilbud til
alle om undervisning og inspiration. temaet for
denne sæson er: ”Rundt om reformationen i

anledning af 500-års jubilæet”. Kirkehøjskolen
er tilrettelagt af Karsten Christensen, Ebbe
Sunesen og Birgitte Krøyer. Alle er velkomne.
Aftnerne er gratis. Menighedsrådene er værter
for kaffen. Tilmelding ikke nødvendig.
• den 13.oktober i Thyborøn Kirke kl.19.30
”Reformationens musik og salmer” v.
organist Erling Lindgren og sognepræst
Birgitte Krøyer.
• den 15. november i Gudum Kirke kl.19.30
”Martin
Luther.
Munk.
Oprører.
Reformator.” v. kirkehistoriker Martin
Schwarz Lausten

Sorg-gruppe i Lemvig provsti
Det hjælper at bære sorgen sammen med andre, der er i samme situation.
Torsdag 25. august begynder et nyt sorggruppeforløb fra kl. 14 – 16.
Det hjælper at tale om den ensomhed, man føler, når andre synes, man
ser ud til at have det godt og selv oplever sig så frygtelig ensom i sin
sorg, fordi man ikke længere synes, man kan tillade sig at tale mere
om det. Ofte høres udsagnet: ” Det letter at høre, at det ikke kun er
mig, der har det sådan”.
Der vil blive afviklet møder 2 gange om måneden hen over efteråret.
Interesserede kan kontakte sorggruppelederne præst Marianne
Gyldenkærne på tlf. 97885650 eller psykolog Lilian Hove Andersen
tlf. 97885409.

Lokalarkivet v. Ib Noe
Billedet er fra Halgaard i Tørring ca 1944 – en tid, da høsten krævede en stor arbejdsindsats. Først skulle kornet høstes med en hestetrukken selvbinder, hvorefter de bundne neg skulle sættes i skokke til vejring. Efter et par uger var negene klar til hjemkørsel, hvert neg blev nu læsset på en vogn, hvor de blev
modtaget af den, som skulle lægge dem på plads, så de udgjorde et stabilt læs. Hjemkommet skulle negene nu forkes fra vognen igen og ind i et ladegulv, hvor de ligeledes skulle lægges på plads. Nogle gårde
havde ikke plads i laden til hele avlen og satte derfor en del af avlen i stakke udenfor. Det krævede ekspertise at lægge en stak, der skulle modstå vejr og vind
og ikke tage vand ind. Helt ideelt skulle stakken have
æggets form: smalt for neden, brede sig ud og ende i en
spids. Om en mand i mit hjemsogn sagde man, at han
havde misforstået det med æggeformen, idet hans stakke
mindede om spejlæg. Om vinteren skulle negene så
tærskes, så hvert eneste neg blev nu forket hen på tærskemaskinens bord, hvor ilæggeren snittede båndet over og
lagde det i maskinen. De aftærskede neg, halmen, skulle
derpå lægges på plads for senere at blive slæbt ind for
kreaturerne som føde. Hvert neg var således forbunden
med mange arbejdsgange, inden de nåede drøvtyggernes
mave.
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Klinkby FDF
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

... fortsat fra forsiden
Hvornår er det så, jo det er lørdag d. 8. oktober
2016 fra 13.00-17.00, da det primo oktober er 50
år siden FDF Klinkby blev stiftet og det er vi
stolte af.
At en forening kan holde 50 års jubilæum er en
stor glæde og samtidig en bedrift, fordi der år
efter år, årti efter årti har været ledere og bestyrelsesmedlemmer som har haft lyst til at give
børn og unge i vores lokal område nogle særlige
oplevelser. Aktiviteterne i FDF har ændret sig
løbende op gennem tiden, men formålet med
FDF har altid været, at møde børn og unge med
evangeliet om Jesus Kristus. FDF giver mange
børn et frirum, hvor de kan komme som de er.
De bliver ikke målt og vejet, men kommer med i
et fællesskab på tværs af alder. Et fællesskab,
hvor der er plads til alle og hvor vi samler på
gode oplevelser og øver os på, at få nye livsfærdigheder inde og ude i naturen, med krop og med
sjæl.
Tænk sig hvis FDF ikke var blevet stiftet. Tænk
på alle de oplevelser en masse børn og voksne
ville være gået glip af. Mødeaftnerne med leg,
sang, udeliv, kreativitet, samvær og alle de fantasifulde og lærerige weekendture, sommerlejre
og Landslejren hvert 5. år. Tænk på alle de venner, relationer og netværk vi ikke havde været en
del af. Godt vi har FDF og som Holger Tornøe
stifteren af FDF sagde i 1922; ”Jeg vil ikke
ønske, at FDF altid må bære den form, den har
haft eller har, men jeg vil ønske, at FDF må
svare til de krav, som tiden stiller det, for at løse
sin opgave.”
Kom derfor og se hvordan FDF Klinkby løser
opgaven efter 50 år og bidrag gerne med hvordan det var engang. På dagen er der underholdning, bål, klatring, udstilling af vores store billedarkiv, kagebord, gudstjeneste, taler, sang og
mulighed for at være ude og inde i Kredshuset
og alt er gratis. Vi glæder os til at se alle, der
også kan lide at lege og være en del af et fællesskab.
På Kredsen og bestyrelsens vegne
Formand Conni Damtoft Nielsen
Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.): 2016
Onsdag d. 17. aug. kl 17.00-18.30
Onsdag d. 24. aug. kl 17.00-18.30
Onsdag d. 31. aug. kl 17.00-18.30
Onsdag d. 7. sept. kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 10.-søndag d. 11. sept. Lejr eller
Tivoli Friheden Århus. Nærmere besked

Onsdag d. 14. sept. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 21. sept. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 28. sept. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 5. okt. kl. 17.00-18.30
Lørdag d. 8. okt. kl. 13.00-17.00 FDF Klinkby
50 år
Onsdag d. 12. okt. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 19. okt. Efterårsferie
Onsdag d. 26. okt. kl. 17.00-18.30
Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6. kl.)
2016
Onsdag d. 17. aug. kl. 19.00-20.30 Kirkeblad
Onsdag d. 24. aug. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 31. aug. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 2. sept. – søndag d. 4. sept.: Pioneer
Challenge for væbner og seniorvæbner
Onsdag d. 7. sept. kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 10.-søndag d. 11. sept. Lejr eller
Tivoli Friheden Århus
Onsdag d. 14. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 21. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 28. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 30. sept. – søndag d. 2. okt. JMV og
efterårshike
Onsdag d. 5. okt. kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 8. okt. kl. 13.00-17.00 FDF Klinkby
50 år
Onsdag d. 12. okt. kl. 19.00-21.30 Kirkeblad
Onsdag d. 19. okt. Efterårsferie
Onsdag d. 26. okt. kl. 19.00-20.30
Senior væbner (7. kl.-8. kl.) 2016
Onsdag d. 17. aug. kl. 19.00-20.30 Kirkeblad
Onsdag d. 24. aug. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 31. aug. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 2. sept. – søndag d. 4. sept.: Pioneer
Challenge for væbner og seniorvæbner
Lørdag d. 10. – søndag d. 11. sept. Lejr eller
Tivoli Friheden Århus
Onsdag d. 7. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 14. sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 21 sept. kl. 19.00-20.30
Onsdag d. 28. sept. kl. 19.00-20.30
Fredag d. 30. sept. – søndag d. 2. okt. JMV og
efterårshike
Onsdag d. 5. okt. kl. 19.00-20.30
Lørdag d. 8. okt. kl. 13.00-17.00 FDF Klinkby
50 år
Onsdag d. 12. okt. kl. 19.00-21.30 Kirkeblad
Onsdag d. 19. okt. Efterårsferie
Onsdag d. 26. okt. kl. 19.00-20.30
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Indre Mission

Klinkby bo- og dagcenter

Møde i Houe Missionshus
Fredag den 19. august kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne Hvidbjerg, Tistrup

Som noget nyt afholdes der fremover plejehjemsgudstjeneste om formiddagen kl.10.30
Onsdag 31.august i dagligstuen
v. valgmenighedspræst Hans Nørkjær
Onsdag 28.september i Houe Kirke
v. sognepræst Iben Tolstrup
Onsdag 26.oktober i dagligstuen
v. sognepræst Iben Tolstrup

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 30. september kl.19.30
Taler: Forkynder Erik Trans, Herning
Sang & guitarspil v. Erik

Gudstjenester
Hove Kirke

Hygum Kirke

Søndag – 21. august
Søndag – 28. august

10.30*
10.30

Søndag – 4. september

10.30*

Søndag – 11. september

9.00

Søndag – 18. september

14.00

10.30
9.00

Onsdag – 21. september

9.30

Søndag – 25. september

10.30

Onsdag – 28. september

10.30

Søndag – 2. oktober

10.30

Lørdag – 8. oktober

19.00
Friluftsgudstjeneste v/ FDF-huset

Søndag – 9. oktober

9.00

Søndag – 16. oktober
Søndag – 23. oktober

Tørring kirke

10.30*
10.30

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen er 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.

GRAFISK TRYK

