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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs og reder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og sind,
forkynder at nu kommer en varm og lys skærsommer.
Den danske salmebog nr. 725

Maj – September
2017

Klumme v. sognepræst Iben Tolstrup
Det sker faktisk at folk flytter til Houe-Hygum-Tørring sogne. Dengang jeg flyttede hertil i 2006 var
der mange der undrende spurgte mig: Hvorfor?
Det var der mange gode grunde til. 49 for at være helt præcis. For her er alt lige fra fjernvarme og
centralskole, muligheden for godt nabo- og sognefællesskab, et rigt foreningsliv med FDF’erne og
Klinkby boldklub og en idrætsforening der er kendt langt ud i landet. Her er alt fra Danmarks mindste mest moderne kunstmuseum, til store landbrug og virksomheder, vuggestue og børnehave samt
et plejehjem. Bare for at nævne nogle af de ting som jeg i sin tid hæftede mig ved.
Kort sagt, her er et dynamisk og overskueligt samfund, for alle aldre og så er her ’praktiseret næstekærlighed’, som en engang sagde til mig. Kirkerne ligge spredt rundt i landskabet, smukt og spektakulært. Siden middelalderen har kirken været en naturlig del af det lokale liv. Folk kommer i kirkerne
og bruger dem, som de vil. Det er netop sådan det skal være, synes jeg. Kirken er mere end mursten
– den er frem for alt de mennesker som bor rundt om den og kommer i den. Efter at have mødt menighedsrådsmedlemmerne (dengang jeg blev ansat var der 18) havde jeg en forventning om at det
også er et godt sted at være præst. Den forventning er blevet indfriet. Menighedsrådsmedlemmerne
er ildsjæle, der brænder for deres lokalsamfund, de er også det man kalder et myndigt lægfolk, det
vil sige mennesker for hvem tro og kristendom betyder og fylder noget i tilværelsen – her er man
bare aldrig alene om at løse opgaverne. Igennem alle årene har jeg oplever en grundfæstet vilje
til samarbejde, der muliggør at tingene kan løses på overraskende nye og innovative måder. Her er
højt til himlen i mere end en forstand. Jeg er meget taknemlig for at jeg har fået lov til at opleve
alt dette og mere til. Og jeg ser forventningsfuldt frem til hvad der måtte komme. Jeg tror det bliver
rigtig godt.

Kirkelige handlinger
Døbte & Fremviste
Caroline Graugaard Andersen Damsgaard
Døbt den 9. april 2017 i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Benjamin Elias Brwald Madsen
Døbt den 9. april 2017 i Houee Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
Oliver Byskov Witte Bjerg
Døbt den 17. april 2017 i Houe Kirke
af sognepræst Bettina R. Tonnesen
Alexander Ernst Tøt Toft
Døbt den 12. maj 2017 i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
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Konfirmerede
Hygum Kirke den 12. maj
Sander Borg Mollerup
Tørring Kirke den 12. maj
Nikolaj Krogsgaard Eriksen
Philip Korsholm Eskesen
Laura Oline Graversgaard Henriksen
Joakim Pedige Kjærgaard
Marie Munksgaard Nygaard
Louise Nørbye
Emil Byskov Østergaard
Houe Kirke den 14. maj
Mathias i Dali
Niklas Stustrup Jensen
Magnus Christian Mollerup
Jonas Husum Munksgaard

Døde & Begravede
Laila Elin Holm, Tørringhuse
Død den 14. januar 2017
Begravet den 21. januar i Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Kim Eriksen

Bendt Skovgaard, Houe
Død den 22. marts 2017
Bisat den 28. marts fra Houe Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør
Urne nedsat på Houe Kirkegård

Maren Rasmussen, Tørringhuse
Død den 26. januar 2017
Begravet den 2. februar i Houe Kirke
af pastor emeritus Poul Lilleør

Grethe Overgaard, Lemvig
Død den 1. april 2017
Bisat den 5. april fra Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Birgitte Krøyer
Urne nedsat på Houe Kirkegård

Steen Jensen, Tørring
Død den 18. februar 2017
Begravet den 24. februar i Lemvig Kirkegårdskapel
af sognepræst Iben Tolstrup
Gustav Knudsen, Klinkbyvænget
Død den 19. marts 2017
Bisat den 24. marts fra Flynder Kirke
af provst Ole Rasmussen

Grethe Andreasen, Klinkbyvænget
Død den 14. april 2017
Bisat den 21. april fra Harboøre Kirke
af sognepræst Karsten Christensen

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet vil gerne sige tak til alle som bidrog til sogneindsamlingen den 12. marts til Folkekirkens Nødhjælp. Houe, Hygum og Tørring sogne var inddelt i 10 ruter, som alle blev dækket at
konfirmander, menighedsrådsmedlemmer og FDF. De kom tilbage med mange gode oplevelser og i
bøsserne var 7.305,- kr. Desuden oplevede mange, at der blev indbetalt pæne beløb på Mobilpay.
Der afholdes menighedsrådsmøder i menighedslokalet kl.19.00
• den 22. august 2017
• den 7. september 2017 – Vissionsmøde
• den 10. oktober 2017
• den 28. november 2017
Menighedsrådsmøderne er offentlige og punkter til dagsorden skal være formanden i hænde
senest 2 uger før menighedsrådsmødet. Dagsorden og referat kan hentes på www.hht.nu
Menighedsrådet har pr. 1. februar 2017 ansat Lone Leuchtmann som organist og pr. 1. maj Peter
Greth Jensen som graver ved vore kirker.
Vores nye organist præsenterer sig selv!
Musikken har altid fyldt meget i min opvækst. Vi var seks børn, og alle skulle vi som barn lære et
eller andet instrument. Jeg valgte klaveret i en tidlig alder, og først senere kom ønsket om at lære
orglet at kende.
Orglet er et særligt instrument. Nærmest som et en-mands orkester. Orglets klang kan fylde Viborg
Domkirke ud med kraft og stemme, men orglet kan også ledsage den stille salmesang og improvisation alt efter kirkeårets stemning. Alt er ligesom muligt med dette instrument, og det fascinerer mig
stadigt.
Hygum, Houe og Tørring har tre meget forskellige orgler, med helt deres egen karakteristika, og her i
starten er jeg optaget af hvilke stemmer der har hvilken klang.
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Jeg er uddannet fra universitetet i Århus med musik, og senere slog jeg ind på organistfaget med
undervisning og eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole. Men i grunden er man aldrig færdiguddannet som organist. Der dukker hele tiden lige et nyt stykke musik op, eller en højtid med lejlighedskor
og sammenspil, hvor der skal øves op til.
Jeg oplever mit arbejde som en værdig medspiller til ordets forkyndelse, så ordet og musikken tilsammen skaber en ramme for fordybelse, enkelthed og kristen livsforståelse. Kirkeåret er jeg optaget
af, og specielt hvilken musik der passer til påsken, til pinsen, til musikgudstjenesterne, til ”sorrig og
glæde”, og alt det vi sammen oplever i kirkeårets rytme.
Jeg vil fokusere på musikledsagelsen til gudstjenesterne, herunder aften musikgudstjenesterne en
gang pr. måned med varierende musikledsagelse i samklang med Iben og liturgien. Men også babysalmesang og salmer og sanser vil jeg ledsage med leg og musikudfoldelse. Kirken er for alle aldre!
Til høstgudstjenesten laver vi igen ”Spillemandsmessen”, så glæd dig, og meld gerne ind om du vil
synge med i koret.
Tak for en dejlig og varm modtagelse i alle kirker.
Hilsen Lone Leuchtmann
P.S. Aften musikgudstjenesterne annonceres på kirkens nye facebookside, Hjemmesiden og i kirkebladet.

Vores nye graver præsenterer sig selv!
Mit navn er Peter Greth Jensen, og jeg er 53 år gammel. Jeg har søgt
og fået stillingen som graver ved Hove, Hygum og Tørring kirker. Min
familie, som består af Ann, fire børn og jeg selv, glæder os til at komme
i gang, og blive en del af det vestjyske. Vi bor stadig i Himmerland, og
håber snarest at få solgt vores landbrug, så vi kan flytte over til jer alle
sammen. Jeg glæder mig til at lære kirkerne og kirkegårdenes brugere at
kende, og ser frem til et godt samarbejde med kollegaer og menighedsrådet.
Peter Greth Jensen

Sognenyt – det sker …



www.hht.nu

Nyt hold Babysalmesang og Salmer & Sanser er startet op – du kan stadig nå det!
Babysalmesang og Salmer & Sanser er tid med ro, leg, dans, kernesalmer, orgelklang, kaffe og samtale i vores dejlige kirkerum. Der er stadig ledige pladser – så har du barn/børn i alderen 0-3 år kan
du stadig nå at være med.
Der er babysalmesang hver tirsdag i Houe Kirke kl.10.00 -11.30 for børn under ét år.
Vores ønske er en oplevelse af musisk nærvær, salmer og sange som opleves i en opvarmet kirke. Et
trygt og godt fællesskab omkring Kirkens kernesalmer og nyere sange, og at vi lærer hinanden at
kende.
Der er Salmer & Sanser hver tirsdag i Houe Kirke kl.16.30 – 17.30 for børn mellem 1-3 år
Lone Leuchtmann spiller til alle sjove sange og Elin Knudsen hitter på.
Vi holder en kort pause efter 13. juni
Tak, og på glædelig gensyn 
Elin Knudsen fra Tante Andante og Organist Lone
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Den 5. juni er der friluftsgudstjeneste i anlægget Kl. 04.44.
Gudstjenesten 2.pinsedag går på tværs af alle skel og grænser. Bettina R. Tonnesen, Birgitte Krøyer,
Kim Eriksen og Kirsten Vindum, har tilrettelagt morgenen, som er et samarbejde mellem 13 sogne.
I år står friluftsgudstjenesten i Grundlovens tegn. Det musikalske islæt vil være Lisbeth Simonsen på
fløjte og Frede Agergaard på Sav. Bagefter er der morgenkaffe på Museet for religiøs Kunst. Vejrudsigten står på solskin og ingen vind
Den 11. juni er der aften- og
musikgudstjeneste i Tørring
kirke
Det dufter lysegrønt af græs, og
sommeren er på sit højeste. Vi skal
høre om den søgende og oprigtige
Nikodemus der opsøger Jesus om
natten, og synge fyldige sommersalmer og sange. Vi nyder tværfløjte
og klarinet ved Maiken og Lene, og
enkelte imptovisationer med orgel
og instrument. Musikgudstjenster er
med fokus på musik og refleksion
og enkelthed i kirkens rum.
Velkommen.
Hilsen Organist Lone
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Den 15. juni, på Valdemars Dag, afholdes
generalforsamling kl.18.00 i FLAG-LAUG’et.
Vores opgave er at flage ved Houe og Hygum kirke.
Vi mangler frivillige! Kunne du tænke dig at være frivillig flag-hejser så
kontakt sognepræst Iben Tolstrup, for nærmere.
Den 18. juni gudstjeneste m. hørehensyn i Houe Kirke.
Der vil blandt andet være skrivetolk. Landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen prædiker Sognepræst Bettina R. Tonnesen er liturg.
Den 13. august er der sommerjazz i Houe kirke
- bagefter madkurv i præstegårdshaven.
En liturgisk aften med blide jazztoner og orgel vil fylde sensommerens kirkerum. Bagefter deler vi medbragt mad i præstenhaven.
Vi laver et enkelt fælles tag selv bord og deler både tanke og mad
med hinanden.
Den 20. august er der indskrivning af de nye konfirmander.
For at komme godt i gang, er der gudstjeneste i Hygum kirke kl.14.00. Nedtællingen til konfirmandernes store dag kan begynde, venner og familie – alle er velkomne. Bagefter er der møde for
forældre og konfirmander i menighedslokalet, hvor vi snakker om hvad der forventes i tiden, hvor
konfirmanderne går til præst.
Den 10. september aftengudstjeneste v. Chr. Mejdahl
med efterfølgende foredrag
I anledning af reformationsjubilæet prædiker Chr. Mejdahl i Tørring
Kirke kl.19.00.
Bagefter er der foredrag i Alt-i-Ét huset. Chr. Mejdahl vil fortælle os
sin livsfortælling, med udgangspunkt i Danmarks dåbsattest (Jellingestenen) videre over klostre og munke til Luther og reformationen i
Danmark. Chr. Mejdahl vil også sige noget om reformationens betydning for det samfund, som har udviklet sig til det, vi kender i dag. Og
så vil han føje nogle betragtninger til om de opgaver og oplevelser,
han selv har haft som politiker set i lyset af det foregående.

Den 13. september er der ’På tur med Kirken’.
I år er det 10 år siden, vi begyndte disse dagsture. Arbejdsgruppen er ved at få aftalerne i hus for
dagen. Dagen begynder med morgenandagt i Hygum Kirke kl.9.30. Bagefter kører bussen. Undervejs
sørger vi for noget godt at spise og drikke. Traditionen tro bliver der god mulighed for at se skønne
landskaber og snakke sammen. Vi er hjemme igen ved 16.30-tiden. Mere udførligt program er klar
sidst i august og kan hentes i de tre kirker eller på hjemmesiden www.hht.nu. Man kan allerede nu
melde sig til Lise Thomsen (3032 4127). Jo før du melder dig til – jo mere sikker er du på en plads. Vi
glæder os til at vi ses i september. Tænk på om din nabo vil med!
Med venlig hilsen fra arbejdsgruppen
Alice Lorentzen, Jens Husted og Lise Thomsen
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Provstinyt – det sker 

www.lemvigprovsti.dk

Den 20. maj skal Provst Ole Rasmussen kreeres på
Landemode.
Den 28. maj markerer Remmerstrandlejren at det er
præcist 50 år siden at lejren blev indviet. Festdagen
begynder kl. 13.30 på Remmerstrandlejren og biskop
Henrik Stubkjær vil holde festtalen. Derefter bliver
der et indslag med lidt fra lejrens historie og vi får
besøg fra Tante Andante`s Hus i Lemvig.
Efterfølgende vil der være kagebord. Alle både børn
unge og voksne er velkommen til denne eftermiddag.
Det er bestyrelsen håb at mange vil komme for at
fejre jubilæet på Remmerstrandlejren. Det er vores
oplevelse at rigtig mange for 50 år siden havde stor
glæde af at være med i det frivillige arbejde med at
få bygget lejren. Mere om lejren kan læses på www.
remmerstrandlejren.dk. Efterfølgende har mange haft
gode oplevelser på lejren og i bestyrelsesopgaverne.

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.

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• den 16.-31. maj
• den 1.-3. og 7.-9. og 13.-14. og 16. samt 18.-30. juni
• den 1.-2. og 7. og 15. og 21. og 28. juli
• den 5. og 12. og 18. samt 26.-27. august
• den 1.- 6. og 15.-26. samt 29. september
I ovennævnte perioder henvises til sognepræst Bettina
R, Tonnesen i Nørlem.

Kirkeblad
& Hjemmeside
Hjemmesiden www.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
37. Deadline: 14. august 2017.
Indlæg (max. 800 anslag = ½
spalte) er velkomne.
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Læs i
næste nummer
14 dages besøg af præst
Sukomuland i Tanzania.
Folkemøde i Houe
den 3. oktober.
Høstgudstjenester
og spillemandsmesse.

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

Den 9. august kl. 19.30 kan man komme med Kirkehøjskolen rundt på Harboøre Kirkegård.
Mange kender kirkegårdens mindesten med navnene på de druknede fra ulykken i 1893, men hvor
mange ved, at stenen også har en indskrift på bagsiden – hør om den og meget mere, når sognepræst Karsten Christensen viser rundt og fortæller om kirkegårdens historie.
Kirkehøjskolen Lemvig Provsti
ved Hans Nørkjær, Karsten Christensen og Birgitte Krøyer
Valg til provstiudvalget og stiftsrådet
Valg til provstiudvalg og valg til stiftsråd gennemføres sideløbende i løbet af efteråret 2017. Endelig
dato er endnu ikke fastlagt.
De nye stiftsråds funktionsperioder begynder den 1. november 2017. Provstiudvalget består af 4
læge menighedsrepræsentanter, 1 repræsentant for præsterne i provstiet og Provsten som er født
medlem af og forretningsfører for provstiudvalget. Stiftsrådet består af 1 læge menighedsrepræsentant fra hvert provsti, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt
Biskoppen og domprovsten, som er fødte medlemmer af stiftsrådet.
Distriktsforeningen i Lemvig Provsti
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Lokalarkivet v. Ib Noe
Kirkevarme i Hove.
Kan du forestille dig en bidende kold vinterdag i en kirke uden opvarmning, uden musik og en præst,
der prædikede mere end en time? Sådan var det i Hove indtil 1891. Året før havde Hygum-Hove fået
embedets første præst med ståsted i Indre Mission, nemlig Jens Peder Agger.. Jørgen Homaa 18671960 har skrevet om, hvordan det gik til, da man fik varme i Hove kirke:
"Det var en kold søndag, at der havde sat sig et tykt lag rim på loftet, der var mange folk i kirken og
følgen blev, at det drap ned på folk. Det var særligt slemt ved de skaldede isser. Da Agger var færdig
med prædiken og havde læst forskellige bekendtgørelser op, sagde han, om Mændene ikke vilde
komme ned i skolen efter kirketjenesten, for han havde noget, han gerne vilde tale med dem om.
Folk var nysgerrige – de kunde ikke forstå, hvad præsten vilde tale med dem om, men da de blev
bænket i skolen, sagde Agger, om de ikke kunde være enige om, at det var ubehageligt med, at det
drap ned på hovedet. Jo, det var alle enige om, men da præsten talte om at få et kakkelovn i kirken,
var nogle straks imod, det blev nok en dyr historie, og der skulde en mand til at fyre med kul og passe ovnen, og så galt som det havde været i dag kendte ingen mage til. Men præsten mente, at det
kunde ske og det var da også hyggeligere at sidde i en varm, tør kirke end at sidde i en kold, klam
kirke og få en sådan skylle over hovedet. Enden blev da, at vi fik en god brugt kakkelovn i 1891.
I 1893 var udgifterne i alt til kirkens varme, rensning og pasning 83 kr 50 øre.

Billede af Hove kirke 1902 med kakkelovn. Bemærk hattehylden i sydsiden,
hvor mændene lagde deres hovedtøj.
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Inder Mission v. Bodil

Klinkby bo- og dagcenter

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 18. august kl.19.30
Taler: Missionær Henrik H. Dideriksen, Skive
Sang og harmonikaspil v. Henrik

En gang om måneden er der gudstjeneste i
spisestuen.

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 29. september kl.19.30
Taler: missionær Bjarne Christensen,
Ringkøbing
Sang og guitarspil v. Bjarne

• Onsdag den 30. august 10.30
v. Iben Tolstrup (friluftsgudstjeneste).
• Onsdag den 27. september kl.10.30
v. Margrethe Bendtsen

Gudstjenesterne er tilrettelagt med særlig hensyn til demente.

Pårørende, venner og familie er meget velkomne!

Børnekoret

Sorggrupper for efterladte

Provstiets børnekor øver på Klinkby skole
tirsdage 14.00 - 14.55

- 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

ENSOM  KED AF DET  DEPRIMERET
GLAD  SYG  BANGE  BEKYMRET

En at tale med ...

70 120 110

 Alle kan henvende sig anonymt
 Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt
 Sct. Nicolai Tjenesten er et arbejde udfra Folkekirken

Unavngivet 1 1
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vindum.dk

Telefontid 20.00-02.00
13-06-2013 12:22:44

Klinkby FDF
Tumlinge
(0. – 2. kl.)

v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Pilte

(3.kl. - 4. kl.)

Væbner (5. kl.– 6. kl.)
Senior væbner (7.kl.-8. kl.)

MAJ
Onsdag d. 24. maj

Kr. Himmelfartsferie

Torsdag d. 25. maj
– søndag d. 28. maj
Onsdag d. 31. maj

VM i København for væbner
kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

JUNI
Onsdag d. 7. juni
Lørdag d. 10. juni

Blå dag i Ree park Djursland

Onsdag d. 14. juni

Fri pga. sommermarked skolen

Fredag d. 16.
- lørdag d. 17. juni

Overnatning i kredshuset

Lørdag d. 17. juni

kl. 14.30-20.30 Cykelrally

JULI
Lørdag d. 1. juli
- onsdag d. 5. juli

Sommerlejr Kredshuset i Tarm.

AUGUST
Onsdag d. 9. aug.

kl. 19.00 Ledermøde

Onsdag d. 16. aug.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 23. aug.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 30. aug.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 6. sept.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 13. sept.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 20. sept.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

Onsdag d. 27. sept.

kl. 17.00-18.30

kl. 19.00-20.30

kl. 19.00-20.30

SEPTEMBER
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Gudstjeneste
5.søndag e. påske
21. maj
Kristi himmelfart
25. maj
6.s.øndag e. påske
28. maj
Pinse søndag
4. juni
Trinitatis søndag
11. juni
1. søndag e. trinitatis
18. juni
2. søndag e. trinitatis
25. juni
3. søndag e. trinitatis
2. juli
4. søndag e. trinitatis
9. juli
5. søndag e. trinitatis
16. juli
6. søndag e. trinitatis
23. juli
7. søndag e. trinitatis
30. juli
8. søndag e. trinitatis
6. august
9. søndag e. trinitatis
13. august
10. søndag e. trinitatis
20. august
11. søndag e. trinitatis
27. august
12. søndag e. trinitatis
3. september
13. søndag e. trinitatis
10. september
13. september
14. søndag e. trinitatis
17. september
15.søndag e. trinitatis
24. september

Hove Kirke

Hygum Kirke
10.30*

Tørring Kirke

10.30*
10.30*
10.30

9.00
9.00

19.00
MUSIKGUDSTJENESTE

10.30*
HØREHENSYN

10.30*
10.30*
9.00
9.00
9.00
9.00
10.30

9.00
10.30

19.00
MUSIKGUDSTJENESTE

9.00

14.00 KONFIRMANDINDSKRIVNING

10.30*
10.30*
9.00

19.00
CHR.MEJDAHL

9.30 PÅ TUR M. KIRKEN
10.30*
10.30*

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant
Har du brug for hjælp til og fra kirke så kontakt sognepræst Iben Tolstrup eller et menighedsrådsmedlem – så
finder vi på noget.
OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på www.hht.nu eller www.sogn.dk
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