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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Klumme v. sognepræst Iben Tolstrup
Kom til folkemøde i Klinkby Alt-i-Ét den 3. oktober
kl.19.00.
En dag mødtes nogle menighedsrådsmedlemmer til en snak og
en kop kaffe i aktivitetsudvalget. Der blev snakket om alt mellem
himmel og jord, også om livet og hverdagen i vore sogne. Spørgsmålet meldte sig gang på gang: Hvor er vi på vej hen – og hvor
vil vi gerne hen? Altså ikke bare kirken, men hele lokalsamfundet.
Pludselig tog tankerne form og samlede sig til én ide. Hvad med
om vi lavede et folkemøde, hvor alle kunne komme og få ordet
og høre, hvad der rører sig i sognene! Det stod hurtigt klart, at
aktivitetsudvalget havde de fornødne ressourcer til at lave et
sådant folkemøde, og man tog opgaven på sig. Det var sådan det
begyndte.
Rammen er sat. Folkemødet afholdes i multisalen – som i sig selv
er et rigtig godt eksempel på, hvad man kan udrette i fællesskab.
Aktivitetsudvalget har sat et debatpanel op bestående af borgmester Erik Flyvholm, biskop Henrik Stubkjær, formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, menighedsrådsformand
og formand for ”Kirke på Landet” Anders Mejdahl og Jørgen
Skovgaard, vindmøllemand og direktør for Skovgaard Invest, som
hver især vil give deres bud på, hvor vi er på vej hen. Debatten
indledes og styres af teolog og professor emeritus Viggo Mortensen, som blandt andet har udgivet bogen: ”Oprør fra udkanten”.
Spørgsmålene kommer fra salen, fra folk der bor/arbejder i HoueHygum-Tørring sogne.
Folkemødet er selvfølgelig gratis – alle er velkomne!
Vi håber det bliver en aften med god og livlig debat – til glæde og
gavn mange år ud i fremtiden.
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget
Mette Andersen, Leif Olesen, Inge Marie Andersen,
Jette Lundgaard, Lars Byskov, Lone Leuchtmann og Iben Tolstrup

Kirkelige handlinger
Viede & Velsignede
Sofie Toelberg Madsen
& Anders Havskov Kristensen
Gift den 3. juni i Hygum Kirke
af sognepræst Kim Eriksen
Tina Lunddahl Pedersen
& Torben Kjeldager Sørensen
Gift den 17. juni i Tørring Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup
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Susanne Brunsgaard
Andersen & Steen Søgaard
Gift den 22. juli i Tørring
af sognepræst Iben Tolstrup
Catharina Houmaa Snejbjerg
& Rasmus Højmark
Gift den 5. august i Houe
Kirke af pastor emeritus Ingrid
Højmark

Døbte & Fremviste
Alexander Ernst Tøt Toft
Døbt den 12. maj 2017 i
Tørring Kirke af sognepræst
Iben Tolstrup
Sebastian Leif Møller
Jacobsen
Døbt den 9. juli 2017 i Houe
Kirke af sognepræst Iben
Tolstrup
Elias Walton Jeppesen
Døbt den 20. august 2017 i
Houe Kirke af sognepræst Iben
Tolstrup

Døde & Begravede
Claus Østergaard Jensen,
Klinkbyvænget
Død den 2. juni 2017
Bisat den 7. juni fra Thyborøn
Kirke af sognepræst Jim
Christensen
Agnes Marie Byskov Houe,
Klinkby
Død den 10. juni 2017
Begravet den 15. juni i Houe
Kirke af sognepræst Iben
Tolstrup
Maren Johanne Jensen,
Tørring
Død den 11. juni 2017
Bisat den 15. juni fra Tørring
Kirke af pastor emeritus Poul
Lilleør
Susanne Holst Nielsen, Houe
Død den 5. august 2017
Bisat den 11. august fra Houe
Kirke af sognepræst Iben
Tolstrup
Ole Villumsen, Houe
Død den 19. august 2017
Begravet den 24. august i
Houe Kirke af sognepræst Iben
Tolstrup

Nyt fra menighedsrådet
Folkemøde den 3. oktober 2017
Vi lever i en foranderlig verden. Det har mennesket nok gjort til alle tider, men det gælder i hvert
tilfælde også for os. Befolkningstallet er vigende her hvor vi bor, og befolkningssammensætningen
ændrer sig også over tid. For politikkerne er det en udfordring, at tilpasse det offentlige serviceniveau, og også for folkekirken er det en udfordring. Vi kan ikke nødvendigvis være kirke på samme
måde, som vi var det for 50 år siden, eller som vi var det for bare 10 år siden.
Til Folkemødet den 3. oktober, har Hove Hygum Tørring Menighedsråd inviteret et panel bestående af
blandt andre Biskop Henrik Stubkjær og formand for landdistrikternes fællesråd Steffen Damsgaard,
til at komme med et oplæg omkring den opgave det er, at bevare livet i vore sogne og landsbyer.
Hvordan forener vi kræfterne, så vi i fællesskab udvikler vores område, så det ikke bliver et spørgsmål om, hvem der lukker og slukker, men mere om, hvordan vi skaber plads til alle de aktiviteter der
foregår, uden at vi står i vejen for hinanden.
Kom og deltag i debatten, og bliv lidt klogere på, hvad det er der sker i vores samfund, og hvordan vi
selv kan være med til at styre udviklingen.
Formand for Hove-Hygum-Tørring menighedsråd, Anders Mejdahl


Menighedsmøde:
Skal vi lave om på Kirkegården i Houe og får vi en pænere mindelund i Tørring?
Dette og meget andet skal vi tale om, søndag d. 26. november. Her holder menighedsrådets sit årlige
beretningsmøde. Der er først Gudstjeneste i Houe Kirke kl. 10:30. Derefter mødes vi i Alt i Et huset.
... Vi giver også frokost.


Der afholdes menighedsrådsmøder i menighedslokalet kl.19.00 den 10. oktober 2017 og 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

Kirkeblad, hjemmeside og facebook
Vi er nu også på Facebook
Så like os "www.facebook.com/hht.nu"
hvor du kan se arrangementer og sognenyt.
Hjemmeside 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 til næste år i uge 2.
Deadline: 4. december 2017.
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte) er velkomne.

Læs i næste nummer
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• den 15.-26. og 29. september
• den 7. 13. 21.-22. 27. oktober
• den 4. 10.-12. 18. 24 november
• den 2. 8.-10. 16. 22. 26.-28. december
• den 5. 13. 19. 27. januar 2018
I ovennævnte perioder henvises til
sognepræst Bettina R, Tonnesen i Nørlem.

Graver
Træffes på tlf. 2041 6294 eller
mail kirkegaard@hht.nu
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Sognenyt – det sker …



www.hht.nu

På tur med Kirken 2017
Onsdag den 13. september kl. 9.30.
Arbejdet i Klosterheden og tur ved Nissum Fjord.
Dagen begynder med andagt i Hygum Kirke ved sognepræst Iben Tolstrup.
Derefter kommer en bus og undervejs samler vi naturvejleder Karsten Lund Jensen op. Karsten har mere end 25 års
erfaring i skoven, og han vil fortælle om arbejdet i skoven
og forandringerne i skovbruget.
Omkring kl. 12/12.30 er der bestilt mad til os på Råsted
Golfcafè. Der betales 100 kr. for maden, drikkevarerne er
som sædvanlig efter eget ønske og egen regning og betales
særskilt.
Efter et godt måltid mad kører vi videre. Der vil måske blive
tid til en hurtig middagslur i bussen. Vi kører mod Nissum
Fjord, hvor Jytte Pårup møder os kl. 14 ca. Jytte har i mange år
arbejdet for at naturen og kulturen omkring Nissum Fjord er
tilgængelig, og hun vil fortælle om sin tilknytning til egnen.
Begge dagens fortællere
vil bruge bussens mikrofon, så vi alle kan høre, og
fra bussen har vi et godt
overblik. Så alle kan være
med, uanset hvor godt man
er til bens.
Engang i løbet af eftermiddagen vil arbejdsgruppen give den medbragte
eftermiddagskaffe med lidt
brød til.
Vi er tilbage ved Hygum Kirke kl. 16.30/17.00.
På tur med Kirken er en dag, hvor der er god tid til at snakke med hinanden og til at høre nyt om vor
egn. Glæd Jer blot til at møde dagens fortællere!
Alle er meget velkomne, også fraflyttede fra sognene.
Tilmelding inden torsdag den 7. september til Lise Thomsen 30 32 41 27 eller på mail: lise.thomsen@hygum-lemvig.dk
Med venlig hilsen og på gensyn fra arbejdsgruppen
Alice Lorentzen, Jens Husted Nielsen, Lise Thomsen
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Spillemandsmessen
I forbindelse med HØSTGUDSTJENESTE i Tørring Kirke opføres den folkelige spillemandsmesse
søndag d. 15. oktober kl. 19.00.
Spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner, og med musik af Ivar Damgaard og Michael Sommer. Det er enkelt iørefaldende stykker, med tekster om natur og troen i en fin blanding af tekst og
ren spillemandsmusik.
Vi har igen de kendte og dygtige musikere fra sidste gang med os, og sangpartiet synges af vores
lokale kirkesanger Thomas Vejbæk og sanger og folkeskolelærer, Gitte Schmidt.
Vi skal have samlet et godt folkeligt kor af sangglade lokale folk. Så er du glad for at synge, og kan
være med til at øve tre gange og en søndag eftermiddag i oktober måned, er du velkommen.
Vi øver
Onsdag d. 4 oktober kl. 18.30 til 20.00 i Tørring Kirke
Tirsdag d. 10. oktober kl.18.30 til 20.00 i Tørring Kirke
Lørdag d. 14. Oktober kl. 10 til 12.00 i Tørring Kirke
Søndag d. 15. Oktober kl. 16.00 til 18.00 i Tørring kirke
(med orkester og sangere)
Der er en indspillet cd med musikken og sangene,
og den kan bruges som supplement til øvningen.
Tilmeldelse til organisten på:
Lone.Leuchtmann@gmail.com

Organist
Organist Lone Leuchtmann træffes på e-mail:
lone.organist@gmail.com

Babysalmesang og Salmer & Sanser
Babysalmesang og Salmer & Sanser starter op igen
Babysalmesang: For babyer fra 0 til 12 måneder
Salmer & Sanser: For børn mellem 1 og 3 år
Vi starter 3. oktober og ni tirsdage frem med begge hold.
Babysalmesang: Kl. 10 til 11.30 i Houe Kirke
Salmer og Sanser: kl. 16.30 til 17.30 i Houe Kirke
Vi glæder os til at lege, danse, lære kernesalmer og bruge vores sanser sammen med dig og dit
barn.
Kom og lær nye sange og salmer sammen med andre lokale forældre i dit nærområde.
Kirkens rum bliver trygt og kendt for dit barn.
Kirken er varmet op, og stearinlysene tændt.
Vi bruger orglet, e-piano, vores stemmer, klokkespil, vifter og rytmeinstrumenter.
Gør noget godt for dig selv og dit barn. Tilmeld dig hos organist, Lone Leuchtmann, mobil
61654168 – og informer gerne dit lokale netværk.
Hilsen Elin fra Tante Andante og organist Lone Leuchtmann
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Provstinyt – det sker 

www.lemvigprovsti.dk

Danmission-stævne
for Holstebro og Lemvig distrikter holdes
i Holstebro Sognehus, Kirkestræde 9, Holstebro
Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 13.30 - 16.30.
Program:
Kl. 13.30: Velkomst v/ Helga Hedevang.
Kl. 13.45: Indledning v/pastor Erik Ladegaard.
Kl. 14.00: Seniorvolontører Ida og Niels Grymer, Hou fortæller om oplevelser på
Madagaskar i 2015, hvor de underviste
kvinder og præster.

Kl. 14.40: Kaffe. Indsamling. U-landsboden er åben.
Kl. 15.40: Ida og Niels Grymer fortæller videre.
Kl. 16.15: Afslutning.
Alle er velkomne.
Salmebogen benyttes.
Kaffe og mødeafgift 50 kr.



Hvor fejrer Lemvig Provsti Reformationen?
I Rom naturligvis.
Derfor indbyder Provstiet til reformationsgudstjeneste
I Rom Kirke Torsdag den 26.10.2017 kl. 19.00.
Gudstjenestens liturgi og prædiken varetages
af Henning Bjerg Mikkelsen og Bettina Reese
Tonnesen. Musikken er lagt i hænderne på Søren

Christensen og Christian Risgaard på orgel og
violin. Endvidere vil I møde Nørlem Kirkes Voksen
kor under ledelse af Lisbeth Simonsen, der også
vil understøtte salmesangen.
En enestående mulighed for endnu en lokal flot
fejring af 500 året for Reformationen.



Kirkehøjskolen Lemvig provsti 2017
Mandag den 9. oktober
i Biohuset i Lemvig
Vi ser Erik Tills film om Dietrich Bonhoeffer inden filmen en kort introduktion til Bonhoffer
og filmen.
Onsdag den 1. november
i Vandborg Kirken
”Om Bonhoeffer” en aften ved sognepræst Leo
Toftgaard, Nørre Nissum, har arbejdet med den
tyske præst og modstandsmand Dietrich liv og
teologi.
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Aftenerne begynder kl. 19.30.
Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.
Undervejs er menighedsrådene værter ved en
kop kaffe/te.
Udvalget for Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti
Karsten Christensen, Harboøre, Hans Nørkjær,
Lemvig og Birgitte Krøyer, Lemvig

LUTHER OG REFORMATIONEN
21. september
Luthers menneskesyn – mellem syndspessimisme og humanisme.
Lemvig Gymnasium k. 19:30. Der er gratis entré.
Forelæser: Eberhard Harbsmeier, tidligere rektor for Teologisk Pædagogisk
Center i Løgumkloster.
Humanisme og kristendom ses i dag ofte som modsætninger. Sådan var
det ikke i reformationstiden. Humanismen – med Erasmus fra Rotterdam
som sin tids førende autoritet – gav faktisk allerede før Luther væsentlige
impulser til reformationen, og alliancen mellem humanisme og reformation viste sig at være meget slagkraftig – til trods for de modsætninger, som
også var der. Harbsmeier vil også give et nutidigt perspektiv på forholdet
mellem humanisme og kristendom.
28. september
www. Wittenberg World Wide. Luther – og hvad der siden hændte
Lemvig Gymnasium k. 19:30. Der er gratis entré.
Forelæser: Viggo Mortensen, tidligere professor i teologi, Aarhus Universitet.
Er der noget, der gør danskerne stolte over at være lutheranere? Den
lutherske reformation begynder i en universitetsprofessors og munks
ængstede samvittighed. Ud af en protest vokser en række nye kirker, der
afgørende præger også den politiske udvikling i Europa. Nu lever vi i en
global og multireligiøs virkelighed. Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke? Og hvad betyder det lutherske for os i
Danmark?
5. novemver 2017
Luthers salmer - Luthers biografi i lyset af hans salmer
Arrangør: Lemvig Folkeuniversitet, Kulturcenter Tuskær
Kulturcenter Tuskær, Tuskærvej 9, 7620 Lemvig kl. 16:00 - 18:00
Tilmelding til Lars Ebbensgaard, E-mail: lavrist@icloud.com
Vi sætter fokus på Luthers salmer og Luthers liv. Der læses tekster fra Luthers biografi:
Den første af de 95 teser, hans tilbageblik fra 1545 til kampen om den nådige Gud, talen
fra rigsdagen i Worms, brevet til kurfyrsten fra Wartburg, et brev til Spalatin om dennes
bryllup, fra et kristen menneskes frihed, Luthers sidste optagelse og breve til Katharina
von Bora. Dertil en moderne musikalsk bearbejdelse af Luthers kernesalmer af komponisten René Mense for cello ved cellisten Christina Meissner.
Forelæser: Eberhard Harbsmeier, tidligere rektor for Teologisk Pædagogisk Center i
Løgumkloster
Der er gratis entre til de tre foredrag, som arrangeres i forbindelse med 500-året for Reformationen i et samarbejde
mellem Folkeuniversitet i Lemvig og Lemvig Provsti. De er blevet til med støtte fra A. P. Møller Fonden.
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Børnekoret

Sorggrupper
for efterladte

Provstiets børnekor øver på Klinkby skole tirsdage
14.00 - 14.55

- et tilbud om samtale med andre i
samme situation.
Nyt hold begynder den 21. september
kl. 14-16 i sognehuset i Bøvling
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.

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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13-06-2013 12:22:44

Lokalarkivet v. Ib Noe
Jernkorset på Hygum Kirkegaard.
Ved kirkens nordside, tæt op ad muren, er placeret et kors, så det hellige vanddryp fra kirkens tag
kan velsigne den begravede der, Villads Nielsen, og stå ham bi, når han stilledes for den almægtige
Gud.
Villads var født i Gettrup på Thyholm 1824 som søn af en skipper og gaardmand, og fik lærereksamen fra Snedsted, hvorefter han blev hjælpelærer i bl.a. Vandborg sogn hos den gamle lærer Braa.
Pastor Jespersen forsikrer i en senere udtalelse, at han ” var en dygtig og samvittighedsfuld lærer, i
høj grad afholdt af beboerne, som kjendte ham som et godmodigt, ærligt og retsindigt Menneske.”
Men det gik over! En søndag i 1855 træffer vi ham på Vraa kro, som just ikke var en dydens tempel.
Her blev der flittig drukket og spillet kort til ud på morgenstunden, da handelsmanden Borre var
faldet i dyb søvn. Villads stjal da tegnebogen af den sovendes lomme, og så forsvandt han. Det kom
der en sag ud af. Han blev idømt 3 gange 5 døgn på ”Vand og Brød” i arresten og samtidig suspenderet som lærer.
I Vandborg huskede man ham, og efter udstået straf blev han atter substitut i sognet efter beboernes
ønske. Det redningstov misbrugte Villads også, idet han besvangrede Pede Chr. Brændgaards datter.
De ville have været gift, men
det tillod Brændgaardmanden
ikke, og nu var Villads færdig
i folkeskolen. Han prøvede at
klare sig med job på fri- og
privatskoler, men det ville ikke
ret gå, for spiritussen blev hans
herre.
1870 blev han da privat
landpost i Hygum, hvor han
henslæbte de næste 12 år med
bopæl i Nygaardhus, indtil han
med kirkebogens ord ” Druknede en mørk og tåget aften i en
Mergelgrav.”
Ved forhøret over hans bortgang, erklærede hygumboerne, at han var noget tvær og
temmelig forfalden.
En broder kom til sognet og
arrangerede begravelsen.

”Her hviler Villas Nielsen,
f. 10.08.1824 - d. 18.01.1882.”
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Klinkby FDF

v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge
(0. – 2. kl.)

(3.kl. - 4. kl.)

Pilte

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

Onsdag d. 20. sept.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 27. sept

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

SEPTEMBER

OKTOBER
Onsdag d. 4. okt.

kl. 17.00-19.00 Kredsaften

Fredag d. 6.
– søndag d. 8. okt.
Onsdag d. 11. okt.

JMV og efterårs hike
kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

Lørdag d. 14.
- lørdag d. 21. okt.

Efterårskursuser for
seniorvæbner og seniorer

Onsdag d. 18. okt.
Onsdag d. 25. okt.

Efterårsferie
kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

kl. 17-14

Fredag d. 27.
– lørdag d. 28. okt.
Lørdag d. 28. okt.

kl. 18.45-20.15

Bål og Ballade på
Hardsyssel efterskole

kl. 10-14

BØF på Hardsyssel
efterskole

Søndag d. 29. okt.

kl. 10.30 BUSK i Hove kirke

NOVEMBER
Onsdag d. 1. nov.

kl. 17.00-18.30

Ingen møde pga. lejr

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 8. nov.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 15. nov.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 22. nov.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 29. nov.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

DECEMBER

December måned fri

Lørdag d. 2. dec.

Juletræssalg

Søndag d. 3. dec.

1. søndag i advents gudstjeneste kl. 10.30 Hove Kirke

JANUAR 2018
Onsdag d. 3. jan.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 10. jan.

kl. 17.00-18.30

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15
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Bibelkredsen v. Jens Peter Dam m.fl.
Høstfest, onsdag den 20. september kl.18.00
Hos Klara og Jens Peter Dam, Klostervej 13
Bibeltime, onsdag den 11. oktober kl.19.30
Hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19
Oktobermøder:
• onsdag den 25. oktober kl.19.30 i Lemvig
missionshus – Klippen
• torsdag den 26. oktober kl.19.30 i Humlum
Sognegård
• fredag den 27. oktober kl.19.30 i Lomborg
missionshus

Indre Mission v. Bodil
Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 29. september kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne Christensen, Ringkøbing
Sang & guitarspil v. Bjarne
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 27. oktober kl.19.30
Taler: Forkynder Erik Trans, Herning
Sang & guitarspil v. Erik
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 24. november kl.19.30
Taler: Forkynder Harry Harregaard, Roslev
Sang & guitarspil v. Harry og Gerda
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 19. januar 2018 kl.19.30
Taler: Forkynder Hans Iversen, Sahl

Bibeltime, onsdag den8. november kl.19.30
Hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm,
Engbjergvej 87
Adventsmøde, onsdag den 22. november
kl.19.30
Hos Birthe og Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42
Bibeltime, onsdag den 6. december kl.19.30
Hos Mie og Niels-Jørgen Nielsen, Knakkervej 33

Klinkby bo- og dagcenter
En gang om måneden er der gudstjeneste i
spisestuen på Klinkby Bo- og Dagcenter og 3
gange om året er der gudstjeneste i Houe Kirke.
Alle gudstjenesterne er tilrettelagt med særlig
hensyn til demente. Pårørende, venner og familie
er meget velkomne!
Onsdag den 27. september kl.10.30
v. Margrethe Bendtsen
Onsdag den 4. oktober kl.11.00
høst-gudstjeneste i Houe kirke v. Iben Tolstrup
Onsdag den 25. oktober kl.10.30
v. Margrethe Bendtsen
Onsdag den 29. november kl.14.00 Adventshygge
v. Margrethe Bendtsen, Hans Nørkjær
og Iben Tolstrup!
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14. s.e.trin.

17. september

15. s.e.trin.

24. september

16. s.e.trin.

1. oktober

Onsdag d.

4. oktober

17. s.e.trin.

8. oktober

18. s.e.trin.

15. oktober

19. s.e.trin.

22. oktober

20. s.e.trin.

29. oktober

Allehelgen

5. november

22. s.e.trin.

12. november

23. s.e.trin.

19. november

Hove Kirke

Hygum Kirke

Tørring Kirke
10.30*

10.30*
14.00 HØST – BØRNE

10.30

OG FAMILIEGUSTJENESTE

11.00 HØST
– DEMENSGUDSTJENESTE

10.30 HØSTGUDSTJENESTE M. OFFERGANG

9.00

19.00
SPILLEMANDSMESSE

10.30*
10.30 BUSK
19.00

16.00

17.30

MINDEGUDSTJENESTE

MINDEGUDSTJENESTE

MINDEGUDSTJENESTE

10.30*
9.00

S.s.i kirkeåret 26. november

10.30

16.00

10.30

1.s.i advent

3. december

2.s.i advent

10. december

3.s.i advent

17. december

Onsdag d.

20. december

10.00 Julemusen Julle
11.00 Demens
12.30 Krybbespil

Juleaften

24. december

16.00

14.00

Juledag

25. december

10.30

8.00

2. juledag

26. december

Julesøndag

31. december

Nytårsdag

1. januar 2018

1.s.e.H3K

7. januar 2018

2.s.e.H3K

14. januar 2018

FDF MEDVIRKER

10.30*
10.30

16.00
LYS & LUCIA

15.00

10.30*
9.00
14.00
10.30

9.00
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

GRAFISK TRYK LEMVIG

Gudstjeneste

