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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Januar – April 
2018

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Simon Grotrian 2006



Klumme v. .......... .... ........ 

Min kære ven
”En lille engel jeg dig sender med kjortel hvid og kappe grøn.

Min vintergæk og sommernar til påske du skal blive.
Digtet i Ribe og skrevet i Rom – gæt så, hvorfra brevet kom."

Digtet ’Guds nåde er en vintergæk’ er også en salme. Vi synger den 
i kirken i perioden mellem fastelavn og påske (nr. 826 i salmebogen: 
100 salmer). Simon Grotrian er kendt for sin eksplosiv billeddannel-
se, som når han f.eks. sammenligner Guds nåde med en vintergæk. 
Vintergækken er en forårsbebuder, men den betyder ikke altid, at 
vinteren er omme. Det meste af året, ser man ingen vintergækker. 
Den lille fine blomst ligner den smukkeste dåbskjole eller måske en 
engel. Det er på denne tid af året, man skal begynde at holde øje 
med dem, for de er der, ligesom Guds nåde, og pludselig en dag, 
dukker den op. Har man først fået øje på den, kan man ikke undgå 
at se den – et sikkert tegn på at der findes en mægtig livgivende 
kraft, som er stærkere end mørket og kulden. 

Når vintergækkerne titter frem af sneen - og det gør de nu - er det, 
ifølge en ældgammel skik, tid at sende en hilsen til én, man holder 
af.  Ifølge traditionen er gækkebreve altid anonyme, men det er 
tilladt at hjælpe modtageren lidt på vej med at skrive sit navn med 
prikker. Kort sagt: Vi er de anonyme afsendere af Guds nåde. Guds 
nåde er der altid, men der er også vore hænder, som giver den vide-
re til mennesker i denne verden. 

Der findes ingen regler for, hvornår man skal have gættet gække-
brevets afsender, men der er tradition for, at det skal være inden 
Palmesøndag, hvor påsken officielt begynder. 

Kirkelige 
handlinger 

Viede & Velsignede
Emma Dalsgaard Madsen & 
Jesper Trillingsgaard
Gift den 28. oktober 2017  
i Hygum Kirke af sognepræst 
Iben Tolstrup.
 

Døbte & Fremviste
Louise Gliese Sørensen
Døbt den 17. september 2017 
i Tørring Kirke af sognepræst 
Bettina R. Tonnesen.

David Kjeldager Suikkanen
Døbt den 22. oktober 2017  
i Tørring Kirke af sognepræst 
Bettina R. Tonnesen.

Mads Trillingsgaard
Døbt den 28. oktober 2017  
i Hygum Kirke af sognepræst 
Iben Tolstrup.

 

Døde & Begravede
Arne Svenstrup Jespersen,
Død den 12. september 2017
Bisat den 15. september fra 
Thyborøn kirke sf sognepræst 
Jim Sander.

Find Kristian Lilleøre,
Død den 30. september 2017
Bisat den 6. oktober 2017 fra 
Houe kirke af sognepræst Kim 
Jon Eriksen.
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Den 28. november 2017 konstituerede menighedsrådet sig således
• Formand Anders Mejdahl
• Næstformand Jens Husted
• Sekretær Mette Andersen
• Kasserer Mia Mikkelsen
• Kontaktperson Poul Simonsen
• Kirkeværger Christian Mollerup,  

Inge Marie Andersen og Jens Husted

Næste menighedsrådsmøde afholdes i menig-
hedslokalet kl.19.00 den 16. januar 2018.
Efterfølgende menighedsrådsmøder annonceres 
på hjemmesiden www.hht.nu
Menighedsrådsmødet 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

Vidste du …
at præsten hvert år, i forbindelse med menighedsmødet, gør status over året der gik i tal. Det korte af 
det lange er at Houe, Hygum og Tørring kirker til sammen var i brug over 150 gange i 2017. Der bor godt 
1000 mennesker i vore tre sogne, og tilsammen har der været over 4000 mennesker inde i kirkerne for på 
en eller anden måde bare at være sammen.  Der foregår meget forskelligt i vore kirker og der er mange 
grunde til at folk går i kirke, nogle kommer på søn- og helligdage andre på hverdage. Uanset hvad, har 
vi det til fælles, at vi kommer for at være sam-
men med Gud og hinanden, både i glæder og 
i sorger, til hverdag og fest. Tallene taler deres 
tydelig sprog.

Nyt fra menighedsrådet 

Høst- og Demensgudstjeneste  
i Houe kirke d. 4. oktober 2017
En dejlig onsdag formiddag var der Høst- og De-
mensgudstjeneste i Houe kirke.
Beboere fra Klinkby Bo og Dagcenter deltog og de 
kom kørende med bus helt op til kirkedøren. 
Her var mange frivillige mødt op for at hjælpe til 
med at komme ud af bussen og ind i kirken.
I kirken var der pyntet flot op med halmballer, 
korn- akse og blomster. Det var et meget flot syn.

Selve Gudstjenesten bestod af få ord, men mange 
salmer, som blev omdelt.
De mange sanseindtryk vækkede minder, så de de-
mente pludselig kunne synge med på salmerne og 
huske fadervor. Gudstjenesten sluttede af med al-
tergang, hvor de fleste beboere med lidt hjælp del-
tog. Det var en fornøjelse at overvære Høstgudstje-
nesten. Og som en´ udtrykte det, da han satte sig 
ned. ”Det var godt med et glas vin”.

Bente Haagensen

Læs i næste nummer
• Præstens tur til Tanzania
• Resultatet af sogneindsamlingen
• den 22. april 2018: Aften- og musikgudstjeneste
• den 27. og 29. april 2018: Konfirmationer
• den 21. maj 2018: Friluftsgudstjeneste
• den 3. juni 2018: Aften- & musikgudstjeneste

STOR TAK!
Årets høstoffer blev på 10.241,79 kr. 

Følgende er blevet betænkt: 
Møltrup optagelseshjem: www.moltrup.dk 
Nicolajtjenesten: www.sctnicolaitjenesten.dk
Kirkens Korshær: www.kirkenskorshaer.dk
KFUM’s soldatermission: www.kfums-soldater-
mission.dk
Mission blandt hjemløse: www.weshelter.dk

Blå kors: www.blaakors.dk
Frelsens Hær: www.frelsenshaer.dk
Børn i sorg: www.bornungesorg.dk
Kolonien Filadelfia: www.filadelfia.dk
Hospice forum: www.hospiceforum.dk
Aktivitetshuset i Lemvig
Den Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT)

Høstofferudvalget v/ Bente Haagensen,  
Hanne Trillingsgaard og Mia Mikkelsen

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

Lad os gå det ny år imøde med en masse sang i 
Tørring Kirke til MUSIKGUDSTJESTE søndag af-
ten den 28. januar klokken 19.00. Det rytmiske 
kor, Connexion, synger for og med på udvalg-
te salmer, og vi lover at lade stemmerne fylder 
alle hjørner i kirkens rum. Musikgudstjeneste 
er TID til enkelthed, læsninger, refleksion, og 
sang. Connexion har eksisteret i ti år og består 
af rutinerede sangere fra lokalområdet under 
ledelse af Lone Leuchtmann.

Musikhilsner Lone Leuchtmann 
Organist ved kirkerne i Hygum, Hove og Tørring
 

Konfirmanddag i Viborg 
Tirsdag den 30. januar 2018 skal alle konfirmanderne fra Christinelystskolen på en heldagsudflugt til 
Viborg, hvor vi skal være sammen med en masse andre konfirmander fra Viborg Stift. Blandt andet 
skal vi deltage i en store gudstjeneste i Viborg domkirke, hvor biskop Henrik Stubkjær også vil være.

Sognepræst Iben Tolstrup 
 

Fastelavnsfest 
Søndag den 11. februar afholder Klinkby borgerforening  
tøndeslagning I Alt-I- Et huset kl. 15.00
Der startes med gudstjeneste i Alt-I-Et kl. 14.00.  
Derefter er der tøndeslagning.
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag, med kaffe, 
saftevand og fastelavnsboller.

Bente Haagensen
 

VerdensMusikMesse den 11. marts kommer Lemvig Gospel Kor. Det bliver en gospelgudstjeneste 
klokken 10.30 i Tørring Kirke. Gospelkoret synger for på fællessangen,  og vi skal lytte til nye inspi-
rerende gospelsange og en nærværende solo fra korleder Lydiah Wairimu under nadver. James Kho-
anyana, som er født i Sydafrika, er korets fantastiske pianist og ledsager sangene. Lemvig Gospelkor 
startede i 2005, og har deltage aktivt i mange koncerter og gospelgudstjenester i vores lokalområde. 
Det bliver en festlig gospelgudstjeneste for hele familie - og helt gratis...

Organist Lone Leuchtmann
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Manirakiza på 28 år har boet i 
Kakumalejren siden flugten fra 
Burundi for seks år siden. ”Med 
den vertikale have kan jeg give 
mine tre børn grøntsager, og 
jeg kan sælge af dem og købe 
salt, sæbe, olie og løg.”
Fotograf: Mathilde Berg Utzon.

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Hove, Hygum og Tørring sogne i 
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber igen i år 
at få så mange frivillige ud at banke på dørene, så alle sognets borgere 
får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.  
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, 
når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, 
kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de 
svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kap-
løbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst. 
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor ud-
valgte flygtninge, flest kvinder, i Kakumalejren i Kenya lærer at op-
drætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme at avle 
og langt mindre ressourcekrævende end traditionelle former for kød-
produktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse 
og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet næringsrige 
kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver 
på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store 
sække med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer. 
Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køk-
kenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende 
mad til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til 
selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte involverede og læ-
rer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste. 
Sæt allerede nu kryds ved 11. marts
Vi begynder med Gospel gudstjeneste i Tørring kirke kl. 10.30. Her-
efter fordeler vi indsamlingsruterne på aktivitetstorvet, hvor du også 
efterfølgende har mulighed for at få lidt at varme dig på. Har du lyst 
til at give en hånd med, er du velkommen til at sende en mail til ind-
samlingsleder Lone Nørrum på 
ln@nissum.dk eller på 60 66 63 
74. Endelig er det også en mu-
lighed at dukke op på dagen. 

Og husk - det er dansk at dele 
- vi ses! 

Lone Nørrum

I et nyt projekt i Kakumalejren i 
Kenya dyrker flygtninge grønt-
sager på højkant i store sække. 

Det kan firedoble høsten og 
kræver meget mindre vand.  

Fotograf: Mathilde Berg Utzon
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Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup 
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk

Træffes ikke mandag, samt
• den 4-5. og 13.- 20. januar 2018
• den 2. og 17.- 28. februar 2018
• den 1.- 21. samt  

24. og 27. marts 2018
• den 13.-15. april 2018  

I ovennævnte perioder henvises til  
sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

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 i uge 15. 
Deadline: 22. marts 2018
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte) er velkomne.

9 måneder før juleaften, får Jesu mor, Maria, besøg af englen Gabriel, som fortæller hende at hun skal 
være mor til Guds egen søn. Det er en smuk gammel tradition at fejre Maria bebudelse, og det gør 
vi ved en klassisk 'vesper' søndag den 18. marts, hvor vi får besøg af Provstiets Børnekor under ledelse 
af Sisse Skovbakke kl.14.00 i Hygum kirke.   
 

Konfirmanddag
De sidste mange år har de fleste af sognenes konfirmander gået i 7.klasse inde på Christinelystsko-
len. Konfirmanderne går som hovedregel stadig til præst, der hvor de skal konfirmeres. Der er i alt 6 
præster, som har konfirmander fra Christinelystskolen. Det give mange nye spændende muligheder 
og udfordringer for præsterne. Konfirmanddagen den 22. marts er bare et af resultaterne, der kalder 
på nytænkning. Formen er under forandring – for tiden er der 12 som går til præst i Houe, Hygum og 
Tørring, det giver f.eks. god mulighed for at snakke sammen, tage på udflugter og hygge sig med alt 
det man kender så godt.

Sognepræst Iben Tolstrup
 

Onsdag den 28. marts 2018 er der påskegudstjeneste tilrettelagt for brugere og beboere på Klinkby 
Bo- og Dagcenter. Da vi holdt høstgudstjeneste for demente i oktober måned, fik vi besøg af en journa-
list fra Menighedsrådenes blad. Vi kalder nogle gange gudstjenesterne for demente for øjeblikkets 
gudstjeneste, for det tager kun et øjeblik, både rent bogstaveligt, men også i overført betydning, er 
det øjeblikket der virkelig betyder noget, samværet og fællesskabet mellem dem, der giver hjælp og 
dem, der behøver hjælp. Her giver det mening at puste liv i det gammelt udtryk om at man også har 
et ’kirkegængerembede’ der skal passes – for i denne situation er det tydeligt, at man ikke kommer 
for sin egen skyld, men for de andres. Jeg håber at mange vil finde vej til den næste gudstjeneste for 
demente, for vi har altid brug for en hjælpende hånd. 
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Her kommer et lille uddrag af hvad Jan Kjær skrev i Menighedsrådenes blad nr. 9 2017: 
– Vi holdt den første gudstjeneste for et år siden. Det er nogle andre deltagere, end vi er vant til, men 
det er tydeligt, at de hver gang nyder at komme i kirken og får noget ud af det, siger præsten.

Det kommunale plejehjem sørger for transporten og sender personale med. Det er et stort arbejde, 
som bliver prioriteret, fordi det er meget givende for plejehjemmets beboere. De ældre får noget helt 
særligt ud af at komme i kirke. En af hjælperne fra kirken er Poul Simonsen, kontaktperson i menig-
hedsrådet.
– Vi er en 10-15 stykker fra menigheden, som dukker op til de her arrangementer, fordi det skal være 
som at komme til en almindelig gudstjeneste. Der skal være nogen til at synge salmerne og give de 
ældre fornemmelsen af, at de er velkomne. Gudstjenesten for demente i kirken er noget helt
særligt.
– Det handler især om, at kirkerummet er en sanserig oplevelse. Orglet, der bruser, kirkens akustik og 
knæfaldet ved alteret. Fra salmebogen vælges de mest kendte sange for at sikre, at så mange som
muligt kan være med.

Samarbejdet med kommunen er uformelt, det aftales fra gang til gang, hvornår næste arrangement 
skal være. 
– Der er meget utryghed forbundet med at være dement. Men kommunens folk fortæller, at når de 
ældre kommer ud af kirken og skal hjem, er de mere sikre og mere trygge, end før de kom. Sygdommen 
gør desværre, at tilstanden ikke varer ved, men for en kort stund har de haft en god og
tryg oplevelse, siger præsten.
 

Lørdag den 7. april 2018 skal konfirmanderne i Lemvig provsti ud på en lang gåtur på 12 km. Livsvan-
dringen er arrangeret af Forum for Unge og Kirke. Turen begynder i Tørring kirke, hvorfra man kan se 
over til Nørlem kirke, hvor Livsvandringen ender. Hvilken vej vi skal gå, kan man ikke sige på forhånd. 
Sådan er det jo også med livet, vi ved ikke hvordan det kommer til at forme sig, men som kristne har 
vi en forventning om at det ender godt – i dette tilfælde er målet Nørlem kirke. Livsvandringen ind-
går som en del af konfirmandforberedelsen, så konfirmanderne i Houe, Hygum og Tørring sogne har 
mødepligt. Livsvandringen giver mulighed for at samles, præster, menigheder og konfirmander til en 
dejlig og meningsfyldt dag, med plads til eftertænksomhed, nærvær og udfordringer, hvor konfirman-
derne får anledning til at gå sig til erkendelse, mens de tænke over nogle af livets store spørgsmål 

’med fødderne’. Turen er arrangeret sådan at alle kan 
være med.

På vegne af Forum for Unge og Kirke 
Ungdomspræsten i Lemvig provsti.

Babysalmesang
Babysalmesang starter op igen tirsdag den 6. februar 
i Houe Kirke klokken 10.00. Babysalmesang er ni 
tirsdag formiddage med kernesalmer, lege, snakke, 
danse, orgelklang og en masse nærvær. Flere babyer 
fra sidste hold fortsætter, men nye babyer er meget 
velkomne til at deltage. På ni formiddage lærer vi 
kirkens rum og hinanden at kende. 
Tiden vi deler, sammen med andre lokale nybagte 
forældre omkring musikken og salmerne, er guld værd.
Meld til på mail: Lone.Organist@gmail.com eller SMS 
på 61654168

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

Børnekoret
Kontaktoplysninger
Korleder, Sisse Skovbakke:
E-mail: Sisse.skovbakke@gmail.com
Telefon: 40 48 26 20

Sorggrupper 
for efterladte

- 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

Billedaften på Arkivet
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 viser vi nye billeder, hvortil alle interesserede er velkomne. 
Arkivet har åbent hver onsdag kl. 14-17 – du finder arkivet på Klinkby Bo- og dagcenter.

Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.dk

Provstiudvalget  
pr. 1. november 2017
FORMAND: Ole Rasmussen, provst 
NÆSTFORMAND: Niels N. Stidsen
Jens-Kristian S. Byskov
Kaj Gøtzsche
Jens Bjerg Olesen
Ebbe Ravn Sørensen
Grete Bækgaard Thomsen
Sognepræst Bettina Reese Tonnesen

Kirkehøjskolen Lemvig provsti 2018 
Tirsdag den 6. februar i Bøvling Valgmenigheds Kirke
”Luther og det udmattede selv” ved højskolelærer og cand.
theol Christian Hjortkjær, 

Onsdag den 7. marts i Den katolske Kirke i Lemvig
De fleste kender bygningen som ligger overfor Lemvig Syge-
hus: Den katolske kirke. Men hvad er den katolske kirkes hi-
storie i Lemvig, det vil vi blive klogere på, når Kirkehøjskolen 
gæster den katolske kirke i Lemvig.

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 Bir-
gitte Krøyer, Lemvig
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Lokalarkivet v. Ib Noe 

Hos Hove Bager har næsten alle skolebørn i Klinkby Skole trådt deres barnesko, når der skulle hentes 
søde sager. Det gamle hus med butikken var forhen stuehuset til gården Sønder Kirkeby, som 1863 blev 
købt af Kristen Pedersen i Over Kirkeby og tillagt denne gård. I stedet blev udstykket ca. 12 tønder land til 
enken Maren, som der byggede Nejrupvej 21 ( Erling Grøngaard ). Udhusene til Sønder Kirkeby var den-
gang beliggende, hvor nu Åbo ligger. De blev efterhånden nedrevet mens stuehuset blev anvendt som 
bageri. I 1905 mageskiftede bageren med Janus Dubgaard, som havde en lille gård ved navn Klinkby. 
Denne ejendom blev 1916 tilkøbt Toelberg og er nu ude af vor historie. Janus var blevet ansat som den 
første uddeler ved den nye brugsforening i Klinkby 1900, men virkede kun 2 år. Så blev han ”gået”, fordi 
han efter bestyrelsens opfattelse var for rundhåndet med at give kredit. Han købte så gård, men fra 1905-

44 var han bagermester i Hove. Han 
blev 1905 gift med Else Munk Særkjær 
fra Løgbjerg. Deres søn Hans Dubgaard 
overtog 1944. Han blev 1948 gift med 
sin husbestyrerinde Anna Iversen  fra 
Ovtrup på Mors. De havde børnene 
Else, Lisbeth og Jan. Hans døde 1999 
og derefter blev huset solgt til Niels 
Eriks Sørensen 2001.

ENSOM    KED AF DET    DEPRIMERET    
GLAD    SYG    BANGE    BEKYMRET

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

Telefontid 20.00-02.00

En at tale med ...
70 120 110

vi
nd

um
.d

k

Unavngivet 1   1 13-06-2013   12:22:44

Anna og Hans Dubgaard i  
bageriet på Nejrupvej 7 ca. 1968.
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Klinkby FDF v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge 
(0. – 2. kl.) 

Pilte  
(3.kl. - 4. kl.) 

Væbner  
(5. kl.– 6. kl.)

Senior væbner  
(7.kl.-8. kl.) 

Senior (9. kl.)

JANUAR

Onsdag d. 3. jan. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 10. jan. kl. 16.45-18.15
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad

Onsdag d. 17. jan. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 24. jan. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Fredag d. 26
- søndag d. 28. jan.

Lederskole på Hardsyssel efterskole

Onsdag d. 31. jan. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

FEBRUAR

Onsdag d. 7. feb. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Mandag d. 12. feb. kl. 10-14 Vinterferie akt. i Alt i Et huset

Onsdag d. 14. feb. Vinterferie

Onsdag d. 21. feb. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 28. feb. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

MARTS

Onsdag d. 7. mar. kl. 17.00-19.00 Generalforsamling

Torsdag d. 8. mar. kl. 19-21 Sing in Hardsyssel efterskole

Lørdag d. 10 mar. kl. 06.00-16.00 Hotspot

Søndag d. 11. mar. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp

Onsdag d. 14. mar. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 21. mar. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 28. mar. Påskeferie

Onsdag d. 28. mar.
- mandag d. 2. apr.

Påskekurser på Sletten 
eller Vork

APRIL

Onsdag d. 4. apr. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Onsdag d. 11. apr. kl. 16.45-18.15
kl. 18.45-20.15

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15

Kirkeblad
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Indre Mission v. Bodil 
Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 19. januar 2018 kl.19.30 
Taler: Forkynder Hans Iversen, Sahl 

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 16. februar 2018 kl.19.30 
Taler: Missionær Simon Overgaard Pedersen, 
Holstebro

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 16. marts 2018 kl.19.30 
Taler: Fritidsforkynder Tage Grønkjær, Klitmøller

Familiemøde i Houe Missionshus 
Fredag den 13. april 2018 kl.19.30 
Taler: Fritidsforkynder Børge Bækgård Pedersen, 
Herning

Klinkby bo- og dagcenter 
En gang om måneden er der gudstjeneste i spise-
stuen på Klinkby Bo- og Dagcenter og 3 gange om 
året er der gudstjeneste i Houe Kirke. Alle guds-
tjenesterne er tilrettelagt med særlig hensyn til 
demente. Pårørende, venner og familie er meget 
velkomne!

Onsdag den 31. januar kl.10.30 v. Iben Tolstrup

Onsdag den 28. februar kl.10.30 v. Margrethe 
Bendtsen

Onsdag den 28. marts kl.11.00 påske-gudstje-
neste i Houe kirke v. Iben Tolstrup

Onsdag den 25. april kl.10.30 v. Margrethe Bendtsen

Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Onsdag den 10. januar 2018 kl.19.30. 
Bedemøde hos Klara og Jens Peter Dam,  
Klostervej 13

Tirsdag den 16. januar 2018 kl.10.00  
Bibelkursus Flynder missionshus

Onsdag den 7. februar 2018 kl.19.30. 
Bibeltime hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19

Onsdag den 21. februar 2018 kl.19.30 
Bibeltime hos Anna Kirstine og  
Niels-Jørn Præstholm, Engbjergvej 87

Onsdag den 7. marts 2018 kl.19.00 
Kredsmøde i Lomborg Kirke/Missionshus 
v/ Sognepræst Thomas Kristensen

Onsdag den7. marts 2018 kl.19.00 
Danmissions forårsmøde Lemvig Kirkehus 
Taler: Johannes Kühle

Onsdag den 21. marts 2018 kl.19.30 
Bibeltime hos Birthe og Jørgen Jellesmark, 
Sønderbyvej 42

Onsdag den 11 april 2018 kl.19.30 
Bibeltime hos Mie og Niels Jørgen Nielsen, 
Knakkervej 33

Onsdag den 25. april 2018 kl.19.30 
Møde hos Klara og Jens Peter Dam Klostervej 13 
v/sognepræst Iben Tolstrup
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Gudstjeneste Hove Kirke Hygum Kirke Tørring Kirke

2. s.e.H3K 14. jan 10.30*

Sidste.s.e.H3K 21. jan 10.30 9.00

Septuagesima 28. jan 9.00 19.00 
MUSIK

Seksagesima 4. feb 10.30

Fastelavn 11. feb 14.00  
i Alt-i-ét huset

9.00

1.s. i fasten 18. feb 10.30*

2.s. i fasten 25. feb 10.30*

3.s. i fasten 4. mar 9.00*

Midfaste 11. mar 10.30*
VERDENSMUSIK

Maria bebu-
delse

18. mar 10.30* 14.00 
MARIA BEBUDELSE

Palmesøndag 25. mar 14.00  
BØRN

10.30

Onsdag 28. mar 11.00  
DEMENS

Skærtorsdag 29. mar 19.00 20.30

Langfredag 30. mar 9.00 10.30

Påskedag 1. apr 10.30 9.00

2.påskedag 2. apr 9.00

Lørdag 7. apr 9.00
LIVSVANDRING

1.s.e. påske 8. apr 9.00 10.30

2.s.e. påske 15. apr 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 menighedsråds-
medlem – så finder vi på noget.

OBS! Gudstjenestetiderne findes også i lokalavisen og på www.hht.nu eller www.sogn.dk
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