
71.
årgang

3

KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring
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Nyt fra menighedsrådet 

Organist
Den 1/4 2018 stod vi uden organist, da Lone Leutchman 
havde opsagt sin stilling.
Vi har søgt en anden, uden at det endnu er lykkedes, men vi 
har klaret os med stor hjælp fra Inge Marie Andersen.

Vi søger videre!

Kontaktperson, Poul Simonsen

Ny mindelund på Tørring Kirkegård
Sidste efterår havde vi besøg af en kirkegårdskonsulent. Vi 
havde et ønske om et forslag til hvordan den vestlige del af 
kirkegården, skulle se ud i fremtiden. 
I den sydvestlige del er der behov for en ny mindelund til be-
varingsværdige gravsten, samt et ønske om mere læ. Konsu-
lentens forslag går ud på at fjerne nogle nedslidte træer, an-
lægge nogle smalle gravmindebede med hække mod vest, 
og desuden plante små grupper af egetræer.
For 4 år siden fik vi plantet nyt læhegn mod vest, og når det 
om nogle år begynder at give læ, kan vi begynde at kikke på 
den nordvestlige del af kirkegården. 
Her er der også behov for at få ryddet op i nogle gamle 
forblæste træer, og der er mange tomme gravsteder, som 
kan nedlægges. Det giver mulighed for at udlægge området 
i græs, plante forskellige buske, træer, stauder, blomster osv. 
Endelig har vi et ønske om at få forskønnet Thøger Larsens 
forældres gravsted (ligger lige nord for våbenhuset).

Kirkeværge Tørring Kirke, Jens Husted

Kirkelige 
handlinger 

Døde & Begravede
Britha Overby Borne-
dal, Klinkbyvænget
Død den 3. april 2018
Bisat den 6. april 
fra Flynder Kirke 
af sognepræst Carsten Riis 
Jensen

Aase Noe, Klinkby
Død den 12. april 2018
Bisat den 19. april 
fra Houe Kirke  
af sognepræst Iben Tolstrup

Jørn Eriksen, Holstebro
Død den 22. april 2018
Begravet den 26. april  
i Houe Kirke 
af sognepræst Karsten 
Christensen

Døbte & Fremviste
Rasmus Lange  
Skadbjerg
Døbt den 20. maj 2018  
i Tørring Kirke 
af sognepræst Iben Tolstrup

Elias Sommer Eriksen
Døbt den 2. juni 2018  
i Tørring kirke 
af sognepræst Iben Tolstrup
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Aftenstjernen’ Symboler: Måneseglet  
= Jomfru Maria. Månen (Maria) låner sit lys 

fra solen (Kristus). Blåt er foruden himlens og 
havets farve også Marias farve. Måneseglet 

udgør tillige sejlet på et skib i oprørt hav. Hele 
motivet symboliserer tiden op til Jesu fødsel.

’Skibet’ Symboler: Solen = Kristus (Solopgangen 
fra det høje). Skibet = menigheden/kirken på sin 
farlige sejlads over livets hav. Kristus og kirken 
er knyttet sammen ved den røde farve = Hellig-
ånden, der tillige udgør drivkraften – vinden – 
Ånden, der blæser liv i menigheden/kirken.

”Lånt tid” 
Lånt tid gælder ikke kun ikke for de mennesker, som har kunnet se disse smukke glasmalerier 
i nord vinduerne, hhv. i koret og skibet i Hove kirke.
Glasmalerierne blev indsat i 1989 i forbindelse med en genåbning af vindues hullerne og er 
udført af nu afdøde maler og billedhugger Jonna Sej, Dybe.
Efter næsten 30 år har tidens tand godt, hjulpet på vej af store temperatur udsving (varme/
kulde i Kirken) og kondensvand gjort, at farverne i glasmalerierne er løbet sammen og falmet. 
Dette i sådan en grad, at det smukke indtryk fra oprindelsen og til nu, er forandret og har 
medført at menighedsrådet har truffet en beslutning om at tage glasmalerierne ud og erstatte 
dem med klart termoglas.
Når malerierne er taget ud, forhåbentligt i ”hel” tilstand, så vil tilstanden være af gørende for, 
om de skal eller kan renoveres. Hvis det viser sig at en renovering er muligt og forsvarligt, så 
vil de blive monteret igen på indersiden af det nye termoglas. Glasmalerierne kan monteres 
som en slags forsats rude uden en synlig ramme. Projektet finansieres af en arv der er givet 
til kirken og ville kunne bruges til forskønnelse af kirken.

Kirkeværge Hove Kirke, Christian Mollerup

Der afholdes menighedsrådsmøde i menighedslokalet kl.19.00 

21. august 2018   .   2. oktober 2018   .   20. november 2018

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
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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 5.- 22. juni 2018
• den 21.-22. samt 28. og 31. juli 2018
• den 1.- 12. august samt 17.  

og 25. august 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 35. 
Deadline: 27. juli 2018
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)  
er velkomne.

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

Læs i næste nummer

• Indskrivning af konfirmander  
den 16. september 2018

• På tur med kirken den 19. september 2018
• Høstgudstjenester og halløj 
• Spillemandsmesse den 14. oktober 2018
• Menighedsmøde den 25. november 2018
• Så blev det atter jul...

Graver

Træffes på tlf. 2041 6294 eller  
mail kirkegaard@hht.nu
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Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.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.

Teltmøder i Langerhuse i uge 24

Mandag den 11. juni kl.19.30 Taler: Jens Medom Madsen, Fredericia
Tirsdag den 12. juni kl.19.30 Taler: Christian Thomsen & Simon Nielsen, Hvide Sande
Onsdag den 13. juni kl.19.30 Taler: Peter Kofod Herbst, Randers
Torsdag den 14. juni kl.19.30 Taler:  Christian Thomsen & Simon Nielsen, Hvide Sande
Fredag den 15. juni kl.19.30 Taler: Lars Kristensen, Harboøre
Lørdag den 16. juni kl.19.30  Taler: Niels Jørn Fogh, Lindehøj Kirke
Søndag den 17. juni kl.19.30 Taler: Niels Jørn Fogh, Lindehøj Kirke

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 sam-
me situation.

Sorggruppeledere:  
Præst Marianne Gyldenkærne  
(tlf. 9788 5650)  
og psykolog Lilian Hove Andersen  
(tlf. 9788 5409)

www.sorggrupperifolkekirken.dk
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Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Dåbsbarnet får hjemmestrikket klud
En gave fra kirken til dåbsbarnet. 

”I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. Når præsten under dåben har øst vand på dåbs-
barnets hoved tre gange, bliver vandet de fleste steder tørret af med en papirserviet. Men i 
flere og flere sogne bliver papirservietten erstattet af noget mere vedvarende: Håndstrikkede 
dåbsklude med kristne symboler. Dåbskluden er en gave til dåbsbarnet, og bliver strikket af 
frivillige. Solveig Lausten, har lavet de første 21 dåbsklude, som vil blive brugt i vore kirker.

Generalforsamling i Hove-Hygum Flag-laug
Valdemars dag, den 15. juni kl.18.00 i menighedslokalet

Aftenen indledes med smørrebrød
– tilmelding til oldermanden på mail ITO@km.dk er derfor nødvendig.

Herefter afvikles generalforsamlingen.
Alle er velkomne!

Det bemærkes at man optages i flag-lauget ved fremmøde. I tilfælde af at man ønsker at blive 
optaget i flag-lauget, men er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skal man henven-
de sig til Leif Olesen (Houe Kirke) eller Jette Lundgaard (Hygum Kirke).

Masker med mening. Sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen fik idéen til dåbskludene, 
der nu bliver strikket overalt i landet som en gave fra menigheden til dåbsbarnet.  

Foto: Ann Maj Lorenzen
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Mindelund i Hygum  
står færdig 
For nu en del år siden var ca. 60 
gravsten fra sløjfede grave næ-
sten på vej til knusning. I ste-
det fik vi den ordning, at kunne 
der findes pårørende til de - på 
minderne nævnte personer - 
der ønskede stenene sat i min-
delund, ville menighedsrådet 
forsøge at efterkomme dette. I 
praksis sagde alle ja.
Nu er der på kirkens øst-nord-
øst side lavet et meget fast 
underlag, som stenene uden 
videre kan stå sikker på. Der er de nu stillet op. 12 gravsten var over 100 år, disse er placeret 
i kirkegårdens nordvestlige hjørne (Deres bevarelse var et pålæg fra kirkemyndighederne).
På privat initiativ har tidligere medlem af menighedsrådet Thorkild Houe Andersen lavet en 
slags ”beskrivelse” af personerne. Udarbejdelserne af beskrivelserne har strakt sig over lang 
tid og er derfor  uensartede. Det tilstræbes nu, at beskrivelserne indeholder om muligt den 
afdødes forældrenavne med fødsels –og dødsdato, at fødested er nævnt. – For mange grav-
sten har Thorkild ikke kendt de afdøde personligt men måske hørt lidt, der så er anført. Ikke 
så lidt har kunnet uddrages af folketællinger og kirkebøger. På trods af stor u-ensartethed i 
kilder, kan selv den korteste tekst ikke undgå at give et indblik i vore nære forfædres livsvilkår, 
hvilket har været Thorkild drivkraft. – Det er Thorkilds håb, at nogen har noget at tilføje til 
beskrivelserne.

Besøgende på kirkegården vil på bagsiden af stenene i mindelunden kun-
ne scanne en qr-code som denne og kunne læse beskrivelsen direkte (eller 
sende linket til en e-mail-adresse og læse senere på en pc.) Prøv den her viste. 
”QR-scanner” er nem at installere på smartphonen hentes fra GooglePlay eller 
Apples tilsvarende sted. 

Den 26. juni kl. 19.30 vil interesserede kunne se og høre mere. 
Fra Lokalarkivet i Klinkby deltager Ib Noe.
Vi mødes ved indgangen på kirkens vestside. Man kan komme uden tilmeldelse.

Efter turen på kirkegården giver Hygum Sogneforening/ Menighedsrådet en kop kaffe på 
halmloftet på Klostervej 32 tæt ved kirken. Rummet vil være delvis opvarmet. Her forklares 
yderlige lidt om arbejdet vha. en projektor.

Med venlig hilsen
Hygum Sogneforening og Menighedsrådet

PS: Besøg evt. som forberedelse www.hygum-lemvig.dk, find menupunket Gravsten på Hygum 
Kirkegaard. Eller søg helt simpelt i Google ”hygum kirkegaard Aron Mose” f.eks. (Ingen ”) (Der kan 
anføres enhver af de 147 navne, der er nævnt på gravstenene, Aron mose er bare et eksempel!)
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Åbning af Hygum Kunstmuseum 1. juli
Søndag den 1. juli åbner Lisbeth Hermansen årets udstilling på Hygum Kunstmuseum: ’Den 
gule hånd’. Lisbeth Hermansen har givet 15 danske samtidskunstnere én bunden opgave. De 
skal hver især finde måder at udtrykke ’det andet’ – den ekstra dimension i tilværelsen – ’det 
åndelige’. Igennem deres værker, får vi mulighed for at reflekterer over det guddommeliges 
tilstedeværelse, også i vores liv. Hygum kirke, ligger få hundrede meter, fra kunstmuseet. 
Kirken har ligget dér i henved 800 år og vidnet om denne mægtig magt, som vi kalder den 
treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Det bliver alt sammen udgangspunktet for søndagens 
gudstjeneste den 1. juli i Hygum kirke kl.9.00 og for to korte meditationer, tirsdag den 10. juli 
kl.20.00 og tirsdag den 28. august kl.20.00. Der vil også blive mulighed for, at opleve Lisbeth 
Hermansens installation ’Den gule hånd’. Meditationer, er ledet af sognepræst Iben Tolstrup. 
Udstillingen er åben indtil den 1. september.    

Tørring Kirke indbyder til koncert  
med trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen.
Aftenens program bliver stemningsfuld klassisk musik af flere af de store komponister. Der 
bliver bl.a. lejlighed til at høre barokmusik for piccolotrompet og orgel, et par satser fra Hum-
mels lystige trompetkoncert og en tango af den argentinske komponist Astor Piazzolla.
Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har spillet sammen siden 1998, da de 
mødtes på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Siden har de spillet over 300 kirke-
koncerter i Danmark og har optrådt i Europa, USA, Asien og Australien. 
Dorthe Zielke er orkestermusiker og har vikarieret i orkestre lige fra DR Big Bandet og Det Kgl. 
Kapel til det turnerende orkester Mahler Chamber Orchestra. Hun spiller ofte ved begivenhe-
der i kirken.
Søren Johannsen er organist i Christians Kirke, København. Han har opført J.S. Bachs samlede 
orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22 timer i samme døgn, hvilket man 
kan finde i Guiness Book of Records 2001. 

POPULÆR KLASSISK  
TROMPET/ORGELKONCERT

Tørring Kirke, Lemvig
Onsdag den 11. juli 2018 kl. 19:30

Dorthe Zielke, trompet
& Søren Johannsen, orgel

Musik af J.S. Bach, Hummel,  
Pärt og Piazzolla.

Entré 100,- kr.
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Friluftsgudstjeneste på Gjellerodde den 29. juli
Søndag den 29. juli er der friluftsgudstjeneste ved Gjellergård på Gjellerodde kl.10.30. Gjeller 
Odde er en del af Tørring sogn. Dér ligger hjemstavnsgården Gjellergård på det sted der oprin-
deligt var præstegårdens englod. Gjellergård er bygget i 1870’erne som bolig for den opsyns-
mand, der skulle forvandle vådområderne i Tørring sogn til rigtig landbrugsjord. Efter 120 år 
blev huset overtaget af Foreningen Gjellergård, som restaurerede bygningen. For 25 år siden 
åbnede man for offentligheden. Folk fra hele verden har igennem årene besøgt stedet, og der 
er i tidens løb blevet holdt mange lokale møder og fester, men det er første gang der holdes 
gudstjeneste, under åben himmel i Guds egen natur. Efter gudstjenesten er der mulighed for 
at spise en dejlig brunch. Tilmelding på tlf. 9781 1088 eller mail gjellergaard@gmail.com

Se, her ligger en død mand!
Nogen husker måske at vi i efteråret 2017 havde besøg af to præster fra Mwanza i Tanzania. 
I to uger boede de i præstegården og fulgte mit liv og virke på nærmeste hold. I foråret 2018 
rejste jeg så ned til dem, for at bo hos dem og følge dem i to uger. Det var en stor oplevelse, 
som jeg gerne vil fortælle meget mere om. Så det gør jeg: torsdag den 30. august kl.19.00 i 
Menighedslokalet i Alt-i-é huset ved Klinkby skole. Aftenen er gratis og alle er velkomne.

Sognepræst Iben Tolstrup    

Konfirmation i 2019 i Houe, Hygum og Tørring kirker. 
Der er konfirmation fredag den 17. maj 2019 kl.9.00 i Hygum kirke og kl.11.00 i Tørring kirke 
– søndag den 19. maj 2019 er der konfirmation i Houe kirke. 

Søndag den 16. september 2018 er der indskrivning af konfirmander. Nedtællingen kan for al-
vor gå i gang. Startskuddet går med gudstjeneste i Houe kirke kl.14.00. Man bliver indskrevet 
ved personligt fremmøde – husk dåbsattest! Alle er velkomne. Bagefter er der indskrivning og 
forældremøde for konfirmanderne og deres forældre i Menighedslokalet i Alt-i-ét huset ved 
Klinkby skole kl.15.00.  

Med venlig hilsen
Sognepræst Iben Tolstrup
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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.)

JUNI

Onsdag d. 6. juni kl. 16.45-18.15
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad
kl. 18.45-20.15 

Kirkeblad

Lørdag d. 9. juni Blå Dag i Jyllands Park Zoo

Onsdag d. 13. juni kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15 kl. 18.45-20.15

Lørdag d. 16. juni 14.30-20.30 Cykelrally

AUGUST

Onsdag d. 15. aug. kl. 18.00 Ledermøde

Onsdag d. 21. aug. kl. 17.00- 19.00 Fælles opstart

Onsdag d. 29. aug. kl. 16.45-18.15
kl. 18.45-20.30 

Kirkeblad
kl. 18.45-20.30 

Kirkeblad

SEPTEMBER

Onsdag d. 5. sept. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.30 kl. 18.45-20.30

Onsdag d. 12. sept. kl. 16.45-18.15 kl. 18.45-20.30 kl. 18.45-20.30

I efteråret vil vi samarbejde med FDF Lemvig.
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Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Onsdag den 6. juni 2018 kl.19.30 
Bibeltime – Birthe og Jørgen Jellesmark, 
Sønderbyvej 42.

Onsdag den 8. august 2018 kl.18.30 
Aftentur – Start Hove Kirke.

Onsdag den 22. august 2018 kl.19.30 
Bibeltime – Mie og Niels-Jørgen Nielsen, 
Knakkervej 33.

Indre Mission v. Bodil 

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

125-års jubilæumsfest i Houe Missionshus
Fredag den 3. august 2018 kl.19.00
Taler: Sognepræst Ole Vinther, Gudum

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 altid meget velkomne!

Onsdag den 27. juni kl. 10.30 v. Iben Tolstrup

Onsdag den 29. august kl.10.30 v. Hans Nørkjær

Lokalarkivet  v. Ib Noe

I vort område har FDF/FDP virket blandt børn og unge siden starten 1966, da pastor Haubro 
var manden bag projektet. Han ønske var egentlig at skaffe ledere blandt den nye skoles 
lærere til at fortsætte det eksisterende spejderarbejde. Det lykkedes ikke. Der havde været 
spejdere i området fra i alt fald ca. 1948, da patruljerne i Tørring og Hove arbejdede sammen 
med navne som Mohaikerne – Delevarerne og Yankierne. På arkivet er bevaret skriftligt mate-
riale som dagbøger, krønikebøger m.m. fra spejdernes virke. Der var ikke særlige spejderloka-
ler, men man brugte de lokale 
skoler til deres møder. Ved Hove 
skole kom 1958 Hans Kron-
gaard, som i de næste 4 år stod 
bag en meget aktiv bevægelse, 
som skrumpede ind med hans 
bortrejse 1962. Det var så her, 
at Haubroe tog initiativ til nye 
kræfter i forbundet.

”Hygum-Hove-Tørring 
pigespejdere på pinsetur 1963.   

Fra venstre:
Lilian Skau – Alma Møller  

– Anne Marie Kristensen –  ?  
– Birgit Rønn – Else Snejbjerg  

– Jette Lund – Mary Kobberholm  
– Cecilie Kristensen – Emmy Lund.
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Gudstjeneste Hove Kirke Hygum Kirke Tørring Kirke

2.s.e.trinitatis 10. juni 10.30*

3.s.e.trinitatis 17. juni 10.30*

4.s.e.trinitatis 24. juni 9.00

5.s.e.trinitatis 1. juli 9.00

6.s.e.trinitatis 6. juli 9.00

Onsdag 11. juli 19.30 
Kirkekoncert

7.s.e.trinitatis 15. juli 9.00

8.s.e.trinitatis 22. juli 10.30*

9.s.e.trinitatis 29. juli Friluftsgudstjeneste  
v. Gjellergård på Gjellerodde kl.10.30

10.s.e.trinitatis 5. aug. 10.30*

11.s.e.trinitatis 12. aug. 10.30*

12.s.e.trinitatis 19. aug.
19.00  

Aften- & Musik-
gudstjeneste

9.00

13.s.e.trinitatis 26. aug. 10.30 9.00

14.s.e.trinitatis 2. sept. 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 menig-
hedsrådsmedlem – så finder vi på noget.

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