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Februar – Maj
2021

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet konstituerede sig på menighedsrådsmødet den 24. november 2020
Formand: Anders Mejdahl
Næstformand: Jens Husted
Sekretær: Inge Marie Andersen
Kasserer: Karsten Sørensen
Kontaktperson: Inge Marie Andersen
Kirkeværger: Christian Mollerup (Hove), Jette Lundgård (Hygum) og Jens Husted (Tørring)
Præstegårdsudvalg: Karsten Sørensen, Elsebeth Tholstrup og Svend Allan Sørensen
Aktivitetsudvalg: Anne Hviid, Elsebeth Tholstrup, Peder Hyldgaard, Peter Stephansen og Poul
Simonsen
Bladudvalg: Bente Haagensen, Jette S. Lundgaard, Poul Simonsen
Hjemmeside/facebook: Jens Husted.
Forum for Unge og Kirke: Elsebeth Tholstrup, Pernille Tvistholm og Anne Hviid
Medlem af FDF’s bestyrelse: Pernille Tvistholm og Svend Allan Sørensen
Præsten er født medlem af menighedsrådet og graver Cathrine Isaksen er medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådsmøder
På hjemmesiden www.hht.nu kan man hente referater fra tidligere
menighedsrådsmøder.
Næste menighedsrådsmøde er:
Tirsdag den 23. februar

Tirsdag den 31. august

Tirsdag den 16. marts

Tirsdag den 26. september

Tirsdag den 13. april

Tirsdag den 26. oktober

Tirsdag den 25. maj

Tirsdag den 23. november

Tirsdag den 29. juni
Menighedsrådsmøder er offentlige og punkter til dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 2 uger før menighedsrådsmødet.
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Vi skal have ny organist.
Første søndag i advent, sagde vi farvel til vores gode organist Ole Søndergaard Lind. Det
kom ikke som nogen overraskelse. Da Ole i
sin tid sagde ja til opgaven, var det kun for
et år. Men den tid der går godt, går som bekendt hurtigt. Pludselig var der næsten gået
3 år. Menighedsrådet er derfor gået i gang
med at finde en ny organist. Indtil vi har en
fastansættelse på plads, er det som reglen
Inge Marie Andersen eller Karen Skovbjerg
der spiller. Men da ingen af dem ønsker at
blive fastansat, skal vi altså ud og finde en
ny organist.
På opfordring fra bladudvalget
skriver Ole:
Efter lange og svære overvejelser valgte jeg
at opsige min stilling som organist ved Hove,
Hygum og Tørring kirker og havde min sidste

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne) . Mail
ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 1. - 9. samt 13. og 26. februar
• 5. og 13. samt 19. - 22. og 26. marts
• 5. - 7. og 10. samt 16. - 20. og 28. april
I ovennævnte perioder henvises til sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

Læs i næste nummer
• Konfirmationer
• Gudstjeneste tilrettelagt for
hørehæmmede
• Generalforsamling i Flaug-Lauget den 15.
juni
• Friluftsgudstjeneste på Gjellergård den
26. juli

tjeneste i Hove kirke den 29. november. Jeg
har haft en god tid med arbejdet i de tre kirker, men syntes nu tiden var kommet til kun
at have ét job (jeg er pianist af uddannelse og
underviser fortsat ved musikskolen i Struer).
Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde
med menighedsrådet og med kirkernes personale og for gaverne, jeg fik ved min afsked.
Jeg ved, at jeg vil komme til at savne at sidde
ved orglerne under kirkernes tjenester.
Med venlig hilsen,
Ole Søndergaard Lind

Kirkeblad, hjemmeside
og facebook
Hjemmeside www.hht.nu og "www.
facebook.com/hht.nu" redigeres af Jens
Husted.
Kirkebladet redigeres af sognepræst Iben
Tolstrup i samarbejde med bladudvalget:
Bente Haagensen, Jette S. Lundgaard og
Poul Simonsen.
Næste kirkeblad udkommer i uge 18.
Deadline: den 8. april 2021
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

02. Langfredag

01. Skærtorsdag

APRIL

28. Palmesøndag

21.

14

07.

MARTS

28.

21.

14. Fastelavn

07.

FEBRUAR

9.00

10.30

Altergang/Nadver

9.00

14.00

Altergang/Nadver

9.00

Hove

19.00

Altergang/Nadver

9.00

10.30

VerdensMusikMesse

9.00

10.30

Altergang/Nadver

Hygum

10.30

20.30

Altergang/Nadver

10.30*

9.00

19.00

Musikgudstjeneste

10.30*

Tørring

10.30

9.00

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

Har du brug for hjælp til og fra kirke så kontakt sognepræst Iben Tolstrup eller et
menighedsrådsmedlem: vi finder på noget.

* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant

09.

02.

10.00

9.00

30. Bededag

MAJ

9.00

10.30*

18.

10.30*

9.00

25.

9.00

Altergang/Nadver

11.

05. 2. påskedag

04. Påskemorgen

14.00

Altergang/Nadver

11.00

19.00

Musikgudstjeneste

10.30

Altergang/Nadver

Sognenyt – det sker… 

www.hht.nu

Pga. covid og de deraf følgende restriktioner kan vi ikke være sammen sådan som vi plejer.
De kirkelige aktiviteter er også omfattet af restriktionerne, og det betyder f.eks. at Babysalmesang, Salmer & Sanser, Mini-konfirmander, fastelavnsgudstjenesten med TanteAndante &
Band, tøndeslagning i Multisalen, foredrag og sangaften med Marianne Søgaard, livsvandringen for konfirmanderne, sogneindsamling og plejehjemsgudstjenesterne og gudstjenester for
demente, er indstillet.
I krisetider føles det imidlertid rigtigt at kirken er åben for os. Kirken står som et helle, et sted
hvor vi kan mærke at livet trods alt er godt, også når livet er svært. Vi har brug for trøst og
håb, men det er også vigtigt at vi kan takke og vise vores glæde og dele vores kærlighed. Det
er derfor vi stadig kan komme i kirke. Under hensyntagen til situationens alvor, er kirkerne
åbne for gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, bryllup og begravelse).
Kirke betyder faktisk fællesskab eller forsamling. I kirken kan vi mødes uanset alder, køn, indkomst osv. I Guds øjne er vi alle ligemænd – uendeligt værdifulde. Vi er som skabt til at passe
på hinanden. Sygdom og lidelser kender desværre heller ikke forskel på mennesker. Covid kan
ramme alle. Her hjælper ingen kære mor og vi må heller ikke tro at Gud holder hånden over
dem, der går i kirke. I kirken skal vi virkelig passe på hinanden. Ikke ved at blive væk, men ved
at tænke os om, vise hensyn, holde afstand, give plads for os selv og hinanden. Du skal vide
at vi gør alt hvad vi kan for at du kan komme i kirke og føle dig tryg og velkommen.
Det er en mærkelig tid vi lever i. Alting forandre sig fra den ene dag til den anden. Ingenting er
som det var engang. Der kan også ske ændringer i kirken. Du er altid velkommen til at ringe til
mig, på telefon 9783 6129, hvis du f.eks. gerne vil i kirke, men har nogle spørgsmål du gerne
vil have svar på inden du tager hjemmefra.
Sognepræst Iben Tolstrup

Lokalarkivet 

v. Ib Noe

På baggrund af den nuværende Covid 19 epidemi, som med mit vidende, ikke har forårsaget
dødsfald i vore 3 kirkesogne, vil jeg ud fra kirkebogen belyse epidemier i historisk belysning.
Epidemier i Hygum
Historisk set har epidemier fra tid til anden fejet hen over menneskeheden og bortrevet mennesker i alle aldre. De mest frygtede sygdomme i Middelalderen var kolera og pest. Pesten
kom til landet 1349 og menes at have krævet halvdelen af befolkningen som ofre.
Med kirkebogens begyndelse i Hygum 1758 får vi mulighed for at opgøre dødstallet. I 1772
fejede en smitsom sygdom hen over hele landet, vist nok en form for tyfus. Sygdommen ramte
mennesker i alle aldre, unge som gamle. Hygum kirkebog udviser i 1772 22 døde, hvilket kan
sammenlignes med det normale årlige dødstal på 7-9.
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I efteråret 1858 døde i løbet af 2 måneder 12 børn af skarlagensfeber. Det første dødsfald registreredes den 30. august, da den 6 årige Laust Peder Pedersen afgik ved døden, mens Christine
Wang på 8 år fra Ellemose døde dagen efter. De næste døde drenge var: Peder Christensen fra
Vestergaard på 10 år – Jens Peder i Graabæk på 1 år – Bertel Lauridsen i Vester Agerskov 6 år –
Jens Chr. Pedersen 5 år – Christen Ovesen Vester Påkær 7 år – Anders Niebuhr 7 år.
I efteråret 1863 begyndte den ” ondartede halssyge” – difteritis – sin hærgen. Sygdommen
forårsages af bakterien diphthriae, som danner en giftige toksin. Symptomerne er halsbetændelse, hævede halskirtler og belægninger på mandlerne. Epidemien i Hygum varede 3 år, hvor
kirkebogen side efter side opregner ofrene for ” den ondartede halssyge ” med det første
dødsfald den 6. oktober 1863, da Jensine i Øster Påkær døde 8 år gammel. Derpå gik det
slag i slag – mænd: Larurids Madsen i Kammersgaardhus 8 år –Gotfred Vilde 8 år – Niels Chr.
Nielsen på Ryletorre 7 år – Jens Hansen 3 år – Jens Peder Mogensen 19 år – Jakob Nielsen 9
år – Jens Jensen i Underbjerg 6 år – Niels Jespersen i Nørby 10 år – Anders Eriksen i Gråbæk
3 år – Thomas Åberg i Ellemose 3 år – Christen Poulsen i Nørre Byskov.
I alt døde 28 børn under 16 år af difteritis i Hygum – forskere mener, at dødeligheden for
smittede dengang var på 30%, ja det lyder utroligt, for så ville næsten alle børn i sognet have
været smittet med sygdommen på et tidspunkt.
Af andre epidemier kan nævnes Den spanske Syge samt polio.

Kopi af Hygum kirkebog udvisende 8 døde børn i løbet af ½ år (fra 2. oktober 1863
til 23. marts 1864). Til højre står dødsårsagen ”halssyge” det er difteritis
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Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 26. februar kl.19.30
Taler: Missionær Henrik H. Dideriksen, Skive
Sang & harmonikaspil v. Henrik

Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Bibeltime den 10. marts kl.19.30
Hos Anna Kristine og Nils-Jørn Præstholm,
Engholmvej 87

GRAFISK TRYK LEMVIG

Bibeltime den 24. marts kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Hos Chresten Gjelstrup,
Fredag den 19. marts kl.19.30
Hyldalvej 19
Taler: Missionær Henrik S. Jørgensen, Dragstrup
Bibeltime den 21. april kl.19.30
Hos Mie og Niels Jørgen Nielsen’,
Familiemøde i Houe Missionshus
Knakkervej 33
Fredag den 23. april kl.19.30
Taler: Forkynder Tage A. Grønkjær, Klitmøller Bibeltime den 5. maj kl.19.30
Nytårshilsen fra FDF Klinkby
Hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13
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