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Maj – August
2021

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådsmøder
Der er planlagt menighedsrådsmøder kl.18.30 :
25. maj
29. juni
31. august

28. september
26. oktober
23. november

Møderne afholdes virtuelt indtil det igen er tilladt at hele
menighedsrådet mødes fysisk i menighedslokalet.
Menighedsrådsmøder er offentlige og punkter til dagsordenen skal
være formanden i hænde senest 2 uger før menighedsrådsmødet.
Dagsorden og referat kan hentes på www.hht.nu.

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne).
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 8. og 13.-22. samt og 24.-31. Maj
• 1.-14. Juni
• 1.-8. August
I ovennævnte perioder henvises til sognepræst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

Læs i næste nummer
•
•
•
•

På tur med Kirken
Høstgudstjenester
BUSK
Alle Helgen

Provstinyt – det sker 

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, Arne Jeppesen og Poul
Simonsen.
Næste kirkeblad udkommer i uge 35.
Deadline: den 27. juli 2021
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

www.lemvigprovsti.dk

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 24. maj kl.10.30 i anlægget. For nærmere omtale se lokalavisen i uge 20.
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Sognenyt – det sker… 
De sidste mange måneder har der været
nogle regler for hvor mange der må være i
kirken, hvor man skal sidde og hvordan man
skal bevæge sig rundt i kirkerummet. Der har
også været regler for, hvor lang tid gudstjenesterne og de kirkelige handlinger må tage og
hvem, der f.eks. må synge.
Det har indimellem været lidt akavet, fordi
man skulle til at opføre sig på en ny måde
både henne i kirken og i hjemmene. Især er
det gået ud over mulighederne for at holde
store fester. F.eks. har der været flere dåbsgudstjenester, hvor det kun er de nærmeste
ca. 20 familiemedlemmer som kan være med
i kirken og vi har udskudt alle konfirmationerne til senere på året, i håb om, at flere
af de festlige gamle traditioner kan holdes i
hævd.
Vi gør hvad vi kan for at tage hensyn og vise
folk tilrette i kirken så alle kan få en god oplevelse. Indtil videre er det vist gået meget
godt. Alle regner med at sommeren vil give
os mulighed for at mødes mange flere, især
under åben himmel. Vi glæder os til at holde
tre store friluftsgudstjenester denne sommer:
Den første bliver anden pinsedag i anlægget
i Lemvig. Den anden bliver en søndag i sommerferien på Gjellerodde. Den tredje bliver
i forbindelse Land- & Byfest lørdag den 28.
august ved Alt-i-ét.

www.hht.nu
Tirsdag den 15. juni, er der planlagt generalforsamling i FlaugLauget kl.18.30. Hvor
og hvordan vi må mødes er stadig uvist, nærmere oplysninger kommer derfor til at stå på
hjemmesiden www.hht.nu.
Flauglauget sørger for at der bliver flaget
ved kirkerne i Hove og Hygum. Har du lyst til
at være med i flauglauget kan du henvende
dig til Jette Simonsen i Hygum eller præsten
i Hove.
Søndag den 20. juni kl.19.00 er der planlagt en dejlig sommer og musikgudstjeneste
i Hygum kirke
Søndag den. 25. juli kl.10.30 er der planlagt friluftsgudstjeneste på Gjellerodde i
samarbejde med Gjellergård
Indskrivning af konfirmander. Skal man
konfirmeres i 2022 i Hove, Hygum eller Tørring kirke, er der indskrivning søndag den 15.
august kl.14.00 i Hove kirke med efterfølgende forældremøde.
Der er åben for tilmelding via hjemmesiden
www.hht.nu (kirkelige handlinger – konfirmation – tilmeld)

Lørdag den 28. august er der planlagt
Land- & Byfest for alle foreninger i og omkring Alt-i-Ét. Dagen begynder med en festlig
Pinsedag, søndag den 23. maj, er guds- friluftsgudstjeneste kl.14.00, hvor Heidi Røn,
tjenesten tilrettelagt for hørehæmmede. Tra- som er den nye præst i Vanborg-Ferring, præditionen tro hører vi beretningen om pinseun- diker.
deret, da alle kunne høre og forstå hvad der
blev fortalt på torvet.
Konfirmationer:
Denne pinsemorgen får vi besøg af landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johan- • 20. juni kl.12.30 i Hygum Kirke
sen, som prædike i Hygum kirke kl.10.30, og • 21. august kl.10.30 i Hygum kirke
ved hjælp af moderne teknik vil han denne • 18. september kl.10.30 i Hygum kirke
morgen gøre det muligt for alle at høre og • 19. september kl.10.30 i Tørring kirke
forstå hvad der bliver sagt.
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Kristi
Himmelfart

9.00
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19.00 Musikgudstjeneste
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10.30 Tekstet for hørehæmmede
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Hygum

9.00

10.30*

9.00

10.30*

14.00

Tørring

14.00

9.00

Friluftsgudstjeneste v. Alt-i-ét

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
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Klinkby FDF 
Vi har tændt lommelygten og søger nu efter ledere til vores FDF Kreds.
Kredsen har pt. 25 børn fra 0. – 6. kl. Børnene er delt efter alder og vi
søger leder til både Tumlinge fra 0. – 2. klasse, samt til Pilte/Væbner
fra 3 – 6. klasse og forhåbentlig også til Seniorvæbner fra 7. – 8.
klasse.
Læs mere generelt om FDF på www.FDF.dk
Vi mødes hver tirsdag kl. 17.00 – 18.30 ved Kredshuset, Thyborønvej 18b i Klinkby. Her har vi gode fater på en stor grund med eget hus, legeplads, bålhus,
ted og værksted. Ud over mødeaftnerne er der hver
par lejr, lokale weekend arrangementer og ledermøder.
Formålet med FDF er at give børn og unge et #ståsted, at møde verda vi mener det er vigtigere at blive til nogen end at blive til noget.

cilitebålssæson et
den fra,

Med udgangspunkt i det formål og FDFs ambitioner viser vi, at ethvert
menneske er værdifuldt og at alle har noget at bidrage med. I FDF Klinkby har fællesskabet og at lege sammen en høj prioritet. Børn og voksne udvikler sig sammen
og her bruger vi især friluftslivet som rammer. I FDF Klinkby er vi rummelige, øver os i færdigheder og finder på skøre aktiviteter. Vi gør vores bedste for at være opmærksomme på det
enkelte barns eller unges behov og unikke sider.
Vi søger voksne der vil:
- være sammen med børn og unge og ser andres forskellighed som en styrke
- være med til at planlægge og deltage aktivt i mødeaftner og på lejr
- være med til at bruge friluftslivet som udgangspunkt for mange af aktiviteterne
- udvikle sin kreativitet og opdage nye sider af sig selv. Med andre ord, du skal ikke kunne
noget bestemt for at være frivillig i FDF Klinkby. (Efter 15 år i FDF kan jeg stadig ikke finde
ud af det med reb & rafter, men ved fælles hjælp og Google kan vi meget sammen. A)
- være en del af et fedt voksenfælleskab og komme på kurser.
Kom gerne uforpligtende og besøg os på en mødeaften for at se, hvad vi laver.
Kender du en anden, som du tror er den rette til dette frivillige job, så fortæl gerne om muligheden eller kontakt os, så vil vi selv henvende os til vedkommende. Du behøver ikke bo i
området omkring Alt-i-et skolen for at være Leder.
Yderlige informationer kan fås ved at kontakte Kredsleder Conni Damtoft Nielsen på 26 83 72
45 eller skriv til conni.fdf.klinkby@fdf.dk

På FDF Klinkbys vegne
Conni Damtoft Nielsen
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Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Bibeltime onsdag 2. april kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm, Fredag den 28. maj kl.19.30
Engbjergvej 87
Taler: Missionær jens Peder Dalgaard,
Nykøbing Mors
Bibeltime onsdag 19. maj kl.19.30
Hos Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42
Teltmøder i Langerhuse
Mandag den 14. juni – søndag den 20. juni
Bibeltime onsdag 16. juni kl.19.30
Hos Christen Gjelstrup, Hyldalvej 19
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 20. august kl.19.30
Taler: Forkynder Martin Gydesen Faldt,
Hvide Sande
Vel mødt!

Klinkby Bo- & Dagcenter
Gudstjenester m. altergang
26. maj kl.10.30
v. sognepræst Heidi Røn

30. juni kl.10.30
v. sognepræst Iben Tolstrup
25. august kl.10.30
v. sognepræst Iben Tolstrup
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