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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

August –  
November 2021

Der er et flaglag i både Hygum og Hove.  
Læs mere næste side.



Menighedsrådsmøder 

Der er planlagt  
menighedsrådsmøder kl.18.30:

31. august 
28. september 

26. oktober 
23. november

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

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 46. 
Deadline: den 2. november 2021
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)  
er velkomne.

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

Der er flauglaug i både Hygum og Hove. 
Hygum har 16 medlemmer, Hove lidt færre. 
Vi hejser flaget, eller tager det ned, alt efter 
hvornår det er på dagen. Det ser fantastisk 
ud, når det flotte danske flag vejre ved kir-
ken, på søn- og helligdage ved konfirmatio-
ner og andet, der lige passer ind med kirke-
livet. Det giver også sammenhold omkring 
kirken – og vi har sådan et fint hold. Der 
byttes, hvis man ikke lige kan den dag man 
har fået tildelt. Der laves et nyt opslag om 
tider og dage hver gang der kommer et nyt 
kirkeblad. Så ca. 3-4 gange årligt har man 
en søndag. Der holdes en lille komsammen 
(generalforsamling) hvert år på Valdemars-
dag den 15. juni (flagdag) hvor Iben (præ-
sten) inviterer til mad og hygge. Har du fået 
lyst til at være med er der altid plads til fle-
re på flagholdet.

Mvh på flauglaugets vegne
Jette Simonsen Lundgaard.

PS!
Kig forbi vores lille stand ved Land- & Byfe-
sten den 28. august v. Alt-i-ét skolen
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Nyt fra menighedsrådet 

Farvel til Cathrine!
Efter næsten 3 år har vi sagt farvel til Cathrine 
som graver og kirketjener ved de 3 kirker. Alt 
for kort tid, synes vi, men Cathrine fik tilbudt 
en stilling som kirkegårdsleder i sin hjemby 
Bjerringbro, og det kunne hun ikke sige nej 
tak til. Og Cathrine nåede i den tid hun var 
her at sætte et godt og eftertrykkeligt afsæt 
og grundlag for det videre arbejde. Der er godt 
humør og fart over feltet, og Cathrine er den 
der går forrest, når der skal tages fat på opga-
verne. Det har været dejligt at opleve det gode 
samarbejde imellem de 3 ansatte på kirkegår-
dene, der fremstår flotte og fint vedligeholdte. 
Der er smukke blomster på alteret og venlige 
ord til dem, der kommer i kirke eller på kirke-
gårdene. Tak for dit arbejde her, Cathrine, vi 
ønsker dig og familien alt godt i fremtiden. 

Goddag til Søren!
Vi glædede os, da vi fik en god ansøgning 
som graver og kirketjener fra Søren Sørensen. 
Han har mange års erfaring som graver i Sdr. 
Rind ved Viborg og har de sidste knap 5 år 
været graver og kirkegårdsleder i Vestervig. 
Søren kender alt til arbejdet på en kirkegård, 
med pasning af grave, beplantning, blomster, 
møde med mennesker, der kommer på kirke-
gården, anlæg og udvikling af kirkegårdene 
også i fremtiden. Det er vigtigt at alle der 
kommer på kirkegårdene og til gudstjenester 

og kirkelige handlinger i kirkerne kan føle sig 
taget vel imod, og det er vi overbevist om, at 
Søren vil medvirke til.
Velkommen Søren, vi glæder os til samarbej-
det!

På gensyn til Sussi!
Vi har i efterhånden adskillige måneder kun-
net glæde os over det gode orgelspil af Sussi 
Robinson ved gudstjenester og kirkelige hand-
linger. Nu har vi aftalt, at samarbejdet bliver af 
mere permanent karakter, idet Sussi ansættes 
i en deltidsstilling. Hun passer fortsat de fleste 
gudstjenester om søndagen, men da hun sta-
dig har undervisning på Lemvig Gymnasium, 
er det normalt ikke hende der spiller til tjene-
ster på hverdage. Sussi afslutter i sommeren 
2022 organistuddannelsen ved Vestervig Kir-
kemusikskole, og derefter håber vi på en an-
sættelse, der omfatter alle funktioner ved kir-
kerne. Vi har planer om forskellige initiativer 
og tager som man vil kunne læse et andet sted 
i kirkebladet fat på et af dem: ”Kom og syng” 
– fællessang for børn og voksne. Sussi har i 
adskillige år været organist i Heldum Kirke og 
har gode erfaringer med at lede fællessang, 
bl.a. som dirigent for Lemvig Musikskoles kor.
Tak til dig Sussi, vi glæder os til det fortsatte 
samarbejde! 

Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd
Kontaktperson Inge Marie Andersen

Kirketjenervikar søges!
Har du lyst til at ringe med klokkerne, få folk til at føle sig velkomne, og hjælpe til ved 
gudstjenesten om søndagen, så er det her måske noget for dig.

Vi har nemlig brug for kirketjenervikar til 2 kirketjenester pr. måned i resten af 2021 og 
første halvdel af 2022. Du må gerne arbejde frivilligt i Folkekirken, men du kan også få løn.

Du kan sende din ansøgning til menighedsrådets mail-box: 8860@sogn.dk, skriv hvor-
for du søger, hvem du er, hvor du bor, samt hvordan vi kan komme i kontakt med dig. 
Du kan også kontakte sognepræst Iben Tolstrup - mai:l ITO@km.dk eller tlf. 9783 2169
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Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Konfirmander og konfirmationer 
I år skulle der have været konfirmation for 
IngerMaja, Mads og Asger, Rasmus, Emil og 
Isabella i slutningen af april og begyndelsen 
af maj. Men pga. corona blev deres konfirma-
tioner udskudt.  
Inger Maja Borg Agger blev konfirmeret den 
19. juni i Hygum kirke
Mads og Asger Stokvad blev konfirmeret den 
21. august i Hygum kirke
Rasmus Nørrum Olesen skal konfirmeres den 
18. september kl.10.30 i Hygum kirke
Emil Meldgaard Johannesen og Isabella Dy-
ring Westher Kjær skal konfirmeres den 19. 
september kl.10.30 i Tørring kirke. 

De nye konfirmander begynder at gå til præst 
torsdag den 2. september. Vi mødes i menig-
hedslokalet kl.13.30. Indskrivningen er digi-
tal – man tilmelder sig på Konfirmandtilmel-
ding | Folkekirken.dk

Sognepræst Iben Tolstrup
 
Kom og syng!  
Fællessang for børn og voksne tirsdage kl. 
17-18 i Menighedslokalet, første gang 7. 
september 2021.

Første tirsdag i måneden er der familiesang 
for store og små, børn og voksne, unge og 
gamle. Vi synger sange egnede for børn og 
barnlige sjæle – gamle og velkendte såvel 
som nye. Forældre eller bedsteforældre kan 
komme med deres børn eller børnebørn – el-
ler man kan komme alene. Efter sangen er 
der pølser og brød til alle.

De øvrige tirsdage er der ”sangerlaug” – 
mest for voksne, hvor vi synger gamle og nye 
salmer og sange, sange der passer til årstiden 
og kirkeåret – eller bare sange, vi har lyst til 
at synge. Der er mulighed for at få sunget sin 
yndlingssang eller -salme. Nogle af sangene 
bliver sunget ved de kommende søndages 
gudstjenester. Alle der har lyst kan være med.
Sussi Robinson står for fællessangen for både 
børn og voksne. Vi har haft fornøjelsen af Sus-
si som organistvikar ved vores 3 kirker i en 
periode, og fremover fortsætter hun med at 
spille til gudstjenester i vore tre sogne. Sussi 
er musiklærer, korleder og organist og har stor 
erfaring med at lede fællessang. Og hun siger, 
at alle kan synge, så kom og vær med.

Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd

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

Træffes ikke mandag, samt
• 21. – 30. september
• 1. – 17. oktober
• 13. – 14. og 27. – 28. november

I ovennævnte perioder henvises til sogne-
præst Bettina R. Tonnesen i Nørlem.

Læs i næste nummer
• Babysalmesang og Salmer & Sanser 

(afslutning og ny sæson)
• Menighedsmøde den 21. november
• Julehygge 2. søndag i advent 
• Julegudstjeneste for demente og 

pårørende 15. december
• Julemusen Julle og skolens juleafslutning
• Juleønskekoncert 4. søndag i advent
• Juleaften og juledag
• Fastelavn m. Tante Andante i Multisalen 

27. februar
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Det er for børn - i Hove kirke
Velkommen til Babysalmesang og Salmer og 
Sanser i uge 37-47
Endelig kan vi igen byde særligt velkommen 
til børn i alderen 0-1 år eller 1- ca. 5 år. Hove 
kirke summer snart af børnestemmer efter 
lang tids corona-stilhed. Der er to tilbud om 
sang, musik, bevægelse og nærvær. Det sker 
tirsdag formiddag for babyerne og torsdag 
eftermiddag for de 1 – ca. 5 årige.

Elin Engholm Knudsen står for den musiske 
aktivitet sammen med Lasse Skovbakke som 
spiller klaver eller orgel til.
Her er først og fremmest en stund med nær-
hed mellem børn og voksne, med sang og 
sanseoplevelser. 
Det er nok både kendte og ukendte salmer 
og børnesange, rim og remser. Vi bruger det 
samme program flere gange, så det skal nok 
blive kendt.

Det er målet at vi stimulerer barnets sanser; 
syns og høresans, følesans, bevægesang og 
vestibulærsans- balance- labyrintsansen. Det 
gør vi gennem forskellige ting vi ser på, røre 
ved, fagter, dans og bevægelse med børnene. 
Måske synger I ikke så meget eller synes ikke 
I synger godt – men den vigtigste stemme for 
jeres barn er jeres stemme og den gør barnet 
tryg og glad – så syng. Ved at synge bliver man 
også bedre til at synge. Alle kan være med.

Måske er I ikke vant til at komme i en kirke og 
så kan det vi gør måske virke mærkeligt i en 
kirke, men vi håber I vil opleve at kirkerum-
met også kan være fredfyldt og blive et sted, 
der er rart at komme. Et sted hvor man ikke 
kun skal tysse på børn men kan slappe af og 
nyde at være i. Et åndehul til dagligdagen.
Hvis børnene bliver kede af det eller sultne så 
tager man sig bare af det og sætter sig på en 
bænk eller hvad der skal til.

Bagefter er der f.eks. frugt, det får vi også i 
kirken og her er tid til snak og hyggeligt sam-
vær. Til babysalmesang har vi lidt ekstra god 
tid så her tager vi også en ekstra sang fra 
feks. højskolesangbogen.
Hove, Hygum, Tørring, Lomborg, Rom Trans, 
Dybe, Ramme, Fjaltring, Vandborg og Ferring 
kirker er sammen om at tilbyde aktiviteterne 
som alle foregår i Hove kirke.

Det hele er gratis at deltage i. Første gang 
er tirsdag 14. september kl. 10.00 og tors-
dag 16. september kl. 16.30, men kom ende-
lig selvom du ikke kan komme første gang. 
Første periode strækker sig til fra september 
til november og så starter vi igen i januar og 
slutter til påske.
Hvis du vil vide mere så kontakt endelig Elin 
på: 30295372 
eller elin-bjarne@altiboxmail.dk

Velkommen i Hove Kirke
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Foredragsaften
En aften med Birgitte og Christian Bal-
slev-Olesen med temaet "Togetherness - re-
lationen mellem overlevelse og kultur - om 
afrikansk kaos, kunst og kultur i Zimbabwe".

Zimbabwe har under Mugabes styre siden 
selvstændigheden i 1980 været gennem flere 
kaotiske perioder. Også efter at Mugabe for 
et par år siden blev fjernet, har befolkningen 
lidt under fattigdom og arbejdsløshed. Sam-
tidigt har befolkningen udvist en enestående 
evne til at overleve og fastholde værdighed, 
først og fremmest gennem et for Afrika usæd-
vanigt højt uddannelsesniveau.

Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet 
og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens 
Nødhjælp i flere år. De vil fortælle om deres 
samarbejde med Kunstnere i Zimbabwe og 
dermed lave en anden fortælling om Afrika 
end den gængse om fattigdom, sult og elen-
dighed.

Tidspunkt: 14. september kl. 19.30
Sted: Alt i Et Huset, Klinkby
Pris: 50 kr.
Gerne tilmelding til : Menighedsrådsmed-
lem Anne Hviid Jensen på mail: annehviid@
hotmail.com

Udstilling af Kunst fra Zimbabwe  
i Alt i Et Huset
Birgitte og Christian Balslev-Clausen har hen-
tet skulpturer og anden kunst hjem fra Zim-
babwe. Zimbabwe betyder `house of stone´ 
og Shona folket har udviklet en stenkunst, 
der er unik for landet. Flere af disse kunstnere 
har høstet international anerkendelse. Shona 
skulpturerne er udnævnt som den vigtigste 
kunstbevægelse i Afrika i det tyvende århund-
rede. Selv Picasso var imponeret: "Disse vær-
ker rummer alt, hvad jeg behøver at vide om 
Afrika!". Zimbabwe har en af de mest aktive 
kunstscener på kontinentet og gennem deres 
kunst formidler de komplekse fortællinger om 
landets befolkning. Lige nu ser mange kunst-
nere dog på den aktuelle situation i deres land 
med en blanding af frustration og håb.
Det er en salgsudstilling til støtte for kunst-
nerne.

Fernisering mandag den 13. sep-
tember kl. 17. Præsentation af værkerne 
ved Birgitte og Christian Balslev-Olesen. 
Clara og Kate Mauwe vil synge sange fra 
Zimbabwe, og der vil blive serveret en 
forfriskning.
Udstillingen kan ses i Alt i Et Huset, Klinky 
14. -20. september hver dag kl. 10 - 20.

TOGETHERNESSTogethernessTogetherness
Skulpturer og  malerier fra Zimbabwe

KABILA Trade
Lejrevej 23C, 4320 Lejre 

Tlf.: 3011 3904 / mail: gittebalslev@gmail.com
CVR 32 50 02 85 
Bank reg.nr. 5479 kontonr. 0005624735 
Mobilpay: 3011 3904

6



Høstgudstjenester i Hove, Hygum og 
Tørring.
Der er et fint samarbejde mellem de 3 sogne, 
og menigheden går gerne i kirke uden for det 
sogn, hvor man selv bor. Men menighedsrå-
det har valgt at bibeholde traditionen med 
høstgudstjenester i alle 3 sogne. Det bliver 3 
meget forskellige festlige gudstjenester, som 
alle har det samme formål, at takke for hø-
sten, for livet, for det daglige brød.

Friluftsgudstjeneste i Hove 28. august 
kl. 14.00 – ved Land- og Byfesten
Som indledning til Land- og Byfesten bliver 
der en høstgudstjeneste. På græsset ved sko-
len og Klinkby-hallen stilles an med bænke 
og halmballer, og orgelmusikken erstattes af 
gospel-sang. Lydia Wairimu, som oprindelig 
kommer fra Kenya står for sangen. Hun er 
kendt i det vestjyske, hvor hun leder forskel-
lige gospel-kor, bl.a. også et i Lemvig. Den-
ne gang kommer hun med ”Meraki Gospel 
Choir” – sammensat af de bedste sangere fra 
de forskellige kor. Sognepræst Iben Tolstrup og 
Vandborg Kirkes præst, Heidi Røn medvirker.

Spillemandsmesse i Tørring 5. sep-
tember kl. 19.00 
Høst og folkemusik passer godt sammen. Ved 
et høstgilde i ”gamle dage” spillede de lo-
kale musikere op til dans, og en festlig høst-
gudstjeneste må gerne trække på de gamle 
traditioner. Ved høstgudstjenesten i Tørring 
bliver der vanen tro folkemusik – i år ikke 
”Spillemandsmessen”, men nogle af de sam-
me musikere stiller op – familien Sand Niel-
sen: Aksel på bas, Jesper på harmonika, Maj-
ken på tværfløjte og Lene på klarinet. De har 
rødder i folkemusikken, og nyder at spille de 
glade traditionelle melodier kombineret med 
nykomponeret folkemusik. Festlig og glad 
musik, som vi glæder os til at høre. 
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Hygum 12. september kl. 10.30
Det bliver en gudstjeneste som vi kender 
det – med festlig orgelmusik, der passer til 
høsten. Og med offergang, hvor man får lej-
lighed til at give sin gave som en hjælpende 
hånd til nogle af dem der har brug for det.

Desuden bliver der onsdag den 15. septem-
ber kl. 11.00 høstgudstjeneste for beboere på 
Klinkby Bo- og Dagcenter og deres pårørende. 
Det er en kort gudstjeneste med meget konkret 
fokus på fortælling, sang og billeder. Det er fint 
at opleve deltagernes glæde ved at være med. 
Alle er meget velkommen til at deltage.

På tur med kirken 22. september 2021
Turen går til Husby Klitplantage, hvor Brian Kjølhede kommer med traktorbussen, og 
viser og fortæller om områdets fantastiske natur og historie.

Dagen begynder kl.: 9:30 i Tørring Kirke med morgenandagt ved Iben. Derefter spiser vi 
middag et sted og vi slutter med eftermiddagskaffe. Vi kører hjem så vi er tilbage ved 
16:30 – 17:00 tiden.

Tilmelding senest 15. september ved at ringe, sms, eller maile til:

Carla Svendsen, mob.: 4183 3986 mail: carlasvendsen@outlook.dk 
Alice Lorentsen, mob.: 2498 5498 mail: alice.dreas@altiboxmail.com 
Jens Husted, mob.: 4074 9956 mail: nr.gransgaard@gmail.com

Søndag den 24. oktober kl. 19.00 bliver 
der afholdt musikgudstjeneste i Hygum kir-
ke, med kirkesanger Thomas Vejbæk, og Sussi 
Robinson vil spille til. Programmet kommer til 
først og fremmest til at bestå af nye salmer 
og sange. 

Søndag den 31. oktober 
fejre vi reformationsdagen 
med en sjov BUSK-gudstje-
neste kl.10.30 i Hygum kirke. 
BUSK står for Børn, Unge, 
Sogn og Kirke. I år er der fokus på salmesan-
gen og hvad reformationen betyder for os 
og vores kirke. Gudstjenesten er arrangeret i 
samarbejde med FDF-Klinkby
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Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Bibeltime Onsdag den 8. september 
kl. 19.30 hos Klara og Jens Peter Dam, 
Klostervej 13.

Høstmøde v. sognepræst Heidi Røn  
Onsdag den 22. september kl.19.30 
hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm, 
Engbjergvej 87.

Bibeltime Onsdag den 6. oktober kl.19.30 
hos Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42.

Kredsmøde v/ taler Brian Madsen, Vejle. 
Onsdag den 27. oktober kl.19.30 i Klippen, 
Lemvig.

Kredsmøde v/ Generalsekretær Jens 
Medom Madsen, Fredericia.  
Torsdag den 28. oktober kl.19.30 i Møborg 
Missionshus.

Bibeltime Onsdag den 10. november kl. 
19.30 hos Mie og Niels Jørgen Nielsen, 
Knakkervej 33.

Klinkby Bo- & Dagcenter

Der afholdes gudstjenester på Klinkby Bo- og 
Dagcenter for beboere, brugere og pårørende 

• Onsdag den 27. oktober kl.11.00 i den sto-
re spisesal

• Onsdag den 24. november kl.11.00 i den 
store spisesal

Gudstjenesterne er tilrettelagt med særlig 
hensyn til demente. 

Alle er velkomne A

Indre Mission 
v. Bodil Marie Jensen 

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 24. september kl.19.30
Taler: Forkynder Vagn L. Andersen, Skjern

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 22. oktober kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne L. Christensen, 
Ringkøbing
Sang & guitarspil ved Bjarne

Søndag den 7. november fejre vi ’Alle 
Helgen’ med mindegudstjenester i Hove, 
Hygum og Tørring kirker. En aften hvor vi 
mindes vore kære, som er døde. Det er de ef-
terladtes aften, med plads til sorg og savn, 
fællesskab og kærlighed. Efter gudstjenesten 
er der mulighed for at sætte levende lys på 
gravene. 

Torsdag den 11. november klokken 19.00 
afholder menighedsrådet sangaften i Hygum 
kirke under ledelse af Marianne Søgaard.
Marianne Søgaard er sanguddannet fra det 
rytmiske konservatorium og underviser nu på 
Silkeborg højskole.
Hun og en gruppe elever fra højskolen har 
tidligere holdt sangaften for os. 
Ved siden af hendes undervisning har hun 
også været med til udarbejdelsen af den nye 
højskolesangbog, hvor hun selv har flere san-
ge med.
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FDF Klinkby  
v. Kredsleder Conni Damtoft Nielsen 

Dette efterår er der allerede planer for FDF Klinkby.  
– udover mødeaftnerne selvfølgelig…
28. august kan du komme til at stable kasse ved Land- og Byfesten ved Alt-i-et. 
10. – 12. sep. tilbydes Seniorvæbner og Senior at komme til Seniorfestival ved Kongeådalens 
Efterskole.
29. – 30. oktober er Pilte på Hardsyssel til Bål & Ballade
30. oktober er Tumlinge på Hardsyssel til BØF (BØrneFestival)
31. oktober er hele FDF Klinkby med til BUSK gudstjenesten i Hygum kirke kl. 10.30. En 
gudstjeneste for Børn, Unge, Sogn og Kirke i fællesskab.

I slut november og en weekend i dec. sælger bestyrelsen og forældre Juletræer ved Kreds-
huset. Det er meget vigtigt for FDF, at vi har forskellige pengeskabene aktiviteter. Vi sælger 
også lodsedler for FDF, samt Julekalender for Lemvig Y-mens. Vidste du at det er FDF Klinkby, 
der har leveret det kirkeblad, som du sidder med her? Vi har delt sognene op i ruter, som vi 
fordeler mellem frivillige der kører rundt, samt nogle gå-ruter til FDFerne. Så FDF er andet end 
mødeaftner! ;-) 

På Kredsens vegne
Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

N.B. Se mere på vores Facebook ”FDF Klinkby, kendt for gode oplevelser!” eller find praktiske 
kontakt oplysninger på www.fdf.dk/klinkby
N.B.B. Vi har opstartsaften d. 17. august kl. 17.00. Nye og gamle FDFer deltager og vi glæder 
os til endnu en Sæson i FDF Klinkby ved kredshuset Thyborønvej 18b. 

Vi er 7 voksne ledere, 2 assistenter og en kredsleder, der gerne vil have flere både børn og voksne med.

0. - 2. klasse Møde hver tirsdag kl. 17.00 – 18.30 ved Kredshuset i Klinkby – Disse kaldes Tumlinge
3.- 6. klasse Møde hver tirsdag kl. 17.00 – 18.30 ved Kredshuset i Klinkby – Disse kaldes Pilte og Væbner.
7.- 8. klasse  Møde hver anden tirsdag kl. 19.00 – 21.00 også i Kredshuset. – Disse kaldes Seniorvæbner.

Foto af alle FDFerne ved årets  
Sommerlejr i Lemvig anno juni 2021.
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Lokalarkivet  v. Ib Noe

”Jens Christensen i Klostergaard døde  30. december 1873 på Lemvig sygehus 39 år gam-
mel. Dødsfaldet rygtedes som en steppebrand,  enkemænd og ungkarle vejrede morgenluft. 
En attraktiv enkekone med en god gård var ikke hverdagskost.  Nu gjaldt det om at have held 
i lotteriet. I Fabjerg i Rottesgaard spændte ungkarl Jacob Andersen på 28 hesten for jumben, 
iklædte sig det bedste tøj, satte sølvuret fast på vesten og puttede skudsmålsbogen synligt i 
den øverste lomme og satte kurs mod Klostergaard for at fri til Sidsel Marie på 44 år. Jacob var 
en pæn mand, og forekom det Sidsel, også en pålidelig karl, så den 30. april 1875 blev de viet i 
Hygum kirke. Sidsel døde 11.oktober 1889, så nu skulle Jacob atter finde en passende brud. Den 
2. december 1892 blev han i Engbjerg kirke viet til 26-årige Bolette Mortensen fra Engbjerg-
gaard. Hun døde imidlertid 26. februar året efter. Kirkebogen giver os ingen indsigt i tragedien 
eller omtaler dødsårsagen. Jacob holdt nu husholdere, indtil han 21.juli 1897 giftede sig med sin 
husholder Johanne Foged fra Harring. Deres første barn Kristian blev født 4 måneder senere og 
Jacob, der nu var 51, blev nu de næste 19 år far til 16 raske og sunde børn. Han døde 1929, se-
nere overtog sønnen Kristian gården. Nuværende ejer Erik Offersen fik skøde læst 13.10.1969.”

Dagmar Johanne og Jacob Kloster med deres 14 børn 1920
Stående fra venstre: Hartvig – Gustav – Dagny ( sløjfe ) - Agnete – Johannes – Andreas, besty-
rer af fattiggården – Sidsel – Valborg – Jakob – Kristian, ejer af gården.
Forrest fra venstre: Rigmor – Jacob Andersen, født 1846 i Fabjerg -  Nora – Dagmar Johanne, 
født 1876 i Harring i Salling – Jens – Emma.
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SEPTEMBER
Hove Hygum Tørring

05. 9.00 19.00 Høstgudstjeneste m. 
spillemandsmusik

12. 9.00 10.30 Høstgudstjeneste m. 
offergang

15. 11.00 Høstgudstjeneste for 
demente og pårørende

18. 10.30 Konfirmation

19. 10.30 Konfirmation

26. 10.30*

OKTOBER

03. 10.30*

10. 10.30**

17. 10.30*

24. 9.00 19.00 Aften- & Musikguds-
tjeneste

31. 10.30 BUSK – FDF med-
virker 9.00

NOVEMBER
07. 16.00 Mindegudstjeneste 17.30 Mindegudstjeneste 19.00 Mindegudstjeneste

14. 10.30*

21. 16.00 FDF medvirker 9.00

* Sognepræst i Nørlem Bettina R. Tonnesen: Liturg og prædikant 
** Sognepræst i Thyborøn Jim Sander Christensen: Litturg og prædikant

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

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