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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

Tæl julemus i
kirkebladet.

Send
dit svar
til præsten på
ITO@KM.DK
inden 1. december.
Der bliver trukket lod
blandt de rigtige svar.
Vinderen får en
dejlig julekurv.
November 2021
– Februar 2022

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne).
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 27.-28. november
• 11.-12. og 26. december
• 21.-27. januar
• 8.-20. februar

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.

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

Næste kirkeblad udkommer i uge 9.
Deadline: den 31. januar 2022
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

Graver

Menighedsrådsmøder

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

Der er menighedsrådsmøde
i menighedslokalet den

Læs i næste nummer

23. november 2021 kl.18.30

• Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp den 13. marts 2022

Menighedsrådsmøder er offentlige
og punkter til dagsordenen skal
være formanden i hænde senest
2 uger før menighedsrådsmødet.

• Påske i april 2022
• Konfirmander og konfirmationer den 13.
og 15. maj 2022
• Folkekirkemøde i Roskilde i Kristi
Himmelfartsferien

Dagsorden og referat kan hentes på
www.hht.nu

Nyt fra menighedsrådet
Høstgudstjenester i Hove, Hygum og Tørring
I Hove var det i forbindelse med
Høstoffer
Land og Byfesten .
Ved årets høstgudstjenester,
I Tørring var det en musikalsk rundrejse
blev der indsamlet 8.844,00 kr.
i skøn spillemandsmusik.
I Hygum var det dejlig orgelmusik,
Følgende er betænkt:
der passer til høsten .
• Møltrup optagelseshjem
Og kirkerne var pyntet smukt, så det passede • Nicolajtjenesten
med høst temaet.
• Kirkens Korshær
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•
•
•
•
•

Børn i sorg
Kolonien Filadelfia
Aktivitetshuset i Lemvig
Hospice forum
Lemvig Velgørenhedsselskab
Høstofferudvalget

Valg til provstiudvalget
Ligesom der er valg til menighedsrådet hvert
4. år, er der også valg til provstiudvalget hvert
4. år. Dette valg foregår ét år forskudt i forhold til menighedsrådsvalg, og derfor har der
været valg i år. I provstiudvalget sidder provsten som medlem, der er valgt én præsterepræsentant, og så har man i Lemvig provsti

bestemt, at der skal sidde 6 læge medlemmer. Til det nye provstiudvalg var der genvalg
til Grete Bækgaard Thomsen, Jens-Kristian
Byskov, Kaj Gøtzsche og Ebbe Ravn Sørensen. Nye i udvalget er Karl Christian K. Møller
og Inge Marie Andersen samt præsterepræsentant Lisbeth Holm Filtenborg. Her i Hove,
Hygum, Tørring menighedsråd glæder vi os
særligt over, at det lykkedes os, at få Inge
Marie valgt, og vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med det nye provstiudvalg.
Provstiudvalget har for øvrigt konstitueret sig
med provst Ole Rasmussen som formand og
Grete Bækgaard Thomsen som næstformand.
Menighedsrådsformand Anders Mejdahl
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Provstinyt – det sker 
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www.lemvigprovsti.dk
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Kan du li’ at synge?
Kan du li’ at synge?
Vil du blive bedre til at synge?
Vil du blive bedre til at synge?
Så kom og syng i Lemvig Provstikor!
Så kom og syng i Lemvig Provstikor!
•
•

•

•



Du udvikler din egen stemme
Du udvikler din egen stemme
Du
har det sjovt sammen med andre
Du har det sjovt sammen med andre

Du udvikler
egen stemme
Du
optræder
fordin
andre
Du optræder for andre

Du
har
det
sjovt
sammen med
andre
Du
får mange spændende
oplevelser
Du får mange spændende oplevelser


Du optræder for andre



Du får mange spændende oplevelser

Der er kor i Lemvig Kirkehus tirsdage kl. 15.30-16.30 for alle i 3.-6. klasse.
Der er kor i Lemvig Kirkehus tirsdage kl. 15.30-16.30 for alle i 3.-6. klasse.

Det er gratis at synge i koret. Til gengæld er det vigtigt at du møder op, for når man
synger sammen,
man afhængig
af hinanden.
foregår skal
ugentligt
i Lemafhængig
af hinanden.er
Øvegangene
foregår ugentligt
i Lemvig Øvegangene
Kirkehus, men indimellem
vi også synge
Det er gratis at synge i koret. Til gengæld er det vigtigt at du møder op, for når man synger sammen, er man
til
andre
steder.
Når du er med
i koret,
er du en
del aftil
Lemvig
Provstikor.
Lemvig
Provstikor
erdu
flere
vigkoncerter
Kirkehus,
men
indimellem
skal
vi
også
synge
koncerter
andre
steder.
Når
er
afhængig af hinanden. Øvegangene foregår ugentligt i Lemvig Kirkehus, men indimellem skal vi også synge
kor,
har korprøver
påen
forskellige
tidspunkter
i løbet af ugen,
og så samles vi en gang
i mellem
synger
medderi tilkoret,
er du
del afNårLemvig
Provstikor.
Lemvig
er flere
kor,og
der
harer flere
koncerter
andre
steder.
du er med
i koret, er du
en del afProvstikor
Lemvig Provstikor.
Lemvig
Provstikor
sammen, synger koncerter og tager på ture. Lemvig Provstikor er et samarbejde mellem skoler og kirker i
korprøver
påhar
forskellige
tidspunkter
i løbet afi løbet
ugen,
og såogsamles
gangi mellem
i mellem
kor, der
korprøver på
forskellige tidspunkter
af ugen,
så samlesvivien
en gang
og synger
Lemvig Kommune.
sammen,
synger
koncerter
og
tager
på
ture.
Lemvig
Provstikor
er
et
samarbejde
mellem
skoler
og
kirker
og synger sammen, synger koncerter og tager på ture. Lemvig Provstikor er et samar- i
Kommune.
bejde Lemvig
mellem
skoler og kirker i Lemvig Kommune.
Der eratkor
i Lemvig
Kirkehus
tirsdage
kl. 15.30-16.30
for alleop,
i 3.-6.
klasse.
Det er gratis
synge
i koret.
Til gengæld
er det
vigtigt at du møder
for når
man synger sammen, er man

Har du spørgsmål, så kontakt korleder Cathrine Støvring Preussler på cspreussler@gmail.com eller 28 93 71

Har du spørgsmål, så kontakt korleder Cathrine Støvring Preussler på cspreussler@
Har du spørgsmål, så kontakt korleder Cathrine Støvring Preussler på cspreussler@gmail.com eller 28 93 71
gmail.com
eller 28 93 71 85.
85.

85.
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1.s. i advent

28.

3.s. i advent

12.

Julemorgen

2. juledag

25.

26.

01.

Nytårsdag

Juleaften

24.

JANUAR

10.30

4.s. i advent

19.

14.00

16.00

10.00 Julemusen Julle
12.30 Skolens juleafslutning

16.00
Konfirmandernes svendeprøve

Hove

17.

15.

2.s. i advent

05.

DECEMBER

Sidste søndag
i kirkeåret

21.

NOVEMBER

10.30

15.00

11.00 Julegudstjeneste
tilrettelagt for dement

10.30*

9.00

9.00

Hygum

10.30*

8.00

14.00

16.00
Juleønskekoncert

10.30*

Tørring
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Fastelavn

Kyndelmisse

14.00 Fastelavn i multisalen
m. TanteAndante & Band

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

06.

MARTS

27.

20.

13.

06.

FEBRUAR

30.

9.00

10.30

16.

23.

9.00

Hellig 3 konger

09.

02.

10.30

10.30*

9.00

10.30

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.

19.00
Aften- & Musikgudstjeneste

10.30

10.30*

19.00
Aften- & Musikgudstjeneste

10.30*

9.00

9.00

GRAFISK TRYK LEMVIG

Sognenyt – det sker… 

Babysalmesang og Salmer & Sanser
er kommet godt i gang - igen.
En super hyggelig aktivitet for børn og forældre/bedsteforældre.
Hver tirsdag mødes babyer (0-1-årige)
kl.10.00 og hver torsdag åbnes kirken for de
1-3-årige.
Elin Knudsen (bedre kendt som Tante Andante) og Lasse Skovbakke tager imod. Alle er
velkomne, til en god time med sang og sjov.
Det er gratis og man møder bare op når man
har tid og lyst. Der er julepause efter uge 47
og Babysalmesang of Salmer& Sanser begynder igen først i det nye år i uge 3. Forårssæsonen afsluttes med børne- og familiegudstjeneste den 27. marts.
Kom og vær med til konfirmandernes
svendeprøve – 2. søndag i advent
Når man går til 'præst' skal man også lære
noget om gudstjenesten. Den bedste måde at
lære noget nyt er at prøve at gøre det. 2. søndag i advent kl.16.00 i Hove kirke sætter de
10 konfirmander i Hove-Hygum-Tørring deres
præg på gudstjenesten, som de har forberedt
sammen med præsten. Det bliver en festlig
gudstjeneste. Vi håber kirken bliver fyldt med
venner og familie, naboer og unge og gamle.

www.hht.nu
særlig hensyn til ældre med demens. Følelsen
af jul er vigtig. I kirkerummet skabes den rette stemning af jul og hygge. Kirken er smukt
pyntet. Orglet spiller og vi synger nogle af de
mest elskede julesalmer. Julegudstjenesten
skaber minder. Det er en god anledning for
familie og venner til bare at være sammen,
sådan som det var engang. Alle er velkomne.
Der er også mulighed for at gå til alters.
Julemusen Julle
og skolens juleafslutning
Sidste år var der pga. corona ingen juleafslutninger. Men i år regner vi med at fylde
Hove kirke med glade og forventningsfulde
børn, inden de går på juleferien. Alle voksne
er velkomne til at være med. Fredag den 17.
december kommer de mindste (0-5-årige)
kl.10.00 og kl.12.30 kommer alle eleverne
fra Klinkby skole.
Juleønskekoncert 4. søndag i advent
Traditionen tro kan du og din familie komme
og synge alle de dejlige julesange som I kunne ønske jer i Tørring kirke den 19. december
kl.16.00.

Juleaften og juledag
I julen er der mange som gerne vil i kirke især juleaften. Sidste år var der mange hensyn der skulle tages, pga. corona. Nu ved vi jo
ikke hvordan corona-situationen ser ud til jul
i år, men hvis man gerne vil i kirke juleaften
og julemorgen, så skal man altså bare gøre
det. Vi er klar. Kirkerne er åbne og vi vil gøre
alt hvad vi kan for at I kan komme og fejre
Julegudstjeneste for demente
julen sammen under hyggelige og trygge forog pårørende 15. december
mer. Har du spørgsmål til sikkerheden eller er
Onsdag formiddag, den 15. december, er der brug for at der bliver taget ekstra hensyn
der en kort julegudstjeneste i Hygum kirke - så kontakt præsten eller graveren
kl.11.00. Julegudstjenesten er tilrettelagt med
8

Fastelavn m. Tante Andante
i Multisalen 27. februar
Borgerforeningen og kirken inviterer til fastelavnsfest for børn i alle aldre og voksne der
kan lide larm og balade. Det er gratis at deltage og der er præmier til de bedst udklædte. Vi
får besøg af 'Tante Andante & band' som medvirker ved en sjov og anderledes gudstjeneste
i Multisalen. Bagefter er der tøndeslagning,
med flere tønder, så der er passende udfordringer til alle aldresgrupper. Der er også mulighed
for at købe kaffe og fastelavnsboller.

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Adventsfest i Houe Missionshus
Fredag den 26. november kl.19.30
Taler: Forkynder Harry Harregaard, Durup
Sang&Spil v. Gerda og Harry
International Bibelgruppe
Tirsdag den 14. december kl.19.00
hos S. Iversen, Danmarksgade 32

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 28. januar kl.19.30
Minikonfirmander
Kender du et barn der går i 3. klasse på Klink- Taler: Forkynder Hans Iversen, Sahl
by skole eller som bor i Hove-Hygum-Tørring
området, så snak med det om minikonfir- Familiemøde i Houe Missionshus
mand. Sidste årblev vi nødt til at aflyse mi- Fredag den 25. februar kl.19.30
nikonfirmanderne. Men nu er vi klar igen. Vi Taler: Missionær Henrik H.Dideriksen, Skive
mødes første gang til fastelavnsfest og guds- Sang&harmonika v. Henrik
tjeneste med 'Tante Andante og band' og afslutter med minikonfirmation Palme søndag.
Bibelkredsen
Man behøver ikke være døbt for at gå til mi- v. Jens Peter Dam m.fl.
nikonfirmand. Det vigtigste er at man har lyst
til at præsten lære en at kend, og at man har Bibeltime Onsdag den 8. december
lyst til at komme i kirken sammen med sine kl.19.30 hos Anna Kirstine og Niels-Jørn
jævnaldrende. Når man er minikonfirmand la- Præstholm, Engbjergvej 87.
ver man ting med sine hænder og man hører Bedemøde Onsdag den 12. januar kl.
lidt bibelhistorier og vi snakker f.eks. om dåb 19.30 hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19.
og nadver, bøn og begravelse.
Bibelkursus v.Henri Alex Jensen,
Silkeborg. Lørdag den 15. januar kl.10.00 i
Klinkby Bo- & Dagcenter
Humlum Kirkehus.
Der afholdes gudstjenester på Klinkby Bo- og
Dagcenter for beboere, brugere og pårørende
• Onsdag den 24. november kl.11.00
i den store spisesal
• Onsdag den 19. januar kl.11.00
i den store spisesal
• Onsdag den 23. februar kl.11.00
i den store spisesal
Gudstjenesterne er tilrettelagt med særligt
hensyn til demente.
Alle er velkomne A

Bibeltime Onsdag den 26. januar
kl.19.30
hos Jørgen Jellesmark, Sønderbyvej 42.
Bibeltime Onsdag den 9. februar
kl.19.30 hos Mie og Niels Jørgen Nielsen,
Knakkervej 33.
Temaaften v. psykoterapeut Hanne
Esmarch, Videbæk. Onsdag den 23.
februar
i Klippen Lemvig
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FDF Klinkby

v. Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

”Åbent hus med Julestue” og salg af Juletræer ved FDF Klinkby
Søndag d. 21. nov. er alle nysgerrige velkomne til, at kigge forbi
mellem kl. 13.30 og 15.30. Kredshuset ligger Thyborønvej 18b i Klinkby.
Her kan du møde ”OS” som udgør kredsen i øjeblikket, se vores faciliteter, lave en kalenderlys
dekoration og bage en pandekage over bål. Alt er gratis og alle er velkomne. Samme dag er 1.
dag med salg af bla. Juletræer, så der kan gøres to fluer med et smæk.;-) Vi har både rødgran,
nordmannsgran, fyrtoppe og grangrene i bundter. Overskuddet fra salget går til kredsens drift
og den er i fremgang. Vi er i år 36 medlemmer og 11 ledere.
Traditionen tro sælges også juletræer til stuen. Det gør vi Lørdag d. 18. og Søndag d. 19. dec.
ved kredshuset fra kl. 10 – 15. Har du brug for et meget stort træ eller en rødgran så kontakt
Conni på 26 83 72 45. Hjemtransporten klare vi for 25,- kr. inden for en radius af 10 km.
Ekstra tilbud i år.
Forudbestil mini halmballer til brug som dekoration i krukker, på trappen og Nisseopstillinger ude, som inde. Halmballerne bliver produceret af Familien Mejdahl og koster kun 25,
- kr. for et stk. Halmballerne måler 15x16x25
cm. Kontakt Ellen Mejdahl på 27 52 66 36 og
forudbestil til afhentning på salgsdagene.
Vi takker på forhånd alle, som handler ved
FDF Klinkby, da juletræssalget er en vigtig indtægtskilde for kredsen.
Se mere på vores Facebook ”FDF Klinkby,
kendt for gode oplevelser!” eller find praktiske
kontakt oplysninger på www.fdf.dk/klinkby
På Kredsen vegne
Conni Damtoft Nielsen
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Lokalarkivet 

v. Ib Noe

Bryllupsoptog den 28. maj 1914 på vej til vielse i Lemvig Valgmenigheds kirke. Stedet er ud for
Kirkebyvej 8 i Hove, det er forår, og fårene er blevet tøjret i vejkanten. Den nuværende statsvej
fra Tørringhuse til Klinkby blev anlagt 1937, så før den tid gik færdslen fra Lemvig til Klinkby,
Hygum, Harboøre og Thyborøn via Kirkebyvej, som naturligvis ikke var asfalteret. Biler var dengang i 1914 ikke velkomne på kommunens veje – således har vi på arkivet en ansøgning fra
doktor Kirk – forfatteren Hans Kirks far – om at måtte befærde kommunens veje med sin automobil, da han ville besøge familien på Harboøre. Ansøgningen blev pure afvist.
Brudeparret er Ove Ovesen fra Sønder Byskov og Andrea Christensen fra Nørre Kjær i Tørring,
begge født 1890. Til brudeparret var bygget en helt ny gård, Skovbygård, som de beboede til
1920, men måtte forlade på grund af økonomiske problemer. Nu flyttede de til Lyngtoft på
Houvinkelvej 3.
Andrea døde 1934, og året efter blev Ove Byskov gift med Krista Andersen
i Fiskbæk på Houmaavej 30 – Ove døde 1960.
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