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Marts – Maj
2022

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 22.
Deadline: den 13. maj 2022
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

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

Menighedsrådsmøder
På hjemmesiden www.hht.nu kan
man hente referater fra tidligere
menighedsrådsmøder.
I 2022 er der fastsat ordinære
menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 11. januar
Tirsdag den 15. februar
Tirsdag den 15. marts
Tirsdag den 26. april

Træffes ikke mandag, samt
• 18. – 22. marts
• 22. – 27. april
• 1. og 20. og 27. maj

Tirsdag den 31. maj

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

Tirsdag den 20. september

Læs i næste nummer
• Pinsesol og fællessang den 6. juni
• Generalforsamling i Flaug-Lauget
den 15. juni
• Kirkevandringer den 30. juni og 12. juli
• Friluftsgudstjeneste på Gjellergård
den 24. juli
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Graver

Tirsdag den 28. juni
Tirsdag den 30. august
Tirsdag den 18. oktober
Tirsdag den 29. november
Menighedsrådsmøder er offentlige
og afholdes i menighedslokalet.
Punkter til dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 2 uger
før menighedsrådsmødet.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsmøde søndag den 3. april
2022 kl. 15.00 i menighedslokalet.
Menighedsrådet skal en gang om året indkalde til et menighedsmøde, hvor der redegøres
for seneste års regnskab og indeværende
års budget. Formand, kirkeværger, udvalgsmedlemmer m.m. vil aflægge beretning om
menighedsrådet arbejde i det forløbne år og
der orienteres om planlagte projekter for den
kommende tid. Vi har haft tradition for at afholde mødet den sidste søndag i kirkeåret,

Sognenyt – det sker… 

men sidste år valgte vi at udskyde mødet.
Derfor holdes det nu den 3. april. Alle folkekirkemedlemmer er hjerteligt velkommen til
mødet, hvor der også vil være mulighed for
at stille spørgsmål og komme med forslag til
det siddende menighedsråd. Vi håber at se så
mange af jer som muligt til en god drøftelse
omkring menighedsrådet arbejde.
På menighedsrådets vegne
Anders Mejdahl

www.hht.nu
Aften- og
Musikgudstjenese
i Hygum kirke
den 6. marts kl. 19.00
Anders Bech Hald:
Orgel, klaver og harmonika.
Jacob Nyborg:
Sopran/alt sax og fløjte.
Lisbeth Simonsen:
Vokal.

Kom og syng
m. Sussi i Menighedslokalet hver tirsdag kl. 17.00-18.00. Kom som du er,
tilmelding er ikke nødvendig.
Den første tirsdag i måneden kan man tage sine børn og/eller børnebørn
med.
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Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp den 13. marts.
Anden søndag i marts er der husstand indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Konfirmander og menighedsrådsmedlemmer
arbejder sammen om at løse opgaven med
Klinkby FDF’ere og andre frivillige. Alle kan
deltage! Det er også vigtigt at der er nogen
der bliver hjemme, og som kan åbne døren
og tage imod indsamlerne, når de kommer til
din dør. Som optakt til indsamlingen er der
info-møde på aktivitetstorvet den 8. marts kl.
17.00 og på selve dagen begynder vi med en
festlig gudstjeneste i Hove kirke kl. 10.30.

En dag med Danmission i Hove
den 19. marts
Danmission i Viborg Stift holder årsmøde
lørdag den 19. marts i Alt-i-et-huset. Start
med andagt kl. 10.00 i Hove kirke med vores
præst Iben Tolstrup, som også er medlem af
bestyrelsen i Danmission.
For de helt morgenfriske vil der være morgenkaffe osv. fra kl. 9.15 i Menighedslokalet
og dagen vil vare ca. frem til Kl. 15.30. Det
er et utrolige godt program som I godt kan
glæde jer til.
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Men lige for at fremhæve lidt vil der være sang
ved Inge Marie Andersen fra Hygum. Og Nete
Maagaard fra Bøvlingbjerg, der er begyndt at
lave kirkekunst, kommer og fortæller om hendes udsmykninger og fremtidige opgaver.
Danmission ser frem til at værre værter for en
dag med masser af gode oplevelser. Så meld
jer til dagen - Man kan også blev medlem af
Danmission til enhver tid.
Med venlig hilsen på vejen af Danmission
Medlem af bestyrelse i Danmission i Viborg
stift.
Jette Simonsen Lundgaard

Sogneaften i Menighedslokalet
torsdag den 24. marts kl. 19.00
Familieplejekonsulent Hanne Mollerup og
lærer Katja Østergård, Christienlystskolen har
i en årrække arbejder med sorggrupper for
børn i Lemvig Kommune.
De vil fortælle om dette arbejde, og bl.a.
komme ind på: hvad har børnene brug for?
hvad har de voksne i familien brug for? hvad
tilbyder kommunen automatisk? og hvad kan
sorgramte familier i det hele taget få hjælp
til?
Efter foredraget vil Menighedsrådet være
vært med en kop kaffe, og der vil være mulighed for at stille yderlige spørgsmål.
Aktivitetsudvalget

Babysalmesang og Salmer & Sanser
er kommet godt i gang igen.
Søndag den 27. marts (kl. 14.00 i Hove kirke)
laver Elin og Iben en finurlig familiegudstjeneste, som afslutning på forårssæsonen. Der
bliver blandt andet mulighed for at opleve de
skønne børn i alderen 0-3 år og se hvad de
kan og hvad man laver når man går til Babysalmesang og Salmer&Sanser. Bagefter er
der bolle-kagemand og kaffe og saftevand i
menighedslokalet. Alle er velkomne A
Sognepræsten

Livsvandring
Lørdag den 2. april arrangerer Forum for
Unge og Kirke i Lemvig Provsti Livsvandring
for provstiets konfirmander og præster, samt
frivillige. De sidste to år er turen blevet aflyst
pga. Corona. Nu glæder vi os til at komme ud
at gå sammen. I år bliver det en flok på ca. 60
mennesker, der går fra Tørring kirke til Nørlem kirke. Turen er på ca. 11. km. Vil du gerne
gå med, så kontakt sogne- og ungdomspræst
Iben Tolstrup på mail ITO@km.dk og kom til
medvandrenes info- og fyraftensmøde den
30. marts kl. 17.00 i Tørring Kirke.
Forum for Unge og Kirke
Menighedsmøde
Vidste du at Kirken er din? Hvert fjerde år vælges 15 mennesker til bestyrer kirkerne i Hove-Hygum-Tørring sogne. De 15 medlemmer
af menighedsrådet har helt utrolig mange og

Fortsættes side 8.
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2. s. i fasten

13.

Midfaste

27.

Palmesøndag

10.

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

14.

15.

17.

13.

Maria Bebudelse

03.

02.

APRIL

3. s. i fasten

20.

19.

1. s. i fasten

06.

MARTS

9.00

14.00

Optakt til menighedsmøde

og Salmer & Sanser

14.00 Afslutning på Babysalmesang

10.00 Morgenandagt
Danmission stiftsårsmøde

10.30

Optakt til sogneindsamling

Hove

10.30

11.00 Påskegudstjenste
Tilrettelagt for folk med demens
og deres pårørende

14.00

Mini-konfirmation

10.30*

Aften- og musikgudstjeneste

19.00

Hygum

10.30

9.00

17.00

Nadvergudstjeneste

10.30

Livsvandring

9.15 Morgenandagt

9.00

10.30

Tørring
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1. s. e. påske

24.

3. s. e. påske

Storbededag

4. s. e. påske

5. s. e. påske

Kristi
himmelfartsdag

6. s. e. påske

08.

13.

15.

22.

26.

29.

2. pinsedag

06.

10.30

---

9.00

Se ugeavisen

9.00**

10.00 Konfirmation

* Præst og liturg Bettina R. Tonnesen
** Præst og liturg Kristoffer Garne

Pinsedag

05.

JUNI

2. s. e. påske

01.

MAJ

2. påskedag

18.

Se ugeavisen

9.00

9.00

19.00

Aften- og musikgudstjeneste

11.00 Konfirmation

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.

Se ugeavisen

10.30

9.00

9.00 Konfirmation

14.00 Fortællegudstjeneste

10.30*

GRAFISK TRYK LEMVIG

meget forskelligartede opgaver. Vi arbejder
for at kirken en del af lokalsamfundet. Vores
ønske er at lave en kirke som folk synes de
kan bruge til noget og har lyst til at komme i.
Der er ikke valg til menighedsrådet i år, men:
• Vil du f.eks. gerne møde dit menighedsråd
og lærer dem bedre at kende?
• Vil du f.eks. gerne vide hvad de går rundt
og laver?
• Vil du f.eks. gerne give din mening
tilkende?
Så kom til menighedsmøde i menighedslokalet søndag den 3. april kl. 15.00, efter gudstjenesten i Hove kirke.
Sognepræsten
Mini-konfirmation.
Minikonfirmanderne er godt i gang. Vi mødes
hver onsdag og synger, snakker, spiser sammen, går på opdagelse, laver ting med hænderne og hygger. Den 10. april er det Palme
søndag – så begynder påskeferien – og der er
minikonfirmation af årets minikonfirmander i
Hygum kirke kl. 14.00.
Sognepræsten
Påskegudstjeneste tilrettelagt særligt
for borgere med en demenssygdom
og deres pårørende
Borgere og brugere fra Klinkby bo- og Dagcenter køres i bus arrangeret af Houe, Hygum
og Tørring Menighedsråd til Hygum Kirke.
Personale deltager også og alle nyder den
hyggelige, traditions- og minderige påskegudstjeneste.
Alle er velkomne til påskegudstjeneste i
Hygum kirke onsdag den 13. april kl. 11.00.
Venlig hilsen
Anne-Marie Borg Mollerup
Gruppe koordinator, Lynghaven
Klinkby Bo- Og Dagcenter
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Påskemåltid på Gjellergård –
skærtorsdag den 14. april
Påsken er en dejlig tid at gå i kirke. Fra palmesøndag til påskemorgen kan man i en hel
uge, dag for dag, leve med i påskens livsbekræftende fortælling. Aftenen før langfredag
fejrer vi først nadverens indstiftelse i Tørring
kirke hvorefter turen går til Gjellergård, hvor
der venter os et dejligt påskemåltid, med lam,
tilbehør og vin. Når vi har spist, vil der være
mulighed for en stille fælles vandring i natten. Alle er velkomne! Vi kan være ca. 140 i
kirken, men der er kun plads til 36 på Gjellergård. Så hvis man vil med til middagen er det
først-til-mølle med tilmelding til ITO@km.dk
inden den 7. april. Påskemiddag og drikkevarer: 175 kr. pr. kuvert.
Sognepræsten

Fortællegudstjeneste
En dag var der en dreng i kirke. Han fulgte
godt med i alt som foregik. Han ville gerne
vide hvad der skete. Han havde så mange
spørgsmål. Og hans mor havde travlt med at
svare så godt hun kunne. Efter gudstjenesten
spurgte hans mor mig: Kan du ikke lave en
gudstjeneste, hvor du indimellem fortæller
lidt mere om, hvad du gør og hvorfor?
Det var jo en rigtig god ide! For det er når vi
"Kirkeligt orienteringsløb – en ny guide undre os og er nysgerrige og ønsker at undertil folkekirkens åndelige geografi"
søge verden omkring os, at vi kan bliver kloForedrag v. Hans Nørkjær den 19. april kl. gere og lærer noget vi ikke vidste i forvejen.
Den første fortællegudstjeneste bliver den 8.
19.30 i menighedslokalet
maj i Hygum kirke kl. 14.00.
Konfirmationer og konfirmander
Efter et par år med små konfirmationer kan vi
igen holde store fælles konfirmationer, hvor
vi åbner dørene for alle som gerne vil være
med til at fejre de unge mennesker. Konfirmationerne i Hove-Hygum-Tørring sogne bliver
den 13. og 15. maj 2022. Der er 10 konfirmander. Hvem der skal konfirmeres hvor og
hvornår oplyses først i maj i ugeavisen, samt
på vores hjemmeside.
Sognepræsten

Konfirmanderne stiller i første omgang de
spørgsmål, som præsten skal forsøge at besvarer.
Under gudstjenesten samler vi så nye spændende spørgsmål ind, så der er noget at fortælle om ved den næste fortælle gudstjeneste.
Husk der findes ingen dumme spørgsmål –
kun dumme svar.
Sognepræsten
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Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Bibeltime Onsdag den 9. marts kl. 19.30
hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.
Kredsmøde Onsdag den 16. marts.
Kl. 19.00 i Harboør Kirke derefter i
missionshuset, taler Pastor Holger Haldrup
Kolding.
Bibeltime Onsdag den 6. april kl.
19.30 hos Anna Kirstine og Niels-Jørn
Præstholm, Engbjergvej 87.
Møde v. Missionær Heri Elttør.
Onsdag den 20. april kl. 19.30
hos Chresten Gjelstrup, Hyldalvej 19.
Bibeltime Onsdag den 4. maj kl. 19.30
hos Jørgen Jellesmark, Laugesvej 12.
Bibeltime Onsdag den 18. maj
kl. 19.30 hos Mie og Niels Jørgen Nielsen,
Knakkervej 33.
Bibeltime Onsdag den 1. juni kl. 19.30
hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.
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Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 25. marts kl. 19.30
Taler: Missionær Henrik S. Jørgensen, Dragstrup.
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 29. april kl. 19.30
Taler: Fritidsforkynder Vagn Stensig Andersen, Skjern .
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 27. maj kl. 19.30
Taler: Fritidsforkynder Jørn Steengaard,
Videbæk.

Klinkby Bo- & Dagcenter
Der afholdes gudstjenester på Klinkby Bo- og
Dagcenter for beboere, brugere og pårørende
• 30. marts kl. 11.00 v. ITO
• 13. april kl. 11.00 – Påskegudstjeneste i
Hygum Kirke v. ITO
• 25. maj kl. 11.00 v. ITO
Alle er velkomne A

Lokalarkivet 
En frier til Jenny
Forhenværende lærerinde ved Klinkby Skole
og min far var halvsøskende, børn af Jens Noe
i Blåbjerg i Vandborg. Efter min farmors død
1903 blev han gift med Jennys mor Birgitte.
Da Jenny var en ung pige på 23 år blev hun
husholder for den gamle ” degn” Kristen Jensen i Hygum skole, hvis hustru var død 1933.

v. Ib Noe
Han, der var født 1875 i Gjødvad i Viborg amt,
kom nu i tanker om, at han ville giftes med
Jenny årgang 1912. Som en hædersmand
måtte han følge den tids skik og brug, så han
tog til Blåbjerg for ” at anholde om Jennys
hånd.” Det syntes Birgitte og Jens ikke om,
især Birgitte var imod den alliance, så hun
sagde bestemt NEJ. På et
tidspunkt i frieriet mælede degnen: Jeg kan ikke
leve uden Jenny, hvortil
Birgitte replicerede: Så
ka`du rele dø!
Nå, det ordnede sig alligevel, så den 6. december 1936 blev de viet i
Vandborg kirke. Jensen
havde 4 børn, der alle
var ældre end Jenny, og
efter 6 års ægteskab
fødte Jenny 4. august
1943 sønnen Svend Erik.
Det var ikke altid let for
Jenny, som mange gange måtte gribe hjælpende til, når det hele kørte
i hårdknude for Jensen,
der blev i embedet til
sine 70 år. Han døde
1951 i Lemvig. Jenny tog
nu en toårig uddannelse
som småbørnslærer i Silkeborg. Herfra kom hun
til Heldum skole og flyttede 1965 med til den
nye skole i Klinkby.
Jenny og Kristen Jensen
med deres søn Svend
Erik i 1944.
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FDF Klinkby

v. Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

Har FDF og Folkekirkens Nødhjælp
egentlig noget med hinanden at gøre?
FDF har 4 værdier, som afspejles i vores arbejde hen over året. De 4 værdier er: Tro –
Leg – Relationer og Samfundsengagement. I
dette skriv vil jeg kort fortælle lidt om vores
Samfundsengagement. FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere,
der kan engagerer sig i den verden, vi lever i.
Fra 2019 – 2022 har FDF kredse i Danmark
fået tilsendt og kunne arbejde med materialer fra det internationale projekt GLOBUS.
Målet med GLOBUS er, at arbejde med FNs
verdensmål. Det har bla. givet udsagn i en fokusering på hvordan FDF Klinkby kan blive en
mere grøn kreds. Vi har søgt penge ved Jysk
Energi og fået en ny varmepumpe sponsoreret i efteråret 2021. Frem mod Landslejren vil
vi arbejde med, at blive en mere GRØN kreds.
Affaldssortering på Landslejr er et af de emner, som vi i fællesskab med vores store FDFer skal have fundet nogle gode løsninger på.

samles hele vores Kreds på Aktivitetstorvet på
Klinkby Skole. Her skal vi dels afholde vores
årsmøde, men også have fokus på dette års
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp sammen
med indsamlingsleder Lone Nørrum. Folkekirkens Nødhjælp sikrer hjælp til selvhjælp, når
de sammen med lokalbefolkninger sår køkkenhaver, planter træer og graver opsamlingssøer
til regnvandet. Klimakrisen virker uoverkommelig, men sammen kan vi handle og skabe
konkrete løsninger, der redder liv for verdens
fattigste og hårdt ramte familier.
Derfor opfordrer FDF Klinkby jer og alle vores
FDFer med familier til at melde jer som indsamler søndag d. 13. marts 2022. Andet sted
i bladet kan du læse hvordan du gør i praksis.
Året konfirmander skal afsted og de vil gerne
have flere til at hjælpe med at dække ruterne.
Så ja, FDF og Folkekirkens Nødhjælp har meget med hinanden at gøre.

GRAFISK TRYK LEMVIG

Men samfundsengagement er også aktiv deltagelse i Sogneindsamlinger. Det giver nemlig Ses vi den 13. Det håber jeg – også selvom du
indsigt, at have udsigt! Tirsdag d. 8. marts ikke har relation til FDF.

