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Ny bænk på
Tørring kirkegård.

Juni – August
2022

Forside
Vores graver Søren Sørensen, har taget initiativ til at der er kommet flere bænke op på
de tre kirkegårde. Bænkene er bæredygtige i
mere end en forstand. De er lavet af gamle
brugte sokler til kasserede gravsten og frisk
egetømmer. I stedet for at knuse de fine gam-

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 2. august 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
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le håndhuggede sten, er de nu forvandlet til
smukke bænke, som kirkegårdens besøgende, kan sidde på, få et lille hvil, nyde udsigten
eller en solkrog med læ, eller bare få et andet
perspektiv på kirken. Det er foreløbig blevet
til seks nye bænke, som du kan se i dette kirkeblad.

Menighedsrådsmøder
På hjemmesiden www.hht.nu kan
man hente referater fra tidligere
menighedsrådsmøder.
I 2022 er der fastsat ordinære
menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 28. juni
Tirsdag den 30. august
Tirsdag den 20. september
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.

Træffes ikke mandag, samt
• den 26. juni
• den 3. juli
• den 14.-31. august

Læs i næste nummer

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

• Opstart af Babysalmesang og Salmer&
Sanser v. Elin Knudsen (Tante Andante)

Graver

• Høstgudstjenester

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

• BUSK

• På tur med Kirken den 14. september

• Alle Helgen

Nyt fra menighedsrådet
Energi priser på ”himmelflugt”
Som alle nok har bemærket, er energipriserne steget voldsomt i den seneste tid og ikke
mindst priserne på el. Da vi bruger el som
opvarmningskilde i vores 3 kirker, bliver vi
særdeles hårdt ramt. I de seneste 2 år som
har været lidt ”stille” pga. Corona, er der blevet brugt ca. 75000 KWh pr. år i de 3 kirker
til sammen. Det har medført en budgetoverskridelse på ca. 31000 kr. ekstra for 2021 i
opvarmning. Første kvartal 2022 er der brugt
ca. 50000 kr. som udgør 65% af hele årets
budgetterede elforbrug. Problemet med de
ekstraordinære stigende udgifter er ikke kun
vores sogns problem, men et landsdækkende.
Vi har fra provstiet (der hvor vi får vores penge fra) fået at vide, at vi skal vende hver en
øre i kirkekassen før den bliver brugt. Provstiet vil, at menighedsrådet skal ud at finde besparelser. Det kunne være i form af udsættelse af projekter på kirkegårdene, indkøb af
udstyr til driften, skære i de daglige udgifter
og måske sænke komforttemperaturen i kirken (og grundvarmen) og til kirkehandlinger.
Det er alt sammen noget som skal overvejes

og tages stilling til, i menighedsrådet og af
vores ansatte i den kommende tid.
Med håbet om en varm og klimavenlig sommer
Kirkeværge
Chr. Mollerup

Husstandsindsamling
Den 13. marts var der husstandsindsamling i
Hove-Hygum-Tørring sogne.
Der blev indsamlet 12.704,- kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Støtten går blandt andet til
de ukrainere der er ramt af krig. Stor tak til
Lone Nørrum, som har været vores engagerede indsamlingsleder i 15 år, for det bedste
resultat til dato.

Ny bænk på Hygum kirkegård
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Provstinyt – det sker 

www.lemvigprovsti.dk

Skal du med på sommerlejr 3. juli 2022?
Sommerlejr på Remmerstrandlejren. Lejren
arrangeres af lokale kræfter med Danmarks
folkekirkelige søndagsskoler i ryggen. Indholdet er som altid bibelfortælling, sang, bål,
sport, løb, badning, kreativitet, fællesskab,

venskab mm. Vil du med? Lejren er for alle
børn fra 0, kl. til og med 7. kl. Vi starter søndag den 3. juli. 0. - 3. kl. bliver til tirsdag og
de ældste bliver til torsdag.
Er du voksen kan du også komme med som
frivillig. Der er brug dig, som vil være sammen med nogle skønne børn. Der er brug for
dig, som vil lave mad til børnene.
Lejren afholdes altid i anden uge af skolernes
sommerferie. Skriv eller ring gerne for mere
info. kathrineballeby@gmail.com mobil:
40525921

neste
Fælles friluftsgudstje

2. pinsedag

10.30
Mandag den 6. juni kl.
vejen  Lemvig
Lystanlægget  Strand

udstjeneste
Velkommen til friluftsg
g og prædiken.
med samvær, salmesan
mpet ved
Musik: Harmonika og tro
Torben Mamsen.
Lau Slott-Pedersen og
aard Bakbo.
Prædikant: Simon Damg
Alle er velkomne!

solen,
I al sin glans nu stråler
olen,
livslyset over nåde-st
tid
nu kom vor pinseliljer og blid
nu har vi sommer skæ
og 1853
N.F.S. Grundtvig 1843

Hove, Hygum, Lemvig,
der, Gudum, Heldum,
Bøvling, Fabjerg, Flyn
Tørring sogne
og
lem
Nør
,
um
Møborg, Nees, Nr. Niss
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Sognenyt – det sker… 

Generalforsamling
Onsdag den 15. juni, er der generalforsamling i FlaugLauget.
Vi mødes i menighedslokalet i Klinkby Alt-i-ét
hus kl.19.00. Flauglaugets medlemmer sørger for at der bliver flaget ved kirkerne i Hove
og Hygum.
Har du lyst til at være med i flauglauget kan
du f.eks. henvende dig til Jette Simonsen i
Hygum eller Christian Mollerup i Hove.
Ny bænk på
Hygum kirkegård

www.hht.nu
Kirkevandringer 30. juni og 12. juli
Limfjorden indbyder til vandreture, eller til at
stoppe op og nyde udsigten, noget som både
turister og fastboende kan glæde sig over. Og
helt unikt er det, at de 1000 år gamle landsbykirker dukker op i landskabet mange steder. Hvorfor ikke tage en vandretur imellem
nogle af kirkerne.
Houe-Hygum-Tørring menighedsråd inviterer
til kirkevandringer den 30. juni fra Tørring Kirke til Hygum Kirke og den 12. juli fra Engbjerg
Kirke til Hygum Kirke. Dagen begynder med
morgensang i kirken kl. 10.00. Så bliver der
fortalt lidt om kirken, og derefter starter gåturen, hvor man kan nyde den smukke udsigt
over fjorden og landskabet. Der bliver holdt
et par pauser undervejs, og lokale folk går
med og fortæller lidt om landskabet. Turen
fra Engbjerg er på ca. 4 km, fra Tørring ca.
5 km. I Hygum kirke spises den medbragte
mad, der bliver fortalt lidt om kirken og sluttes med orgelmusik. Derefter kan man vælge
at gå tilbage til udgangspunktet eller ved turens begyndelse aftale kørsel tilbage.
Det er gratis at deltage i programmet.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den. 24. juli er der friluftsgudstjeneste på Gjellerodde kl.10.30 i samarbejde med
Gjellergård, som har slået teltet op og stillet
stole frem, så det er muligt at gennemfører
selvom det skulle begynde at regne.
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2. pinsedag

Trinitatis

06.

12.

2. s. e. trinitatis

26.

4. s. e. trinitatis

10.

12.

3. s. e. trinitatis

03.

JULI

30.

1. s. e. trinitatis

19.

18.

Pinsedag

05.

JUNI

10.30*

9.00

Hove

14.00

Orgelmusik

10.30*

10.30*

10.00

Dåbsgudstjeneste

11.00

10.30*

9.00

Tørring

Kirkevandring ca. 5 km.

Friluftsgudstjeneste i anlægget kl.10.30

10.30

Hygum
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6. s. e. trinitatis

7. s. e. trinitatis

24.

31.

9. s. e. trinitatis

14.

11. s. e. trinitatis

28.

12. s. e. trinitatis

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

04.

SEPTEMBER

10. s. e. trinitatis

21.

20.

8. s. e. trinitatis

07.

AUGUST

5. s. e. trinitatis

17.

10.30*

9.00

10.30

10.30*

Pilgrimsvandring ca. 20 km

9.30

10.30*

14.00

Konfirmandindskrivning

Friluftsgudstj. på Gjellergård

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.

10.30*

9.00

19.00

Aften- & Musikgudstjeneste

9.00

GRAFISK TRYK LEMVIG

Gå ikke glip af en dejlig gudstjeneste,
med provstiets smukkeste altertavle. Det vil Johanne Buus Andersen i
al fald ikke gå glip af, hun medvirker
traditionen tro på tværfløjte akkompagneret af Annette Breinholt. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at
spise frokost.
Bestilling af håndmadder på
tlf. 2143 1742.
Sommer og musikgudstjeneste
Søndag den 31. juli kl.19.00 er der
planlagt en sommer og musikgudstjeneste i Tørring kirke. Under corona-nedlukningen udviklede Johanne
Buus sin helt egen udtryksform. Det er en
blanding af akustisk og elektronisk musik,
med effektpedaler og en loop som gør det
muligt at bygge et helt musikalsk univers op,
hvor hun spiller sammen med sig selv. Det
er et meget drømmende univers, med musik
som Johanne Buus selv har skrevet samt nyfortolkninger af kendte salmer og sommersange hvori der blandt andet indgår lydeffekter fra naturen. Johanne Buus fortæller at

Ny bænk på Hove kirkegård

projektet er blevet til I samarbejde med en
visuel kunstner, som vi, trods de lyse nætter,
håber at få at se.
Konfirmandindskrivning
Søndag den 7. august (sidste dag i skoleferien) er der indskrivning af konfirmander, som
vil gå til præst hos Iben Tolstrup. Der er konfirmation i Hygum og Tørring kirke den 5. maj
eller i Hove kirke 7. maj 2023.
Konfirmandforberedelsen begynder med en
gudstjeneste for
de kommende
ko n f i r m a n d e r,
forældre, søskende og faddere,
bedsteforældre,
fætre og kusiner,
onkler og tanter,
venner og naboer i Tørring kirke
kl.14.00. BagNy bænk på
Hove kirkegård
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efter er der et kort informationsmøde i menighedslokalet for forældre og konfirmander.
Der er allerede nu åbent for tilmelding med
digital signatur på Konfirmandtilmelding |
Folkekirken.dk Her kan forældrene tilmelde
deres barn til konfirmationsforberedelse og
konfirmation og læse mere om de generelle
retningslinjer.
Sognepræst Iben Tolstrup

Ny bænk på Tørring kirkegård

Pilgrimsvandring ved Gjellerodde
Lørdag 20. august kl. 9.30 – ca. 16.00
Området ved Gjellerodde nær Lemvig er et
bakket område med meget smukke udsigter
over Limfjorden. Pilgrimsvandringen, der er
en dagsvandring, starter ved Tørring Kirke
og går ned mod fjorden og Gjeller Sø og videre langs stranden til Ryletorre (Ryletorv) i
Hygum. Vandringen fortsætter lidt ind i landet til Hygum Kirke. Herfra går det
tilbage til Tørring Kirke, hvor dagsvandringen ender. Det er en vandring
på ca. 20 km. Mødested: Tørring Kirke, Gjelleroddevej 19, 7620 Lemvig.
Medbring madpakke og drikkevarer.
For yderligere oplysninger: Lisbet
Jacobsen 97 13 63 73, 20 53 80 07
langfrom@mail.dk eller Jan Bjerglund
97 86 11 22, 23 60 42 12 jabj@km.dk
Pilgrimsvandringen er arrangeret af
kirkerne i Struer Provsti i samarbejde
med Hove-Hygum-Tørring sogne.
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Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Bibeltime Onsdag den 1. juni kl. 19.30,
hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.
Teltmøder i Harboøre den 14.-20. juni
kl. 19.30
Aftentur Onsdag den 10. august
Bibeltime Onsdag den 24. august

Klinkby Bo- & Dagcenter
Der afholdes gudstjenester på Klinkby Bo- og
Dagcenter for beboere, brugere og pårørende
• Onsdag den 29. juni kl.11.00 i den store
spisesal
• Onsdag den 20. juli kl.11.00 i den store
spisesal
• Onsdag den 10. august kl.11.00 i den store
spisesal
• Onsdag den 28. september kl.11.00 Høstgudstjeneste i Hygum kirke

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 19. August kl.19.30
Taler : Forkynder Bent Køller Hansen.

Gudstjenesterne er tilrettelagt med særligt
hensyn til demente.
Alle er velkomne A

FDF Klinkby

v. Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

FDF er Tro.
FDF skaber plads til tro og samtale om de
store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt
grundlag. I FDF tror vi på, at mennesker har
brug for at kende deres ståsted i mødet med
en mangfoldig verden.
I FDF Klinkby beder vi Fadervor i slutningen
af vores møde, på lejr er der andagt og vi har
mødeaftner med Iben/kirken.
Derudover har vi i år inviteret Iben Tolstrup
med os på Landslejr og det glæder vi os til.
Menighedsrådet i Houe, Hygum og Tørringe
støtter FDF Klinkby økonomisk hvert år og
derudover hjælper de yderlig i år vores lederne og køkkenpersoner med at komme afsted
på Landslejr til nedsat pris. Den støtte er vi
meget taknemlige for. Sammen gør det dørtrinnet til folkekirken lavere og minder mig
om, at Folkekirken foregår andre steder end i
selvkirkerummet.
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1000 tak til Kirken og Menighedsrådet , vi
skal nok passe godt på Iben til Sommer. 10
dage i et telt – hvordan det gik, kommer I til
at høre mere om i det næste kirkeblad.
Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

I juli drager 32 FDF og 1 præst fra FDF Klinkby
på Landslejr til Sletten.

Lokalarkivet 
Hanne Lærer
– egentlig var hun døbt
Johanne Jensen, født 1837
i Mellem Kirkeby i Hove
sogn som datter af Jens
Lauridsen og Else Cathrine
Sørensdatter. Hun havde
flere pladser som tjenestepige, inden hun 6. april
1860 blev gift med biskolelærer i Sønder Tørring skole
Jacob Nielsen Lykkegaard.
I Sønder Tørring havde beboerne i årtier kæmpet for
en skole – der var jo langt
til hovedskolen – men først
1859 kastede deres bestræbelser en mindre gave
af sig: Kommunen opførte
et lille skolehus på Houlindvej ved indkørslen til
Hummersgaard. Her holdt
Jakob Nielsen Lykkegaard
skole om vinteren de følgende 25 år. Jacobs uddannelse bestod af 7 år i
Tørring skole, han gjorde
sit bedste og passede samtidig sin ejendom i nærheden. Man byggede 1886
Heldum skole, så nu blev
Jacob pensioneret.
Efter hans død gik Hanne Lærer gerne på
besøg i sognet, hvor hun med sin jævne og
ligefremme væsen var en kær gæst. En dag
var den friske gamle dame kommet til Moesgaard, Hun havde et morsomt mundheld,
hun sagde ” I tho hva ” somme tider mange
gange. Hanne Lærer ville gerne spille kort
med børnene. En dag var der sendt bud efter doktor Nørby i Lemvig til et sygt barn.
Da doktoren var færdig med det syge barn,

v. Ib Noe

sagde Hanne: ” Værsgo Nørby, her er kort
til dig. Du skal spille kort med os.” ” Kun et
kvarter,” svarede Nørby,” for hesten står og
fryser.” Pludselig under spillet siger Hanne:
” Du snyder Nørby! ” ”Vel gør jeg ej, du kan
selv se, jeg bekender hver gang.” I tho hva,
vil du æt pees i æ Væjster hav.” replicerer
madammen. Hannes bramfri tale fik også
latteren frem hos doktoren. Hun døde 86 år
gammel i 1924 i Bonnet.
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GRAFISK TRYK LEMVIG

