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KIRKEBLAD
Hove - Hygum - Tørring

FDF Klinkby var afsted sammen med FDF Stadil-Vedersø, FDF Bøvling og FDF Lemvig. Naboen var FDF Harboøre og tilsammen var vi 150 FDF’er i ekspeditionen
”Bølgebryderen.”
I kan se alle de lokale billeder og videoer fra lejren på
”FDF LL 2022 – Bølgebryderen”.
Eller de officielle billeder på ”FDF Landslejr”
Landslejr afholdes hvert 5. år ved Sletten ved Ry i Skanderborg Kommune. Sletten er FDFs eget friluftssted,
som alle kan booke sig ind på eller besøge.
Pga. Corona blev sidste års landslejr udskudt og der er
derfor kun 4 år til næste Landslejr i 2026.

September –
November 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 48.
Deadline: den 1. november 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

På hjemmesiden www.hht.nu kan
man hente referater fra tidligere
menighedsrådsmøder.
I 2022 er der fastsat ordinære
menighedsrådsmøder:
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.
Læs i næste nummer

Træffes ikke mandag, samt
• den 4. september
• den 1.-4. og 13.-16. oktober
• den 8.-13. og 17.-26. november

• Julens gudstjenester og arrangementer
• Fastelavn m. TanteAndante den 19.
februar 2023
• Mini-konfirmand uge 8-13 i 2023

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

Graver

Nyt fra menighedsrådet
Velkommen til vores nye organist,
Sussi Robinson.
Ny passer ikke helt, for Sussi har faktisk været
vores organist i næsten 1 år. Hun har dog kun
passet nogle af gudstjenesterne og ikke udvalgsarbejde eller andet, som normalt hører
med. Resten af arbejdstiden blev brugt på at
være gymnasielærer i Lemvig og ikke mindst
på at gøre sin organistuddannelse færdig i
Vestervig med afsluttende eksamen i juni i år.
Sussi har i mange år undervist i musik og en2

Menighedsrådsmøder

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

gelsk på gymnasiet, desuden været korleder,
sunget i kor og været organist i Heldum Kirke.
Tak fordi du traf beslutningen, at arbejdet som
organist, herunder ikke mindst at videregive
sangglæden til børn og voksne, skulle fylde din
arbejdstid fremover. Søndagens gudstjenester,
både i vores 3 kirker og som afløser i Nørlem
er en vigtig opgave, som vi ved, du vil passe
omhyggeligt, og så er der også babyerne og
deres mødre og fædre, som der skal synges
og leges med, konfirmanderne, som gerne må
lufte stemmebåndene, lidt sang med skolebørn
bliver det forhåbentlig også til. Sidst, men ikke
mindst sang og musik på Klinkby Bo- og Dagcenter, du ser frem til at møde de ældre dér og
lade dem opleve glæden ved at synge, det er
en ny opgave som vi har fået mulighed for at
realisere med din ansættelse.

rådet forskønnet, buskene er udskiftet med
stakit, hækkene er beskåret, og gravstenene har været hos stenhuggeren. På gravstedet snor sig en stenbæk, som bliver blå, når
blomsterne har haft tid til at brede sig.

Vi glæder os til at følge, hvad der sker med
dig, med os, med kirkerne og med musikken
og sangen i fremtiden.
Du bliver modtaget med åbne arme af dine
kolleger, af menighedsrådet, og tør jeg også
godt sige menigheden ved kirkerne.
Midlertidig lukning af Tørring kirke
Hjertelig velkommen Både National Museet og håndværkerne skal
Kontaktperson, Inge Marie Andersen arbejde i koret i Tørring kirke, derfor vil det
være nødvendigt at lukke kirken fra uge 35 til
ca. midt i uge 42.
Nu har vores gravere igen været
National Museets konservator skal bruge et
kreative
par uger på en forundersøgelse af kalkmaleriGravminderne over Thøger Larsens forældre erne i koret, der skal udtages prøver som skal
og bedsteforældre har været skjult bag høje analyseres, maleriernes vedhæftningsevne
hække og under forblæste buske. Nu er om- skal testes osv. Det hele ender med en rapport som viser hvordan kalkmalerierne kan
bevares for eftertiden.
Samtidig skal konservatoren vurdere om
kalkmalerierne kan tåle, at håndværkerne
arbejder på sydvæggen i koret. Her har det
nemlig vist sig, at det er nødvendigt at udskifte pudslaget. Pudset løsner sig og vi har
forsøgt med lidt forskelligt, men det holder
ikke.
Kirkeværge i Tørring Kirke, Jens Husted
3

Nyt fra FDF's landslejr på Sletten 
Præsten var mega Modig!
Jeg lovede jer en opdatering på hvordan det
gik, når Iben Tostrup og FDF-Klinkby tog på
Landslejr sammen ved Sletten.
Vi fik ALLE en masse oplevelser på de 10
dage lejren varede sammen med 10.000 andre FDFer.
Iben Tolstrup var vores Ekspeditions præst i 5
dage og hun kedede sig ikke.
I de 5 dage Ibens tjeneste var flyttet til Sletten fik hun oplevet lejrbål med forskellige
antal personer. Fælles spisning med 90 personer der sang til og fra bords. Der var aktivitet
og lege på kredspladsen og ude på Slettens
område. Sammen deltog vi alle i den store
gudstjeneste lørdag aften, hvor der blev var
altergang og pladsen lyst op i lilla. Dagligt

facebook.com/fdflandslejr

stod Iben for andagterne i vores egen Ekspedition og desuden havde tid til at tale med
store og små. Især samtaler om hvordan vi
har/får/giver mod var omdrejnings punkt for
lejrens samlede tema.
Og noget af det mod udviste Iben ved at tage
med på Natoplevelsen. Hun var frisk og drog
afsted kl. 00.25 sammen med FDF’er fra 5 kl.
og ældre, samt deres ledere. At det blev en
kæmpe oplevelse, må Iben selv berette, men
der blev både skreget af forskrækkelse og
måbet af forundring over lys og lyd effekter
i mørket. Faktisk var Landslejren EN kæmpe
stor oplevelse, som er svær at beskrive med
ord. Det skal oplevelses. Så vil du med om 4
år, så er der Landslejr i 2026.
Conni Damtoft Nielsen
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Fantastisk smukt og uhyggeligt natløb i den mørke skov
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Sognenyt – det sker… 
Opstart af Babysalmesang og Salmer
& Sanser v. Elin Knudsen (Tante Andante)
Det er for børn - i Hove kirke
Velkommen til Babysalmesang og Salmer &
Sanser
Vi er glade for vi igen at byde særligt velkommen til børn i alderen 0-1 år og 1-5 år sammen med forældre eller bedsteforældre. Der
er stadig to forskellige tilbud om sang, musik,
bevægelse og nærvær. Babysalmesang foregår tirsdage kl. 10.00 og Salmer & Sanser
om onsdagen kl. 16.00. Sidstnævnte er efterhånden blevet til familiesang med 1-5-årige
børn, så her er liv og glade dage.
OBS! Salmer & Sanser, er (i forhold til tidligere år) flyttet til onsdag lidt tidligere på eftermiddagen.
Elin Engholm Knudsen står for den musiske
aktivitet sammen med Sussi Robinson, ny organist i kirken, som spiller klaver eller orgel til.
Her er først og fremmest en stund med nærhed mellem børn og voksne, med sang og
sanseoplevelser.
Det er 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, bevægesans 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

www.hht.nu
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 kirkerummet 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 gør, hvad der skal til.
Bagefter er der f.eks. frugt, det får vi også i
kirken og her er tid til snak og hyggeligt samvær. Til babysalmesang har vi lidt ekstra god
tid så her tager vi også en ekstra sang fra
f.eks. 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. Babysalmesang
begynder tirsdag 13. september kl. 10.00.
Salmer & Sanser begynder onsdag 14. september kl. 16.00, men kom endelig selvom du
ikke kan komme første gang. Første periode
på 10 gange strækker sig til fra september
til og med november og så starter vi igen 10
gange fra januar og til påske.
Hvis du vil vide mere så kontakt endelig Elin
på: 30295372 eller elin-bjarne@altiboxmail.dk
Velkommen i Hove Kirke

5

6

13. s. e. trinitatis

11.

15. s. e. trinitatis

25.

16. s. e. trinitatis

17. s. e. trinitatis

18. s. e. trinitatis

02.

9.

16.

OKTOBER

28.

14. s. e. trinitatis

18.

14.

12. s. e. trinitatis

04.

03.

SEPTEMBER

10.30*

Jagtgudstjeneste

19.00

10.30*

9.00

Dåbsgudstjeneste

13.00

På tur med kirken

9.30

m. band & kirkefrokost

11.00 Friluftsgudstjeneste

10.30*

Hove

9.00

mennesker med demens og pårørende

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

LUKKET

10.30 Traditionel
høstgudstjeneste m. offergang
11.00 Høstgudstjeneste tilrettelagt for

LUKKET

LUKKET

LUKKET

Tørring

9.00

Dåbsgudstjeneste

10.00

Hygum
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20. s. e. trinitatis

30.

22. s. e. trinitatis

Sidste s. i
kirkeåret

1. s. i advent

13.

20.

27.

2. s. i advent

10.00

14.00 Lys & Luciaglimmer m.
Babysalmesang og Salmer & Sanser

16.00

Medvirkende FDF-Klinkby

10.30*

19.00

Mindegudstjeneste m. lystænding

10.30

Dåbsgudstjeneste

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

04.

DECEMBER

Alle helgens dag

06.

NOVEMBER

19. s. e. trinitatis

23.

22.

10.30

16.00

Mindegudstjeneste m. lystænding

14.00

BUSK m.FDF-Klinkby

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.

9.00

10.30**

17.30

Mindegudstjeneste m. lystænding

10.30

GRAFISK TRYK LEMVIG
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tokolla

fo
Indsæt

På tur med kirken d. 14. september
2022
Vi starter med morgenandagt i Houe kirke
ved Iben kl. 9.30.
Derefter kører bussen os til Bøvlingbjerg, hvor
vi får en rundvisning på Hornvarefabrikken.
Middagen får vi på Restaurant Marinaen
på Vinkelhage, dernæst kører bussen os til
Østhavnen i Lemvig. Der bliver tid til et kik
i Klimatorium, og så tager vi en gåtur langs
havnen. Der kommer en guide, som viser og
fortæller om de spændende ting, der sker på
havnen. Vi ender på Vesthavnen i Havnens
Hus, hvor vi får eftermiddagskaffen. Har du
ikke lyst til gåturen tager du bare med bussen
til havnens Hus
Vi er tilbage i Houe 16:30 – 17:00
Pris: 130 kr. + drikkevarer til middagen.
Tilmelding senest 7. september ved at ringe,
sms, eller maile til:
Bente Haagensen:
mob.: 5223 0028
mail: fbhaagensen@mail.dk
Carla Svendsen:
mob.: 4183 3986
mail: carlasvendsen@outlook.dk
8

ra
Fotos f
m. div.

?

turen ?

Jens Husted:
mob.: 4074 9956
mail: nr.gransgaard@gmail.com
3 meget forskellige og festlige
høstgudstjenester
• 11. september Friluftsgudstjeneste kl.11.00
v. Alt -i-ét m. festlig musik af Vanillah og
efterfølgende kirkefrokost - Alle er velkommen til at være med.
• 25. september Traditionel høstgudstjeneste m. offergang kl.10.30 i Hygum Kirke
• 28. september høstgudstjeneste tilrettelagt for mennesker med demens og deres
pårørende kl.11.00 i Hygum Kirke

Har vi begyndt en tradition med at
lade høstgudstjenesten i Hove være
en friluftsgudstjeneste?
Hvis en tradition skabes efter 3. gang, så har
vi en tradition. Sidste år var der høstgudstjeneste i forbindelse med Land- og Byfesten
– med festlig gospel-musik, og i år henter vi
sydens sol og sommer til Klinkby med folkemusikgruppen ”Vanillah”, som spiller musik
fra de varme lande, Sydamerika og Caribien
– på harmonika, vibrafon og fløjter. Mon ikke
en dansk høstmelodi også kan snige sig ind!
Gudstjenesten begynder kl. 11.00 på græsset
uden for skolen og Alt-i-Et huset, hvor der er
stillet op og gjort klar til gudstjeneste – også
med siddepladser! Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost for alle – på Aktivitetstorvet. Tilmelding er ikke nødvendig, vi deler den mad
der er. Deltagelse er gratis. Drikkevarer kan
købes.
Skulle vejret mod forventning bliver dårligt,
trækker gudstjenesten inden døre.
Høsten er en glædelig tid, hvor vi henter frugten af vores arbejde med at så og passe markerne eller køkkenhaven. Det er en tid til at
sige tak for de gaver, som en høst er.
Aktivitetsudvalget
Jagten er gået ind og i den anledning
er der jagtgudstjeneste den 9.
oktober i Hove kirke kl.19.00

BUSK-gudstjenste m. FDF den 30.
oktober (Halloween)

Mindegudstjenester
Den 6. november er det Alle helgen søndag
og der er mindegudstjenester sidst på eftermiddagen / først på aftenen i alle tre Kirker
m. lystænding. Gudstjenesterne er for de
mange pårørende, som har mistet et elsket
familiemedlem i årets løb og for alle os andre
som også gerne vil mindes vore kære.
Inge Marie Andersen fra Hygum skriver i den
anledning:
Kirkegården – et sted at mindes.
Jeg har boet så længe i Hygum, at en tur
rundt på kirkegården er en mindetur, hvor
jeg tænker på de venner og naboer, som har
levet, og som jeg har kendt, men som nu er
døde og begravede her.
Hver sten fortæller en historie: navn, fødselsdag, dødsdag. Måske er der flere navne på
stenen. Så længe stenen står der, er personen
ikke helt glemt. De fleste er ukendte uden
for sognet og uden for familien, men de har
alle deres historie. Alle helgen er en god anledning til at gå en tur rundt på kirkegården
og mindes dem man har kendt. I Hygum kan
man med sin smartphone scanne en kode og
læse mere om personen end det der står på
stenen.
Første søndag i advent i Hove kirke
m. FDF-Klinkby
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FDF Klinkby

v. Kredsleder Conni Damtoft Nielsen

Sæsonopstart i FDF Klinkby
Børn med lyst til FDF søges og vi er også åbne
for flere voksne med noget på hjerter – og
det kunne være dig! Første mødegang er
mandag d. 15. august. De første 3 gange er
gratis, herefter koster FDF 300 kr. pr. halve år.

skel i de aktiviteter vi tilbyder en Pilt og en
Væbner, derfor er det ikke optimalt at have
klasserne slået sammen.
Seniorvæbner og Senior er fra 7. – 10.
klasse og her er Karen Marie Mejdal leder.
Mødedag i sæson 2022/2023 bliver
Derfor er FDF Klinkby gået i samarbejde med
mandage fra 17.00 til 18.30 i
Kredshuset Thyborønvej 18b i Klinkby. FDF Lemvig om at finde en fælles læsning
for disse årgang. Så hvilken dag, der bliver
mødedag vides ikke.
Tumlinge er børn fra 0. – 2. klasse.
De har Maiken Olesen, Anders Nonbo og
Rikke Ahle som leder. Her søger vi yderlige Vi håber og tror, at der er flere voksne som vil
2 voksne ledere. Og det behøver ikke være komme og hjælpe ved FDF. Dig der læser detforældre.
te må kende de voksne, som kan få FDF til at
hænge sammen. Det beder vi om hjælp til at
Pilte er børn fra 3. – 4. klasse.
De har Daniella Rud Jensen, Majbritt Sand- finde, da vi ikke er nok. Ud over de ugentlige
mødeaftener, så mødes lederne 3 gange om
beck og Simon Pedersen som leder.
året og planlægger program, samt deltager
Væbner er børn fra 5. – 6. klasse.
De har pt. igen ledere og vil derfor blive slået i fælles ledermøder, hvor også bestyrelsen
sammen med Piltene. Derfor søger vi min. 2 også deltage. Der er et par weekendlejr hver
voksne til Væbnerne. Der er nemlig stor for- år, som aftales fra gang til gang.

Skal FDF Klinkby lukke??
Det er træls at bruge god spalteplads på
at søge efter voksne, men alternativet er,
at vi lukker for klasser og dermed på sigt
FDF Klinkby. DET ØNSKER VI IKKE. Så
vær venlig at læse dette og handle på
det. Spørg ham eller hende du tror kunne hjælpe. Du kan blive voksen i FDF, hvis
du er over 18 år, medlem af den danske
folkekirke og har noget på hjertet. Der
er løbende kursus muligheder, der er andre voksne ud over dig selv og så er der
samværet med børnene. Det er SÅ fed en
cocktail, at du skulle tage og prøve det.
Kontakt gerne Formand Kaj Pedersen på
61 39 17 54 for yderlige snak om at blive
en del af FDF Klinkby.
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Lokalarkivet 
Det er opført 1892 - foregangsmændene var
pastor Poulsen og Peder Larsen Underbjerg
( Digteren Thøger Larsens far, som døde
samme dag, hvor indvielsen fandt sted).
Huset mistede sin betydning i begyndelsen
af 1960’erne og blev nedrevet ca. 1975.
Matriklen er nu ejet af kommunen, men på
privat initiativ har en gruppe personer indrettet et hvilested til glæde for andre. Der er
opsat bænke, borde og en drejelig shelters
samt opsat et skilt med teksten " Hvil dig en
stund, på den gamle Missionshus grund."
Stedet blev indviet 26. august
- til lejligheden havde Jes Mathiesen skrevet
et digt på melodien ’Danmark nu blunder
den lyse nat’, hvoraf de 3 vers gengives her.

Foto: Missionshuset ca. 1976. I forgrunden
plukker Inger og Andreas Nielsen jordbær.

v. Ib Noe
Her på toppen, hvor vi nu står,
der var man tættest på himlen
her Missionen vil ha`et sted
hvor befolkningen ku`vær`med.
Her man ku` Herren takke,
hvad man i laden stakke.
Pludselig besatte man Danmarks land,
tog alt, hvad man skulle bruge,
bunker bygges på Gjeller kant
i Missionshuse ly de fandt.
Fem år med støvletrampen,
det gav ar i tanken.
Livet går vid’re, det kan vi se,
lyt blot til legen dernede.
Ved sommerhusene er der liv,
børnebørn af en svunden tid.
De vil i Thøgers tanke,
fred og forsoning sanke.
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v. Jens Peter Dam m.fl.

Bibeltime Onsdag den 1. juni kl. 19.30, hos
Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.
Aftentur Onsdag den 10. august m. start
fra Houe kirke kl.18.30.
Bibeltime Onsdag den 24. august kl.19.30
hos Anna Kirstine og Niels-Jørn Præstholm,
Engbjergvej 87.
Høstmøde med Simon Overgaard Onsdag
den 14. september kl.19.30
hos Mie og Niels Jørgen Nielsen, Knakkervej
33.
Bibeltime Onsdag den 28. september
kl.19.30 hos Jørgen Jellesmark,
Lauges vej 12.
Bibeltime Onsdag den 12. oktober kl.19.30
hos Chresten Gjelstrup,
Hyldalvej 19.
Kredsmøde ved sømandsmissionær Per
Jerup. Onsdag den 26. oktober kl.19.30 i
Thyborøn kirkes sognelokale.
Kredsmøde ved fhv. missionær Villy
Sørensen. Torsdag den 27. oktober kl.19.30 i
Møborg missionshus.
Bibeltime Onsdag den 8. november
kl.19.30 hos Anna Kirstine og Niels-Jørn
Præstholm, Engbjergvej 87.
Adventsmøde Onsdag den 23. november
kl.19.30 hos Klara og Jens Peter Dam,
Klostervej 13.
Bibeltime Onsdag den 7. december
kl.19.30 hos Mie og Niels Jørgen Nielsen,
Knakkervej 33.

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Høstfest i Houe Missionshus, Kirkebyvej 4B
Fredag den 30. September kl.19.30
Taler : Missionner Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Sang & guitarspil v. Bjarne
Familiemøde i Houe Missionshus,
Kirkebyej 4B
Fredag den 28. Oktober kl.19.30
Taler : Missionær Jens Peder Dalgård, Nykøbing M.
Adventsfest i Houe Missionshus,
Kirkebyvej 4B
Fredag den 25. November kl.19.30
Taler : Forkynder Harry Harregaard, Durup
Sang & guitarspil ved Gerda og Harry

Klinkby Bo- & Dagcenter
Der afholdes gudstjenester på Klinkby Bo- og
Dagcenter for beboere, brugere og pårørende
• Onsdag den 28. september kl.11.00 Høstgudstjeneste i Hygum kirke
• Onsdag den 26. oktober kl.11.00 i den
store spisesal
• Onsdag den 30. november kl.11.00 i den
store spisesal
Gudstjenesterne er tilrettelagt med særligt
hensyn til demente.
Alle er velkomne A

GRAFISK TRYK LEMVIG

Bibelkredsen

