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Graver-teamet har fået bil. I dagtimerne vil den holde
udenfor den kirkegård, hvor graverne arbejder

Maj – August
2019

Kirkelige
handlinger
Døbte & Fremviste
Aura Kammersgaard
Christensen
Døbt den 27. april 2019 i
Tørring kirke af sognepræst
Iben Tolstrup
Matilde Hyldgaard Andersen
Døbt den 28. april 2019 i
Houe kirke af sognepræst Iben
Tolstrup
Døde & Begravede
John O’Brien Kirk
Død den 3. januar 2019
Begravet den 11. januar i
Thyborøn af sognepræst Bettina
R. Tonnesen
Ane Kjærgaard
Død den 2. februar 2019
Begravet den 16. februar i
Thyborøn af sognepræst Jim
Sander Christensen
Olaf Andersen
Død den 3. februar 2019
Begravet den 9. februar i
Lemvig kirke af sognepræst Kim
Jon Eriksen
Erna Hvid Krarup, Lemvig
Død den 7. februar 2019
Begravet den 15. februar i Houe
kirke af pastor emeritus Poul
Lilleør
Edith Marie Hansen
Død den 27. februar 2019
Begravet den 6. marts af valgmenighedspræst af Hans Nørkjær
Dorthea Vester
Christensen,
Død den 5. marts 2019
Begravet den 9. marts i
Heldum kirke af konstitueret
sognepræst Ivar Lyhne
Brændgaard
Henning Påkjær, Lemvig
Død den 29. marts 2019
Begravet på Hygum kirkegård
den 3. april af valgmenighedspræst Hans Nørkjær
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Nyt fra menighedsrådet

Søndag den 10. marts blev der samlet 7.440,- kr. ind i vore
3 sogne til Folkekirkens Nødhjælp.
Stor tak til indsamlerne og giverne U

Tak til Jeanette
Det er altid en god oplevelse at
møde graver eller gravermedhjælper i vores 3 kirker – til en gudstjeneste eller på kirkegården. Der
er smil og venlig imødekommenhed. Og hvis alle 3 medarbejdere,
Cathrine, Kalle og Jeanette, er der,
kan man meget nemt opdage, at
de har et godt samarbejde. De er
et team, og sådan arbejder de – med godt humør og opsat
på at få noget fra hånden, det skal være i orden både udenfor og indenfor.
Men nu er der opbrud i teamet, for Jeanette har besluttet
at forlade os. Det er vi kede af, og du finder det nok heller
ikke helt let at rejse. Men det er på en god baggrund, da
den hjemlige virksomhed med B&B og som entreprenør ikke
giver plads til stillingen som gravermedhjælper. Så tillykke
med det!
Du har været hos os i mere end 6 år som graver og som
medhjælper, og det har altid været en fornøjelse at møde
dig. Du har passet det du skulle, altid været parat til at tage
en ekstra tørn og give en hånd med i en særlig situation,
altid loyal, også når det var op ad bakke. Man kan stole på
dig; når du siger noget, eller der er en aftale, så holder det.
Tak for 6 år, som det er godt at tænke tilbage på.
Du flytter heldigvis ikke væk, så vi håber at se dig ind imellem.
Vi ønsker dig og din familie alt godt.
Kontaktperson,
Inge Marie Andersen

Graver

Præstegården

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

Sognepræst Iben Tolstrup
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 4. og 10.-13. samt 18. og 24.-26. samt 30.-31. maj
• 1.-7. og 10.-11. samt 21. og 29. juni
• 5. og 13.-14. samt 27. juli
• 1.-19. august

Kirkeblad, hjemmeside og facebook
Hjemmeside www.hht.nu og "www.
facebook.com/hht.nu" redigeres af
Jørn Trillingsgaard.
Kirkebladet redigeres af sognepræst
Iben Tolstrup i samarbejde med
bladudvalget:
Bente Haagensen, Jette S. Lundgaard
og Jørn Trillingsgaard.
Næste kirkeblad udkommer onsdag
den 28. august i uge 35.
Deadline: deadline den 22. juli 2019
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte)
er velkomne.

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

Læs i næste nummer
•
•
•
•
•

På tur med Kirken
Indskrivning af konfirmander
Nyt hold Babysalmesang og Salmer&Sanser
Høstgudstjenester
Foredrag m. Chr. Hvidt

Møde om indretning af Hygum Kirke
Der afholdes
menighedsrådsmøde
i menighedslokalet
kl.18.30
28. maj 2019
27. august 2019
1. oktober 2019
19. november 2019
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

Der er planer om måske at indrette sideskibet i Hygum kirke
med løse stole og borde, så det kan bruges til møder af forskellig slags, til kirkefrokost, kaffe efter musikgudstjenester
og andet. Der har tidligere været fortalt om det, også her i
kirkebladet. Men vi vil gerne invitere alle beboere i Houe,
Hygum og Tørring til en drøftelse af planerne. Skal de føres
ud i livet, er det vigtigt, at der er nogle visioner for, hvad
man kan bruge rummet til. Og det er ikke kun noget menighedsrådet skal snakke om, det er vigtigt er inddrage så
mange som muligt.
Der bliver et møde om spørgsmålet i Hygum Kirke den 18. juni
kl. 19.00, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe/te.
Læs mere på hjemmesiden www.hht.nu
Menighedsrådet
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Provstinyt – det sker 

www.lemvigprovsti.dk

Himmelske dage på heden i Kristi himmelfartsferien
Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, afholdes i år i Herning, og det er
er det største fælleskirkelige event i Danmark. Himmelske dage er en mulighed
for at lade kristne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling
og gudstjenestefejring. Der sættes fokus
på hvad troen er, og vi går et stykke vej
sammen, hvor vi kommer i samtale med
hinanden om kirkens opgaver og problemer i verden – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt. Himmelske Dage
vil gerne både styrke deltagerne i deres
kristenliv i hverdagen, men også åbne op og byde indenfor til dialog og fællesskab.
Biskoppen i Viborg Stift Henrik Stubkjær opfordrer til at vi alle deltager i Himmelske Dage,
ikke mindst ved at være med i gudstjenesten på Torvet i Herning på Kristi Himmelfartsdag.
Derfor arrangerer Lemvig Provsti bustransport for alle interesserede.
Se hele programmet for himmelske dage her : www.himmelskedage.dk
Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2018 vil der i Lemvig Provsti være følgende gudstjenester:
Ferring Kirke kl. 9.00
Harboøre Kirke kl. 10.30

Lemvig Kirke kl. 10.30
Flynder Kirke kl. 10.30

Herudover opfordres vi alle til at deltage i gudstjenesten på Torvet i Herning kl. 14.00.
Der vil være gratis bustransport fra Lemvig til Herning og retur – og det kommer til at foregå
med følgende program :
12.00: Afrejse fra REMA 1000 i Lemvig.
14.00: Åbningsgudstjeneste på Torvet
i Herning.
15.00: Danmarks længste kaffebord
på Hernings gågade – og herefter er der mulighed for at deltage i forskellige workshops og
seminarer rundt i midtbyen.

18.30: Hjemrejse til Lemvig fra opsamlingspladsen i Herning.
19.30: Hjemkomst til REMA 1000 i
Lemvig.

Bor man i Hove, Hygum eller Tørring sogn skal man tilmelde sig hos : Sognepræst Iben Tolstrup – ITO@km.dk senest den 14. maj.
Udover det store kaffebord er der ikke forplejning i tilbuddet, men transporten er gratis for
hver enkelt deltager.

Åbningsgudstjenesten bliver uden tvivl en stor oplevelse!
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Folkekirkemødet 2019 	

www.menighedsraad.dk

Fredag den 31. maj 2019 blænder Landsforeningen af Menighedsråd sammen med biskopperne og en lang række kirkelige organisationer op for en spændende dag om emnerne dåb,
nadver, mission og diakoni.
Folkekirkemødet er arrangeret af biskopperne, Indre Mission, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet,
Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd,
FDF, KFUM og KFUK i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd.
Tid og sted
Folkekirkemødet bliver holdt i Herning, på Møllegades P-plads i Hernings Centrum, også
kendt som Markedspladsen.
Selve mødet begynder kl. 10.00. Men allerede kl. 9.00 er der mulighed for at deltage i Bibelrefleksion v/ biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift. Det afholdes i Herning Frikirke, Møllegade 1B, tæt på Markedspladsen.
Folkekirkemødet slutter kl. 17.15 med sang
og afslutning på dagen ved Landsforeningens formand Søren Abildgaard.
Pris og tilmelding
Det er ganske gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig. Folkekirkemødet
foregår parallelt med Himmelske Dage på
Heden i Herning, så der er rig mulighed for
at kombinere dagen med flere oplevelser.
Se programmet her:
Gudstjenesten i verden
Det hellige, som gudstjenesten afspejler, findes overalt, både i verden og i gudstjenesten.
Forskellen er blot, at det er tilstede på en fortættet måde i gudstjenesten. Mennesket kan
være ét med det guddommelige hele tiden og overalt i verden, men i gudstjenesten er det
forenet med det guddommelige på en særlig intens måde.
Dr. theol. Jakob Wolf, Inst. for systematisk teologi, Københavns Universitet
Nyt nadverritual: Velbekomme!
Nadveren: et måltid til deling – eller et måltid, der deler os?
Der er masser af fællesspisning i Folkekirken – men det er sjældent ved nadverbordet!
Nadveren er blevet et skelsættende sakramente, som ofte deler menigheden. Men kan vi
som lutheranere leve med, at vores ritualer er svære at forstå for det folk, vi er kirke for? Få
et bud på et helt nyt nadverritual og hvilke teologiske temaer, som kunne gøre nadveren til
et relevant tilbud for den moderne kirkegænger.
Sognepræst Marianne Juel Maagaard, Himmelev
Samvirke mellem præst og menighedsråd om gudstjenestens liturgi - med
fokus på dåb og nadver
Gudstjenestens liturgi fastlægges i et samvirke mellem præst og menighedsråd og eventuelt med involvering af menigheden. Hvordan bevarer man en balance mellem tradition og
fornyelse og hvad er der på spil i forhold til dåb og nadver?
Menighedsrådsmedlem Helga Kolby Kristiansen, Fredens Kirke, Aarhus
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Dåb og nadver – to skelsættende handlinger
Dåb og nadver er begge sakramenter. Man bliver dog kun døbt én gang, mens man deltager
i nadveren adskillige gange. Hvis man gør det. Hvad er et sakramente, hvad sker der, hvad
betyder det, hvad er det særligt lutherske? - Det er nogle af de spørgsmål en arbejdsgruppe
nedsat af biskopperne har drøftet og behandlet og som man kan læse om i den rapport der
offentliggøres på Himmelske Dage. Oplæg og samtale om sakramenterne dåb og nadver med
udgangspunkt i biskop-udvalgets rapport.
Birgitte Graakjær Hjort, Afdelingsleder af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Aarhus
En missional folkekirke – er det muligt?
En missional folkekirke er en kirke for hele folket. En gæstfri kirke, hvor alle er inviteret med
til festen. En kirke, der engagerer sig i samfundet. En kirke, hvor vi deler de gode nyheder med
hinanden og samtaler om tro. Det er ikke bare en mulighed, men det kirken er sat i verden for.
Konsulent og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Mogens S. Mogensen
Den samfundstilpassende folkekirke
Det stod skrevet allerede på folkekirkens dåbsattest, Grundloven af 1849, at folkekirken skulle
være del af og tilpasse sig det danske samfund. Menighedsrådsloven fra 1903 cementerede,
at folkekirken er kirke for alle i sognet, og ikke kun for de aktive. I dag lever vi i et samfund,
som styres efter markedsøkonomiske principper. Folkekirken følger med, og omstiller sig til
noget, der ligner et marked for religiøse og kulturelle tilbud. Men adskiller det sig i bund og
grund fra det, som folkekirken altid har gjort?
Teologisk konsulent, Lolland-Falsters Stift, postdoc Karen Marie Leth-Nissen, Københavns Universitet
Hvad betyder ’det danske’ i den danske folkekirke?
Samtalesalon mellem sognepræst og MF Chr. Langballe og professor MSO Peter Lodberg,
Aarhus Universitet
I Danmarkskanon står der om den kristne kulturarv: Folkekirken spiller således en stor rolle for
opfattelsen af det folkelige fællesskab. Det nationale træk ved kirken kan ses som en styrke
for fællesskabsfølelsen, men kan samtidig udgøre et problem i et samfund, der rummer mennesker med anden kristen identitet eller andre religioner, eller som ikke har nogen religion.
Hvad er de særlige nationale træk ved Folkekirken?
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Kirkens dialog med samfundet. Hvad er og kan vi være fælles om?
I Danmark har vi en luthersk folkekirke. Der har altid været en levende dialog mellem kirke
og stat. Samtidig har der været en gensidig forståelse for, at kirken ikke som samlet institution blander sig i politik, og at politikerne ikke blandede sig i kirkens indre anliggender. Men
behandlingen af flere love, der berører det religiøse område, og en strammere udlændingepolitik, på den ene side, og et stadig mere markant samarbejde mellem folkekirken og kommunerne på den anden side – rejser spørgsmålet om, hvordan vi som kirke ser os selv som aktør
i det offentlige rum. Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift
Er kirken for de stærke blot?
Alle er velkomne! Åbne døre og åbne arrangementer rækker ikke. Det kræver vilje at ville nå
mennesker, der står udsat i vores samfund, og det kalder på nye tilgange, hvis Folkekirken skal
flytte sig ud over gode intentioner. Folkekirken har så meget at byde på som netværks- og fællesskaber i et fragmenteret samfund, hvor vi i stigende grad omgiver os med mennesker, der
ligner os selv. Men en folkekirke, der rækker ud til mennesker på samfundets kanter, kommer
ikke af sig selv. Generalsekretær Morten Skov Mogensen, KFUM’s sociale arbejde.

Dyrskue 1.-2. juni
på Rom flyveplads
Lemvig provsti er atter i år repræsenteret med en stand på Dyrskuet.
Her kan man kigge forbi og få en
samtale med repræsentanter for
sognene og høre om det kirkelige
arbejde.
På standen markeres det, at salmebogen i år fejrer 450 års fødselsdag.
Der er konkurrence for både børn
og voksne. Og der er præmie til de
heldige.

Friluftsgudstjeneste ved Pavillonen på Strandvejen i Lemvig
Mandag den 10. juni – 2. pinsedag – kl. 4.44
Vi står op med solen og klokken vil kalde til
gudstjeneste kl. 4.44.
Gudstjenesten vil markerer 800 året for Dannebrog.
Årets tema er derfor: Korset – i det tegn skal
du sejre.
Sognepræst Ole Vinther er prædikant.
Efter gudstjenesten er der morgenkaffe på
Museet for Religiøs Kunst.
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Sognenyt – det sker… 

www.hht.nu

Konfirmationer
Stor Bededag, fredag den 17. maj
i Tørring kirke kl.11.00
Jens Markus Agger
Daniel Dyring
Ella Sofie Emtkjær
Laura Bjerregaard Jensen
Anders Byskov Kristensen
Hjalte Nørby Kristensen
Benjamin Langer
Mathilde Lind
Line Tatt Poulsen
Anna Romby
Nikolai Byskov Østergaard

Søndag den 19. maj
i Houe kirke kl.10.00
Malde Borg Agger
Natali Nelly Blackett
Philippe Hedegaard
Bastian Frølund Larsen
Emilie Skafsgaard Madsen

Besøg fra Tanzania
For menighederne i Houe, Hygum og Tørring er Tanzania ikke bare et land i Afrika, vi har haft
besøg af præster fra Tanzania, og i efteråret besøger en gruppe her fra landet.
Den 23. maj bliver det muligt at møde pastor Jovinary Karoro, som kommer fra Karagwe Stift i
Tanzania. Han har netop afsluttet et 3-årigt studie i freds- og konfliktforskning og er inviteret
til Danmark i forbindelse med Himmelske Dage i Herning, hvor han deltager i forskellige paneldebatter, og hvor man kan møde ham i Danmissions telt på Mulighedernes Marked.
Inden deltagelsen i Herning holder han møder forskellige steder, hvor han taler om hvad kirkens rolle er i konflikter – i det små, i familien, i menighederne og også mellem folkeslag. Han
vil dele sine overvejelser med os, set i forhold til den virkelighed han og kirken i Karagwe står
i. Karoro taler på engelsk, men med oversættelse til dansk.
Mødet begynder kl. 19.00, og der bliver serveret en kop kaffe/te og brød til 25,- kr. Overskuddet går til Danmission.
Alle er velkomne!
Aktivitetsudvalget

Generalforsamling i Flag-Lauget 15. juni kl.12.00
i menighedslokalet.
Dagsorden ifølge vedtægterne, alle er velkomne U
Menighedsrådet er vært for en let frokost

8

Sommerkoncert i Tørring kirke, den 9. juli kl.19.30
Klezmerduo regnes blandt landets førende fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik –
klezmer.
Igennem mere end 30 år har duoen fordybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende univers, som de formidler med humor og smittende spilleglæde. Fængende musik med rødder i Østeuropa, som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer på håbet,
glæden og festen.
Koncerterne krydres med fortællinger. Kombineret med en fornem teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår Klezmerduo at skabe intense, uforglemmelige oplevelser, der taler til
hjertet.
Duoen spiller over 100 koncerter
om året herhjemme og i udlandet,
hvor de har optrådt i de fleste
europæiske lande samt i Israel,
USA, Argentina og på Cuba. Klezmerduo har vundet en førstepris
på Verdensmusikfestivalen, DK
samt udgivet 4 CD`er, der har fået
flere Folk-award nomineringer.
Entré: 100,- kr.
(børn ifølge voksne er gratis)
Billetter købes ved indgangen

Klezmerduo, Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang)
& Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang)

Søndag den 28. juli er der, i samarbejde med hjemstavnsgården
på Gjellerodde friluftsgudstjeneste på Gjellergård kl.10.30.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at nyde en dejlig frokost eller en kop
kaffe med hjemmebagt kringle.
Husk at bestille på tlf: 97 81 10 88
Email: gjellergaard@gmail.com

Høstgudstjeneste under åben himmel den 24. august ved Alt-i-Et Huset
Vi håber på fint vejr.
Noter datoen allerede nu – og så kommer der meget mere om, hvad der skal ske senere.
Aktivitetsudvalget
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Klinkby FDF 

v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Tumlinge

Pilte

Væbner

(0. – 2. kl.)

(3.kl. - 4. kl.)

(5. kl.– 6. kl.)

kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.15
Kirkeblad

kl. 18.45-20.15
Kirkeblad

MAJ
Onsdag d. 8. maj
Onsdag d. 15. maj
Onsdag d. 22. maj

kl. 17.00-19.00 Kredsaften
kl. 16.45-18.15

Onsdag d. 29. maj

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Kr. Himmelfartsferie

Onsdag d. 29. maj
– Søndag d. 2. juni

VM i København

JUNI
Onsdag d. 5. juni

kl. 16.45-18.15

Lørdag d. 8. juni
– søndag d. 9. juni

kl. 18.45-20.15

kl. 18.45-20.15

Weekendtur

Onsdag d. 12. juni

kl. 16.45-18.15
Oprykning

kl. 18.45-20.15
Oprykning

kl. 18.45-20.15
Oprykning

Onsdag d. 19. juni

kl. 16.45-18.15
Oprykning

kl. 18.45-20.30
Oprykning

kl. 18.45-20.30
Oprykning

Lørdag d. 22. juni

kl. 14.30-20.30 Cykelrally

AUGUST
Onsdag d. 14. aug.

kl. 18.00 Leder og bestyrelses møde

Onsdag d. 21. aug.

kl. 17.00- 19.00 Fælles opstart

Lørdag d. 24. aug.

kl. 14.00 -> Land og by fest v/ Alt i Et huset

Onsdag d. 28. aug.
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kl. 16.45-18.15

kl. 18.45-20.15
Kirkeblad

kl. 18.45-20.15
Kirkeblad

Lokalarkivet 
Drænere i Vester Agerskov hos Ejner Agerskov 1933. På dette tidspunkt var den vestlige verden ramt af en økonomisk krise, der
fik store konsekvenser for almindelige borgere. Landbrugspriserne dykkede, og mange
arbejdere stod uden arbejde. Staten støttede
den sidste kategori med statsstøtte til f.eks.
anlæg af nye veje og til dræning. Vejen fra

Indre Mission

v. Bodil Marie Jensen

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 24. maj 2019 kl. 19.30
Teltmøder i Langerhuse
17. - 23. juni
Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 30. august 2019 kl. 19.30

v. Ib Noe
Tørringhuse til Klinkby Stationsby blev bygget
og efter krigen fortsat til Thyborøn.
Billedet viser Nikodemus Toelbergs drænersjak. Han havde ejet gården Toelbjerg, men
måtte sælge og slog sig ned i Klinkby, hvor
han ernærede sig som drænerformand. Han
er nummer to fra højre – de øvrige er kendt.

Bibelkredsen

v. Jens Peter Dam m.fl.

Onsdag d. 12. juni. Bibeltime hos Klara og
Jens Peter Dam, Klostervej 13.
17.-23. juni Teltmøder i Langerhuse.
Onsdag d. 7. august. Aftentur. Start fra
Hove kirke kl. 19.
Onsdag d. 21. august. Bibeltime hos Mie og
Niels-Jørgen Nielsen, Knakkervej 33.
Hvor ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30.
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Maj

Hove

Hygum

5. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 9.00

7. Menighedsrådsmøde i menighedslokalet

kl. 18.30

Tørring

12. Gudstjeneste m. altergang v. Erik Bitch

kl. 10.30

17. Konfirmation v. Iben Tolstrup

kl. 11.00

19. Konfirmation v. Iben Tolstrup

kl. 10.00

23. Foredrag i menighedslokalet v. pastor Karoro fra Karagwe i Tanzania (se omtale inde i bladet)
26. Gudstjeneste m. altergang v. Bettina Tonnesen

kl. 10.30

28. Menighedsrådsmøde i menighedslokalet

kl. 18.30

29. Gudstjeneste m. altergang på Klinkby bo- og dagcenter kl.10.30 v. Margrethe Bendtsen
30. Gudstjeneste i BOXEN (Herning) kl.14.00 v. biskop Henrik Stubkjær (se omtale inde i bladet)

Juni
2. Gudstjeneste m. altergang

kl. 10.30

9. Pinsegudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 10.30

kl. 9.00

10. Friluftgudstjeneste i Anlægget kl. 4.44 (se omtale inde i bladet)
15. Generalforsamling i Flag-Lauget i menighedslokalet kl.12.00
16. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup
Borgermød: Hvad skal der ske med sideskibet
18.
i Hygum kirke? (se omtale inde i bladet)
23. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 10.30

kl. 9.00
kl. 19.00
kl. 9.00

26. Gudstjeneste m. altergang på Klinkby bo- og dagcenter kl.10.30 v. Hans Nørkjær
30. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 10.30

Juli
7. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 10.30

9. Sommerkoncert (se omtale inde i bladet)

kl. 19.30

14. Gudstjeneste m. altergang

kl. 10.30

21. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 9.00

28. Friluftsgudstjeneste m. altergang på Gjellerodde kl.10.30 v. Iben Tolstrup (se omtale inde i bladet)

August
kl. 10.30

11. Gudstjeneste m. altergang

kl. 10.30

18. Gudstjeneste m. altergang

kl. 10.30

24. Friluftsgudstjeneste i Alt-i-ét huset kl.14.00 v. Iben Tolstrup (se omtale i dagspressen)
25. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup

kl. 9.00

27. Menighedsrådsmøde i menighedslokalet kl.18.30
28. Gudstjeneste m. altergang på Klinkby bo- og dagcenter kl.10.30 v. Hans Nørkjær
* Sognepræst Bettina R. Tonnesen: Liturg 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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4. Gudstjeneste m. altergang

