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Nyt fra menighedsrådet 

Hej alle sammen
Jeg hedder Ellen Garritsen Pelgrum er 47 år kommer fra Hol-
land er gift med Petro og sammen har vi 4 børn.
I 1999 købte vi en kvæggård i Linde, hvor jeg arbejde, nu 
deltid. Vi nyder at bo i Dan-
mark.
Jeg startet som gravermed-
hjælper i Hove-Hygum-Tørring 
Sogne den 7 maj, og jeg synes 
at det er meget spændende at 
arbejde på de 3 kirkegårde jeg 
elsker mit ny job og søde kol-
legaer.
Jeg glæder mig til at lære jer 
alle sammen at kende.

Kirkelige 
handlinger 

I umindelige tider har det været 
sådan at man i kirkebladet kan 
følge med i hvem der er blevet 
døbt, konfirmeret, viet, velsig-
net, begravet eller bisat, i vore 
tre sogne. Men det er desvær-
re slut nu. For at gøre en lang 
historie kort, så forholder det 
sig sådan at man, pga. person-
dataforordningen, skal indhen-
te skriftlig samtykke før man 
offentliggøre navnene på dem 
der f.eks. er blevet døbt, viet el-
ler begravet. Men det kan, pga. 
den måde jeg har mulighed for 
at trække oplysninger om bor-
gerne på, i mange tilfælde slet 
ikke lade sig gøre at indhente 
dette samtykke. F.eks. kommer 
’ikke medlemmer af folkekirken’ 
ikke længere op i mine systemer. 
Det betyder at der uundgåeligt 
vil opstå situationer, hvor der 
bliver gjort forskel på folk, og 
det kan se ud som om man har 
glemt eller overset en borger. 
Det giver jo ingen mening. I et 
lille lokalsamfund som vores er 
det, for mig at se, vigtigt at man 
stille alle lige uden smålig ske-
len til kirketilhørsforholdet, ikke 
mindst når det gælder nogle af 
livets største begivenheder. Det 
er med den største beklagelse at 
en smuk og meningsfuld traditi-
on, som på sin egen stille måde, 
har bidraget til samhørigheden i 
lokalområdet, må ophøre. 

Sognepræst Iben Tolstrup

Præstegården
Sognepræst Iben Tolstrup 
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne) . Mail ito@km.dk
Træffes ikke mandag, samt
• 27.-29. september
• 4.-26. oktober

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

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 30. oktober i uge 44. 
Deadline: deadline den 15. sept 2019
Indlæg (max. 800 anslag = ½ spalte) er velkomne.

Graver
Træffes på tlf. 2041 6294 eller mail kirkegaard@hht.nu
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Nyt på Tørring Kirkegård 
Vi har længe haft ønske om at få en ny mindelund, 
og en flisegang fra parkeringspladsen og op til vå-
benhuset. 

Mindelunden blev færdig i oktober sidste år, og be-
står af tre buede grusstriber. Her er der først og frem-
mest placeret de gravsten, som Lemvig Museum har 
udpeget som bevaringsværdige, men også sten, der 
har en historie at fortælle. Et eksempel kan være fire 
sten, som står lige øst for det gamle asketræ. De er 
rejst for at mindes  nogle fra en familie, som boede 
på Gjellerodde. Peder Jensen Underbjerg døde den 
24. april 1943. Han var først gift med Ane Underbjerg 
f. Larsen, hun var født i Løgsted Sogn, Aalborg Amt. 
De fik 6 børn før hun døde 5. dec. 1906. Derefter 
blev Peder gift med Anes halvsøster Johanne Marie 
Simonsen. De fik 7 børn sammen, blandt dem Ane, 
opkaldt efter Peders første kone. Datteren døde 18 år 
gammel i 1926.

Flisegangen blev færdig midt i juli i år, og starter som 
et repos uden for lågerne ved hovedindgangen, og 
fortsætter derefter op til våbenhuset i en bredde på 
2,4 m. Gangen består af grå betonfliser med 2 ræk-
ker chaussesten yderst. Prisen blev ca. 110.000 kr. 
Nogle vil måske tænke: Hvorfor ikke granitsten? Men 
de er 3 gange så dyre, og betonfliser er ligeså gode 
at færdes på.

Kirkeværge Jens Husted

Der afholdes  
menighedsrådsmøde i  

menighedslokalet kl.18.30 

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

Læs i næste nummer
• Alle Helgens 

mindegudstjeneste 
• Foredrag m. Chr. Hvidt
• Musikgudstjeneste
• Menighedsrådets 

gudstjeneste
• Menighedsmøde
• Julekoncert arr. 

Familie & Samfund
• 1. søndag i advent m. 

FDF Klinkby

• De 9 læsninger
• Lys & Lucia
• Julegudstjeneste 

for demente og 
pårørende

• Julemusen Julle
• Krybbespil
• Jule-ønske-koncert
• Julemorgen
• Den første dag i det 

nye år
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Provstinyt – det sker  www.lemvigprovsti.dk

I anledning af 25-års jubilæet for Museet For Religiøs Kunst arrangeres i samarbejde med 
Folkeuniversitetet en række folkelige foredrag om teologi og kunst, som nok kan interessere 
mange af kirkebladets læsere. 

4. september kl.19.30  
på Museet For Religiøs Kunst (entré 50,- kr.): 
”Huset med de mange boliger – et billedforedrag”  
v. cand. teol. Lisbeth Smedegaard Andersen.

9. oktober kl.19.30 
på Museet for Religiøs Kunst (entré 50,- kr.): 
”Den fortolkningsåbne eksistens: hvordan skal vi møde 
den nyere kirkekunst?” v. cand. teol. Birgitte Bech. 

13. november kl.19.30  
Museet for Religiøs Kunst (entré 50,- kr.):
”Ordet og billedet!” v. lektor i kunsthistorie på Aarhus  
Universitet Hans Jørgen Frederiksen 

Stauder søges !
Har du en staude, som kan være med til at forskønne  
kirkegården og søndagens alterbuket, og som du gerne vil 
give væk, så ring til Graver Cathrine Isaksen på  
tlf. 2041 6294 og aftale nærmere.
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Konfirmandforældreaften
Et oplæg til diskussion og inspiration

for forældre til et ungt menneske på vej ud i livet 

Som noget nyt arrangerer Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti  
en aften for alle konfirmandforældre i Lemvig kommune.

Den 24. september 2019 kl.19.00 i Multisalen i Alt-i-ét, 
 Nejrupvej 2, 7620 Lemvig

Foredraget holdes af Anne Fritzner CUR, Center for Ungdomsstudier

Danske unge oplever i stigende grad at være en del af en 
præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor 
fokus er på at bestå snarere end at forstå. De oplever, at de 
stadig tidligere skal præstere og det betyder bl.a. en jagt 
på kontrol, tryghed og frirum. Unge i dag er også en del af 
en kultur hvor erfaring, viden, interesser og væremåde ikke 
længere er aldersbestemt. På nogle arenaer ved unge mere 
end mor og far og på andre er forældre og unge i gang 
med det samme projekt og orienterer sig mod eksempel-
vis samme værdier, forbrugsmønstre og kropsidealer. 

Kom til en aften for konfirmandforældre, hvor vi taler om, 
hvad der rører sig hos unge, hvad de synes er vigtigt, hvad der fylder i 
hverdagen og hvordan de takler de større spørgsmål som drømme, identitet og tro. 
Oplægget kommer også ind på forældrerollen og andre voksne i unges liv. Hvem taler 
unge med og hvordan. 

Oplægsholder:  
Anne Fritzner 
Anne er daglig leder på Center for Ungdomsstudier. Hun er 
uddannet cand.mag. i Pædagogik fra Københavns Universitet 
og har derigennem en bred indsigt i læringens præmisser og 
uddannelsessystemets udvikling over tid. Hun har tidligere 
arbejdet med idrætsfællesskaber og fritidsliv samt undervist 
lærere på ungdomsuddannelser (STX/ HTX/ EUD) og elever på 
erhvervsskoleuddannelsen (PAU). 
Oplægget tager udgangspunkt i de nyeste undersøgelser for-
taget af Center for Ungdomsstudier og det vil være muligt at 
købe bøger og fritidsspil til en favorabel pris efter oplægget. 

Forum for Unge og Kirke i Lemvig Provsti

 
 

  
  UNG I EN 

PRÆSTATIONSKULTUR 
Jagten på kontrol, tryghed og frikvarter 
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Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen i Lemvig Provsti er klar med efterårets program. Igennem flere årtier har provsti-
ets præster arrangeret Kirkehøjskole i skiftende kirker for alle borgere i Lemvig kommune. Kirke-
højskolen er altid godt besøgt, aftnerne er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Kirkehøjskolen 
foregår i en både hyggelig og uformeld atmosfære. Nogle kommer for at høre et tankevækkende 

foredrag, andre for at besøge en ny kirke eller bare for at 
være sammen og synge lidt. 

25. september 2019 kl. 19.30 i Dybe Kirke
Foredrag ved sognepræst Maria Odgaard Møller 
”Er der forkyndelseskrise i folkekirken?” 

6. november 2019 kl. 19.30 i Nørre Nissum Kirke
Foredrag ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch 
”Tidens præstationsræs og evighedens evangelium” 

Sognenyt – det sker…  www.hht.nu

Indskrivning af konfirmander 1.september 
Der er konfirmation i den 8. maj 2020 i Hygum kirke kl.9.00 og i Tørring kirke kl.11.00. Den 
10. maj 2020 er der konfirmation i Hove kirke kl.10.00. Nedtællingen til den store dag kan for 
alvor begynde. Det skal fejres! Vi begynder med gudstjeneste den 1.september i Hove kirke 
kl.14.00, hvor alle kan møde årets konfirmander, og opleve dem på slap line når de får tildelt 
forskellige opgaver undervejs i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der forældremøde i me-
nighedslokalet. Tidligere var det nok at møde op med konfirmandens dåbsattest, men nu skal 
begge forældre indskrive konfirmanden digitalt på folkekirkens hjemmeside under ”konfir-
mation” https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding 
inden den 1. september 2019.  Sognepræst Iben Tolstrup

Opstart af nyt hold Babysalmesang  
og Salmer&Sanser 3. september
Musiskleder Elin Engholm Knudsen og organist Lasse Skovbakke står 
for både Babysalmesang og Salmer & Sanser, og vi glæder os til at se 
både nye og ”gamle”. Det er gratis at deltage. Alle er velkomne, og 
det kræver heller ikke, at man har været med til Babysalmesang for at 
deltage i Salmer & Sanser.
Har man som forældre ikke selv mulighed for at være med, kan det 
være, at bedsteforældre eller en anden voksen, som kender barnet rig-
tig godt, har tid og lyst til at deltage.
Man kan enten tilmelde sig på forhånd til Elin - eller møde op.
Første gang er 3. september i Hove kirke (for nærmere se www.hht.nu)

Elin Engholm Knudsen 30295372 eller elin-bjarne@altiboxmail.dk
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Spillemandsmessen
Spillemandsmessen er en gudstjene-
ste, som udelukkende gennemføres 
med musik og sang i spillemandsryt-
mer.
Den Danske Spillemandsmesse, som 
blev komponeret i 2004 af Ivan Dam-
gaard og Michael Sommer med tekst 
af Holger Lissner, er blevet opført i et 
stort antal kirker landet over. 
Ideen til Spillemandsmessen er kom-
met fra ægteparret Betty og Peter 
Arendt, som er meget aktive inden 
for verdensmusik. De havde oplevet 
en spillemandsmesse i Sverige, og 
de mente så, at det måtte man også 
have i Danmark. De kontaktede kredse i spillemandsmiljøet og fandt således frem til Ivan 
Damgaard og Michael Sommer. Desuden kontaktede de salmedigteren, pastor emeritus Hol-
ger Lissner.
Resultatet blev en messe, som indeholder alle messens traditionelle dele, Kyrie, Gloria mv. 
samt enkelte traditionelle salmer i danske spillemandsrytmer. 
Man kan melde sig som korsanger til spillemandsmessen, gerne med oplysning om stemmetype, 
på mailadressen dnil@icloud.com. Spørgsmålet om hvornår vi øver vender vi tilbage til senere.

Med venlig hilsen 
Organist Ole Lind

Kl 19.00

Gratis entré

På tur med Kirken 2019 

onsdag den 18. september fra Tørring Kirke 

Kl. 9.30 morgenandagt ved sognepræst, Iben Tolstrup.  

Here;er lidt brød/frugt/drikkelse, inden vi kører videre mod skolebyen Nr. Nissum, da middagsmaden  

er lidt senere i år. 

Fhv. seminarierektor Henning Fogde vil guide os gennem en dag med fortælling om 

skolerne, mangfoldigheden af skoler og hvorfor og hvordan det er blevet sådan i Nr. Nissum.  

Kl. 13 er der varm mad, 2 reHer, i Nr. Nissum Seminariums kanJne.  

KanJnelederen sammensæHer middagen Jl os. 

Seminariet hedder I dag:  

” VIA University College, Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum”.  

E;er middagsmaden forsæHer skoleturen.  

Ved 15/15,30 Jden kommer vi Jl Nr. Nissum Håndbryg, hvor vi kan drikke vores kaffe (arrangørerne har kaffe, the og brød med). Jens 

Grøn fra bryggeriet vil fortælle om virksomheden, ølbrygning og måske bliver der lidt smagsprøver.  

Vi er Jlbage ved Tørring Kirke senest kl. 17. 

Deltagerne skal selv betale for middagen, 100 kr., og for egne drikkevarer.  

Der vil være god Jd hele dagen. InformaJonerne og historien foregår gennem bussens mikrofon. Nogle gange kan der strækkes ben, hvis der er 

behov. Det vil sige at gangbesværede sagtens kan være med, da skolerne vil kunne ses fra bussen. Der er ikke rundvisninger på skolerne. 

Tilmelding Jl Lise Thomsen. - Mail: lise.thomsen@hygum-lemvig.dk, eller på Mobil: 30324127. 

Kender du nogen, der kunne tænke sig at deltage, så giv gerne indbydelsen videre. Husk at tænke på fraflyHede fra sognene, som stadig nyder at være 

sammen med os. Det er en dag med god Jd Jl samtale og samvær.  

Med venlig hilsen og vel mødt og på vegne af Menighedsrådet. 

Jens Husted, Petrea Jürgensen og Lise Thomsen
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Øjeblikkets gudstjeneste
Øjeblikkets gudstjeneste den 25. september i Hygum kirke er en høst-gudstjeneste, som er til-
rettelagt for demente og deres pårørende. Kirken er smukt pyntet med sensommerens stærke
farver. Vi takker for det gode som vi fik og synger kun de bedste høstsalmer. Ved gudstjenesten
deltager demente borgere og plejepersonale fra hele kommunen. Kirkegængerembedet passe

af frivillige fra Hove, Hygum og Tørring sogne,
som møder talstærkt op og er med til at ska-
be en meget nærværende og meningsfuld 
gudstjeneste. Alle er velkomne og der er altid 
brug for en hjælpende hånd.

Lige et billede af vores nye bus, som vi er
utroligt glade for.
Vi kan ikke takke nok for al den støtte vi
fik, uden den havde det været svært, at få
samlet så mange penge.
Bussen er til daglig glæde for beboerne på
Klinkby Plejehjem, så der bliver kørt mange
ture f. eks. ud at se på naturen.

Klinkby Støtte- og vennekreds

Følg os på rejsen i Tanzania!
Den 4.-14. oktober rejser vi til Mwanza 
i Tanzania for at opleve kulturen og kir-
ken, udforske naturen og besøge men-
nesker og menigheder. 

– du kan følg os på FaceBook

MVH. Bente, Jette, Inge Marie, Iben, 
Svend og Dorte, Grete og Leif

Klinkby Familie og Samfund inviterer medlemmer til fællessang
Sang er godt for sjælen, og fællessang er endnu bedre. Vi skal denne aften synge sammen. 
Mange af sangene er fra højskolesangbogen, men vi krydrer også med andre gode ”hits” 
fra den uudtømmelige kilde, vi har af sange. Ole Jørgensen, som til daglig underviser på 
Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, leder os sammen med sin pianist gennem aftenen. Ole vil også 
præsentere os for en ny sang eller to, og knytte lidt historie og fortælling til sangene.

Dato/tid: mandag d. 21. oktober 2019 kl. 19.00
Sted: Alt-I Ét Huset, Klinkby
Medlemspris: 75 kr. inkl. kaffe med brød
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Indre Mission 
v. Bodil Marie Jensen 

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 30. august 2019 kl.19.30
Taler: Missionær Bjarne Christensen, 
Ringkøbing. Sang/guitarspil v. Bjarne.

Høstfest i Houe Missionshus
Fredag den 27. september 2019 kl.19.30
Taler: Forkynder Vagn Andersen, 
Holstebro

Familiemøde i Houe Missionshus
Fredag den 25. oktober 2019 kl.19.30
Taler: fritidsforkynder Hans Jørgen 
Steffensen, Skjern

Bibelkredsen 
v. Jens Peter Dam m.fl. 

Onsdag d. 7. august.  
Aftentur. Start fra Hove kirke kl. 19.

Onsdag d. 21. august.  
Bibeltime hos Mie og Niels-Jørgen 
Nielsen, Knakkervej 33.

Onsdag d. 11. september.  
Bibeltime hos Birthe og Jørgen 
Jellesmark, Sønderbyvej 42.

Onsdag d. 25.september.  
Høstmøde ved Margrethe Bendtsen 
hos Anna Kirstine og Niels-Jørn 
Præstholm, Engbjergvej 87.  
Vi starter med middag kl. 18.

Onsdag d. 9. oktober.  
Bibeltime hos Chresten Gjelstrup, 
Hyldalvej 19

Tirsdag d. 22. oktober.  
Møde i Harboøre missionshus.

Onsdag d. 23. oktober.  
Møde i Lemvig missionshus.

Torsdag d. 24. oktober.  
Møde i Humlum kirkehus.

Hvor ikke andet er nævnt  
er møderne kl. 19.30.
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Klinkby FDF  

Her efter sommerferien sker der nogle ændringer i Klinkby FDF. 

Vigtig at bemærke er, at mødedagen fremover vil være tirsdag, og at alle 
møder som udgangspunkt afholdes kl. 17.00 -18.30, uanset alder.
Det er er vores forventning at det vil give nye muligheder for aktiviteter og oplevelser på 
tværs af aldersgrupper. Børnene vil dog ikke hver gang være fælles om aktiviteterne.

Ellen har valgt at stoppe som kredsleder, men har heldigvis tilbudt at hjælpe lidt en gang imel-
lem. Der skal fra Klinkby FDF lyde en kæmpestor tak til Ellen, for hendes store engagement i 
Klinkby FDF i de sidste ca. 20 år, som leder, kredsleder og hvad der ellers har været behov for 
af hjælp. 

Vi ser frem til en ny spændende sæson og håber igen i år at mange børn har lyst til at være 
med.  Se eventuelt facebook for yderligere oplysninger, hvor der løbende bliver orienteret om 
mødeaktiviteter mv. “
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Lokalarkivet  v. Ib Noe

Tørring Mejeri
Den 17. juni 1887 var der stormøde i Tørring, 
hvor bestyrelsen underskrev lejekontrakt på 
en halv tønderland jord fra Nørre Kokholm – 
kontrakten var gældende for 49 år og skulle 
afregnes med 50 kr årligt. Underskriverne 
var: Peder Jensen, Sønder Søgaard – Kristen 
Højland Agger i Nørre Kokholm – Jens Kr. Un-
derbjerg – L.C.Pedersen og Kristian Pedersen 
i Heldum Østergaard.
Samme dag blev der udarbejdet en liste over 
leverandørerne med angivelse af deres mal-
kekøer. Som eksempel kan nævnes, at Christi-
an Birch i Sønder Kokholm angav at have 20 
køer, hvilket var det største kohold, Christian 
Larsen i Vester Houmå havde 18 køer, Christi-

an Gay i Bæksgaard 8, Jens Peter Klinkby 8 
og Poul Stokholm i Sønder Kjær 3 stk.
Året 1900 blev mejeriet ramt hårdt på le-
vering af mælk, idet man i Hove opførte et 
søndagslukket mejeri. I protokollen oplyses 
antallet af udmeldte leverandører: 3 fra Eng-
bjerg, 20 fra Hygum, 14 fra Hove, 14 fra Lom-
borg. Det er bemærkelsesværdig, at Tørring-
boerne var 100% trofaste.
Mejeribestyrere: C.P. Christensen 1887-90, 
A. Lørup 1890-98, Karl Jensen 1898-1903, 
N.P.Wrist 1903-36, Frilev Nielsen 1936-68, 
Johan Larsen 1968-72. Mejeriet lukkede om-
kring 1978 og blev afhændet i privat regi 
med forædling af fiskeprodukter for øje.”

” En epoke er slut.
Mælkekuske ved Tørring mejeri foreviget på deres sidste tur 1966. Fra venstre:  
Kristen Dalager, Lemvigvej 61 – Hagbard Poulsen, Pinholtvej 12 – Gunnar Torp, Houmåvej 17 
– Johannes Hestbæk, Lemvigvej 87 – på vognen Harry Kristensen, Houmåvej 28.”
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September Hove Hygum Tørring

1. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup kl. 9.00

1. 
Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup 
– bagefter er der konfirmandindskrivning  
(se omtale inde i bladet)

kl. 14.00

8. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup kl. 9.00

15. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup kl. 9.00

15. Spillemandsmesse  
(se omtale inde i bladet) kl. 19.00

18. På tur med kirken med start fra Hygum kirke kl.9.30  
(se omtale inde i bladet)

22. Høstgudstjeneste m. altergang og m. offergang kl. 10.30

25. 
Øjeblikkets gudstjeneste tilrettelagt for demente og 
pårørende  
(se omtale inde i bladet)

kl.11.00

29. Gudstjeneste m. altergang v. Bettina R. Tonnesen  

Oktober

1. Menighedsrådsmøde i menighedslokalet kl.18.30

6. Gudstjeneste m. altergang v. Bettina R. Tonnesen kl.10.30

13. Gudstjeneste m. altergang kl.9.00

20. Gudstjeneste m. altergang v. Bettina R. Tonnesen kl.10.30

27. Gudstjeneste m. altergang v. Iben Tolstrup kl.10.30

* 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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