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"Det man hører, er man selv"
- sådan en jingle hører man med jævne mellemrum på P3. I advents- og juletiden hører
og synger vi ord (og melodier), som er så velkendte, at de næsten er blevet en del af
dem, vi er. Tænk bare på ordene ”Det skete i de dage, at…” Så er vi tilbage i kirken juleaften, med venner og familie og naboer. Sammen med millioner af mennesker verden
over, hører vi ordene og bliver på den måde sat ind i historien, som Gud skabte. Tænk
Jer, at en tredjedel af jordens befolkning er døbt til at tilhøre dette spædbarn, som vi i
adventstiden forbereder os til at fejre i julen! Der er millioner af mennesker, der hører
de samme ord som os. Den kristne familie er stor og udbredt.
Guds søn er født midt i vor verden for at bære med på sorgen, for at hjælpe os. Der er
så meget, vi ikke forstår. At Gud blev menneske, og at han opstod påskemorgen, er et
mysterium, som vi ikke har forstand til at fatte. Men det behøver vi heller ikke. Vi må
tro og håbe, at det er sandt. Hvis vi selv vil lege Gud i stedet for, og tror vi ved, hvordan
det hænger sammen, og helt kan undvære Kristus, så må vi jo pille det ud af stykket
fra Lukas evangeliet. Så har vi Kejser Augustus og Kvirinius tilbage. Dem havde vi
så aldrig hørt om, hvis ikke det var for Jesus. Hvad med Syrien? Ja, man kan vel ikke
sige andet, end at det endnu eksisterer på landkortet. Men hvad med troen på, at Gud er
med os alle dage, hvad med håbet om, at der en dag vil komme fred i verden, og hvad
med den kærlighed, som Jesus er kommet for at overbevise os om er til, uanset hvordan
verden ser ud? For det Jesus siden lærte os om kærlighed, det kan vi holde ind til os
på samme måde, som vi tænker os ham i julen. Som et nyfødt barn. Tænk på, når man
holder en baby? Man kan slet ikke lade være med at stikke næsen ned i håret og lugte
varmen. Sådan skal vi snart prøve at stikke næsen i julens gode budskab. Når vi lugter
gran og hører om englenes budskab, så vi kan ånde varmen forsigtigt ind og lade den
brede sig i os. Sådan er den kærlighed Gud har til os.
Er det et eventyr? Nej, det er et evangelium, et mysterium, som vi bliver en del af igen
i denne jul. For ”det man hører, er man selv”.
Den anden dag synes jeg bestemt, at speakeren på P3 sagde noget andet, men jeg må
have taget fejl. For jeg troede at der blev sagt: Det du søger!
Jamen, lad os så søge ind til barnet i julekrybben og ønske hinanden en velsignet og
hjertens fredelig jul!
Mette Moesgaard Jørgensen, konstitueret provst fra Nykøbing Mors
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Konfirmander på tur
Onsdag den 12/10 var konfirmanderne fra
Boddum, Ydby og Heltborg inviteret på
tur sammen med Ruth Folmersen og Trine
Ubbesen. Vi skulle mødes kl. 8 ved Hurup
Skole, da turen var for alle konfirmander i
Sydthy. To store busser drog afsted. Turen
gik sydpå, nærmere bestemt Jelling og
Viborg Domkirke.
I Jelling fik vi et foredrag om Jellingstenen og Harald Blåtand, og bagefter kunne
vi gå rundt på museet. Vi var også oppe på
gravhøjene og inde i kirken. Det var en flot
kirke.

Efter et godt stykke tid var det tilbage til
busserne. Vi fortsatte turen med kurs mod
Viborg. Der besøgte vi Viborg Domkirke,
og her var det Ruth, der kunne fortælle en
masse om den gamle kirke. Efter det fik vi
nogle opgaver med billeder fra kirken, som
vi selv skulle finde i kirken. Til sidst fik vi
lov at gå på egen hånd i gågaden og bruge
nogle penge på slik til hjemturen.
Det var en god og lærerig tur, hvor vi
samtidig også hyggede os.

Adventsgudstjeneste
i Heltborg Kirke

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 26. februar kl. 14.00 er der
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Carl Christians lade.
Derefter er der kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen og til de flottest
udklædte, er der en præmie.

Torsdag d. 1. december er der adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl. 19.30
med pige- og voksenkor fra SkyumHørdum v/Bente Bliksted.
Efterfølgende er der kaffe i forsamlingshuset.
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De nye menighedsråd fra
1. søndag i advent:
I Boddum og Ydby sogne sidder herefter:
Evald Eliassen, Laurids Hansen, Mette Olesen, Hanne Borre Andersen, Eva Lund,
Ulrik Nielsen, Ingrid Jespersen og Elsebeth
Johansen.
I Heltborg Sogn sidder: Margit Vang,
Vivian Egeberg, Lis Skammelsen, Siv Forman og Bente Egeberg.

Da Margit Dahl pt. er sygemeldt er præst
emeritus Knud Bunde Nielsen (tidl. sognepræst i Snedsted) ansat som vikar fra 1.
november til 31. januar 2017 i Boddum,
Ydby og Heltborg Kirker.

Kommende
arrangementer
Torsdag d. 16. marts kl. 19.30 er der sangaften i konfirmandstuen i Boddum med
skoleleder Morten Nebel.

Personalenyt
Forandring i timeforbruget for de ansatte
ved kirken pga. rationalisering samt færre
gudstjenester har betydet, at Vagn Kappel
har valgt at stoppe på kirkegården. I stedet
er Per Hansen ansat på 30 timer frem til
1/12 2016. Stillingen opslås i det nye år.

Spejder
Sommeren er slut for snart et godt stykke tid
siden. Efteråret er over os, men det betyder
ikke, at der sker mindre i spejderverdenen. Siden sommerferien har spejderne i
Boddum-Ydby og Vestervig haft nok at se
til. Fordi det er sjovt at være spejder og rigtig sjovt at være mange spejdere sammen,
valgte spejderne i Boddum-Ydby at flytter
deres aktiviteter til Vestervig til de grønne
spejdere, som allerede er i Vestervig. Det
betyder, at nu holder alle grønne spejdere i
den sydlige del af Sydthy til i Vestervig. At
vi er endnu flere har givet os mulighed for
at lave endnu flere spejderting.
I august startede vi alle op sammen. Vi
mødtes ca. 100 bævere, ulve, spejdere,
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Minikonfirmander
Da Margit Dahl stadig er sygemeldt, ser
vi os nødsaget til endnu engang at udsætte
undervisningen af minikonfirmanderne.

i grønt
seniorer, ledere, søskende og forældre til en
rigtig hyggelig aften i Spejderhuset, hvor
der blev delt årsstjerner ud, fejret nogle jubilæer, spejderne rykkede op til nye enheder
og ikke mindst blev der spist og hygget sammen på kryds og tværs. Det blev en rigtig
hyggelig og flot augustaften.
Så nåede vi september og her gik det for
alvor løs med spejderaktiviteter. Både for
store og små. Troppen og seniortroppen tog
på efterårsløb for at dyste i spejderfærdigheder mod alle de andre store spejdere i
Thy. Det blev ikke til nogle førstepladser,
men alle havde en rigtig god oplevelse.
Da september var blevet til oktober, var det
bævere og ulves tur til at tage kampen op

mod alle de andre bævere og ulve i Thy.
Denne gang foregik det i Vestervig i Lego
universets tegn. Denne dag endte også uden
1. pladser, men vejret var vi heldige med
og alle bævere og ulve kom hjem med nye
oplevelser i bagagen og med en klods til
uniformen.
Til sommer drager alle store spejdere til
Sønderborg for at være med til Spejdernes
Lejr 2017. Dette er ikke en hel billig lejr,
derfor valgte de at arrangere en gåsponsortur for at samle penge ind til lejren. De gik
tilsammen over 560 km, så mange er godt
på vej mod at have betalt deres lejr. Samme

dag valgte bæverne og ulvene at benytte
sig af det gode vejr og få taget et 10 km
vandreskjold.
Første del af oktober er rundet af med, at 10
af de store spejdere netop er kommet hjem
fra en oplevelse i Ree Park på Djursland,
hvor de har været på løb sammen med 61
andre patruljer fra hele Danmark og fra alle
spejderkorpsene. En oplevelse hvor de bogstaveligt talt sov mellem løver og bjørne. Så
ind til videre har det været et begivenhedsrigt spejderår og mon ikke det fortsætter
frem mod jul.
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PROGRAM
Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

December
1.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke
kl. 19.30. Hørdum kirkekor medvirker, og
der er efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
8.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej.
15.: Advents- og julehygge i missionshuset.
Tale og underholdning V/Esther og Henning Filipsen, Koldby.
28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30,
hvor Vivian og Torben Egeberg medvirker.
Januar
5.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé
20, Hurup
I uge 2 alliance-bedemøder.
9.: I missionshuset - indleder er fritidsforkynder Søren Peter Thomsen, Kallerup.
11.: I missionshuset - indleder er Holger
Krabbe, Boddum.
12.: I Visby Kirke v/sognepræst Lillian
Risum,Visby
20.-21.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Program følger.
26.: Årsmøde i missionshuset med andagt v/
sognepræst Lillian Risum, Visby.
Februar
1.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter kl. 19.30. Taler: Fritidsforkynder
Svend Erik Petersen, Ringkøbing.
9.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
16.: Møde i missionshus med tale af fritidsforkynder Niels Åge Kristensen, Mors.
23.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
14.: Vi julehygger. Andagt v/sognepræst
Lillian Risum, Visby.
Januar
18.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Februar
22.: Møde hos Elly Søndergård, Bredgade 49 B, Hurup.

Kommende
indsamlinger
1. Juledag vil der være indsamling til
Børnesagens Fællesråd i Heltborg Kirke
og nytårsdag i Boddum Kirke vil der
blive samlet ind til Bibelselskabet.

Høstoffer
Boddum og Ydby
kr. 2.800,Det bliver på næste MR møde besluttet, til hvem og hvordan beløbet skal
fordeles.
Heltborg
kr. 1.790,Beløbet er fordelt ligeligt til
Folkekirkens Nødhjælp
Møltrup Optagelseshjem
Kirkens Korshær
KFUMs sociale arbejde

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt:
Asta Mommer Tjener
Viede:
Sanne Mommer og Rasmus Tjener
Kirkelig velsignelse:
Bettina J. Eliassen de Lasson og
Christian Rosenkrantz de Lasson

Ydby:
Begravet:
Aksel Sørensen

Sognepræsten
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum.
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09 /
direkte mobilnr. 40 18 63 91.
Mail: knbn@km.dk
Mandag fri.
I fravær passes embedet af sognepræst
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.
Boddum-Ydby menighedsråd
Formand: Evald Eliassen, 9795 9022
Næstformand og kirkeværge i Ydby:
Eva Lund Christensen, 9795 2034
Kirkeværge i Boddum:
Laurits Hansen, 9795 9037

Heltborg menighedsråd
Formand: Lis Skammelsen, 9795 2746 /
2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 9795 2393
Organist:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Heltborg: Mette Egeberg, 9793 1763
Kirkesanger:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5228
Graver:
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316,
(privat 9795 9019)
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Redaktion:
Gitte Hansen, Alice Krabbe, Lis Skammelsen,
Vivian Egeberg og sognepræsten (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 16. januar 2017
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/
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Modtager:

Gudstjenester
December
Tors. 1. dec.
Heltborg 19.30 adventsgudstjeneste med
Hørdum Skyum Kirkekor
4. dec. 2. s. i advent
Boddum 10.30
11. dec. 3. s. i advent
Ydby 10.30
18. dec. 4. s. i advent
Heltborg 9.00 LR
24. dec. juleaften
Ydby 13.30
Heltborg 14.30
Boddum 15.30
25. dec. juledag
Heltborg 14.00 LR

22. jan. 3.s.e.h. 3 k.
Ydby 9.00
Boddum 10.30
29. jan. 4.s.e.h. 3 k.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

FEBRUAR
5. feb. sidste s.e.h. 3 k.
Ydby 9.00 CN
12. feb. septuagesima
Boddum 19.00 CN
19. feb. seksagesima
Ydby 10.30
26. feb. fastelavn
Heltborg 9.00 LR
Boddum 14.00

26. dec. 2. juledag
Fælles gudstj. i Vestervig

JANUAR
1. jan. Nytårsdag
Boddum 14.00
8. jan. 1.s.e.h. 3 k.
Boddum 9.00
Ydby 10.30
15. jan. 2.s.e.h. 3 k.
Heltborg 10.30
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Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til
gudstjenester i alle kirkerne
hos Poul Svendsen på
tlf. 9795 6175 senest
aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

