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Julekvinden
Vi er inde i nogle af årets allermørkeste uger
– og nogen af os har også mørketid på indersiden. Måske gruer vi for en jul i ensomhed
eller med en familie, som skændes. Måske
er det den første jul uden en elsket, som
er gået bort i året der gik. Måske er det
kærligheds-sorg, økonomiske bekymringer
eller måske sidder vi i tider med terror og
umenneskelighed blot deprimeret hen og
venter i spænding på næste katastrofe.
Nogle af os har ikke engang en knage
at hænge mørket på. Måske ikke engang
juleevangeliet om julebarnet. Dette skelsættende og eksistentielle mysterium, at Gud
blev menneske, har nemlig ofte tabt sin
saft og kraft. Det er mest for børn, siger vi
voksne, og denne nussificering har gjort
juleevangeliet kraftesløst, til en underordnet
detalje i vor fest.
Men, som min mor altid fik det til at blive
rigtig jul derhjemme i min barndom, så redder kvinder også julen i min alderdom. Jeg
spurgte fornyelig en 10-årig pige, hvem hun
syntes bedst om - julemanden eller Jesus.
Hun svarede: ”Det er Jesus. Du ved, julemanden spørger: Er der nogle artige børn
her? Jesus gør det ikke. Jesus, han går til
alle”.
Den anden hjælpsomme kvinde kommer
til mig på et litografi fra 1811, ”Jordemor
på vej til fødsel”, af den engelske maler
Rowlandson.
Denne jordemoder skal i år være min julekvinde, og erstatte den småfede, kønsløse
julemand, der vader rundt med albinoskæg,
sin røde dragt og sin latterlige latter - ikke
alene fordi hun bærer hans kappe, men fordi
hun er indbegrebet af julens budskab: ”Lev
mer, det er jul”. Den, som skal leve, må
være vågen og tilstede.
Det er en regnfuld stormende nat i London. Portvagten til venstre sidder sovende
med kraven smøget op. Til højre knæler en
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sortklædt figur fremoverbøjet i hård modvind.
Mellem disse to går en fantastisk jordemor i fyrreårsalderen, lige bred som lang,
iført en teglrød kappe med hætte, lygten i
højre hånd og i den venstre en rygsæk og
en ginflaske. Ansigtet er groft, tykke læber,
kraftig næse. Det er et prægtigt fruentimmer
på 90 kilo. Rødkindet, fyrig.
En ny beboer på denne planet er på vej til
at indfinde sig. Hun tænker at gøre sin pligt
over for livet ved at hjælpe det på vej.
Samerne i Nord-Norge har et fantastisk
begreb: Øjemor. Øjemor er navnet på jordemoderen, der som den første får øje på
barnet og som hjælper til at forløse barnet
til et selvstændigt liv.
Jeg tillader mig at bruge ordet i en ny
sammenhæng. Alle trænger vi til en øjemor,
som kan hjælpe os til at se og forløse det
bedste i os selv.

Frygt ikke at dit liv skal slutte, men frygt
snarere, at det aldrig skal begynde.
En mand i sit livs krise beskrev sig selv
på følgende måde: ”Jeg havde alt og glemte
at dele. Og det blev det hele”. Den kristne
jul handler om en mand, Jesus, som havde
alt og huskede at dele. For at gøre os hele.

Jeg har nogle øjemødre i mit liv, nogle
som en gang så mig og opmuntrede mig til
at tro på mig selv og mine egne muligheder.
Jeg gemmer dem i mit hjerte.
Jeg lever mit liv som alle andre. Jeg
kører med børn, ser Netflix, prøver at holde
strømregningen nede. Men søndag ind i
mellem er jeg i kirke.Hvad møder mig? Et
evangelium, der afslører min delagtighed
og udsathed i, at verden mangler en del i at
være såre vel. I kristent sprog kalder vi den
mangel for synd.
Går jeg i kirke for at tænke dårligt om
mig selv? Ja, men ikke bare det. Syndsbevidsthed kan jeg sagtens opnå på egen hånd.
Enhver kan jo se, at verden og individet står
i problemer til knæene.
Men hvad sker der mere i kirken?
Kirken har andre fortællinger end dem,
som handler om synd. Kirken har fortællinger, som tilgiver synderen og som en
jordemor forløser os til livet. Juleevangeliet
for eks. som indtrængende opfordrer: Gør
som Gud, bliv menneske.

Gør som julekvinden og jordemoderen:
Hjælp livet på vej. Tænk om vi alle kunne fungere som jordemødre for hinandens
selvrespekt og muligheder?
Du er en Guds mulighed. Udnyt den!
Gør ikke dig selv lille, det er fejt.
Gør ikke andre små, det er slemt.
Dine fødder rækker langt.
Dine arme er lange nok
til i det mindste at omfavne et menneske.
For verden er du kun et menneske,
men for et menneske kan du være hele verden.
Der er masser af liv i julen.
Det skulle bare mangle andet,
når et barn er født.
En glædelig jul og et velsignet Nytår,
Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Adventshygge

Julegudstjeneste for Børnehaven

Mandag den 27. november kl. 19.00 er der
adventshygge i præstegården med gløgg og
æbleskiver. Traant'erne underholder med
musik og sang. Arrangement i samarbejde
med Boddum Beboerforening.

Onsdag den 20. december kl. 10 i Boddum Kirke. Noget at se på - Noget at høre
- Noget at røre ved. Hjemmegående børn
med deres forældre, bedsteforældre er også
meget velkomne.

Kyndelmissegudstjeneste i
Heltborg Kirke
Søndag den 4. februar kl. 16.00. Kom og
vær med til en anderledes gudstjeneste med
en masse sang. Inge Aarestrup og Svenne
Grøn medvirker.

”Livet er smukt”
Adventsgudstjeneste
i Heltborg Kirke
Torsdag den 7. december kl. 19.30 holder
vi traditionen tro en adventsgudstjeneste
med deltagelse af Skyum-Hørdum Korene
v/Bente Bliksted. Bagefter er der kaffe og
samvær i forsamlingshuset. Alle er hjerteligt velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 11. februar kl. 14.00
er der fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning i
Carl Christians lade (Præstevej 4).
Derefter er der kaffe og fastelavnsboller i konfirmandstuen og til de
flotteste udklædte er der en præmie.
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Søndag den 25. februar kl. 10.30 i Ydby
Kirke. Familiegudstjeneste, konfirmander
medvirker. En gudstjeneste for alle aldre.

Sangaften
Torsdag den 8. marts kl. 19.30 er der sangaften i konfirmandstuen i Boddum med
skoleleder Morten Nebel.

TROMPETIST

Grib chancen og få en enestående musikalsk oplevelse i

Villerslev kirke
Søndag den 18. marts 2018 kl. 16:00
Per Nielsen er vel nok Danmarks mest populære trompetist.
Landet over fyldes kirkerne til hans koncerter. Han har gennem årene haft et cd-salg
på over 400.000 eksemplarer, hvilket gør ham til den mest sælgende instrumentalist i Danmark.
Per Nielsen formår som få at spille med respekt for kirkerummet med bla. populære numre som:
”Hallelujah”, ”En dejlig dag” og Can You Feel the Love Tonight”.
På repertoiret er desuden populære klassikere som:
”O mio babbino caro” af Puccini, ”Jesus bleibet meine Freude” af Bach og ”Ave Maria” af Schubert.
Et fast nummer i koncerten er endvidere ”Amazing Grace”.
Alle numre kædes sammen med hans hyggelige sønderjyske lune!
Koncerten varer ca. 70 minutter.
Billetpris: 100 kr.
Billetsalg: v/Lone Olsen, Udsigten 7, Hassing, 7755 Bedsted.
Mobil 40 81 62 16 Mail: loneo5071@gmail.com
Betaling kan ske ved afhentning af billetter på adressen, samt på mobilepay.
Købte billetter kan udleveres ved kirken en halv time før koncerten.
Indbyder
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Heltborg-Boddum-Ydby menighedsråd
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Et nyt hold mini-konfirmander
begyndte efter efterårsferien

Anna Sofia - Lærke - Sylvester - William - Tobias. Men siden
første gang er der kommet mange flere til, nemlig Natali, Katarina, Lauge og Viktor.
Se hele det glade hold i næste kirkeblad eller på kirkernes hjemmeside.

Grandækning

Så pyntes der op rundt på sognenes kirkegårde og i Heltborg er graver Jens Thomsen
godt i gang.
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Kirkehøjskole i Hurup
Ved redaktionens slutning er programmet for 2018 ikke offentliggjort, så der henvises til
Hurup Kirkes hjemmeside – hurupkirke.dk/kalender/kirkehoejskole

Et velsignet nytår 2018

Et velsignet nytår 2018

12 måneder
52 uger
12 måneder
365 dage
52 uger
8 760 timer
525 600 minutter
365 dage
31 536 000 sekunder 8 760 timer
525 600 minutter
Lad tidens hjul omdrive,
31 536 000 sekunder
lad veksle dag og nat,
men lad, o Gud, os blive
Lad
hjul omdrive,
fasttidens
på dit hjerte
sat!
Jesu Kristi
ladI veksle
dagnavn
og nat,
lad lad,
året til
os bære
men
o Gud,
os blive
alt, hvad dit navn kan ære
fast
på dit
hjerte
sat!
og tjene
til vort
gavn!

I Jesu Kristi navn (Den danske Salmebog nr. 719 af Kingo)
lad året til os bære
alt, hvad dit navn kan ære
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og tjene til vort gavn!
(Den danske Salmebog nr. 719 af Kingo)

KFUM-Spejderne
Sensommeren og efteråret har været sprængfyldt af spejderaktiviteter for store og små.
Aktivitetsdagen på Hans Bakgårds Plads
var en dejlig sommerdag med hygge på
fuldt blus og mange aktiviteter, blandt andet
udfordrede spejderne menighedsrådene til
en kamp bordfodbold i menneske-størrelse.
D. 29. september fyldte spejderbevægelsen i Danmark 107 år og det blev fejret på
behørig vis med boller, varm kakao og spejdernes selvskrevne fødselsdagssang.
Efterårets distriktsturneringer må også
meldes godkendt. Vi havde flere hold af
sted både til Grøn fejde, hvor ulvene vandt
en flot 2. plads og på efterårsløb, hvor juniorerne vandt a-patrulje konkurrencen.
Der har været arbejdet med traditionelle
spejderfærdigheder som pionering og dolkebevis og som noget nyt i gruppen, deltog
trop- og seniorspejdere i årets JOTA/JOTI,
som er en verdensomspændende begivenhed, hvor spejdere fra hele verden kommu-
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nikerer med hinanden via radio og internet.
Vi fik kontakt med spejdere fra nærmest
alle hjørner af kloden, og det var en meget
stor oplevelse.
Jane Vie Christensen
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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
7.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke
kl. 19.30. Hørdum Kirkekor medvirker.
Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
13.: Advents- og julehygge i missionshuset,
hvor tidl. landssekretær Bent Ingemann
Jensen, Uglev medvirker. Bemærk ugedag.
28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30
v/Jens Chr. Brander, Hurup.
Januar
Bedeuge fra den 7.-14. Tema: På vej – som
pilgrim, fremmed og flygtning.
8.: Bedemøde i missionshuset.
10.: Bedemøde i missionshuset, indleder
Holger Krabbe, Boddum.
11.: Gudstjeneste i Visby Kirke v/sognepræst Lillian Risum.
19.-20.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus, hvor missionær Villy Sørensen,
Hammel medvirker. Program.
25.: Årsmøde i missionshuset, andagt v/
sognepræst Lillian Risum, Visby.
Februar
1.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
7.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus. Taler
er provst emeritus Vagn Ove Høgild, Holstebro.
15.: Ferie.
22.: Fritidsforkynder Niels Åge Christensen, Mors taler i missionshuset.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Den 6.: Julehygge hos Bente Egeberg,
Toftumvej 10, Heltborg. Andagt v/sognepræst Lillian Risum, Visby.
Januar
Den 17.: Møde hos Birgit Pedersen,
Møllebakken 38, Hurup.
Februar
Den 21.: Møde hos Elly Søndergård,
Bredgade 49, Hurup.

Menighedsrådsmøder
Boddum-Ydby:
Torsdag d. 30. november og torsdag d.
1. februar. Begge møder er kl. 19.00 og
de afholdes i konfirmandstuen.
Heltborg:
Tirsdag d. 14. november kl. 19.00 på
Viborggårdsvej 4.

høstoffer
I Boddum og Ydby Kirker blev der
samlet kr. 3.360,- ind. Beløbet bliver
ligeligt fordelt mellem Kilden og Fristedet i Hurup.
I Heltborg Kirke blev der samlet kr.
2.281,- ind. Beløbet bliver ligeligt fordelt
mellem KFUMs sociale arbejde, Kirkens
Korshær, Møltrup Optagelseshjem og
Folkekirkens Nødhjælp.

Fra vugge til grav
Heltborg:
Døbt:
Jeppe Lovmand Larsen
Boddum:
Døbt:
Brynja Overby Thatt
Celine Odde
Clara Agnethe Ringgaard Larsen
Viede:
Lena Aarenstrup Hansen og Esben Schou

Kommende
indsamlinger
Nytårsdag samles der ind til Bibelselskabet.
I Heltborg Kirke samles ind som følgende:
1. søndag i advent – Kirkens Korshær
Juledag – Børnesagens Fællesråd
28. januar – KLF, Kirke og Medie

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: Ingrid Ledet Jespersen, 2043 2331
Næstformand: Evald Eliassen, 9795 9022
Kirkeværge i Ydby:
Eva Lund Christensen, 2396 5816
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)
Graverafløser: Per Hansen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Redaktion:
Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 18. januar 2018
heltborgmr@live.dk
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/
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Modtager:

Gudstjenester
DECEMBER
3. december 1.s.i.advent
Boddum 10.30
7. december
Heltborg 19.30 - Adventsgudstjeneste med
Hørdum Skyum Kirkekor
10. december 2.s.i advent
Boddum 9.00
Ydby 10.30
17. december 3.s i advent
Heltborg. 9.00 LR
20. december
Ydby 8.20 Julegudstjeneste for Boddum Ydby
Friskole
Boddum 10.00 Julegudstjeneste for børnehave
og dagpleje.
24. december Juleaften
Boddum 13.30
Heltborg 14.30
Ydby 15.30
25. december Juledag
Heltborg 10.30
26. december Skt. Stefans dag. 2. juledag
Ydby 10.30
31. december Julesøndag
Boddum 10.30
Heltborg 15.00
JANUAR
1. januar 2018 Nytårsdag
Ydby 15.30
7. januar 1.s.e.h.3k.
Heltborg 10.30
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14. januar 2.s.e.h.3k.
Ydby 9.00 CN
21. januar Sidste s.e.h.3k.
Ydby 9.00
Boddum 10.30
28. januar Septuagesima
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
FEBRUAR
4. februar Seksagesima
Ydby 10.30
Heltborg 16.00 Kyndelmisse, lys- og
sanggudstjeneste
11. februar Fastelavn
Heltborg 9.00 LR
Boddum 14.00 Familiegudstjeneste
18. februar 1.s.e.i fasten
Boddum 9.00 CN
25. februar 2.s.i fasten
Ydby 10.30 Familiegudstjeneste
MARTS
4. marts 3.s.i fasten
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester
i alle kirkerne hos Poul Svendsen på
tlf. 9795 6175 senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

