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Den sårede engel
Der er skrevet et tusindtal 
af bøger om verdens mest 
berømte maleri ”Mona 
Lisa” og hendes mysterium, 
men personligt foretrækker 
jeg mysteriet omkring male-
riet ”Den sårede engel”. 
Mona Lisa smiler blot hem-
melighedsfuldt, men englen 
bærer på en rigtig gåde og 
har flere dimensioner.

Siden jeg for første gang 
så billedet, malet i 1903 
af den finske maler Hugo 
Simberg, har det ikke ladet 
mig i fred: En såret, udmat-
tet kvindelig engel plettet af 
blod, med et hak i den ene 
vinge og bind for øjnene. Hun sidder på 
en båre af tynde træ grene, der bæres af to 
drenge med alvorligt bekymrede ansigter. 
Hvorfra de kommer, hvorhen de går, vi ved 
det ikke.

Et forbavsende billede
Engel, det var for mig altid det højtidsfulde, 
overlegne væsen, og frem for alt usårlig. 
Og nu er her en, alvorligt såret og dybt 
sørgmodig.

Hvad er der sket med hende?
Er hun fløjet mod noget?
Eller er hun ganske enkelt 

faldet blandt mennesker?
Jeg tænker: Forbavselsen 

kender du. Hvor forbavset dine 
børn var, da de oplevede: ”Mor 
er syg!”. Mandens forbavse-
de blik, da han kom hjem til 
en rodet lejlighed, ingen mad 
færdig, og hun syg i sengen. 
”Hvad er du syg?”

Meget ligger udenfor vores 
horisont.

Vi kan slet ikke forestille os, at også de 
stærke, utrættelige nogle gange kan blive 
syge og såret. Selv englen går det sådan.

Et anklagende billede
Drengen ved bagenden af båren ser ud 
af billedet ---på os, som han alvorligt og 
anklagende spørger: ” Hvad har I gjort ved 
hende? Og hvorfor?”

Og jeg overvejer: Hvor ofte har jeg såret 
min engel?

Det flotte udtryk ”Kør ikke hurtigere, end 
din skytsengel kan flyve?” – 
det synes mere sandt, end dets 
ophavsmand vel har tænkt.

Hvor ofte har vi ikke stillet 
for store krav til vores engel, 
når vi har skjult det gode i 
os og levet efter: ”Du skal 
være et svin i denne verden!”                                                                                                                                       
Når vi gav vores drømme og  
følelser deres afsked og mente; 
”Realistisk og cool må man 
være!” Hver gang vi har gjort 
dette, har det været et slag mod 
englen, der har såret den. 
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Et opmuntrende billede
Men billedet er ikke kun sørgeligt. Den lille 
engel bliver jo hjulpet. Drengene tager fat, 
de lader ikke den arme engel hænge. Og 
mindst lige så vigtigt. Hun lader heller ikke 
sig selv hænge, men stemmer sig fremad, 
holder godt fat i sig selv og sine blomster, 
uskyldens små hvide blomster.

”Den sårede engel” har Hugo Simberg 
kaldt sit billede, men måske er titlen ”De tre 
engle” bedre ?  

For dette, at de to drenge med stor alvor 
bekymrer sig om dette sårede væsen, det gør 
dem til bud om den, der har sagt: ”elsk din 
næste som dig selv” og fortalte historien om 
den barmhjertige samaritaner for at vise, 
hvordan man gør det. For det kommer dog 
ikke an på fjer, hvem der er en engel. ”Guds 
engle er så mange slags som dage i et år,” 
som vi synger i en salme.

Ethvert menneske, som spreder håb og lys 
rundt om sig, øger mistanken om, at englene 
findes.

Kan vi undvære englene?
De fleste af os har næppe set Guds sende-
bud, englene – som hyrderne på marken 
julenat. Alligevel er ordet engel for mig at 
se et uundværligt billede eller ord. At fin-
nerne i en afstemning 2006 valgte  ”Den 
sårede engel” til at være Finlands national-
maleri peger i samme retning.

Uden engle mister virkeligheden sin magi, 
snævrer sig ind til kun at være det, vi kan 

bevise og ved og kender til. Englene, som 
håbets budbringere, kan bryde vor modløs-
hed, som Steffen Brandt fra TV-2” synger i 
"Fald min engel":

Græd min engel 
skjul dit ansigt 
kast din kyst mod min 
syng min skæbne 
bryd dit hjerte 
længslen er for altid din 

Følg mig over dybe dale 
indtil smerten holder op 
løft dig over tidens dårskab 
hvil dig ungt på bjergets top 

For du er det eneste tilbage 
det sidste lys, den smukkeste drøm 
på den her ensomme planet.

Engelsangen julenat ”Ære være Gud i 
det højeste” er også et ”Ære være Gud i det 
laveste”. At Gud er både i højden og i bun-
den både hos den, som har gode dage og hos 
den som ikke ved, om livet er værd at leve. 
Englesangen fortæller mig, at der er håb. 
Jesus kom og viste, at kærligheden sejrer, 
når den lider for andres skyld. At Gud har 
sårmærker. At han blev menneske og  vok-
sede ud af en krybbe for at møde os sårede 
mennesker, hvad enten det er skyld eller 
skam, krænkelser eller livstruende angst. 
”Ved hans sår blev vi helbredt (Jes53).

Jeg har hørt om en præst, der ringede på 
hos en familie. Ud af dørtelefonen lyder 
en mandstemme: ”Er det dig min engel?”. 
Præsten svarer slagfærdigt: ”Nej, men jeg 
kommer fra samme firma”. Ja, med julen 
kommer vi alle til at høre til samme firma. 

 For ikke noget mindre betyder dette at 
være menneske: Lev dit liv sådan, at andre, 
når de møde dig, får lyst til at udbryde: 

Er det dig min engel? 
En glædelig jul og et velsignet Nytår

Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i Boddum - YdBY - HeltBorg

30 års jubilæum i Heltborg Menighedsråd
Det er der ikke mange, der kan præstere. Men her ved det nye kirkeårs begyndelse er det 
30 år siden, Lis Skammelsen blev valgt ind i Heltborg Menighedsråd. De fleste af årene 
har hun bestridt kassererposten og det med stor omhu og interesse, men siden 2012 har 
Lis været formand i menighedsrådet. Et arbejde, som kræver en stor indsats og et stort 
overblik, og det har Lis udført på bedste vis med henblik på at skabe gode forhold for 
sognets kirke.

En stor tak til Lis og tillykke fra os i menighedsrådet.

I den anledning vil menighedsrådet og Lis gerne invitere til en let frokost på 
Toftumvej 5 efter gudstjenesten i Heltborg Kirke 1. søndag i advent.

adventsgudstjeneste
i HeltBorg KirKe

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 19.30.
Der er en mangeårig tradition for, at vi i 
Heltborg Kirke har en adventsgudstjeneste 
med sang og musik. I år er ikke en undta-
gelse.
Vi får besøg af Thisted Folkekor, som vil 
spille og synge for os i kirken.
Efterfølgende er der kaffe og hygge i For-
samlingshuset.       Heltborg Menighedsråd

sogneaFten
i konfirmandstuen 22. januar kl. 19.00

Kaj Aage Jespersen fortæller: En måned 
nord for polarcirklen.

I sommeren 2018 foretog jeg sammen med 
min kone Ingrid en to måneders tur rundt i 
Norden, hvor vi besøgte Sverige, Finland 
og især Nordnorge. Vi så mange spæn-
dende kirker, mange interessante museer, 

vi besøgte en samisk kvinde og så, hvordan 
man spænder en ren for en kane. Vi foretog 
mange vandreture i et landskab, hvor der 
ikke gror noget højere end blåbærris. Vi fik 
et indblik i Nordnorges historie og kultur, 
hvor det overraskede os, at mange folke-
slag såsom finner, russere og samer har sat 
deres præg. En helt særlig oplevelse var det 
at opholde sig et sted, hvor solen skinner 
døgnet rundt.
Jeg vil under foredraget fortælle og vise 
billeder om vores tur.                   Kaj Aage
Der serveres kaffe og brød. 

Fastelavn
Vi slår katten af tønden søndag, den 3. 
marts 2019. Vi begynder med en familie-
gudstjeneste kl. 14 i Boddum Kirke. 
Nærmere program følger. Se kirkens hjem-
meside.

sangaFten
Sangaften torsdag, den 7. marts 2019 med 
skoleleder Morten Nebel, Boddum-Ydby 
Friskole.Nærmere program følger.

Adventsgudstjeneste	
I	HELTBORG	KIRKE.	

Tirsdag,	den	11.	december	2018	kl.	19,30.	
	

Der	er	en	mangeårig	tradition	for,	at	vi	i	Heltborg	
Kirke	har	en	adventsgudstjeneste	med	sang	og	

musik.	I	år	er	ikke	en	undtagelse.	
	

Vi	får	besøg	af	Thisted	Folkekor,	som	vil	spille	og	
synge	for	os	i	kirken.	

Efterfølgende	er	der	kaffe	og	hygge	i	
Forsamlingshuset.	

	
Heltborg	Menighedsråd.	
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angående 
præsteemBedet

Provst Line Skovgaard Pedersen skriver:
Der er indgået en gensidig aftale om fratræ-
delse mellem Margit Dahl og biskop Hen-
ning Toft Bro.
Embedet bliver ledigt pr. ultimo maj 2019.
Indtil en ny præst er ansat, er det foreløbigt 
Knud Bunde Nielsen, som passer embedet.
Konfirmanderne vil frem til konfirmatio-
nen den 28/4-2019 blive undervist af Knud 
Bunde Nielsen.

KirKeHøjsKole i Hurup
Ved redaktionens slutning er programmet 
for forår 2019 ikke offentliggjort, hvorfor 
der henvises til Hurup Kirkes hjemmeside – 
hurupkirke.dk/kalender/kirkehoejskole

personalenYt

HeltBorg KirKe
Vi har i mange år haft et samarbejde 
omkring organist med Visby, Hassing og 
Villerslev sogne. De 3 sogne, som nu er en 
del af 5 sogns pastoratet, ville gerne have 
mulighed for at søge en fælles organist, og 
det er lykkedes for dem at få en ansat.
En af konsekvenserne af det blev, at vi måtte 
sige Mette Egeberg op. Herfra skal der lyde 
en stor tak for den tid, Mette har været orga-
nist i Heltborg Kirke. Det har været god og 
glad musik, vi har lyttet til.
Christina Egeberg, som har været kirkesan-
ger i Heltborg i efterhånden mange år, har 
søgt nye udfordringer i Vester Vandet Kirke, 
og det har resulteret i, at hun er fratrådt sin 
stilling pr. 1/10 2018. Ligeledes skal der til 
hende lyde en stor og velmenende tak for 
hendes sang i Heltborg Kirke.
Det er besluttet, at vi indtil videre bruger 
vikarer til at udfylde de 2 stillinger i kirken.

Heltborg Menighedsråd

Der har været styr på mini-konfirmanderne.
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Engang, da jeg var elev på Askov Højskole 
først i tresserne, og vi elever og lærere en 
dag stod og ventede på at komme ind i 
spisesalen til middag, hørte jeg en sam-
tale mellem forstanderen, Knud Hansen, 
og præsten, Helge Skov, hvor Helge Skov 
sagde: ”Jeg har lige haft en elev, der spurgte 
mig, hvad er forskellen på folkereligiøsitet 
og evangeliet, og jeg synes ikke, jeg fik 
svaret ham ordentligt.” Hvortil Knud Han-
sen svarede: ” Ja, folkereligiøsitet kan være 
så mange ting. En glødende kommunist, der 
virkelig tror på Karl Marx og hans teorier, 
er lige så religiøs, som en fisker, der for 
hundrede år siden knælede ved rælingen af 
sin båd og bad den almægtige om at komme 
frelst ud gennem brændingen og hjem igen; 
men indholdet i deres religiøsitet er vidt 
forskelligt.”

Evangeliet er Guds tilbud og vejledning 
til os mennesker om at drage omsorg for 
hinanden og den jord, vi bor på.

Hvordan, vi forstår evangeliet eller for-
tolker det, har været ganske forskelligt op 
gennem tiden. I det 16. og 17. århundrede 
anklagede man uskyldige kvinder og lod 
dem brænde som hekse. Fra år 1620 til ind i 
det 18. århundrede indfangede man negre i 
Afrika og solgte dem som slaver i Amerika, 
så de kunne tjene kulturen, fremskridtet og 
kristendommen.

I dagens Danmark har vi mange religiøse 
sekter og trosretninger, lige fra Jehovas 
Vidner til baptister, pinsemission, 7. dags 
adventister osv. 

Vi er religiøse væsner, også dem der siger, 
de ikke er det. De har bare valgt noget andet 
at tro på, at sætte deres lid til.

Samtalen mellem Knud Hansen og Helge 
Skov lærte mig noget livsvarigt om forskel-
len på Evangeliet og snævre religiøse fore-
stillinger. Ja, der er mange tankefængsler 
her i verden.

Engang imellem skal man sige til sig selv: 
”Hvad har du så gjort i dag, så det var rart 
for dine medmennesker at møde dig?”

Min gamle lærer, Knud Hansen; har udgi-
vet en lille bog på Forlaget MIMER, hvor 
han gennemgår Bjergprædikenen. Bogen 
kan jeg varmt anbefale. Den kan vist stadig 
købes på telefonnr.: 8698 2541.

På min mors avishylde står følgende:
”Som himlens lys
gør lys for vort øje
så tændes tanken
af lys fra det høje”

”Hade fejl, men ej personer”

Karsten Klitø
Gravenhøjvej 29, Boddum

På opfordring fra kirkebladets redaktion har Karsten Klitø  indvilliget i at skrive et indlæg.
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smK + tHY
Fjordstræde 1, doverodde

Statens Museum for Kunst (SMK) er Danmarks nationalgalleri og landets største 
kunstmuseum.

Museets samling af mere end 700 års kunst er nationalt fælleseje, og ideelt set ejer 
alle, der bor i Danmark, en del af denne enestående kulturarv

Statens Museum for Kunst har længe haft et ønske om at udvide museet og gøre 
museets store samling af kunst tilgængelig for flere danskere – og nu synes drømmen 
inden for rækkevidde. SMK er i fuld gang med at rejse penge til og planlægge en 
selvstændig filial af SMK i Thy med åbning i 2020.

Tirsdag den 25. september afholdt SMK middagsarrangementet ”Mad og meninger” 
på Doverodde Købmandsgård for at blive klogere på thyboernes ønsker, tanker og 
drømme om og til det nye museum. Fremmødet var stort, og de omtrent 100 middags-
gæster bidrog med et væld af idéer, blandt andet til hvordan SMK Thy kan udvikle 
sig og tage form.

Aftenen var forløber for det borgermøde, som SMK og Thisted Kommune sammen 
afholdt den 12. oktober.

Ved dette møde blev der fortalt mere om visionerne med museet i Thy og Statens 
Museum for Kunst. Direktøren for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, samt 
ildsjæle fra lokalområdet og  repræsentanter fra Thisted Kommune fremkom med 
visioner og ønsker for SMK+Thy.

Forhenværende provst Jens F. Munksgaard, Boddum, bød på vegne af Boddum – 
Ydby menighedsråd velkommen til projektet og gav udtryk for, at menighedsrådet er 
klar til et fremtidigt samarbejde.
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KFum-spejderne
ved jane vie CHristensen

På efterårsløbet er madlavningen også en 
del af konkurrencen, og i bedste TV-køkken 
stil blev der lavet julemiddag med medister-

pølse, hvide og brune kartofler, rødkål og 
brun sovs. 

Selvfølgelig skulle der også laves ris a la 
mande med jordbærsovs til dessert.

Dette efterår har været præget af højt 
aktivitetsniveau. I september var Vestervig 
gruppe i samarbejde med Hørdum gruppe 
arrangør af de ældste spejderes efterårs-
turnering. 
Temaet for efterårsløbet var TV-julekalen-
dere, så hele byen summede af spejdere 
med nissehuer, til de forbipasserendes store 
forundring.
Der blev løst koder og finurlige opgaver i 
fin stil, og patruljen fra Vestervig løb med 
førstepladsen for deres aldersgruppe.
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Årets Grøn Fejde, turneringen for de 6 -10-årige, 
havde pirattema, og selvfølgelig sendte vi en flok 

seje pirater afsted med pirattørklæder og 
klap for øjet.

Alle gik til opgaverne i bedste spejderstil, 
også da opgaven lød på at ”gå planken ud”.

Også hjemme ved spejderhuset har det summet af liv 
hele efteråret. Ulvene har arbejdet med pionering og 
øvet sig i at bygge flotte bygningsværker i rafter og reb.

Troppen har arbejdet med forskellige mærker, blandt 
andet ”Netspejd”, og i den forbindelse har vi deltaget 
i det verdensomspændende arrangement JOTA/JOTI, 
hvor spejdere over hele verden har kontakt med hinan-
den via radio og internet. Vi flyttede ind i spejderhuset 
hele den sidste weekend i efterårsferien, og vi fik hjælp 
af radioamatørerne i Hurup.
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KorsHærsKredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Den 12.: Julehygge hos Bente Egeberg, 

Toftumvej 10. Andagt ved sognepræst 
Lillian Risum, Visby.

Januar
Den 16.: Møde hos Birgit Pedersen, 

Møllebakken 38, Hurup.

Februar
Den 20.: Møde hos Elly Søndergård, 

Bredgade 49, Hurup.
 

December
5.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Mølle-

bakken 38, Hurup. Bemærk ugedag.
11.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke 

kl. 19.30. Thisted Folkekor medvirker.
13.: Advents- og julehygge i missionshuset 

ved sognepræst P. Østerby Jørgensen, 
Galtrup.

28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30. 
Taler er provst Line Skovgård Pedersen, 
Hurup.

Januar
6.-13.: Bedeuge. Temaet: Åndeligt venskab.
7.: I missionshuset indl. Holger Krabbe.
9.: I missionshuset indl. missionær Henrik 

S. Jørgensen, Mors.
10.: Gudstjeneste i Visby Kirke kl. 19.30, 

ved sognepræst Lillian Risum.
18.-19.: Mandsstævne i Bedsted Missions-

hus. Missionær Henrik Søgård Jørgensen 
medvirker. Program.

24.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Helt-
borg.

31.: Årsmøde i missionshuset med andagt 
ved sognepræst Lillian Risum, Visby.

Februar
6.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus kl. 

19.30. Taler er pastor Brian Christensen, 
Holstebro.

14.: Møde i missionshuset, hvor Niels Åge 
Kristensen, Mors taler.

21.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
28.: Møde i missionshuset, taler er pastor 

Erik Bennetzen, Vestervig.

Program
Indre missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

menigHedsrådsmøder
Boddum-Ydby: 
Torsdag den 29. november og mandag, 
den 21. januar.
Begge møder er kl. 19.00, og de afholdes 
i konfirmandstuen.

Heltborg:
Mandag, den 14. januar kl. 19.00 på 
Viborggårdvej 4.
Onsdag, den 6. marts kl. 19.00 på Siager-
vej 2E.

Kommende 
indsamlinger

I Boddum Kirke samles der 1. januar - 
Nytårsdag ind til Bibelselskabet.

I Heltborg Kirke samles ind som føl-
gende:
2. juledag - Børnesagens Fællesråd
27. januar - KLF, Kirke og Medie
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SogNEpræSTEN
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 97959009 /
direkte mobilnr. 40186391.
Mail: knbn@km.dk

Mandag fri.

I fravær passes embedet af sognepræst 
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 97941112.

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,  2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 9795 2393

orgaNiST:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249

KirKESaNgEr:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150

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:
Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, 
Vivian Egeberg, Hanne Borre Andersen, (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 15. januar 2019 
borre-dahl@post.tele.dk

Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/

HøstoFFer 
I Boddum og Ydby Kirker blev der 
indsamlet                                    3270,- kr. 
Beløbet bliver ligeligt fordelt mellem
Kilden og Fristedet i Hurup.

I Heltborg Kirke blev der 
indsamlet                                1250,- kr.
Beløbet bliver ligeligt fordelt mellem 
KFUMs sociale arbejde, Kirkens Kors-
hær, Møltrup Optagelseshjem og Folke-
kirkens Nødhjælp.

KirKelige Handlinger
Døbte: maj - oktober 2018

Heltborg Kirke:
Julie Kyndi
Ronja Damgaard Houmark
Johan Dybdal Steffensen
Frode Christian Landbo Hyldahl

Boddum Kirke
Emil Ledet Ellehede
Mathilde Østergaard Bransholm
Anton Bjerregaard Jeppesen

Ydby Kirke
Katelyn Rose Segarra Zengel
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Modtager:

gudstjenester
DECEMBEr
2. december 1.s. i advent
Boddum 9.00 JFM
Heltborg 10.30 JFM

9. december 2.s. i advent
Ydby 10.30

11. december 
Heltborg 19.30 Adventsgudstjeneste med 
Thisted Folkekor

16. december 3.s. i advent
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

18. december
Boddum 10.00 Julegudstjeneste for børnehave 
og dagpleje

21. december
Ydby 8.20 Julegudstjeneste for Boddum Ydby 
Friskole 

23. december 4.s. i advent
Ydby 10.30

24. december Juleaften
Heltborg 14.00
Ydby 15.00
Boddum 16.00

25. december Juledag
Boddum 10.30

26. december Skt.Stefans dag. 2. juledag
Heltborg 10.30 Inds.: Børnesagens Fællesråd

30. december Julesøndag
Heltborg  9.00
Ydby 10.30

JaNuar
1. januar Nytårsdag
Boddum 15.30 Inds.: Bibelselskabet

6. januar Helligtrekongers søndag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

13. januar 1. s.e.h. 3k.
Ydby 9.00 CN
Heltborg 10.30 LR

20. januar 2. s.e.h. 3k.
Boddum 10.30

27. januar 3. s.e.h. 3k.
Heltborg 9.00 Inds.: KLF Kirke og Medier
Ydby 10.30

FEBruar
3. februar 4. s.e.h. 3k.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

10. februar sidste s.e.h. 3k.
Ydby 10.30

17. februar Septuagesima
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

24. februar Seksagesima
Ydby 9.00 CN

KirKEBil - Der kan bestilles kørsel 
til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul 
Svendsen på tlf. 9795 6175 senest afte-
nen før. Kirkebilen er gratis. 


