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1. maj trådte inddelingen af sognene i Sydthy provsti i nye pastorater i kraft, og Bod-
dum, Ydby og Heltborg sogne udgør herefter et pastorat – dvs. et område med fælles 
præst.

Det er ikke noget, der umiddelbart kommer til at mærkes så forfærdeligt meget. Der 
vil fortsat være gudstjeneste i alle tre kirker – måske en anelse færre end nu. Men sta-
digvæk vil det være sådan, at man hurtigt kan komme til en kirke med gudstjeneste – 
hvis ikke i ens ”eget” sogn, så i nabokirken få minutters kørsel borte – enten i egen bil 
eller ved at benytte sig af det stående tilbud om kirkebil, som alle sognene har.

De to menighedsråd i hhv. Boddum-Ydby og Heltborg fortsætter også som hidtil med 
de opgaver, de hver især har. Den eneste forskel er, at de nu får et par ekstra møder 
om året, nemlig fællesmøder mellem de to råd, hvor de kan tage de emner op, der har 
fælles interesse.

Det første fælles møde har allerede været afholdt, og her blev man enige om at fort-
sætte det hidtidige arbejde i sognene som hidtil med respekt for hinandens traditioner 
og ”det man plejer at gøre”. Efterhånden som man lærer hinanden at kende, kan det jo 
så være, at man bliver inspireret af hinanden til at gøre ting anderledes eller tage nye 
initiativer, men det skal have lov til at modnes og tage den tid, som sådan noget tager. 

Der er imidlertid nogle emner af fælles interesse, som har krævet omgående handling. 
Blandt disse emner er det, som du sidder med i hånden netop nu, nemlig kirkebladet, 
som gik i trykken få dage efter at sammenlægningen var sket. De, der har kendt de 
tidligere blade for hhv. Boddum-Ydby og 4-sognspastoratet, som Heltborg tidligere var 
en del af, kan se, at det nye fælles blad er en nænsom ”fusion” af de to tidligere. Det 
betyder ikke, at det skal se sådan ud altid fremover. Men – igen – vi tager os tid til at 
finde hinanden i den nye fælles redaktion – og til at finde den rigtige idé til, hvordan 
en mere omfattende fornyelse kunne se ud.

Et andet emne af fælles interesse er præstegården i Boddum. Også her skulle der 
handles hurtigt, for allerede 5. maj var der præstegårdssyn med deltagelse af det 
nyvalgte fælles præstegårdsudvalg. 

Præstegården er vigtig, ikke kun fordi den fælles præst bor der og har sit kontor der, 
men især fordi sognene der har eget menighedslokale – et lokale, der med god vilje 
kan rumme en 40-50 personer, og som er vant til at danne ramme om alt muligt: Kon-
firmand- og minikonfirmandundervisning, menighedsrådsmøder, sognearrangementer, 
studiekredse og hvad der ellers har været af aktiviteter.  

Så præst og præstegården står klar med samme budskab som de to menighedsråd: 
Velkommen til det fremtidige samarbejde!

mj.

Tre gamle sogne 
- éT nyT pasToraT
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Hver gang vi holder gudstjeneste bliver vi 
sendt afsted - ud af kirken - ud til vores 
daglige liv med Guds velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være 
dig nådig.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Gamle ord, der med et stænk af poesi gør 
os opmærksom på, at vi ikke kan leve, hvis 
ikke vi får støtte og vejledning fra Gud, der 
har givet os livet – ej heller kan leve uden 
den nåde og tålmodighed, som vi har løfte 
om fra Gud.

Det kan siges på mange måder, og bliver 
det - heldigvis. For vi har stadig brug for at 
blive mindet om vores afhængighed af vores 
Gud og skaber, og nye formuleringer er med 
til at rive os ud af vanetænkning og på ny 
rette vores opmærksomhed mod det vi er 
blevet så vant til at se eller høre, at vi ikke 
mere ser det eller tager som en selvfølge.

Hvert år i januar er der verden over en 
bedeuge for kristen enhed. Det skyldes 
naturligvis, at enhed mellem kristne har det 
svært. Vi ved, at der er utallige forskellige 
kirker, og mange er opstået på grund af 
uenighed eller kiv og splid mellem men-
nesker. 

Bedeugen for kristen enhed forsøger 
tværs igennem alle forskelle og uenighed 
mellem kristne kirkesamfund at pege på alle 
kristnes fælles grundlag i troen på Kristus, 
så man midt i mangfoldigheden kan aner-
kende enheden i Kristus. 

Kirker rundt omkring i verden udarbejder 
på skift forslag til studiemateriale, gudstje-
nester etc. I år blev materialet udarbejdet 

af kirken i Brasilien og derefter oversat til 
forskellige sprog.

Med i materialet var også en velsignelse, 
der er noget længere end vi er vant til, men 
som med sin poesi og sine billeder ikke bare 
understreger vores afhængighed af Gud, 
men også minder os om, hvad det er for et 
liv Gud har givet os og ønsker vi skal have 
glæde af. 

Herren vor Gud velsigne os og beskytte os, 
fylde vore hjerter med ømhed 
og vor sjæl med glæde, 
vore ører med musik 
og vore næsebor med vellugt, 
vores tunge med sange, der bærer håb.

Må Jesus Kristus – det levende vand – 
være 
bag os og beskytte os, 
foran os for at vise os på vej, 
ved vores side for at ledsage os, 
i os for at trøste os, 
over os for at velsigne os.

Må Guds livgivende Ånd fylde os, 
så vore tanker helliggøres, 
virke i os, 
så vort arbejde helliggøres, 
drage vore hjerter til sig, 
så vor kærlighed helliggøres, 
styrke os, 
så vi værner om alt, hvad der er helligt.

Må Guds hellige Ånd tage bolig i vort 
hjerte, 
væde dets tørke, 
opløse dets kulde, 
tænde i vort inderste Guds kærligheds 
flamme, 
og unde os en sand tro, et fast håb og en 
ægte og oprigtig tro.
                                                   Amen 

en velsignelse
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KonfirmaTion i ydby KirKe 12. april 2015

Bagerst: Mogens Moldrup Kappel, Tobias Berg-Sørensen, Kristine Bust Hestbech, 
Klara Kildemoes Kragh Møller, Jonas Buur Rimmer Madsen, Anders Korsgaard.

Foran: Rune Hougs Jensen, Mikkel Krabbe Nielsen.

KonfirmaTion i HelTborg KirKe 26. april 2015

Bagerst: Johan Gade Pedersen, Clara Cathrine Vinther Nielsen, Emma Katrine Hargaard, 
Cecilie Ellinor Hove. Foran: Morten Bak Johansen, Lasse Damsgaard Kristensen.
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Tirsdag den 30. juni kl. 14.30 er alle vel-
kommen til en hyggelig eftermiddag i præ-
stegårdshaven i Boddum. Vi får lejlighed til 
at snakke, synge og drikke kaffe sammen. 

For alle i Heltborg sogn vil det samtidig 
være en anledning til at se, hvor jeres ”nye” 
sognepræst bor. 

Alle indbydes af menighedsrådene og 
pensionistforeningen.

Bemærk: Der kører bus til præstegården 
med afgang fra Heltborg kirke kl. 14.00, 
”Glashusene” på Poppelvej i Hurup 14.05  
og fra Ydby kirke kl. 14.15 (retur kl. 16.00).

Onsdag d. 19. august kl. 19.30 er der 
konfirmandindskrivning i præstegården i 
Boddum. Forældre og konfirmander er vel-
komne. Der er kaffe på kanden og informa-
tion om undervisningen, som bliver fælles 
for alle tre sogne. 
I bedes medbringe konfirmandens dåbsat-
test. Undervisningen finder sted i præste-
gården og begynder torsdag morgen d. 27. 
august. Der arrangeres buskørsel fra og til 
Hurup skole. 

Konfirmationsdagen er i Boddum-Ydby 
søndag d. 3. april 2016 - og i Heltborg søn-
dag d. 24. april 2016.

3. klasse vil blive indbudt til minikonfir-
mand undervisning i efteråret. Vi mødes 
i præstegården i Boddum, hvor vi synger 
og leger sammen og hører fortællinger fra 
bibelen. 

Tidspunktet tilrettelægges, så det ligger i 
forlængelse af skoletiden. 

Undervisningen varetages indtil efterårs-
ferien af Eila Pedersen og Ruth Jeppesen.

Traditionen med en årlig udflugt for Helt-
borg og de øvrige sogne i det tidligere 
4-sognspastoratet holdes i hævd også i år. - 
Og bor man i Boddum og Ydby sogn er man 
også velkommen til at deltage.

I år går turen til Museumscenter Hanst-
holm, Lildstrand kirke og Kirsten Kjærs 
Museum

Der er afgang med bus fra Heltborg kl. 
8.40; Visby 8.45; Hassing 8.50; Villerslev 
8.55.
Af programmet kan nævnes:
Formiddagskaffe ”i det grønne”.
Besøg på Museumscenter Hanstholm.
Middag i Vigsø Feriecenter.
Om eftermiddagen besøger vi Lildstrand 
Kirke og Kirsten Kjærs Museum.
Vi er hjemme til aften.
Pris: børn 50 kr., voksne 100 kr.

Vi ser frem til en spændende dag med 
mange deltagere - både børn og voksne. 

ALLE - også fra Hørdum, Skyum, Bod-
dum og Ydby - er velkomne.

Tilmelding senest lørdag d. 1. august 
til Knud Madsen, tlf. 9795 1387, Ebbe 
Skammelsen, tlf. 9795 2746, eller Kristen 
Krabbe, tlf. 9794 6264.

Arrangører: Visby-Villerslev, Hassing og 
Heltborg menighedsråd

Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirke-
center en række torsdage sidst på dagen kl. 
17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 18.30. 

Se efterårets program på http://www.syd-
thyprovsti.dk/kirkehojskole.asp

Deltagerbetaling er 500 kr. inkl. aftens-
mad. Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirke-
vej 40, 7760 Hurup eller mail: lei@km.dk

Kaffe i præsTegårdsHaven

KonfirmandindsKrivning

miniKonfirmander

sogneudflugT Torsdag d. 6. augusT

sydTHy provsTis KirKeHøjsKole
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søndag
Søndag:
Sønnens dag,
Guds Søns dag, 
den dag Jesus 
stod op af graven.

Ugens første dag, 
begyndelsen til 
et nyt liv.

Det var om søndagen 
de kristne mødtes
for at bede og synge 
og sammen huske 
det Jesus havde 
sagt og gjort.

Sammen delte de 
brødet og vinen sådan 
som Jesus havde sagt.

Søndag efter søndag efter 
søndag var de sammen 
i troen på ham der sagde:
 ”Jeg er vejen, sandheden 
og livet.”

”Gå ud i alverden 
og gør alle folkeslag 
til mine disciple 
idet I døber dem 
i Faderens 
Sønnens 
og Helligåndens navn.”

De gjorde som han 
havde sagt, og Kristus-troen 
bredte sig ud over jorden. 
Søndagsmenigheden voksede.

Søndag er Sønnens dag, 
hver ny søndag en ny 
påskemorgen.

”Jeg lever og I skal leve” 
havde han lovet, 
og livet brød frem 
på uddøde steder, 
lyset skinnede i 
det dybeste mørke.

Tunge sten blev slæbt sammen, 
hugget til og rejst 
som Gudshuse på højene.

Her mødtes søndags-
mennesker for at takke 
for livet og høsten.

Lovsange blev sunget 
med højt til loftet, 
bønner messet og mumlet, 
råbt i afmagt og pine.

Bag kirkens tykke mure 
var fred, 
her kunne en nødstedt 
finde beskyttelse 
og ly.

Århundrede efter århundrede
har søndagen været 
helligdag og hviledag, 
en fredet tid, 
fri for slid og slæb, 
hvile for den trætte,
lindring til den bange, 
trøst til alle 
sørgende.

Klokkerne ringer, 
døren står åben, 
orgelet spiller, 
og ordet om Kristus 
lyder søndag efter 
søndag 

til ny begyndelse 
for hvert menneske 
som længes efter 
liv.
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Hvad sker der med 
et folk som glemmer
søndagen, 
glemmer at søndagen 
er Sønnens dag, 
Jesu Kristi dag, 
til velsignelse og 
hjælp i et svært 
menneskeliv?

Hvad sker der 
med mennesker 
når dagene strømmer 
som en rivende flod 
uden pause, uden ro, 
uden et sted og 
en dag at standse op?

Hvad sker der når vi 
glemmer at synge og sige 
tak for livet som er 
større end os, 

når vi glemmer at 
spise brødet sammen 
og drikke vinen i Jesu navn, 

når vi glemmer at standse 
op en gang om ugen 
og være søndag sammen, 

glemmer at trække vejret 
dybt og lytte 
til det ord 
vi kan leve og dø på?

”Jeg er opstandelsen og livet,
den der tror på mig skal leve
om han end dør.”

Søndag er Sønnens 
dag givet til alle 
Guds sønner og døtre 
hver eneste uge 
hele vores liv 
til hvile, fryd 
og velsignelse

Glædelig søndag!

Inge Hertz Aarestrup

glædelig pinse
Den sydafrikanske ærkebiskop og nobelprismodtager Desmond Tutu er altid god for en sjov histo-
rie med stof til eftertanke – som f.eks. da han sagde: 

Jeg har stort set ikke noget nyt at sige… Det føles efterhånden som med den professor, der kun-
ne én fremragende tale, som han holdt hver gang, han blev bedt om at stille op. Han var selv blevet 
ret træt af at holde den, og fortalte sin chauffør om sin kvide – at nu skulle han holde sin eneste 
tale for 117ende gang, og han var dødtræt af det. Chaufføren fortalte ham, at også han kunne talen 
udenad, han havde jo hørt den så tit. De prøvede, og det viste sig, at chaufføren kunne den på 
fingrene, og han havde det rigtige tonefald og de rigtige armbevægelser. Så de byttede roller. Talen 
skulle vare nøjagtig en halv time, og der måtte selvfølgelig ikke være tid til overs til spørgsmål.

Chaufføren/taleren holdt sin tale, og det blev en strålende succes. Men af en eller anden grund 
havde de regnet forkert, der var to minutter tilbage, og én i salen stillede det uundgåelige spørgs-
mål. Uden at blinke sagde chaufføren: ”Det er virkelig et meget simpelt spørgsmål. Selv min 
chauffør, som sidder nede bag i salen, kan svare på det.”

De færreste af os har en chauffør, der kan hjælpe os ud af kniben, når vi står med to minutter 
– eller to timer – eller resten af vort liv og ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med det. Men vi 
har en talsmand, Guds Hellige Ånd, som hvisker os Guds gode råd i øret. Det er det vi fejrer i 
pinsen. Glædelig pinse! 
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Kirkeåret byder på en række højtider og 
mærkedage, og der er mange traditioner for, 
hvordan de fejres. Det gælder ikke mindst 
fastelavn og påske:

fastelavn i Boddum begyndte med guds-
tjeneste i kirken, og derefter var der tøn-
deslagning for alle aldre i graverens lade 
og fastelavnsboller i præstegården samt 
præmier til de flottest udklædte.

åreTs gang i KirKen
Syng påsken ind i heltborg Kirke 24. 
marts bød på et bredt program fra Hän-
dels Largo over kendte påskesalmer til nye 
ukendte med tekst af Esther Traneberg, 
sunget solo af Annelise Pedersen. ”Were 
You There” blev smukt fremført af Aage 
Ringgaard på violin og Kirsten Sørensen på 
orgel, og sognepræst Lars Sandfeld førte os 
gennem Jesu lidelseshistorie. Derefter var 
der blomster til medvirkende og kaffe til 
menigheden. Alt gik op i en højere enhed og 
pegede hen mod en glædelig Påske.
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Kfum sp ejderne boddum -ydby

I år afholdt vi generalforsamling på en ny 
måde. Det er jo den aften vi fortæller om 
årets gang i gruppen – og vi ville gerne dele 
oplevelser og tanker med forældre og andre 
interesserede. Det blev til en kombination af 
”forældremøde” og generalforsamling. 

Spejderne afgav selv beretning. De valgte 
hver et par fotos taget på spejdermøder 
og lejre og fortalte så deres forældre og 
de andre ved bordet, hvorfor de hver især 
havde valgt lige det foto.

Der kom mange sjove historier frem og 
vi fik en helt ny indfaldsvinkel til spejder-
nes oplevelse af, hvad der foregår, og hvad 
de kunne tænke sig at prøve kræfter med 
fremover. 

Vi havde også en runde, hvor forældrene 
skrev deres ønsker og idéer ned vedr. ind-
hold og aktiviteter i gruppens spejderar-
bejde. Mødet var en meget positiv oplevelse 
– og forhåbentligt kan det forvandles til en 
god tradition.

Spejdermøderne går med pionering, ori-
entering og bålfærdigheder på højt plan 
for tropsspejderne og ulve/bævere har lavet 
fuglehuse, fisket i skovsøen på Ashøje (hvor 
de fandt en lille udgave af Loch Ness Uhy-
ret) og de har lært om fødevarer – tilbered-
ning og ernæring, så de selv kan gå i gang, 
når vi skal på lejr.

KFUM’s motto er ”Sammen rykker vi 
Verden – med vilje”. Det var temaet for for-
årets overnatning i spejderhuset. Vi rykkede 
grænser på mange måder ved forskellige 
aktiviteter. Ved sengetid var der råhygge 
med film og guf.

I år tager tropsspejdere og ulve/bævere 
på hver deres sommerlejr. De store skal til 
spejdercentret på Houens Odde (ved Kol-
ding) og ulve/bævere skal til Thorup Hede 
(ved Dronninglund). Temaet for de stores 
lejr er endnu ikke fastsat, men ulve/bævere 
skal dyrke trylleri og magi på deres lejr.

Man kan godt aflægge beretning på generalforsamlingen, 
så det bliver både levende og vedkommende.
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KorsHærsKredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni
Onsdag den 24.: Møde hos Anna Lis 

Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby

Juli
Mandag den 20. kl. 10.00 har Korshæren 

tombola på gågaden i Hurup i forbin-
delse med torvedag.

August
Onsdag den 19.: Møde hos Maren Søren-

sen, Limfjordsgade 7, Koldby.

Juni
4.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum-

vej 10, Heltborg.
6.-11.: Teltmøder på Færgevej i Vildsund, se 

særskilt program.
18.: Møde i missionshuset, hvor Esther 

Saarup, Hurup, taler over emnet: ”Glæden 
ved stilhed”.

Juli
 Sommerferie.
17.-24.: Bibelcamping – se særskilt pro-

gram

August
6.: Sogneudflugt – se omtale andetsteds i 

bladet.
12.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus 

kl. 19.30. Taler: Sognepræst Erik Lippert 
Bjørn, Sevel.

20.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé 
20, Hurup.

27.: Møde i missionshuset v/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

indKommeT ved 
indsamlinger

Boddum 15. marts: 360,- (Folkekirkens 
Nødhjælp).

Ydby 15. marts: 666,- (Folkekirkens 
Nødhjælp).

sommerlejr for børn
Fra den 6. - 9. juli afholder Thykredsens 
Søndagsskoler sommerlejr på ”BJØR-
NEBORG”
Børn fra 6-14 år er velkomne på denne 
fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. 
har bibelarbejde (aldersdelt), løb, sang-
kor, bål, hygge, boldspil og godt kam-
meratskab.
Programmet er omtalt i skolernes Ferie-
aktiviteter, bliver omdelt i børneklubber 
og søndagsskoler eller kan rekvireres hos 
Jytte Thomsen, Kallerup, tlf. 9793 1439.

menigHedsrådenes 
møder

Boddum-Ydby menighedsråd: 9. juni og 
18. august.
Heltborg menighedsråd: 3. juni og 2. 
september.
Møderne er offentlige.
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fra vugge Til grav
Boddum:
Døbt: 
Jeppe Kjelsmark Kappel

Døde: 
Kristian Schultz Petersen
Asta Søndergaard Krabbe

Ydby:
Døbt:
Lava Lykke Obitsø Kjeldsen
Petreyah Træholt Schmücker

Døde: 
Claus Sørensen
Anna Elise Nielsen
Ellen Kirstine Jespersen

SogNEPRæStEN
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum. 
Tlf. 9795 9009. Mandag fri.
Email: mjep@km.dk

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 5226

gRAvER:
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181 
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316, 
(privat 9795 9019)
Graverafløser: Vagn Kappel, 9795 6372
Heltborg: Orla Brogaard, 2087 3768

BESøgStJENEStE:
Mette Olesen, tlf. 8636 5618

REDAKtIoN:
Gitte Hansen, Alice Krabbe, Lis Skammelsen, 
Vivian Egeberg og sognepræsten (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 20. juli 2015

en bøn
Du – som ville mit liv 
og har skabt mig 
efter din vilje – 
alt i mig kender du og omslutter med 
ømhed: 
det svage såvel som det stærke
det syge såvel som det sunde.

Derfor overlader jeg mig til dig 
uden frygt og forbehold.
Som et lerkar 
giver jeg mig i dine hænder.
Fyld mig med din godhed 
så jeg bliver til velsignelse.
Jeg priser din visdom 
du som tager til dig det svage og 
ødelagte 
og lægger din skat i skrøbelige lerkar.
  

Margareta Melin
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Modtager:

gudsTjenesTer
MAJ
31. maj Trinitatis søndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

JUNI
7. juni 1.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00 
Boddum 10.30

14. juni 2.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

21. juni 3.s.e.trinitatis 
Boddum10.30

28. juni 4.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00 (LR)

JULI
5. juli 5.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30 

12. juli 6.s.e.trinitatis 
Heltborg 10.30

19. juli 7.s.e.trinitatis
Ydby 10.30

26. juli 8.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00 
Boddum 10.30

AUgUSt
2. august 9.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

9. august 10.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30 
 
16. august 11.s.e.trinitatis 
Heltborg 9.00
Boddum 10.30 

23. august 12.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

30. august 13.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00 (LR) 

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstje-
nester i Boddum og Ydby kirker hos 
Poul Svendsen på tlf. 9795 6175 senest 
aftenen før.

Der kan bestilles kirkebil til Heltborg 
kirke hos Hurup Taxi på tlf. 9795 1273 
senest kl. 12.00 dagen før.


