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Er glæden ved at forsvinde?
Det virker sådan. Vi ser og hører og taler 

om alt det, som er forkert og truende. Og 
det er ikke så lidt. Jorden sveder, terroren 
hærger, unge rammes af fremtidsfrygt.

Glæden vover sig ikke frem, for så får 
man dårlig samvittighed. Den, der opdager 
et problem, anses for at være et klogt hoved. 
Problemer har i dag enhver, den, der ingen 
har, skuffer gevaldigt. Og snart er en pro-
blemliebhaver til stede for at ødelægge den 
tilsyneladende harmoni.

Men glæden findes, og den skal have lov 
at findes.

Hvem hæver sit glas for den stille glæde?
Jeg sidder her og skriver om glæde, mens 
den egentlig er borte fra mig. Vi er mange, 
som har ret langt til den uimodståelige 
glæde. Men vi kan påminde hinanden om, 
at den findes.

Måske må vi i disse tider holde ned-
tryktheden stangen ved bevidst at samle 
på helt banale udtryk for glæde og lægge 
dem i en indre skuffe.  Det kan være alt fra 
naturindtryk, som når Limfjorden har taget 
sin blå kjole på, til et barnebarn, der hopper 

op og ned i solen. Eller fra litteraturen, for 
eks. en passage i en erindringsroman af den 
finsk-svenske forfatter Tito Colliander. Her 
beskriver han, hvordan han rammes af en 
lige så pludselig som uventet følelse af nær-
mest euforisk glæde: Han står i familiens 
gamle bolig og ser sønnen Sergius  springe 
hen over gårdspladsen. Da sønnen kommer 
ind i stuen og rækker den pose med boller, 
han har været i butikken for at købe, da 
”løstes noget inde i mig, og jeg så mit liv 
som en eneste vældig klode af lykke,” skriver 
han. Det er dog ikke en simpel lykkefølelse, 
som kommer over forfatteren. 

Nej, det er den store Glæde, som skal sta-
ves netop sådan med stort, som Colliander 
for et kort øjeblik aner. Det er glæden som 
livsnerve og livscentrum som befrielse, 
”både fra plagens og fra lykkeviljens fan-
genskab”, fra anstrengelserne for at bekræf-
te sig selv og rivaliseringen med andre.

Lidelse indsnævrer, glæde åbner
Ja, ejendommeligt, når vi har smerter, en 
solid tandpine, så kan nok så meget passere 
derude, vi er beskæftiget med os selv. 

Glæden derimod åbner for helheden. Når 

Glæden 
findes
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jeg er ude af mig selv af glæde, så er jeg 
måske mest mig selv. Så er det ikke mere 
mit lille jeg, men livets princip, der flammer 
i mig: Hvad enten det er den enkle daglig-
dags livsglæde, som den springende dreng, 
som gør os åbne og medfølende  eller ska-
berglæden, uden hvilken intet mesterværk 
bliver gjort. Tag blot Beethoven. Da han i 
sin niende symfoni skulle formidle sit store 
budskab  til menneskeheden, valgte han at 
gøre det i form af en jublende hyldest til 
netop ”Glæden”.  

Det legende menneske
At glæden skulle være den største menne-
skelige drivkraft går dog imod en hel del, 
som vi har måttet lære.  Til en vis grad er vi 
alle jo darwinister, der mener, at livet er en 
kamp, hvor ikke den lykkeligste, men den 
stærkeste overlever. 

Men man kan tale så meget, man vil, om 
selviske gener, jeg vil alligevel tro, at det er, 
som filosoffen Johan Huizinga påstod, at 
vi først og fremmest er homo ludens – det 
glade legende menneske – I hvert fald burde 
vi være det.

Er jeg hermed på sidespor i forhold til 
Biblens og den kristne tros syn på menne-
sket? Nej!

Man må ikke tro, at det er et tilfælde, at 
vores salmebog indledes af en salme med 
omkvædet ”så liflig lege vi for vor Herre”, 
og at det måske mest umuligste råd, som 
nogensinde er blevet givet, findes i Biblen:

”Vær altid glade”. (Fil.4,4)
I glæden findes uanede kræfter. Glæden for-
vandler og forankrer. Gud er glædens kilde: 
Tænk, hvilken skabende glæde det må have 
været, som frembragte midnatssol, bjerge, 
flodheste og os legende mennesker. 

Livet er ikke et disciplineret partiprogram 
eller en hensigtserklæring. Livet er liden-
skab. Legen i sandkassen, legen for vor 
Herre, kreativiteten i videnskaben har alle 
det fælles, at det drejer sig om en holdning, 

der prøver grænser og skaber nyt og præges 
af gavmildhed, glød, sårbarhed og glæde.

Glæden forklares bedst af dem, der har 
prøvet at miste den.

Hvis vi ikke kendte glæden, kendte vi 
ikke sorgen. Det er i sorgen, jeg forstår, hvor 
stor glæden var til dem, jeg mistede. Sorg 
er en glæde, man ikke kan komme af med.

Glæden kommer ikke af sig selv. Man 
må bøvle for den. Jesus Kristus havde sit 
bøvl og gav sit offer for den, men nu står 
hans kors, som det evige plustegn mod alle 
minusser: Vi er ikke aske, men hjemven-
dende i glæden.

Jeg hørte om en tandlæge, der var glædes- 
og humørspreder til det sidste. Ja, endda 
længere. For på hans gravsten står:

”Til minde om tandlæge Gustav Bull
Her har han fyldt sit sidste hul”.

Glæde er noget, som findes, som kan 
komme over én. I naturen. Fra musik. Og 
mennesker. Mest børn.

Men, en uhyggelig tanke: Det er måske 
blevet politisk ukorrekt ikke til stadighed 
at himle op om tilværelsens forråelse, men 
blot nogle gange tillade sig at lade glæden 
folde sig ud uden at generes af det.

Efter TV-avisens nye grusomheder min-
des jeg Dostojevskijs ord: ”Gud glæder sig 
over menneskenes glæde.”

God sommer!
Knud Bunde Nielsen
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fællesarranGementer
i Boddum - YdBY - HeltBorG

Morgensang 
i DoVeroDDe
3., 17. og 31. juli kl. 9.30

Et samarbejde mel-
lem Boddum, Ydby og 
Heltborg menigheds-
råd, Doverodde Køb-
mandsgårds Venner og 
SMK+THT (Statens 
Museum for Kunst + Thy).
Morgensangen forestås af sognepræsten ved 
Boddum, Ydby og Heltborg kirker eller den-
nes afløser.
Der indledes med to sange valgt af præsten 
og pianisten. Mellem de to sange er der en 
kort refleksion ved præsten efterfulgt af 
morgenbøn. Derefter kan deltagerne efter 
tur ønske en sang fra sanghæftet. 
Morgensangen afsluttes med Fader Vor, vel-
signelse og en sang.
Medbring selv kaffe og brød – eller køb det 
i Købmandsgårdens Café.
SMK+THY lukker op kl. 10.00.

soMMerLejr For
børn

Fra den 8. – 11. juli afholder Thykredsens 
Søndagsskoler sommerlejr på ”Bjørneborg” 
på Nordmors. 
Børn i aldersgruppen 6 – 14 år er velkom-
men på denne fælles børne- og juniorlejr, 
hvor der bl.a. er bibelarbejde (aldersopdelt), 
løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt 
kammeratskab.
Programmet er omtalt i skolernes ”Ferie-
aktiviteter” og bliver omdelt i børne- og 
juniorklubber eller kan rekvireres hos Jytte 
Thomsen, Skjoldborg tlf. 23 28 43 05.

Hilsen lederne

sogneuDFLugt 2019
Dato for vores udflugt er tirsdag den 6/8 
2019, og i år går turen til Kongenshus 
Mindepark. Her skal vi nyde formiddags-
kaffen og en tur i Mindelunden. Hvis man 
ikke er så hurtig på benene, kan man nyde 
udstillingen og udsigten fra udsigtstårnet og 
madpakkehuset.
Derefter køres der ad små veje omkring 
Dollerup Bakker, Hald Sø, Hald Ege til 

Et samarbejde mellem Boddum, Ydby og Heltborg menighedsråd,  
Doverodde Købmandsgårds Venner og SMK+THY. 

Morgensangen forestås af sognepræsten ved Boddum, Ydby og Heltborg kirker  
eller dennes afløser. 

Der indledes med to sange valgt af præsten og pianisten.  
Mellem de to sange er der en kort refleksion ved præsten efterfulgt af morgenbøn. 

Derefter kan deltagerne efter tur ønske en sang fra sanghæftet.  
Morgensangen afsluttes med Fader Vor, velsignelse og en sang. 

Medbring selv kaffe og brød – eller køb det i Købmandsgårdens Café. 
SMK+THY lukker op kl. 10.00

Et samarbejde mellem Boddum, Ydby og Heltborg menighedsråd,  
Doverodde Købmandsgårds Venner og SMK+THY. 

Morgensangen forestås af sognepræsten ved Boddum, Ydby og Heltborg kirker  
eller dennes afløser. 

Der indledes med to sange valgt af præsten og pianisten.  
Mellem de to sange er der en kort refleksion ved præsten efterfulgt af morgenbøn. 

Derefter kan deltagerne efter tur ønske en sang fra sanghæftet.  
Morgensangen afsluttes med Fader Vor, velsignelse og en sang. 

Medbring selv kaffe og brød – eller køb det i Købmandsgårdens Café. 
SMK+THY lukker op kl. 10.00

   sommerlejr for børn.

                             Fra den 8. – 11. juli afholder thykredsens søndagsskoler 
sommerlejr på ”Bjørneborg” på Nordmors.  
Børn i aldersgruppen 6 – 14 år er velkommen på denne 
fælles børne- og juniorlejr, hvor der bl.a. er bibelarbejde 

                             (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt 
                             kammeratskab. 
                             Programmet er omtalt i skolernes ”Ferieaktiviteter” og bliver 

 omdelt i børne- og juniorklubber eller kan rekvireres hos 
                             Jytte Thomsen, Skjoldborg tlf. 23 28 43 05. 
                                                                                              Hilsen lederne. 
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Rindsholm Kro. Her skal vi spise middag, 
og om eftermiddagen skal vi besøge Viborg 
Domkirke. Her bliver der en guidet rundtur 
i Domkirken.
Derefter er der tid på egen hånd i Viborg 
Centrum, inden bussen vender hjemad igen. 
Vi forventer at være hjemme igen ved 
aftenstid.
Afgang fra Heltborg kl. 8.50. 
Fra Ydby kl. 9.00.
Pris 150,00 kr. for voksne og 75,00 kr. for 
børn. 
Tilmelding senest den 28/7 2019 til:
Holger Krabbe tlf. 2421 9085 
Ove Kristiansen tlf. 4012 6698
Ebbe Skammelsen tlf. 2090 7906

konFirManD-
unDerVisningen 

2019/2020
Eftersom konfirmandundervisningen i hele 
provstiet først påbegyndes efter efterårsfe-
rien, vil der i sidste halvdel af september 
måned blive indbudt til en informationsaf-
ten i konfirmandstuen i præstegården i 
Boddum.
Endeligt tidspunkt bliver meddelt i næste 
nummer af kirkebladet, som udkommer til 
september.
Konfirmationen er i Boddum – Ydby søn-
dag, den 19. april 2020 og i Heltborg søn-
dag, den 26. april 2020.
Hver elev i de nuværende 6. klasser i Hurup 
Skole, Boddum-Ydby Friskole og Sydthy 
Friskole, der bor i  Boddum -Ydby, Helt-
borg sogne, vil efter sommerferien modtage 
et brev med tilmeldelsesblanket.
Menighedsrådet sørger for konfirmander-
nes transport frem og tilbage mellem skole 
og præstegården. 
Har man spørgsmål, eller har man ikke 
modtaget et brev med konfirmandindby-
delse, henvender man sig blot til præsten tlf. 
97 95 90 09. 
På kirkernes hjemmeside www.boddumyd-
bykirker.dk kan man læse de sidste nyheder 
om konfirmandundervisningen. 

Menighedsrådet

MinikoMFirManD-
unDerVisningen 

2019/2020
Informationsmateriale vil blive udsendt ef -
ter sommerferien.

Menighedsrådet
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personaLenyt
Vi byder velkommen til Jens Thomsen, som 
er ansat som graver ved Boddum Kirke.
Tlf. nr. og mailadresse findes under medar-
bejderlisten.
Jens er desuden graver ved Heltborg Kirke.
Til daglig er det fortsat gravermedhjælper 
Lajla Pedersen, som I vil møde ved Bod-
dum Kirke. 
Vi byder ligeledes velkommen til Sanne 
Færch Høj, som er ansat som gravermed-
hjælper ved Ydby Kirke.

Kirkesanger Vibeke Oxlund, som gennem 
22 år har været kirkesanger ved Boddum og 
Ydby Kirker, har meddelt, at hun pr. 1. juli 
ophører med sit virke som kirkesanger.
Vibeke har gennem flere år været leder ved 
Musikskolen i Thy (Hanstholm – Hurup 
afdelingen). Dette arbejde fortsætter hun 
med.
Kirkerne har ved flere lejligheder kunnet 
glæde sig over musikalske indslag udført af 
musikskoleelever. En formidling og udfø-
relse, som Vibeke har iscenesat og stået for.
Boddum - Ydby menighedsråd siger tak 
for samarbejdet gennem årene og ønsker 
Vibeke fortsat god vind.

kristi Himmelfartsdag, torsdag, den 30. 
maj kl. 10.30 er der gudstjeneste i Boddum 
Kirke, og her vil vi tage afsked med Vibeke.

årets konFirManDer

Siddende fra venstre: Kynil Jade Zengel, 
Gustav Birk Svensson. Stående: 

Thit Erichsen, Kasper Søgaard Henriksen.

Siddende: Vigga Hansen, Noah Strand 
Salling. Stående: Magnus Høj Andresen, 

Laurits Thing Vangsgaard.
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Kfum-spejderne
af jane Vie CHristensen

Endelig er det ved at være forår, og det lune vejr indbyder 
til aktiviteter udendørs. Spejderne har dog været ude hele 
vinteren. Gruppens yngste enhed, familiespejderne, mødes én 
lørdag i måneden og bruger formiddagen på spejderaktiviteter. 
Her er der hygge i det skønne forårsvejr med pandekager med 
bacon og snobrød. Efter sommerferien bliver familiespejder-
enheden til familieklub, så der er åbnet for en bredere alders-
gruppe. 
 

  

  

Første weekend i april deltog de ældste spejdere i et tværkorpsligt arrangement i Ree Park på 
Djursland. Ree Park Ranger Challenge er en konkurrence mellem alle de uniformerede korps 
i Danmark. Der konkurreres på alle mulige færdigheder, både spejderaktiviteter, samarbejde 
og opfindsomhed. For vores spejdere bød weekenden på både hygge og udfordringer, og de 
fik en flot 18.-plads ud af de 49 deltagende patruljer. 
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På opfordring fra kirkebladets redaktion har 
Kjeld Pedersen, søn af afdøde Olga og Niels 
Christian Pedersen, Boddum, indvilliget i at 
skrive et indlæg. 

guldkonfirmation i boddum 2016
I april 2016 var jeg til guldkonfirmation i 
Boddum. Mogens, Else Maja, Else Kathrine 
og Else Marie fra vores hold havde taget 
initiativ til, at vi skulle mødes i den kirke, 
hvor vi blev konfirmeret for 50 år siden. Det 
blev en rigtig hyggelig dag og et spændende 
gensyn med skolekammerater, som man for 
de flestes vedkommende ikke havde set i de 
forløbne år. Efter kaffen hos Ida og Mogens 
i deres dejlige og gæstfrie hjem ved Skib-
sted fjord, og inden jeg vendte næsen hjem 
mod Vedersø, kørte jeg en lille nostalgisk tur 
rundt til de kendte steder og sluttede igen på 
kirkegården, hvor jo familierne ligger i flere 
generationer - for mit vedkommende helt 
tilbage til mine tip-oldeforældre. Det giver 
en god følelse af kontinuitet i en tid, hvor de 
fleste af os er spredt over store afstande, og 
hvor mange af dem, man kendte dengang, 
ikke er mere. 

Når jeg kommer til at tænke på det nu, 
så er det også, fordi jeg på nettet faldt over 
artiklen i kirkebladet om konfirmandernes 
tur til Sønderjylland og Tyskland i marts 
2018. Det var positivt at fornemme de unge 
menneskers begejstring for en oplevelse, 
som var noget helt andet end en traditionel 
skoleudflugt. Da jeg læste artiklen, erin-
drede jeg tydeligt, hvordan vi i vores konfir-
mandundervisning sad ved borde ligesom i 
skolen, mens pastor Steen Lund gennemgik 
Grundtvigs salme 'Kirken, den er et gam-
melt hus' og tolkede teksten med os. Selvom 
Steen Lund var en glimrende pædagog og 
god til at variere undervisningen, så var 
rammerne dengang altså noget forskellige 
fra i dag. Jeg tror dog, at konfirmanderne 

fra 2018 er kommet tilbage fra oplevelsen 
i Ladelund (koncentrationslejr, red.) med 
den samme fornemmelse af, at kirken ikke 
kun er bygningen, men i nok så høj grad de 
mennesker, som hører til den, og det er vel 
hele pointen. 

Konfirmandundervisningen er en vigtig 
indgang til kirke og kristendom, og selvom 
mange med tiden måske vil glemme de dog-
matiske spidsfindigheder, så skaber den dog 
et fælles grundlag af værdier og begreber, 
som man vil tage med sig ud i livet, og som 
man kan vende tilbage til, når man støder 
ind i de vilkår, der kan være svære at forstå 
og acceptere uden disse begreber. Konfir-
mandforberedelsen og kirken bliver på den 
måde også en fødeegn og et barndomsland, 
et sted at vende tilbage til, når man vil for-
stå, hvem man er, og hvorfor man er blevet 
den, man er. 

Det kan godt være, at vi på holdet fra 
1966 i dag er spredt over store afstande, 
men uanset hvor forskellige livet senere har 
gjort os, så tror jeg dog, at vi alle var bevid-
ste om, at vi også havde meget til fælles. 
Det tydede snakken i hvert fald på. 

Den dag i april nåede jeg jo ikke at gense 
alle de steder, hvor jeg i sin tid har haft 
så mange gode oplevelser, men jeg har da 
planer om at gentage turen for at se Lind-
holm og Engbjerg Dige igen, og en tur ned 
i Boddum Hule til bækken ville også vække 
minder. Måske jeg så kan genfinde den plet, 
hvor lærer Foged på en botaniktur viste os, 
at der voksede tranebær. 

Kjeld Pedersen, Vedersø

guldkonfirmation i boddum og ydby 
2019
Evald Eliassen skriver:
Guldkonfirmander hhv. Boddum og Ydby 
var samlet til en dejlig dag d. 13. april, som 

GuldKonfirmander
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Ydby holdet konfirmeret 
d. 20. april 1969.                                                                
Siddende fra venstre: 
Preben Stærk, 
Lene Christensen, 
Ellen Christensen, 
Ingelise Vangsgaard 
(Nørgaard), 
Irene Hangaard 
Vestergaard (Hangaard), 
Bodil Larsen 
(Clemmensen).
Bagerst: 
Knud Bunde Nielsen, 
Jan Vangsgaard, 
Erhardt Christensen, 
Jens Ole Frimor, 
Poul Erik Mark 
og Svend Morsing.

Boddum holdet 
konfirmeret 
13. april 1969.
Stående fra venstre: 
Kirsten Bjerregaard Gade, 
Evald Eliassen, 
Hanne Wulff Bransholm, 
Jens Andersen,  
Inge Marie Korsgaard og 
Knud Iversen. 
Bagerst: 
Knud Bunde Nielsen.

startede med fotografering af holdene i 
hver sin kirke. Efterfølgende med en ret så 
tankevækkende og indholdsrig tale af præ-
sten Knud Bunde Nielsen, som også satte 

mange erindringer igang efter 50 år. Resten 
af dagen var vi samlet i Boddum-Ydby Fri-
skole, hvor der også blev opfrisket mange 
gode minder.
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KorsHærsKredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

juni
Den 5.: Vi er inviteret til KK møde i 

Bedsted Missionshus kl. 19.30. Taler 
sognepræst Else Kaag Bjerg, Bedsted.

Den 19.: Møde hos Grethe Kirkegaard,
    Bredgade 55 C, Hurup.

juli
Den 22.: Torvedag i Hurup fra kl. 10.00.

august
Den 21.: Møde hos Else Nielsen, Gorms-

vej 10, Hurup.
 

juni
6.: Tale og sang v/Hanne Sohn, Ålborg.
 Sammen med IM fra Hurup og Jegindø.
13.: Udflugt – nærmere program.
20.-24.: Teltmøder i Vildsund, program
 udleveres.
27.: Bibeltime hos Birgit Pedersen,
 Møllebakken 38, Hurup.

juli
19.-26.: Bibelcamping i Hurup.

august
8.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
14.: Kredsmøde i Agger Missionshus. Taler: 

Fritidsforkynder Immanuel Fuglsang, 
Herning.

 Emne: ”Tal til mit hjerte om Jesus”.
22.: Vi får besøg fra ”Åbne Døre”. Sammen 

med IM fra Jegindø.
29.: Møde i missionshuset. Taler er: Henrik 

Jørgensen, Mors.

PRogRaM
indre Missions samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

meniGHedsrådsmøde
Heltborg:
onsdag, den 21. august på Oddesund-
vej 215. Mødet er kl. 19.00.

indsamlinGer 
 i HeltBorG

Den 10. marts blev der samlet 461 kr. 
ind til Folkekirkens Nødhjælp, og den 
21. april blev der samlet 180 kr. ind til 
KFUM og K i Danmark.

25 års juBilæum
Ole Madsen kunne den 1. april fejre sit 
25 års jubilæum som graver ved Ydby 
Kirke.
Som graver har han udført sit arbejde 
meget pligtopfyldende og dygtigt. 
Menighedsrådet i Boddum – Ydby takker 
for godt samarbejde gennem årene.
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sognepræsten
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 9795 9009 /
direkte mobilnr. 4018 6391.
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,  2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 2267 5964

organist:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249

kirkesanger:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150

graVer:
Boddum: Jens Thomsen, 2087 3768
Mail: heltborgkirke@mail.dk
Graverafløser: Lajla Pedersen, 2463 6218
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354, 
(privat 9795 9019)
Graverafløser: Sanne Færch Høj
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: 17. juli
borre-dahl@post.tele.dk

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

KirKeliGe HandlinGer
Døbte:
Boddum Kirke:
Aksel Anker Ludvigsen
Anna Snejstrup Thomsen 

begravede:
Boddum Kirke
Karen Hansen

Ydby Kirke
Jonna Møller   
Aage Jakobsen
Torben Thullbom Knudsen  
Morten Sigh
Eva Hansen

Heltborg Kirke
Inga Jytta Nielsen 
Per Skaarup

anGående
præsteemBedet

Pr. 1. juni slås det ledige præsteembede  
op i bl.a. Præsteforeningens Blad, og 
vi håber at kunne ansætte en ny præst i 
august.

Indtil en ny præst er ansat, er det Knud 
Bunde Nielsen, som passer embedet.
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Modtager:

Gudstjenester
juni
2. juni 6.s.e. Påske
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

9. juni Pinsedag
Ydby 10.30

10. juni 2. pinsedag
Provstigudstjeneste
Ashøje 10.30

16. juni Trinitatis søndag
Heltborg 9.00 LR

23. juni 1.s.e.trin.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

30. juni 2.s.e.trin.
Heltborg 10.30

juLi
7. juli 3.s.e.trin.
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

14. juli 4.s.e.trin.
Ydby 10.30 

21. juli 5.s.e.trin.
Boddum 9.00 CN

28. juli 6.s.e.trin.
Heltborg 10.30 LR

august
4. august 7.s.e.trin.
Ydby 10.30

11. august 8.s.e.trin.
Boddum 10.30

18. august 9.s.e.trin.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

25. august 10.s.e.trin.
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

septeMber
1. september 11.s.e.trin.
Ydby 9.00
Boddum 10.30

8. september 12.s.e.trin.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

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


