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Hvornår bliver
natten til dag?

Ny graver ved
Heltborg Kirke

En gammel rabbiner spurgte engang sine
disciple om, hvordan man afgør i hvilken
time natten er forbi, og dagen begynder.
”Er det måske når man på lang afstand
kan kende forskel på en ko og en gris? ”
foreslog én af disciplene. ”Nej”, svarede
rabbineren. ”Er det når man på lang afstand
kan skelne en dadel fra en figen? ” forsøgte
en anden discipel sig. ”Nej”, sagde rabbineren. ”Jamen, hvordan kan man så finde ud
af det? ” ville de utålmodige disciple vide.
”Det er når du ser ind i et andet menneskes
ansigt og der kan få øje på din broder eller
søster. Indtil da er natten stadig hos os.”

Teologisk
Voksenundervisning
Teologisk Voksen-Un
dervisning er et kursusforløb, hvor deltagerne får en bred orientering om kristendommens indhold
og historie. Der kræves hverken særlige
faglige eller kirkelige forudsætninger
hos deltagerne. Der er undervisning i
Ny Testamente, Gammel Testamente,
dogmatik og etik, kirkehistorie og kirkekundskab. Kurset strækker sig over
8 lørdage fra oktober til marts i tre år.
Undervisningen finder sted i Hasseris
kirkes lokaler i Aalborg.
Se nærmere på Aalborg Stifts hjemmeside:
http://aalborgstift.dk/udvalg/teologiskvoksenundervisning
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Jens Thomsen, Ydby er ansat som graver
ved Heltborg kirke fra 1. juli. Vi vil gerne
fra Heltborg Menighedsråd og Heltborg
Sogn byde velkommen til Jens og håbe på
et godt og frugtbart samarbejde.
Jens er 51 år, stammer fra Flarup og har
i sit voksenliv været beskæftiget på Hurup
Slagteri og derefter på Hurup Møbelfabrik. De sidste ca. 3 år har han været ansat
på Hvidbjerg Kirkegård, og her har hans
arbejdsfelt hovedsageligt været pasning af
Lyngs Kirke og Kirkegård.
Velkommen til et job ved Heltborg Kirke.
Heltborg Menighedsråd

Endnu et år - med eller uden høst
Vi er midt i høsttiden. Maskinerne buldrer af sted på markerne til langt ud på aftenen for
at få årets afgrøder godt i hus. Selv om der efterhånden er langt fra sommerens vækst på
marken til maden, der bliver sat på spisebordet, så handler det jo i sidste ende om liv og
død, om høsten bliver god eller dårlig – om ikke for os i den velbjærgede del af verden,
så for mange andre i mindre privilegerede dele af kloden. Derfor holder vi også fast ved
høstgudstjenesterne – som en konkret anledning til at sige tak til vores Gud og Skaber
for alt hvad der – med eller uden menneskers hjælp – vokser og gror og giver os føde og
klæder og alle andre fornødenheder.
– Og ikke bare som en anledning til at sige tak, men også som en påmindelse om, hvor
afhængige vi i alle henseender er af vores Skaber. Og det gælder ikke bare de afgrøder
vi høster på markerne eller de frugter vi høster fra træer og buske. Det gælder også de
frugter vi høster hos hinanden.
I vores bibel har vi adskillige fortællinger om høst. En af dem er lignelsen, som vi
normalt kalder ”figentræet uden frugt” (Lukasevangeliet 13,6-9). Men det er faktisk
misvisende, for det centrale i lignelsen er ikke at træet ikke bærer frugt, men at det får
endnu en chance – og dermed peger hen på kernen i kristendommen: At vi har en Gud,
der giver os endnu en chance, selv når det trækker ud med høsten. Det har Jens Rosendal
skrevet nedenstående digt om:

Træet, som får endnu en chance
Dybt i kaldet måske
og i kærligheden
holdes mulighederne fast.
Vingårdsmandens tålmodighed
som gi’r udueligheden endnu en chance
og skænker ufrugtbarheden endnu en sæson.
År efter år
kommer hans opmærksomme arbejde
træerne til gode.
Forsøget igen og igen
om det guddommelige eksperiment kunne lykkes
så meningen en dag kunne hentes hjem
så goldheden ad åre vendte til frugtbarhed
og tvivlen blev tro og glæde.

Far, endnu denne dag
dette år til at grave og gøde
til at leve og tage imod
alt godt som du gør
at jeg måtte overvældes
at alt måtte blomstre
og sætte frugt.
Far
ikke at jeg skal vogte på udbyttet
eller holde regnskab med frugterne
men at du ikke til næste år
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Ukendt - og dog kendt
De danske kirkegårde hører uden tvivl til
de smukkeste og mest velholdte, der findes.
Det giver gode rammer for at mindes vore
efterladte – og vise respekt for livet, som de
og vi alle har fået som gave.
Men vi er alle forskellige og lever og
dør under forskellige omstændigheder. Det
afspejles også i vores gravstedskultur med
mange forskellige former for gravsteder.
Blandt de former, der på det seneste har

vundet indpas er ”de ukendtes grav”, hvor
det enkelte gravsted ikke er synligt. Det
område, hvor disse grave findes, er nu på
alle tre kirkegårde i pastoratet gjort synlige
med en fælles sten.
Hver sten har sit eget særpræg, men alle
tre minder de os om, at vi alle er husket
og elsket af den Gud, der gav os livet med
løftet om at følge os i døden til en glædelig
opstandelse på den yderste dag.

Boddum

Ydby
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Heltborg

Sydthy Provstis Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirkecenter en række torsdage sidst på dagen kl.
17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 18.30.
Program for efteråret 2015:
Torsdag d. 24. september
Doris Ottesen: ”Kristin Lavransdatter” Tro og lidenskab.
Sigrid Undsets liv (1182-1949) var fra fødsel til død et stort, bevægende drama. Fra
barndommens fadertab til ensomme ungdomsår og et vanskeligt ægteskab, skilsmisse, sygdom og store økonomiske forpligtelser og vanskeligheder frem til verdensberømmelse.
Kristin Lavransdatter foregår i første
halvdel af 1300 tallet. Storbondedatteren
Kristins bevægede levnedsløb skildres fra
vugge til grav.
Torsdag d. 8. oktober
Dorthe Zielke og Søren Johannsen: ”Carl
Nielsen i ord, toner og billeder”
I 2015 er det 150 år siden Carl Nielsen blev
født. I anledning af komponistens jubilæum
har trompetist Dorthe Zielke og organist
Søren Johannsen skabt en musikalsk fortælling, hvor Carl Nielsens musik kombineres
med billeder, tekst og film på storskærm.
Hvem var han? Hvordan så han ud? Og
hvad skrev han selv om sit liv og sin musik?
Aftenen slutter i Hurup kirke med koncert
kl. 19.30. Det musikalske program til denne
koncert er sammensat af hans store orkester- og kammermusikværker såvel som
hans folkelige salmer og sange - alt sammen
arrangeret for trompet og orgel af Søren
Johannsen.
Tirsdag d. 3. november
Willy Egmose - ”En mester i rytmisk
musik”
Willy Egmose er mester inden for rytmisk
kirkemusik og har flere pladeudgivelser

bag sig. Han har komponeret et stort antal
salmemelodier, hvoraf flere er kommet med
i den nye salmebog. Willy Egmose benytter
elementer fra jazz og anden rytmisk musik,
men forsøger samtidig at bevare kontakten
med de kirkemusikalske rødder.
Anden del af aftenen former sig som en koncert i kirken kl. 19.30, hvor Willy Egmose
spiller jazzinspireret musik på orgel og klaver, og der synges nye fællessalmer.
Torsdag d. 12. november
Lektor i teologi David Bugge: ”Martin A.
Hansen - Løgneren”
Svig og kærlighed i Martin A. Hansen
roman Løgneren.
Martin A. Hansens roman Løgneren er en
nøgle til forståelse af forfatterens syn på
kærlighed, digt og løgn. Foredraget kredser
om løgnens forskellige livsødelæggende
former, men også om, hvordan løgnen for
Martin A. Hansen kan indtage en positiv
rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste.
Torsdag d. 26. november
”Lige før advents-fest”
Vi begynder med gudstjeneste kl. 17.30
i Hurup Kirke. Siden flæskesteg og ris à
l'amande. Odby Koret medvirker.
Nyt om betaling
Den samlede pris for efteråret 2015, 4 foredrag og en festaften bliver i år kr. 440 inkl.
aftensmad og kaffe hver gang.
Pris for enkelte aftener:
24. september - kr. 150
8. oktober og 3. november: kr. 75
12. og 26. november - kr. 150
Tilmelding på hjemmesiden http://www.
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
eller til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760
Hurup, tlf. 97 95 11 84, lei@km.dk senest
2 dage før arrangementet eller samlet
senest 22. september.
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Minikonfirmander

Advent

3. klasse indbydes til minikonfirmand
undervisning hver tirsdag eftermiddag efter
skole, første gang 8. september.
Børnene tager bussen fra hhv. Hurup skole
og Friskolen i Ydby til præstegården i Boddum, hvor vi synger og leger sammen og
hører fortællinger fra bibelen.
Undervisningen varetages indtil efterårsferien af Eila Pedersen og Ruth Jeppesen.

Torsdag d. 26. november kl. 19.00 er der
adventshygge i præstegården med gløgg og
æbleskiver. Underholdning ved Bent Foged
(arrangeres sammen med Boddum Beboerforening).
Torsdag d. 3. december kl. 19.30 indbydes
til adventsgudstjeneste i Heltborg kirke,
hvor vi får besøg af Hørdum kirkekorene
under ledelse af Bente Lind Bliksted. Aftenen fortsætter med kaffebord i forsamlingshuset, hvor alle er hjerteligt velkomne.

Høstgudstjenester

Søndag d. 6. september
er der høstgudstjeneste
med indsamling i Boddum kirke. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost.
Vi mødes i præstegården ca. 11.45, hvor
maden er parat. Pris: 40 kr. pr. person.
Under frokosten vil Boddum-Ydby menighedsråd fortælle lidt om årets gang og det
aktuelle arbejde i rådet.
Søndag d. 13. september er der høstgudstjeneste med indsamling i Ydby kirke kl.
10.30. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, hvor årets konfirmander og minikonfirmander bliver budt velkommen.
Søndag d. 20. september er der høstgudstjeneste med indsamling i Heltborg kirke
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der høstfrokost i graverhuset. Under frokosten vil
Heltborg menighedsråd orientere om, hvad
man er optaget af lige i øjeblikket, både i
kirke og på kirkegård.
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Sommerens

gang

Kaffe i præstegårdshaven

Der er delte meninger om, hvor mange
(eller få) rigtige sommerdage, året har budt
på. Men en ting er sikker, nemlig at en af
de første faldt den 30. juni, så traditionen
med kaffe med høj sol i præstegårdshaven i
Boddum kunne holdes i hævd. Dermed var
rammen sat for et par hyggelige timer med
gammeldags kaffebord, masser af snak og
sang fra højskolesangbogen og musik fra
Majas harmonika.

Sommerudflugt
Turen gik i år mod nord med første større
stop ved Hanstholm Bunkermuseum. Det
er lidt mærkeligt at gå rundt i de store bunkersanlæg, se de kummerlige forhold der
var for soldaterne under 2. verdenskrig og
så tænke på at menneskene ikke er klogere
i verden nu om dage, måske i Europa, men
så er krigene bare flyttet et andet sted hen.
Efter rundvisningen fortsatte vi til Vigsø
Bugt Feriecenter, hvor vi fik en god dansk
bøf med sovs og kartofler samt hvad der
ellers hører til et godt middagsmåltid.
Derefter kørte vi forbi Hjardemål og Hjardemål Klit Kirke til Lildstrand, hvor vi hørte
om fiskerlejet og deres kirke som er indrettet i det gamle redningshus og indviet som
kirke d. 2. april 1950. Der blev fortalt på det
rigtige Hannæsmål af en ældre dame som
altid har boet i Lildstrand og været medlem
af menighedsrådet i 27 år. Døbefonden
i kirken har form som en skibsstævn, og
klokkestabelen er en trefod, hvis form tydeligt er inspireret af et gammelt sømærke. I

dag er der 1 erhvervsfisker i Lildstrand, 35
fastboende og mange sommerhusgæster,
der bliver afholdt sommerkoncerter, gudstjenester på tysk, solnedgangsgudstjenester
og ca. en gudstjeneste om måneden.
Sidste stop var Kirsten Kjærs Museum,
hvor vi så en lille introduktionsfilm om
stedet, fik vores kaffe og derefter havde tid
til at gå rundt og se de mange malerier som
Kirsten Kjær har malet gennem et langt liv
både i Danmark, USA, Polen, Island, Lapland og Afrika. Hun har rejst rigtig meget
rundt, malet der hvor hun opholdt sig, efterladt både pensler og andet malegrej og rejst
til et nyt sted og begyndt forfra.
Ved aftenstid var vi hjemme igen efter en
rigtig god dag, tak til alle som tog mod
indbydelsen.
Turudvalget
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LIVET ER LEVENDE
Hvornår er livet mest liv?
Det spørgsmål stiller jeg
mig selv efter besøg hos
en dødssyg veninde.
Hun lå med lukkede øjne
og var så træt, så træt.
Alligevel lyste hun op
i stor glæde ved synet
af sommerens første roser.
Duftene og farverne fyldte
hende med fryd.
Er livet mest intenst
når vi skal tage afsked
med det?
Eller når vi skal sige
farvel til én vi elsker.
Der er dage og øjeblikke
i vores liv hvor vi ser
alting splinternyt
som allerførste gang:
Himlen så klar som den
dag den blev skabt.
Fjorden mere blå end
nogensinde før.
Lyset så lyst
at vi næsten kan se
englenes vingefjer.
Der er fryd vi husker
og fryd som sker igen
når vi mindst venter det.
Små og store glædesøjeblikke
som aldrig slettes af vores sind.
Første gang jeg cyklede
uden at holde fast ved styret
og væltede på asfaltvejen
slog hul på knæet.
Sidste gang min mand
spiste et solmodent jordbær
forsigtigt suttede al
sommerens sødme i sig.
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En nyfødt i mine arme
barnets bløde silkehud
mod min gamle krop
varmen som breder sig
til hver eneste lille
livscelle
hjertelyd mod hjertelyd.
Mødet med en fremmed
som ser mig ind i hjertet
og bliver ven
åbner mine øjne
så jeg ser mit liv
med undren og tak
ser sommeren komme
skønnere end før.
Hvornår er livet mest
levende?
Jeg tror vi mærker livet
dybest og stærkest
i den største sorg
og i den største glæde.
Når vi modtager kærlighed
og når vi mister kærlighed
bliver sanserne skærpede
og vi er levende
ind i den inderste marv
ud i den mindste blodåre.
Vi kan juble og le
så tårerne triller.
Vi kan sørge og græde
så længe at øjnene
bliver klare som
en fjeldsø.
Når vi står ved
den yderste rand
og tror at alting ender
at livet er forbi
får vi rakt en ny morgen
en begyndelse så levende
som dengang Gud formede
mennsket af jord
og blæste livsånde
i hans næsebor.
INGE HERTZ AARESTRUP 3. juli 2015

KFUM

sp ejderne

Så er vi klar til endnu en sæson, hvor vi kan
se frem til nye udfordringer.
Il grande finale på spejderåret er sommerlejren, hvor spejderne skal gøre brug af årets
tilegnede færdigheder – både de praktiske
og de sociale. Det nytter jo ikke at være
god til at sætte telt op og lave besnøringer,
hvis samarbejdet ikke virker. Det er ikke
for ingenting at KFUM spejdernes motto er
SAMMEN RYKKER VI VERDEN - MED
VILJE.
Ulvene var i Magiens Verden i Thorup
Hede ved Dronninglund. En kanon oplevelse for både spejdere og ledere. Vi ledere
følte os meget velkomne og der var altid en
eller anden man kunne spørge til råds. Spejderne blev ”udsat” for både trylleri, hemmelig skrift, og praktiske opgaver. Det synlige
bevis på udfoldelserne er en imponerende
heksekost, som de lavede på en af posterne.
Troppen tog en uge til Houens Odde. De

Boddum -Ydby

udfordredes med både dag- og natløb samt
en 20 km hike. Det havde ifølge spejderne
være den bedste sommerlejr EVER og den
bedste hike EVER. De var super glade og
tilfredse med sig selv, da de kom hjem.
Nu ser vi frem mod næste sæson, som
vi startede med åbent-telt-arrangement i
Anlægget i Hurup 18. august. I år er temaet
”de olympiske lege ifølge Obelix og Asterix”.
Den 3. oktober skal vores gruppe sammen
med Østerild gruppe stå for Grøn Fejde (løb
for bæver/ulve på distriktsplan). Her bliver
Hurup offer for en nådesløs invasion af
grønne væsner fra hele distriktet. De myldrer rundt ved skolen og nede i byen omkring
gågadeområdet. Anlægget i Hurup danner
udgangspunkt. Vi håber at det kan skabe en
masse sjov og liv i byen med temaet: ”Tegnefilm” og ”Superhelte”.

Troldom og magi på ulvenes MUS lejr,
Spejdercentret Thorup Hede ved Dronninglund.
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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

September
3.: Vi får besøg af studerende fra DBI.
10.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Hurup.
15.-17.: Vækkelsesmøder i henholdsvis
Vestervig, Harring-Stagstrup Kirkecenter
og Jegindø Missionshus. Taler alle tre
aftener er missionær Brian Madsen, Uhrhøj. Sang og musik alle aftener.
24.: Høstfest med tale af sognepræst Lillian
Risum, Visby.
30.: Soldatervennefest i Agger Missionshus
kl. 19.30 med tale af Ruth Brik Christensen, Herning.
Oktober
3.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter (nærmere program).
7.-8.: Temaundervisning i Heltborg. Mødernes tema: ”Når Helligånden taler”.
7.: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i
kirken kl. 19.00 med efterfølgende bibelforedrag i missionshuset v/sognepræst
Pe
ter Noer, Frøslev. ”Helligånden taler
gennem bibelens forfattere”.
8.: Bibelforedrag i missionshuset kl. 19.30,
hvor taler er: Missionær Chr, P. Olesen,
Ejstrupholm, ”Helligånden taler gennem
nulevende personer”.
15.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
22.: Vi lytter til en tale af missionær Niels
Schmidt (bånd) holdt i Videbæk Missionshus.
29.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
November
4.: Kredsmøde i Agger Missionshus kl.
19.30. Taler: Missionær Bjarne Lindgren
Christensen, Ringkøbing.
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9.-13.: Missionsuge.
9.: Tale og sang ved Nordthy Mandskor.
11.: Taler: sognepræst P. Østerby Jørgensen,
Galtrup.
12.: Taler: sognepræst Lillian Risum, Visby.
13.: Taler: fritidsforkynder Henning Filipsen, Koldby. Bogsalg.
18.-19.: Bibelkursus - begge aftener i Hørdum Missionshus kl. 19.30. Underviser
er pastor emeritus Erik Lunde, Gimsing.
OBS. 2 forskellige foredrag.
25.: Vi besøger IM samfund på Jegindø og
kører fra missionshuset kl. 18.30. Taler
denne aften er missionær Svend Taulborg,
Struer.
Missionsugesang
Mel: Send dine strømme af nåde.
1. Kender du vejen til lovsang,
synger du med i det kor,
der føler trang til at takke
for, hvad du fandt i Guds ord?
Kor:
Vejen til korset står åben,
og den står åben for dig.
Kraften og livsglæden findes,
bøgernes bog viser vej.
2. Er du bekymret for noget
fremtidens veje måske.
Prøv da at ty til din bibel
og du skal klart få at se.
Kor:
3. Står du i modgang og trængsel,
svigter hver eneste ven,
er det som alting er glippet,
hvor skal du da søge hen?
Kor:
4. Tag da din bibel og læs den
ærlig og flittig hver dag,
da vil du selv blive drevet
til at forkynde hans sag.
Kor:

KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

September
Mandag den 21. kl. 14.30 møde i Hurup
Missionshus. Taler: Bent Friis, Mors
Oktober
Onsdag den 21.: Møde hos Ingrid Dorf
Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.
November
Onsdag den 18.: Møde hos Else Nielsen,
Gormsvej 10, Hurup.

Fra vugge til grav
Boddum:
Konfirmeret:
Vincent Grenander Vestergaard
Ydby:
Døbt:
Sixten Thing Vangsgaard
Heltborg:
Døde:
Anna Margrethe Nielsen
Samuel Steensgaard
Aage Gunnar Hunskjær

Menighedsrådenes
møder
Boddum-Ydby: 22. september.
Heltborg: 2. september, 1. oktober, 5.
november.
Fællesmøde: 6. oktober.
Møderne er offentlige.

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: 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: 10. oktober 2015
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Modtager:

Gudstjenester
SEPTEMBER
6. september 14.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Høstgudstjeneste

November
1. november Alle helgens dag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

13. september 15.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
Familie- og høstgudstjeneste

8. november 23.s.e.trinitatis
Ydby 9.00

20. september 16.s.e.trinitatis
Heltborg 10.30
Høstgudstjeneste
27. september 17.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

15. november 24.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
22. november sidste s. i trinitatis
Heltborg 9.00
29. november 1.s.i advent
Ydby 9.00

Oktober
4. oktober 18.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00
Ydby 10.30
11. oktober 19.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
18. oktober 20.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30
25. oktober 21.s.e.trinitatis
Heltborg 9.00
12

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

