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Vores hverdag
De sidste par dage har det regnet og blæst 
det meste af dagen. Selv om vi bare er i 
august. Det har været hverdagsvejr, kunne 
vi godt kalde det.

Nu kan der jo være stor forskel på hver-
dage. Nogle gange kan hverdagene være 
trælse og tunge – men  de kan også være 
vældig travle. Så er der også de hverdage, 
som er vanskelige at komme igennem. 

Andre gange er hverdagene vældig gode: 
Hvor godt kan det ikke føles, at komme 
hjem fra en lang ferie. Eller hvis man har 
været syg og indlagt på sygehus og så kom-
mer hjem igen. Hjem til sin sædvanlige 
seng, hjem til sin sædvanlige mad, ja, hjem 
til sine sædvanlige ting og sin sædvanlige 
hverdag. Da er hverdagene ikke længere en 
selvfølge - da føles de utrolig gode. 

Nu skal I høre en historie 
- en bibelhistorie til hverdagsbrug
Det skete engang, at Jesus vandrede på en 
vej nær ved samaritanernes land. Et stykke 
fremme lå en lille by og uden for den stod 
en flok spedalske mænd. De stod et stenkast 
fra byen – og det var klogt. De havde nemlig 
ingenting  at gøre i almindelige menneskers 
almindelige liv. 

Mændene råbte: Uren, uren. De tiggede 
om mad og folk gik i en stor bue udenom 
dem. De var udstødte fra samfundet som 
levende døde. Kom de for nær, jagede   man 
dem bort – med afsky og stenkast. 

Ellers var ni af de spedalske mænd jøder. 
Den tiende var en samaritaner. Men det var 
ikke let at se forskel på dem, som de stod 
der i deres lasede og beskidte tøj  – forkrøb-
lede af deres modbydelige sygdom. 

Før de var blevet syge, havde der været 
stor forskel på dem – sådan, som der nu 
er forskel på mennesker: Forskel på rig og 
fattig – på de, som er indenfor og de som 
er udenfor. 

Men var man spedalsk, så var man for 
langt ude til, at noget sådant betød noget 
i det hele taget. Selv en uren samaritaner 
gjorde hverken fra eller til i denne flok. 

Her var der var bare én forskel som gjaldt: 
Forskellen på dem – og så de rigtig levende 
mennesker:  De, som havde en hverdag. Ja, 
de som endog var så lykkelige, at de kunne 
klage over hverdagen  til hverandre. 

Hav barmhjertighed med os. Hjælp os, 
råbte de til folk, som gik forbi.

 Men det stod ikke særlig godt til med 
barmhjertigheden. 

Frygten og væmmelsen var større. Og der 
blev kastet flere sten end brød efter dem 
den dag. 

Da Jesus og disiplene nærmede sig, 
begyndte de på den sædvanlige remse: 
Uren, uren. Hav barmhjertighed med os - 
hjælp os!  Et par af dem genkendte Jesus og 
de råbte: ”Jesus, mester, hvis du vil, kan du 
rense os”. 

Jesus stoppede op - og så gik han hen til 
dem. Han gjorde ikke noget særligt. Han 
talte bare med dem, sådan som man taler 
med rigtige mennesker. 

”Ja,” sagde han, ”jeg vil.”  ”Gå til præsten 
og lad ham undersøge jer og erklære jer for 
raske”. 

Det var alt. 
De spedalske så overrasket på hinanden. 

Jesus havde allerede vendt ryggen til og var 
gået - som om alting var i orden.

Langsomt begyndte de at gå for at finde 
en præst, sådan som han havde sagt det. 
Hvad skulle de ellers gøre? Og mens de gik 
imod byen forlod spedalskheden dem.

Jesus var imidlertid gået videre. Nu kom 
en beskidt og laset mand løbende efter ham. 
Han råbte forpustet, alt mens han løb – så 
det eneste man kunne forstå af det han 
råbte, var, at det var noget med tak. 

Så kastede han sig ned foran Jesus og blev 
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ved med at gentage, at han ville takke Gud 
og takke Jesus, fordi han var blevet rask og 
havde fået sit liv tilbage. Det var tydeligt, 
at det var en af de spedalske mænd fra før. 
Og man kunne høre på accenten, at han var 
samaritaner. 

Jesus tog ham ved hånden og rejste ham 
op: ”Din tro har frelst dig,” sagde han. Og 
den samaritanske mand strålede og sagde, 
at nu var hans dage velsignet – for nu vidste 
han, hvem han kunne takke for dem. 

”Men hvor er de ni andre? ” spurgte Jesus. 
I var jo ti spedalske – og I blev alle raske, 
ved jeg. Var du virkelig den eneste, som 
syntes, at det var noget at takke Gud for?”

Men den samaritanske mand kunne bare 
tale for sig selv.  

Og det kan også vi!
Hvis vi skal gætte på, hvor de andre var, 

da må vi gætte ud fra det, vi selv kender til: 
Jeg tror at de glade og befriede var på 

vej hjem, hver til sit, for at  tage deres liv i 
besiddelse påny. Det liv, som så hurtigt bli-
ver en selvfølgelighed – og som mest består 
af hverdage.

Og så alligevel.    

 Jeg tænkte på det fornylig, da jeg havde en 
begravelse: At det er det jævne liv - alle de 
almindelige dage, hverdagene, i et menne-
skes liv, som virkelig betyder noget. Det er 
dem, ens kære - familie og venner - husker 
bagefter - med glæde og TAK. 

Vores hverdage. 
Når det er dem, som vi husker bedst, når 

vi skal tage afsked med en af vore kære - er 
de så ikke også værd at takke for, mens vi 
lever dem? 

Vores hverdage. 
Jo, for også de dage er velsignet. 
Gud er os nær i hverdagen - ja, hver ene-

ste dag, med sin kærlighed og nåde - med 
sin hjælp og omsorg. 

Det er også i hverdagen, han kommer til 
os med sin frelse, kalder på os, møder os, 
tilretteviser os, samler os op, når vi falder, 
tilgiver os og giver os en ny begyndelse. 

Vores hverdage. 
Så lad os med den spedalske samaritaner, 

som blev helbredt, huske at sige TAK for 
dem - også mens vi lever  nu i dag. 

Margit Dahl

Kaffe i præstegårdshaven
I mange år er kaffen i præstegårdshaven blevet 
serveret i haven, men i år var det tydeligt allerede 
fra morgenstunden, at vi måtte servere den i kon-
firmandstuen pga. regn
Alligevel var de fremmødte glade og godt tilpas, 
så der var en dejlig stemning. Der var også blevet 
pyntet flot op med en masse roser. 
Margit holdt en lille andagt om Martha og Maria 
og der blev sunget en masse – både danske og 
norske sange og salmer. 
Så det var alt i alt en dejlig eftermiddag.
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Menighedsrådsvalg 2016
Nu er det snart 4 år siden, vi sidst har afholdt valg til menighedsrådene. I vort pastorat er 
der sket store ændringer i løbet af de sidste 4 år. Vi er blevet pålagt en ny struktur, hvor 
Boddum og Ydby, som har været et fælles pastorat lige så langt, vi synes at historien 
rækker, er blevet lagt sammen med Heltborg Sogn, så vi nu udgør et 3 sogns pastorat.

Det bevirkede, at Heltborg sogn måtte tage afsked med Lillian Risum som sognepræst, 
og indenfor ganske kort tid måtte vi alle tage afsked med Mogens Jeppesen som sogne-
præst. Stillingen blev opslået og Margit Dahl, som er dansker men fra en præstegerning 
i det nordlige Norge, nærmere bestemt Narvik blev ansat som sognepræst.

Der skal vælges 2 nye menighedsråd, inden det nye kirkeår begynder 1. søndag i 
Advent. 4 personer i Boddum og 4 personer i Ydby skal vælges til et fælles menigheds-
råd for de 2 sogne, og 5 personer skal vælges til et menighedsråd i Heltborg.

Efter valget konstituerer menighedsrådene sig med formand, næstformand, sekretær, 
kasserer, kirkeværge og kontaktperson.

Formændenes opgave er selvfølgelig at indkalde til og lede menighedsrådsmøderne. 
Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald, sekretæren tager referat, 
kassereren tager sig af økonomien, (måske med hjælp udefra) og kirkeværgen fører kir-
kegårdsprotokol og laver gravstedsaftaler sammen med kirkegårdsgraveren. Kirkevær-
gen skal yderligere føre tilsyn med kirke og kirkegård og kontaktpersonen holder kontakt 
med medarbejdere og har ansvar for den årlige medarbejdersamtale.

Det er de faste udvalg. Herudover er der præstegårdsudvalg, sogneudflugtsudvalg og 
aktivitetsudvalg og det er udvalg, som nedsættes efter behov.

Tirsdag den 13. september kl. 19.30 er der et orienterings- og opstillingsmøde - for 
Boddum og Ydby Sogne i præstegårdens konfirmandstue og i Heltborg er det i Heltborg 
Forsamlingshus.

Så er der nogle tidsfrister der skal overholdes:
Mellem den 20. september kl. 19.00 til 27. september kl. 19.00 er det muligt at indle-
vere kandidatlister. I Boddum-Ydby skal de afleveres til Keld Pedersen, Skråningen 4, 
Doverodde, 7760 Hurup, og for Heltborgs vedkommende til Lis Skammelsen, Toftumvej 
5, Heltborg, 7760 Hurup.

Hvis der kommer flere lister, skal der afholdes valg tirsdag den 8. november.
Kom og vær med til orientering- og opstillingsmøde i vore sogne, så har du mulighed 

for at være med til at vise og præge retningen i fremtiden for vore sogne og kirker.
Menighedsrådene Boddum-Ydby, fmd. Evald Eliassen - Heltborg, fmd. Lis Skammelsen  

Menighedsrådenes Møder
Boddum-Ydby: 1. sept., 11. okt. og 1. dec. kl. 19.00 i konfirmandstuen

Heltborg: 29. sept. kl. 19.00, Toftumvej 10 og 23. nov. kl. 19.00
Opstillingsmøde d. 13. september – se ovenstående.

Fællesmøde: 27. sept. kl. 19 i konfirmandstuen - Møderne er offentlige
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Onsdag den 3. august kørte en bus med 
sognebørn fra pastoratet på en udflugt. Før-
ste stop på turen var rastepladsen over for 
TV Midtvest, her blev den medbragte kaffe 
og rundstykkerne fortæret. Vi nåede det i 
tørvejr, men senere på dagen indhentede 
regnen os.

Vi kørte efter forplejning til Baunekirken 
i Tjørring. Her fortalte kirketjeneren om 
kirken, som blev indviet i 1977. Byggeriet 
bar præg af at være 70´er byggeri, så i 2011 
trængte det til en rigtig stor renovering, som 
kostede væsentlig mere end selve kirkebyg-
geriet.

Kirken er bygget med et rundt indre, med 
kor og med meget højt til toppen. Ude fra 
de 4 verdenshjørner kommer der nogle 
linjer, som samles i midten og leder os op 
mod himlen. Mod vest er der et stort rum, 
som gør kirkerummet meget større og der 
er rum både mod syd og nord, som kan læg-
ges sammen med det sædvanlige kirkerum 
på årets store højtidsdage, så kan der blive 
plads til 700 personer.

Der er meget spændende kunst og mange 
indtryk i kirken. Bl.a. blev der fortalt, at 
de kampesten, der er indmuret i de hvide 
vægge, er sten som sognets beboere har 
samlet sammen, og de symboliserer derved 
sammenholdet om det, at være med til at 
bygge kirke.

Efter en middag på Cafeteriet Søbyhus 
besøgte vi Søby Brunkulsmuseum. Her 
kørte vi først en tur i området, og senere 
fortalte en guide om de huse, som museet 
er bygget op om.

Der blev levende fortalt om det barske liv, 
der blev ført blandt arbejderne, men også 
om det sammenhold, der blev skabt i byen, 
som for det meste bestod af simple træhuse. 
De skulle kunne flyttes, hvis der skulle gra-
ves efter brunkul, hvor huset stod.

En af fortællingerne handlede om et hus, 
der netop skulle flyttes. Det var almindeligt, 
at man gravede et hul under huset og kørte 
en lastbil ind under, så det var let at læsse, 
men denne gang kunne de umuligt få huset 
til at rokke sig. Det viste sig så, at de 4 
hjørnestolper var træer som havde stået på 
stedet, inden huset var bygget, og derfor 
havde de en god rod til at holde fast med.

Hjemturen gik ad en lidt anden rute end 
udturen, for her kørte vi over Hammerum, 
Sunds og Simmelkær til Holstebro, inden 
vi rundede Oddesund og havde Thy i sigte.

sogneudflugt 2016
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Mød Birgitte Quist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp i Folkekirkens Hus 

Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder alle kirkeligt interesserede i stif-
tet til åbent møde med Generalsekretær Birgitte Quist-Sørensen fra 

Folkekirkens Nødhjælp, der vil tale om:

“Mødet Med andre religioner 
– troens betydning i udviKlings- og 

nødhjælpsarbejde i verden”
Mødet holdes mandag den 14. november 2016 kl. 18.00-21.30

 i Folkekirkens Hus, Aalborg 

Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens tema: 
“Tro er afgørende for de fleste mennesker i verden og derfor er det vigtigt at forstå religi-
on og dens betydning i menneskers liv når man søger at hjælpe fattige og udsatte. I FKN 
arbejder vi ud fra kristne værdier, men med en forståelse, som omfavner alle mennesker 
uanset race, tro eller køn. Vi arbejder sammen med kirkelige partnere men også partnere 
fra andre trossamfund eller sekulære partnere, hvor vi kan finde fælles værdier”.
På mødet, der samtidigt er årsmødet for mellemkirkeligt stiftsudvalg, vil der også være 
lejlighed til at høre lidt om den kirkelige studierejse til Færøerne, som en gruppe skal 
foretage til sommer. 
Mødet er åbent for alle, og traditionen tro byder stiftsudvalget på et lille måltid mad og 
en kop te/kaffe. Der er begrænset plads, og af hensyn til spisningen er der behov for 
tilmelding forud for mødet. Tilmelding på e-mail til: Mellemkirkeligt@gmail.com
Sidste frist er lørdag den 6. november – eller når alle pladser er optaget.

høstgudstjenester
Søndag d. 18. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste 
med indsamling i Boddum Kirke. Efter gudstjenesten er der 
kirkefrokost i præstegården ca. kl. 11.45, hvor maden er parat. 
Pris: 50,- pr/pers. Under frokosten vil Boddum-Ydby 
Menighedsråd fortælle lidt om årets gang og det 
aktuelle arbejde i rådet.

Søndag d. 2. oktober 2016 kl. 10.30 afholder vi høstgudstjeneste
i Heltborg. Efterfølgende inviteres der til høstfrokost i graverhuset 
og under frokosten vil Heltborg Menighedsråd orientere om, hvad 
man er optaget af lige i øjeblikket både i kirke og på kirkegård.

Søndag d. 9. oktober er der høstgudstjeneste med indsamling i 
Ydby Kirke kl. 10.30.
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Efteråret i kirkehøjskolen byder på gode 
fortællinger, to om morsomme og alvor-
lige mænd, først Storm P og senere Charles 
Schultz – det er ham med Radiserne. Begge 
har noget på hjerte, de vil nå os, ved hjælp 
af humor og med deres tegninger. Vi vil 
blive taget med ind i de to herrers univers og 
lære dem bedre at kende, eller måske bliver 
det et spørgsmål om at huske og genkende! 
Så skal vi møde en helt særlig kvinde, Gud-
run, hvis liv er en stærk og meget fin for-
tælling om at få livet givet og at tage fat på 
det. Se omtalen i programmet. Hvert efterår 
er der en dag, hvor vi i Danmark synger på 
dansk, Spil Dansk Dagen. I år vil vi synge 
sammen med højskoleforstander Jørgen 
Carlsen, Testrup Højskole. Mange sange, 
fortælling og fællesskab, min sjæl hvad vil 
du mere? Som altid slutter kirkehøjskolen 
efteråret med flæskesteg og ris a la mande, 

sydthy provstis KirKehøjsKole
gudstjeneste 
og mere fest 
og fællessang. 
Om der slet 
ikke skal være 
et teologisk 
foredrag sådan 
et helt efterår? 
Jeg håber, der 
er teologi i 
hvert eneste 
foredrag, i alt 
fald i Radi-
serne og hos
Storm P.  Ja og Gudrun er en lang fortælling 
om vækkelserne i begyndelsen af 1900-tal-
let! Jeg håber, der er tyngde også i det 
finurlige og plads til eftertanke hele vejen. 
Der ligger program med pris og tilmelding i 
vore kirker. Velkommen.

Sydthy Provstis Kirkehøjskole 
 
Netop nu ligger sommeren foran os, med lange dovne dage og 
lange lyse aftener – man kan jo altid håbe! Når sommeren er 
dovnet af og det bliver efterår, så skal vi have fyldt lidt benzin på 
motoren – til hoved og til hjerte.  

Efteråret i kirkehøjskolen byder på gode fortællinger, to om 
morsomme og alvorlige mænd, først Storm P og senere Charles 
Schultz – det er ham med Radiserne. Begge har noget på hjerte, 
de vil nå os, ved hjælp af humor og med deres tegninger. Vi vil 
blive taget med ind i de to herrers univers og lære dem bedre at 
kende, eller måske bliver det et spørgsmål om at huske og 
genkende! 

Så skal vi møde en helt særlig kvinde, Gudrun, hvis liv er en 
stærk og meget fin fortælling om at få livet givet og at tage fat på 
det. Se omtalen i programmet. 

Hvert efterår er der en dag, hvor vi i Danmark synger på dansk, 
Spil Dansk Dagen. I år vil vi synge sammen med højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. 
Mange sange, fortælling og fællesskab, min sjæl hvad vil du mere? 

Som altid slutter kirkehøjskolen efteråret med flæskesteg og ris a la mande, gudstjeneste og mere fest og 
fællessang. 

Om der slet ikke skal være et teologisk foredrag sådan et helt efterår? Jeg håber, der er teologi i hvert 
eneste foredrag, i alt fald i Radiserne og hos Storm P. Ja og Gudrun er en lang fortælling om vækkelserne i 
begyndelsen af 1900-tallet! Jeg håber, der er tyngde også i det finurlige og plads til eftertanke hele vejen. 

Der ligger program med pris og tilmelding i vore kirker.  

Velkommen. 

 

adventsgudstjeneste i
heltborg KirKe
Torsdag den 1/12 2016 afholdes der 
adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl. 
19.30.
Skyum-Hørdum Kirkekor under ledelse af 
Bente Lind Bliksted medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i 
Heltborg Forsamlingshus.

advent
Torsdag d. 24. november kl. 19.00 er der 
adventshygge i præstegården med gløgg og 
æbleskiver. Margit Dahl fortæller om sin 
præstegerning i Norge (arrangeres sammen 
med Boddum Beboerforening).

MiniKonfirMander 
Pga. præsteskifte er undervisningen for 
minikonfirmander udsat til foråret. Der vil 
i næste nummer af kirkebladet blive givet 
nærmere information om  dette.
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KfuM spejderne bodduM-ydby

gliMt fra spejdernes soMMerlejr 2016

Årets sommerlejr for Boddum-Ydby gruppe 
foregik i år sammen med Vestervig gruppe, 
både for ulve og tropsspejdere.
Der var fuld fart på og fede spejder-
oplevelser med nye og gamle spejdervenner

Der skulle samarbejdes og 
kommunikeres, hvis opgaven skulle 

lykkes… og det gjorde den
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STORT bål kræver STORT brænde

Indbagt pizza på bål til 16 mennesker 
kræver et STORT bål, og fjernstyrede 

grydelapper

Madlavning og opvask uden sure miner
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September
8.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Mølle-

bakken 38, Hurup.
14.: Bibelkursus i Jegindø Miss. hus kl. 

19.30. Underviser: Professor dr. teol. 
Peter V. Legarth, Århus.

21.: Høstfest i missionshuset m/tale og sang
 v/”Håbet”, Thyholm. Bemærk ugedag.
28.: Soldatervennestævne i Hørdum Miss.

hus. Taler: Præst og landssekretær Brian
       Christensen, Holstebro.

Oktober
5.-6.: Temaundervisningsaftener i Stag-

strup.
5.: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i 

kirken kl. 19.00 og efterfølgende kaffe og 
bibelforedrag i kirkecentret. Medvirkende 
er sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

6.:  Bibelforedrag i kirkecentret kl. 19.30.
Taler: Pastor Brian Christensen, Holste-
bro.

8.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kul-
turcenter. Nærmere program.

13.: Møde i miss.hus v/pastor Erik Bennet-
zen, Vestervig.

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

27.: Filmaften over lignelsen om ”De for-
tabte sønner” v/sognepræst Lillian Risum, 
Visby.

29.: Inspirationsdag på Bjerget Efterskole 
for hele Region Nord. Nærmere program.

November
2.: Kredsmøde i Hørdum Missionshus kl. 

19.30. Taler: Missionær Hans Jørgen 
Hedegård, Blåhøj.

10.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
14. - 17.: MISSIONSUGE:

pRogRAM
Indre Missions Samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

14.: Pastor Ove Arensback, Måbjerg.
16.: Pastor Robert Enevoldsen, Holstebro.
17.: Sognepræst Lillian Risum, Visby.
21. - 24.: Møderække med prædikant Kurt 

Hjemdal, Grimstad.
21. - 22. i Jegindø Missionshus kl. 19.30
23. - 24. i Agger Missionshus kl. 19.30.

Missionsugesang
Alle dage går han med mig

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende, Matt. 28,20

Mel.: Jesus på min vej mig leder

Alle dage går Han med mig,
Han mig favned´ i min dåb,
gav sit løfte: ”Jeg er med dig”,
døbte mig til evigt håb.
I Hans hånd mit navn står skrevet.
Han mig kaldte selv ved navn.
Han min bedste ven er blevet,
vil mig lede trygt i havn.

Alle dage går Han med mig.
Selv Han leder frem min fod.
Og Hans løfte: ”Jeg er med dig”,
kan mig give kraft og mod.
Mange gode, lyse dage
jeg af Ham, min frelser fik.
Af Hans hånd jeg måtte tage
kun én dag, ét øjeblik.

Alle dage går Han med mig,
og når dagen bliver grå,
jeg Hans løfte: ”Jeg er med dig”,
stadig dog kan lide på.
Aldrig vil Hans hånd mig slippe;
snubler jeg, Han er mig nær.
Han mig blev min borg og klippe,
når mig kampen syntes svær.

Alle dage går Han med mig;
og når livet rinder ud,
vil Hans løfte: ”Jeg er med dig”,
føre hjem mig til min Gud.
Der min krone Han mig giver,
som Han vundet har til mig.
Saligt sødt da livet bliver.
Da jeg er for evigt rig.
 Ukendt forfatter
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KorshærsKredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

September
Mandag den 19.: Storkredsmøde i Hurup 

Missionshus, Rolighedsvej, Hurup.
 Taler er sognepræst Margit Dahl, Bod-

dum, tidligere medarbejder hos KK i 
Århus.

Oktober
Onsdag den 12.: Møde hos Bente Ege-

berg, Toftumvej 10, Heltborg.

November
Onsdag den 9.: Møde hos Else Nielsen, 

Gormsvej 10, Hurup.

SOgNepræSTeN
Margit Dahl
Doveroddevej 17, Boddum. 
Tlf. 9795 9009. Mail: mdl@km.dk
Mandag fri.

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 5228

grAVer:
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181 
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316, 
(privat 9795 9019)
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: 12. oktober 2016

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

fra vugge til grav
Boddum:
Døbt: 
Liv Østergaard Brandsholm

Døde:
Bent Weile
Hjalmar Mardal
Mogens Riis

viede:
Katrine Overby og Mikkel Thatt 
Maarupgaard
Gigi Anne Birgitte Nørlem og Carsten Dahl

Ydby:
Døbt: 
Elva Juliane Ellekilde

Døde:
Lilly Kongensgaard
Ninna Øland

Heltborg:
Døbt:
Stanley Encarnacion Lauridsen
Loui Schmidt Villund
Mathias Overgaard Olesen
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Modtager:

gudstjenester
SepTeMBer
4. sep. 15.s.e.t.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

11. sep. 16.s.e.t.
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

18. sep. 17.s.e.t.
Boddum 10.30 høstgudstjeneste

25. sep. 18.s.e.t. 
Ydby 9.00 CN
Heltborg 19.30 LR

OKTOBer
2. okt. 19.s.e.t. 
Boddum 9.00
Heltborg 10.30 høstgudstjeneste

9. okt. 20.s.e.t.
Ydby 10.30 høstgudstjeneste

16. okt. 21.s.e.t.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

23. okt. 22.s.e.t.
Heltborg 10.30 LR

30. okt. 23.s.e.t.
Ydby 9.00
Boddum 10.30

NOVeMBer
6. nov. alle helgen
9.00 Boddum
10.30 Heltborg

13. nov. 25.s.e.t.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

20. nov. sidste s. i kirkeåret
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

27. nov. 1.s. i advent
Ydby 10.30

deceMBer
Tors. 1. dec.
Heltborg 19.30 adventsgudstjeneste med 
Hørdum Skyum Kirkekor

4. dec. 2.s. i advent 
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. 


