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Tak gør menneskelig
Jeg har ikke lært at pløje, at så, at slagte. Og
dog har jeg ikke oplevet at gå sulten i seng.
Jeg har ikke lavet mine sko, kun gjort
skridtene.
Den, der ser mig ser ikke de mange andre,
som har ernæret, belært, klædt mig,
som har elsket, plejet, støttet mig.
Med hvert skridt går mange andre med.
Er det ikke grund nok til at være taknemmelig?
Og dog er det ikke taknemmelighedens
melodi, jeg som forælder fortrinsvis synger
for mine teenagebørn. Sammen med lærere
og trænere af enhver slags synger jeg i stedet tidens slagsang: ”Ingen kan sove sig til
noget i livet. Slid og hårdt arbejde er grundlaget for et godt liv.”.
Vi ved, at det er sandt.
Det fortælles således, at en energisk ung
mand overtog en gammel forfalden gård
med marker fulde af ukrudt. Han gik ufortøvet i gang med at bringe gården på fode
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igen. Da høsttiden kom, kunne man på
afstand se en pragtfuld gård - hvidkalket og
med modne marker.
Sognepræsten kikkede ind og bemærkede:
”Det er vel nok en prægtig gård, du har.
Husk nu at sige Gud tak for alt, hvad du
har fået.”
Jo, det ville landmanden såmænd nok
huske, ”men” tilføjede han," du skulle have
set gården, dengang Vorherre var alene om
at passe den!”.
Den unge mand gjorde ret i at pointere
sin bedrift med at få gården på ret køl igen.
For, om det bliver en god eller dårlig høst,
er ikke afhængig af Gud, men af naturen,
vejrliget og landmandens indsats.
Men præstens ord var heller ikke helt ved
siden af. For den, der tænker efter, må blive
taknemmelig for alt, hvad der lykkes af
godt. Du kan dog ikke stille dig foran spejlet, klappe dig selv på skulderen og sige:
”Min respekt”. Hvad, der lykkes for dig, er
dog nåde og gave, din sundhed, din vågen-

hed, din dygtighed – det er alt sammen
begavelse. I det ord stikker ordet ”gave”
som stenen i kirsebærret.
Den rigtige adresse for takken er nu Gud du kan vende og dreje det, som du vil. Alle
andre adressater kommer til kort. Det friske
brød, bilen, den virksomme medicin - hos
hvem skal vi takke? Ja, i én forstand landmanden, bageren, Toyota og Novo Nordisk.
Men at brødet kan bages, ligger ikke hos
bageren, at pillerne mange gange hjælper,
ikke hos firmaerne. De benytter naturen skabt den og opretholdt den har en anden.
Du ved det selv.
Ellers kan du prøve at slå op på Evert
Taubes sang i Højskolesangbogen, hvor det
smukt tydeliggøres, at lykken ikke er selvfølgelig, men en gave: ”For hvem har sagt
att just du kom til världen for at få solsken
och lycka på färden.”
Jeg kender knapt til en større kilde til
glæde og taknemlighed end Skabelsens
evangelium knyttet til mangfoldigheden i
naturoplevelser.
For eks. synet, når Limfjorden har taget
sin blå sommerkjole på, og markerne står
høstmodne.
En af de mest kendte popsange ”What a
wonderful World”, er en sådan taknemlighedssang.
Han var nok bakketung, Louis Armstrong,
da han sang den sang. Stemmen som et
stenknuseri. Han havde tonsvis af brutal
hvid virkelighed over sig. Hans lunger var
en blæsebælg, kinderne spændte balloner,
og det gyldne horn løftede pusten til et
mægtigt modtryk nedefra. Om vor jord som
en vældig klode af lykke.
Enhver kan se, at der mangler en del i, at
verden er såre vel. I kristendommen kalder
vi den mangel for synd.
Og alligevel Armstrongs mulige umulighed: - at stige højt og ikke have noget andet
end luft og taknemmelighed til at bære sig.
Hvad bunder det i? I glæden og taknemligheden over at der findes noget uden for

mennesket, som giver håb. Det handler om,
hvordan den Gud, som er kærlighed selv,
bliver menneske i et spædbarn og i den
korsfæstede og opstandne for at vise, at det
er kærligheden, ikke hadet som bærer og
holder vor verden sammen.
Det går jo en hel del mod det, vi har lært.
Vi ved, at livet er en kamp, hvor ikke den
lykkeligste overlever, men den stærkeste.
Men man kan tale så meget, man vil om
selviske gener, høstgudstjenesten med dens
taknemmelighed og glæde fortæller med
eftertryk, at livet er en gave og en opgave.
Men ”faktorernes orden” er ikke ligegyldig.
Det gælder overalt i livet – ingen, som
ikke selv er blevet givet, kan give andre
noget.
For dem, der har fået deres liv sønderslidt
af ondskab, findes næppe nogen trøst. Men
håbet, det lille lys i mørket, dør aldrig.
Håbet består i det, vi synger, mens krigene
og terroren raser og polerne smelter - ”What
a wonderful world” og ”Dejlig er jorden”.
Selv om vi ved, at det ikke er sandt, at
den er dejlig, ved vi, at det alligevel er det,
vi må tro på - i trods - midt i vor smukke og
grusomme verden.
Med venlig hilsen Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Aktivitetsdag
Lørdag d. 2. september fra kl. 10 - 22. Alle
er velkomne til en sjov og hyggelig dag på
Hans Bakgaards Plads i Ydby. Spejdere,
menighedsråd samt lokale foreninger vil
skabe rammen om en aktiv dag, som sætter
fællesskab i højsædet. Vi starter kl. 10 med
gratis kaffe og rundstykker. Knud Bunde
Nielsen vil skyde dagen i gang med velvalgte ord. Dagen igennem kan man løbende
opleve aktiviteter og underholdning. Der vil
f.eks. være masser af:
- Spejdersjov
- Orienteringsløb - " Kend din egn og kirke"
med tipskupon og præmier
- Boksning ved ungdomspræst Ivan Tabrizi,
som vil knytte bånd mellem fysisk aktivitet
og kristendom
- BMX-banen vil være åben for prøvetur
- Dogdancing ved Anne Bak Olesen og
hunden Coco
- Bål, sang og
- meget meget mere.
Det udførlige program bliver hængt op på
plakater senere. Frokost og aftensmad kan
købes til rimelige priser. Medbring gerne
egen stol og evt. et klapbord.
Vel mødt.

Høstgudstjenester
Søndag d. 17. september kl. 10.30 er der
høstgudstjeneste med indsamling i Boddum
Kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i
præstegården ca. kl. 11.45. Pris: 50,- kr/
pers. Under frokosten vil Boddum-Ydby
Menighedsråd fortælle lidt om årets gang og
det aktuelle arbejde i rådet.
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Søndag d. 24. september er der høstgudstjeneste med indsamling i Ydby Kirke kl.
10.30.
Søndag d. 8. oktober kl. 10.30 afholder
vi høstgudstjeneste i Heltborg Kirke med
efterfølgende høstfrokost i graverhuset.
Under frokosten vil Heltborg Menighedsråd
orientere om, hvad man er optaget af lige i
øjeblikket både i kirke og på kirkegården.

Sogneaften
i Heltborg Forsamlingshus tirsdag den 24.
oktober kl. 19.30.
”Hospicepræsten - et arbejde på livets
kant”.
Hospicepræst Susanne Troelsgaard fortæller om sit arbejde på hospice Limfjord ved
Skive (se tekst om Susanne Troelsgaard på
side 6).
Alle er velkomne.

Reformationsgudstjeneste
søndag den 29. oktober kl. 10.30
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden,
Luther slog sine 95 afladsteser op på kirkedøren i Wittenberg.
Det blev indledningen til Reformationen,
der markeres over hele verden og også i vore
sogne. Reformationens spor har været med
til at forme vores sprog, kultur og tænkemåde, kirke- og samfundsliv. Gudstjenesten
i Boddum vil være præget af Luthers tanker
om gudstjenesten og af hans salmer. Der vil
efter gudstjenesten i våbenhuset blive serveret Lutherøl – og lutter kage.

Musikgudstjeneste
søndag den 12. november kl. 19.30
Man kan ikke se eller røre ved musik. Men
musikken kan røre os. Ved at lytte til musikken kan vi lade os bevæge af den. Ligesom
med troen. Derfor hænger musik og kirke
sammen. Derfor har musikken en central
placering i kirken. Vi inviterer indenfor i
Ydby Kirke til musikgudstjeneste – og lidt
ord til eftertanke.
Medvirkende er musikpædagog og organist
Lisbeth Frandsen, Bjergby, kirkens egne
musikere og hvem ved måske nogle flere...
Efter gudstjenesten er der kaffe/te i våbenhuset.
Nærmere oplysninger om Musikgudstjenesten vil fremkomme på sognenes hjemmeside og i Thylands Avis.

Adventshygge
Mandag den 27. november kl. 19.00 er der
adventshygge i præstegården med gløgg og
æbleskiver. Traant´erne underholder med
musik og sang. Arrangeres i samarbejde
med Boddum Beboerforening.

Adventsgudstjeneste
i Heltborg Kirke
Torsdag d. 7. december kl. 19.30 holder
vi traditionen tro en adventsgudstjeneste
med deltagelse af Skyum-Hørdum Korene
v/Bente Bliksted. Bagefter er der kaffe og
samvær i forsamlingshuset.
Alle er hjertelige velkomne.

og koncertsale. Se mere i næste kirkeblad,
for han kommer og holder koncert i én af
vore kirker søndag d. 18. marts 2018!
Så reservér allerede nu denne aften i kalenderen.

Kirkehøjskolen
Sydthy Provsti
Dette efterår byder på flere variationer,
så læs grundigt i programmet.
Der er 6 aftener, den første er en bustur
langs Limfjorden og den er med i den
samlede pris.
Siden følger torsdage, men også en tirsdag og en onsdag, så følg datoerne og gå
ikke glip af et meget spændende efterår.
PROGRAM:
Torsdag d. 7. september:
Vi tager på fjordtur med bus.
Torsdag d. 5. oktober: Hans Hauge:
”K.E. Løgstrup i Hitlers Tyskland 19301935”.
Torsdag d. 26. oktober: Ole Jensen:
”Mit venskab med digteren Thorkild
Bjørnvig”.
Tirsdag 31. oktober: David Bugge:
”For alle lige – Karl Ove Knausgårds
tanker om det grænsedragende menneske
og den grænseløse nåde”.
Torsdag 16. november: Tine Reeh:
”Hal Kochs demokratiopfattelse – en slet
skjult Luthersk arv?”
Onsdag 29. november: Advent.

Kommende arrangement:
Trompetist Per Nielsen er en fremragende
kunstner, som skaber glæde og god stemning for et trofast publikum i landets kirker

Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside:
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
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Indsamlinger
Heltborg Kirke: I påsken blev der til
KFUM & K indsamlet 450,- kr. - og i
maj måned blev der til Danske Sømandsog Udlandskirker indsamlet 200,- kr.

Babysalmesang
Babysalmesang handler om at skabe den
helt nærværende kontakt mellem mor/far
og barn ved hjælp af stemme, øjenkontakt og den velsignede klang, som er i
vore ældgamle kirkerum.

Babysalmesang finder sted om formiddagen én gang ugentligt og er et forløb
over flere uger.
Det er gratis at deltage, og er for ALLE
i hele Sydthy Provsti.
Der henvises til Hurup Kirkes hjemmeside angående nye hold.

Hospicepræsten - et
arbejde på livets kant
”Du er værdifuld, fordi du er dig”
Ovennævnte citat stammer fra Cecily Saunders (1918-2005), grundlæggeren af hospicefilosofien og lyder i sin helhed: ”Du er
værdifuld, fordi du er dig, og du betyder
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noget indtil det sidste sekund i dit liv. Vi vil
gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal
dø i fred, men også så du kan leve, indtil
du dør.”
Saunders ønskede at bygge et specielt
hospital til mennesker ved livets afslutning, hvor de kunne få den bedste kærlige
behandling, pleje og omsorg fra et højt kvalificeret personale. Derfor består et hospice
af et tværfagligt personale: Sygeplejersker,
læger, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver, musikterapeut, præst og ikke mindst
køkkenpersonale, som hver især sætter
deres fagekspertise ind på at give den bedst
mulige omsorg og lindring til den enkelte i
den sidste levetid.
Præsten har mange forskellige opgaver at
udføre.
På Hospice Limfjord er det bla.:
Gudstjenester hver anden uge.
Café for pårørende hver mandag.
Café for efterlevende hver anden torsdag.
Tværfaglig konference
Undervisning.
Samtaler.
Umiddelbart fylder samtalerne mest på et
hospice. Samtaler om og i det vilkår det er,
at leve ansigt til ansigt med døden både for
patienten og for de pårørende.
For i det rum, som nogen kalder dødens
venteværelse, dukker der mange forskellige
tanker og følelser op, som man måske ikke
har beskæftiget sig med i den almindelige
hverdag: Der er sorgen over at skulle tage
afsked med livet og dem, man gerne ville
have fulgt lidt længere. Vreden over det
uretfærdige vilkår, hvorfor lige mig? Glæden over alt det gode man har fået i livet,
taknemligheden over ens nærmeste, og der
er angsten for døden, eller oftere angsten
for hvad man skal igennem, inden man dør,
og der er mange andre tanker som: Hvordan
forbereder jeg mig på det at dø? Bliver jeg
mødt af Gud, af mine kære? Er der en Gud,
og hvordan kommer jeg i kontakt med Gud?
Der kan være et ønske om at få styr på

detaljerne omkring sin begravelse, måske
skal man giftes for at sikre den efterlevende.
Vi taler om det hele og det hele bæres
i den bevidsthed, at hvor to eller tre er
forsamlet i Jesu navn, der er Jesus selv til
stede, og i det nærvær bliver der holdt i
hånd, fortalt livshistorie, bedt en bøn og
lyst velsignelsen, sunget salmer, talt lidelse,
opstandelse og det evige liv, taget til alters,
holdt andagter med familien for døende, der
bliver grinet, grædt og bare siddet i tavshed.
Ofte er det de velkendte ord fra Fadervor og velsignelsen, der giver den største

lindring: At lægge det vi ikke magter eller
har kontrol over i Guds hænder og høre,
hvordan Han lader sit ansigt lyse over os og
giver os fred.
Susanne Troelsgaard
Hospicepræst
Susanne Troelsgaard har en 50 % stilling
som sognepræst i Salling Provsti og 50 %
som hospicepræst på Hospice Limfjord.
Hun er født og opvokset i Skive, men har et
hus i Krik og forventer at bo der, når hun
skal på pension.

Sogneudflugt 2017
Igen i år har der været arrangeret en sogneudflugt, og dagen, hvor det hele foregik, var
onsdag den 2/8.
Turen begyndte som sædvanligt med, at vi
havde fundet et godt sted at drikke formiddagskaffe og spise de medbragte rundstykker. Det foregik i Erslev ved den gamle
kalk
ovn, som er en meget gammel. Den
led af forfald efter at have stået ubrugt hen
i mange år, men i 2002 gik nogle frivillige
med interesse i at bevare ovnen i gang med
en større renovering og i dag fremstår den
som en rigtig dejlig perle, både med hensyn
til selve ovnen og alt det udenom.

Vi fortsatte turen til Fur og her mødtes vi
med Elisabeth & Claus Olsen i Fur Kirke.
De lød som nogle, der havde set frem til,
at de skulle have mulighed for at hilse på
nogle af deres gamle sognebørn fra en svunden tid, da de var præstepar i Boddum Ydby
sogne. De fortalte kort om kirken - at det
var en meget gammel kirke og den formodentlig var bygget over en gammel trækirke.

Efter en frokost med et stjerneskud på Fur
Camping var det tid at stifte bekendtskab
med Fur fra den blinde vinkel. Vores guide
var nemlig blind, men er født på Fur og har
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været på Fur altid. Han har haft sit syn, indtil han færdiggjorde sit studie som arkæolog. Så han kendte jo øen fra barnsben og
kunne derfor lede vores chauffør rundt på
øen og levende fortælle om, hvordan gårde
og huse så ud med stråtag, roser i forhaven
og lidt rod på bagsiden af huset.
Efter turen rundt på øen besøgte vi Fur
Museum, hvor de udstiller en hel del af

de fossiler, der er fundet i moleret rundt
på øen, og her i højsommeren er der håndværkere, der har arbejdende udstillinger på
plænen bag museet.
Dagen sluttede med et ophold på havnen,
hvor der var mulighed for at købe is og kaffe, som jo er en vigtig del af en udflugt. Tak
til de ca. 40 personer, der valgte at bruge en
dag på en sogneudflugt.

KFUM-Spejderne
Inden vi tager hul på et nyt spejderår, er det
tid at se tilbage på sommerens helt store
oplevelse: Spejdernes lejr 2017.
I ugen fra d. 22. juli til d. 30. juli blev
Spejdernes Lejr afholdt for 2. gang. Denne gang foregik det på Kær Vestermark i
udkanten af Sønderborg.
Det officielle deltagerantal ligger lige
omkring 37.000 spejdere fra 51 nationer.
Fra Vestervig var vi 19 spejdere og 4
ledere i den lokale lejr, og derudover en
flok voksne i underlejrledelse og som jobbere. Udover vores egne spejdere, var vi
også vært for 4 ledere fra Rogaland i Norge,
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som dels arbejdede med forskellige opgaver
på lejren og dels var ”backinggroup” for en
gruppe af norske spejdere. Allerede søndag
gav vejret en demonstration af, hvad vi
havde i vente, da vi om formiddagen fik 50
mm vand på 20 minutter, hvorefter solen
bagte hele eftermiddagen, men det omskiftelige vejr til trods var humøret højt hele
ugen. Der er mange forskellige aktiviteter
på sådan en lejr. Da al mad laves på bål eller
Trangia er madlavning og opvask, brændehugning og hentning af vand en opgave i sig
selv, men der var også forskellige aktiviteter
ude på lejren, som man kunne deltage i.

Mandag og torsdag var såkaldte ”Rejsedage”, hvor hele troppen var af sted for
at løse opgaver sammen. Bl.a. skulle de
samarbejde om at løfte en bil, skyde med
vandraketter, få en pære til at lyse vha. en
kartoffel og meget andet.
Tirsdag var der ”Ridderprøve”, hvor det
var ædle værdier som ærlighed, samarbejde,
opfindsomhed mm, de kæmpede i.
Onsdag var ”Sønderjysk dag” med ringridning på hjemmepioneret hest, og om

eftermiddagen blev der bagt og spist et
kæmpe pandekagetårn. Onsdag var også
den helt store besøgsdag. Det forlyder, at
lejren havde næsten 50.000 besøgende den
dag. Resten af tiden blevet brugt på drop-in
aktiviteter, hygge og i det hele taget bare
nyde lejrlivet.
Alt i alt har det været en kæmpe oplevelse
for alle deltagere, og vi glæder os nu til at
starte det nye spejderår søndag d. 13. august
kl. 11.00 i Klosterparken i Vestervig.

Kylling i karry lavet på Trangia er ganske godt.

Der ordnes kartofler - og gulerødder
- og peberfrugt.

Teltinspektion af pigernes telt.

Der snittes masser af grøntsager til aftensmaden.

Der overrækkes mærker fra vores norske gæster til
spejderne.
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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
7.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
13.-14.: Vækkelsesmøder i Harring-Stagstrup Kirkecenter. Begge aftener taler
missionær Poul Erik Hansen, Farsø.
21.: Høstfest i missionshuset, hvor Esther
og Henning Filipsen, Koldby medvirker.
28.: Soldatermissionens efterårsstævne i
Heltborg Missionshus, hvor lærer Dorte
Lundgård Jeppesen taler.
Oktober
3.-4.: Temaundervisning i Hørdum Kirke og
Missionshus. Tema: ”Lutter gode sager”.
3.: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kir
ken kl. 19.00, og derefter kaffe og bibelforedrag i mish. v/konsulent og teolog
Jakob Lund Olesen, Vissenbjerg.
4.: Bibelforedrag i missionshus kl. 19.30
ved missionær Bjarne Hvidberg, Tirstrup.
7.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter. Program følger.
11.: Sogneaften i Koldby Kirkecenter, hvor
sognepræst Erik Bennetzen, Vestervig
holder foredrag om Luther (den dogmatiske betydning af reformationen). Alle er
velkomne.
19.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
24.: Sogneaften i Heltborg Forsamlingshus
kl. 19.30, hvor hospicepræst Susanne
Troelsgård Nielsen taler.
26.: Mission Afrika aften i Heltborg Missionshus, hvor tidl. missionær i Central
Afrika Anne Grethe Møller, Viborg taler.
November
1.: Kredsmøde i Agger Missionshus ved
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generalsekretær Jens Medom Madsen,
Fredericia.
9.: Møde i missionshus, ved Jens Chr. Brander, Hurup. Møderække i missionshuset i
uge 46:
13.: Tale og sang v/Nordthy Mandskor.
15.: Møde, hvor sangkoret ”Håbet” medvirker.
16.: Tale v/sognepræst Lillian Risum, Visby.
22.-23.: Bibelkurser i Heltborg Missionshus.
22.: Tale v/pastor emeritus Leif Mortensen,
Aulum.
23.: Tale v/sognepræst Ole Larsen, Års.
30.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Gravenhøjvej 26, Boddum.

Missionsugesang!
I den stille, klare morgen. - Harm. af Elling Enger.
I den stille, klare morgen, som når dagen travlest er,
under solens glans og vårens milde vind.
I den tavse midnats time, og ved månens blege skær,
jeg vil lytte efter lyden af hans trin.
Kor: Se han kommer, Jesus kommer!
Verdens lys og jordens dommer
for at skabe evig sommer,
jeg vil lytte efter lyden af hans trin.
Jeg har hørt hans trætte trin på Galilæas fjeld og vang
og ved Kedron, da han gik i haven ind,
set ham sorgbetynget vandre op til Golgata sin gang
og følt sorgen under lyden af hans trin.
Kor:
Se på tegnene i verden, lyt til sejrherrens skridt,
Herrens dag, den store, snart skal ringes ind,
og som mange vandes brusen nu et ekko toner hid,
det er tonerne fra sejrherrens trin.
Kor:
Se, han kommer, han, som alle tiders gåder løse kan,
fredens morgen uden skyer bryder frem.
Ja, han kommer o, min sjæl, og sætter alle ting i stand,
jeg vil lytte efter lyden af hans trin.
Kor:

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt:
Emmy Guld Gramstrup Nielsen
Emma Kjelsmark Kappel
Heltborg:
Døbt:
Edith Otine Sonne Hansen
Begravet:
Thyra Kathrine Skjoldahl

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

September
Den 18.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14.30. Taler: Landssekretær
Dorthe Tranberg-Krab, Hornslet.

Sognepræsten
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum.
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09 /
direkte mobilnr. 40 18 63 91.
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, 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

Oktober
Den 11.: Møde hos Grethe Kirkegaard,
Bredgade 55C, Hurup.

Kirkesanger:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5228

November
Den 8.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10, Hurup.

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

Menighedsrådsmøder
Boddum-Ydby:
10. okt. kl. 19.00 i konfirmandstuen.

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

Heltborg:
10. okt. kl. 19.00 på Toftumvej 5.
14. nov. kl. 19.00 på Viborggårdsvej 4.

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 16. oktober 2017
heltborgmr@live.dk

Fællesmøde:
26. sept. kl. 19.00 i konfirmandstuen.

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

Gudstjenester
SEPTEMBER
3. september 12.s.e.trin.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

NOVEMBER
5. november Allehelgens dag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

10. september 13.s.e.trin.
Ydby kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

12. november 22.s.etrin.
Ydby 19.30 - Musikgudstjeneste

17. september 14.s.e.trin.
Boddum 10.30 - Høstgudstjeneste
med kirkefrokost
Heltborg 19.30
24. september 15.s.e.trin.
Ydby 10.30 - Høstgudstjeneste
OKTOBER
1. oktober 16 s.e.trin.
Heltborg 9.00 Lillian Risum
8. oktober 17.s.e.trin.
Ydby 9.00
Heltborg 10.30 - Høstgudstjeneste
med kirkefrokost
15. oktober 18.s.e.trin.
Boddum 9.00
Ydby 10.30
22. oktober 19.s.e.trin
Heltborg kl. 14.00 Lillian Risum
29. oktober 20.s.e.trin
Boddum 10.30 - Reformationsgudstjeneste
12

19. november 23.s.e.trin
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
26. november Sidste s. i kirkeåret
Heltborg 9.00
Ydby kl. 10.30
DECEMBER
3. december 1.s.i.advent
Boddum 10.30
7. december
Heltborg 19.30 - Adventsgudstjeneste med
Hørdum Skyum Kirkekor

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

