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Julen er et forstørrelsesglas
Hvem har sagt, at vore dage skulle være 
gratis?

At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i 
vort hjerte og hver aften stoppe på gevinst.

Hvem har sagt det? Hvor har vi det fra?
Som barn følte jeg længe julen som den 

helt store gevinst, der forstærkede livets 
glæder, indtil jeg som tiårig oplevede, at 
julen også var noget, man kunne frygte. Jeg 
var i adventstiden på besøg hos min kam-
merat i hans fiskerhjem. 

Vi må have opført os som vildbasser, for 
pludselig råbte min kammerats mor i sin 
afmagt: ”Far skal banke dig, når han kom-
mer hjem til jul!” 

Håndfast og skræmmende oplevede jeg 
for første gang, at julen er et forstørrelses-
glas, der gør det gode endda bedre, men 
også det onde endnu ondere.

Jeg kender mange, som glæder sig vildt 
til jul. Som nyder adventstiden, som glæder 
sig over god mad, julekoncerter og -afslut-
ninger, pyntning og gavekøb. December er 
pakket med traditioner og forventning.

Og jeg kender en del, som frygter. Fordi 
de er ensomme, har familie som er i splid 
eller slås med et alkoholproblem, har for få 
penge til at købe fine gaver, har spisefor-
styrrelser, sorg over nogen, de har mistet - 
eller bare fordi verden er så overvældende, 
at julen også bliver det.

Begge holdninger finder vi i juleevan-
geliet, som er fuld af både slidte og glade 
mennesker, kosmisk englesang og komøg, 
lukkede og åbne døre, fællesskab og flygt-
ninge, knuste drømme og nye håb.
 

”Hip, Hip, Hurra”
Nogle billeder er så smukke, at du har lyst 
til at gå ind i dem og være med i det, der 
sker. Som nu P.S. Krøyers berømte billede 
”Hip Hip Hurra”, der udstråler fest og livs-
glæde. Og i os har vi indre billeder af den 
perfekte jul og billedet af os selv, hvor vi 
er kreative og er den optimale udgave af 
os selv. 

Men hvor går grænsen for, hvad vi kan 
klare? Og findes der i det hele taget en 
grænse? 

Åbenbart. For gang på gang fortælles det, 
at mange unge mennesker i dag er ved at 
bukke under for et stærkt pres om at være 
ekstraordinær, både med hensyn til præstati-
oner og udseende. Der er for mange knyttet 
en skam til det at være almindelig og sårbar.

Det kristne menneskesyn giver mening 
til det svage og sårbare ved os. Det er her, 
vor menneskelighed får sit dybeste udtryk. 
Frelseren bliver født som et barn, og et barn 
er sårbart.

Skyggerne
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Vi er ikke sande mennesker uden vor 
sårbarhed.

Det erfarede maleren Krøyer. Midtvejs 
i livet kom han i kunstnerisk krise. Han 
havde malet billede på billede af livet og 
kærligheden og havet. Men pludselig ople-
vede Krøyer sine malerier som glansbille-
der, tomhed og jag efter vind.

Længe stod han fortvivlet i livet og lam-
met i malingen. 

Men så fik han et råd: ”Mal skyggerne, 
Krøyer, mal skyggerne”. Så malede Krøyer 
skyggerne, og billederne fik nyt liv.

Mod til at være sårbar
Kristendommen tog sit udgangspunkt i 
skyggerne: Gav værdighed til det sårbare, 
det forkrøblede og den afmægtige - og ver-
den fik nyt liv.

Kristendommen forherliger ikke lidel-
sen. Men den tager det alvorligt, at den 
findes. Meningen med livet er at forenes 
med Kristus, helt ind i døden, for også at 
være forenet med ham i opstandelsen fra de 
døde. Det, som gjorde, at kristendommen 
vandt frem, var dens fulde accept af hele 
det sociale spektrum af mennesker: Fat-
tige, syge, handicappede, syndere og slaver 
blev budt velkommen, det uacceptable blev 
accepteret. Et brud med græske og romer-
ske ideer om det skønne og smukke som 
tilværelsens sande mål.

Medfølelsen som central instans kommer 

ind i verdenshistorien med kristendommen. 
Heinrich Böll skrev rigtigt, »at en verden 
uden Kristus ville få selv ateister til at læn-
ges efter Kristus«.

Og ikke bare godtog de kristne de dårligst 
stillede, de bidrog til at deres liv forandrede 
sig. 

Det kunne man se der, hvor kristendom-
men vandt frem efter Jesu død. De kristne 
var vant til at hjælpe hinanden og tage sig af 
hinanden. Og levede af den grund længere 
end andre, viser gravstene fra dengang. Var 
man syg, blev man plejet, var man fattig, fik 
man støtte. 

Kristendommen er dog ofte blevet mis-
brugt, ofte kidnappet af egeninteresser, 
uden respekt for menneskeliv. Således blev 
Jesu frigørende holdning til kvinder oftest 
brutalt tilsidesat. Men skal man afskaffe 
religion, idræt, sex  og tændstikker på grund 
af risikoen for misbrug?

Livsmod i krævende tider
Alle, som læser aviser, kan finde grunde til 
at frygte. Ordet Syrien står først i juleevan-
geliet og stadig i aviserne som påmindelse 
om menneskeligt mørke. Klimaændringer-
ne sender tunge skyer ind over fremtiden. 
”Frygt ikke” var englens ord til de bange 
hyrder, og ord Jesus ofte brugte. Ordene 
gav håb om, at vi er mere end det, der er 
mørkest i vore liv.

Lad os derfor fortælle hinanden, at vi er 
mere end vort livs største bommert. Vi er 
mere end vor langvarige sygemelding eller 
vor lammende angst. Vi er mere end vort 
samlivsbrud og meget mere end det, vi 
skammer os over. Julen er en høj-tid med 
himmel over livet, så vi orker at leve på 
jorden.

Julen er en vidunderlig tid. Det er den 
eneste tid på året, hvor vi er helt normale: 
Levende optaget af, hvad andre ønsker sig, 
og vi prøver at sætte os ind i deres sted.
Glædelig Jul og et velsignet Nytår.

Knud Bunde Nielsen
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SOGNEAFTEN
i konfirmandstuen i Boddum den 29. janu-
ar kl.19.00.
Susanne Worm, som er naturfotograf, kom-
mer og viser os billeder optaget i Thy. Hun 
har bl.a. leveret en del af billederne til 
bogen ”Vesterhavet”. I kan også se nogle af 
hendes fotos på Facebook. Søg efter Worm 
Naturfoto.                                     
Susanne har brugt time efter time på at få 
det helt rigtige øjeblik foreviget. 

FASTELAVN
Vi slår katten af tønden søndag, den 23. 
februar.
Vi begynder med en familiegudstjeneste 
kl. 14 i Boddum Kirke.
Efterfølgende er der tøndeslagning i Bod-
dumhus, Doveroddevej 22.
Efter tøndeslagningen serveres der kaffe og 
fastelavnsboller, og til de flottest udklædte 
er der en præmie.

SANGAFTEN
Torsdag, den 5. marts kl. 19.30  er der 
sangaften i konfirmandstuen med skolele-
der Morten Nebel, Boddum-Ydby Friskole.
Der serveres kaffe  og brød i løbet af afte-
nen.
Kom og vær med til en musikalsk aften.

FælleSarrangementer
i Boddum - ydBy - HeltBorg

Adventsgudstjeneste	
I	HELTBORG	KIRKE.	

Tirsdag,	den	11.	december	2018	kl.	19,30.	
	

Der	er	en	mangeårig	tradition	for,	at	vi	i	Heltborg	
Kirke	har	en	adventsgudstjeneste	med	sang	og	

musik.	I	år	er	ikke	en	undtagelse.	
	

Vi	får	besøg	af	Thisted	Folkekor,	som	vil	spille	og	
synge	for	os	i	kirken.	

Efterfølgende	er	der	kaffe	og	hygge	i	
Forsamlingshuset.	

	
Heltborg	Menighedsråd.	

	

ADVENTSGUDSTJENESTE 
I HELTBORG KIRKE

Tirsdag, den 10. december kl. 19.30 kommer 
Thisted Folkekor med dirigent Henrik Ander-
sen og leder os gennem ”De 9 læsninger” med 
deres skønne sang til adventsgudstjenesten. 
Knud Bunde Nielsen er liturg.
Bagefter er der hygge med fællessang, kaffe 
og kage i forsamlingshuset.
Alle er hjertelig velkomne.
Traktementet er gratis.

JULEGUDSTJENESTE 
FOR BØRNEHAVEN 

Onsdag den 11. december kl. 10 i Bod-
dum Kirke.
Noget at se på - Noget at høre - Noget at 
røre ved. 
Hjemmegående børn med deres forældre, 
bedsteforældre er også meget velkomne. 

JULEGUDSTJENESTE 
FOR FRISKOLEN 

I BODDUM / YDBY
Fredag den 20. december kl. 8.15 i Ydby 
Kirke. 
Elever, forældre og andre interesserede er 
meget velkomne.
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angående 
præSteemBedet

Der har i november måned været afholdt 
såkaldte matchmøder på pastoralsemina-
rierne  i Aarhus og i København.
På møderne har vore to menighedsråd i 
pastoratet præsenteret vores ledige præ-
steembede for kommende nyuddannede 
præster. Vi har til lejligheden udfærdiget 
en pjece, hvor lokale beboere udtaler sig 
om det at være bosiddende i provstiet. 
Pjecen kan læses her i kirkebladet samt 
på kirkernes hjemmeside. Desuden har 
man til møderne medbragt ”en godte-
pose” med varer fra vort nærområde 
samt brochurer fra Thisted Kommune og 
Nationalpark Thy.
Alt sammen med håbet om, at vi inden 
årets udgang kan oplyse, at præstestil-
lingen er blevet besat.

kirkeHøjSkolen 
SydtHy provSti

Tema: Præsteskikkelserne gennem tider-
ne. Forårssæsonen fortsætter tiltaget med 
arrangement-aftenerne rundt i provstiets 
sognehuse.
I dette forår bliver det Kirkecentret i 
Koldby, Vestervig Sognehus og Stag-
strup Kirkecenter. Tre aftener:
Koldby: 23. januar kl. 17.30 – kl. 20.30 
- Kirsten Munkholt
Vestervig: 20. februar kl. 17.30 – kl. 
20.30 – Anders Thyrring
Stagstrup: 12. marts kl.17.30 – kl. 20.30 
– Jørgen Kjærgaard
Program, tilmelding og information fin-
des på Kirkehøjskolens hjemmeside:
www.sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirke-
hoejskole/
Program kan ligeledes hentes i kirkerne.

kirkelige Handlinger
Døbte:
Boddum Kirke:
Nadja Madsen

Ydby Kirke:
Thyra Møller Gøttsche

Heltborg Kirke:
Signe Nikoline Frost
Lauge Eliassen Nielsen

Begravede:
Boddum Kirke:
Katrine Marie Navida Nielsen
Agnethe Elisabeth Thomsen
Niels Peder Bendtsen

Ydby Kirke:
Asger Kjeld Andersen
Asbjørn Andersen
(Rita) Marie Skaarup Bisgaard
Hanne Irene Leegaard

Heltborg Kirke:
Karen Sofie Bærendtsen

Viede:
Boddum Kirke:
Michele Hansen og
Jakob Steensgaard Pedersen
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Lad vejen 
føre dig tiL 
Sydthy



7

Glæden i Thy
 

Af Karen Louise Erichsen

Jeg ønsker mig brændende en ny 
præst her i Thy!

Egentlig er der ikke så 
meget at klage over. 
Jeg bor på en dejlig 
lille herregård tæt på 
præstegården med 
min mand, forældre 
og to dejlige børn 
på 11 og 14 år. Vi 
flyttede til Thy for 10 år 
siden fra Frederiksberg i 
København, og vi har aldrig 
set os tilbage. 

Livet er stort og rigt i Thy, hvor naturen og 
årstiderne er en naturlig del af hverda-
gen. Vi driver vores gård som ferie- og 
retreatsted og elsker at få besøg af 
verden hernede ved fjorden. Min mand 
er også gymnasielærer i Holstebro, hvor 
han underviser i filosofi og matematik. Og 
jeg - ved siden af mit arbejde på gården 
driver jeg en lille rådgivningsvirksom-
hed, underviser i yoga og er i øjeblikket 
organist i Heltborg Kirke. Vores børn går 
på den lokale Grundtvig-Koldske friskole, 
spiller violin og cello, er læseheste - og 
trives som fisk i vandet. Vi har gode 
venner her lokalt og i København. Og vi 
elsker alle litteratur, god mad og god 
musik. Vi har det med andre ord ret godt!

Men jeg ønsker mig altså bræn-
dende en ny præst. En præst, 

der, som vi, har lyst til at 
bo så langt ude på lan-

det, at der rent faktisk 
er mørkt om natten, 
himlen gigantisk, 
fjorden allestedsnær-
værende, skoven blid, 
istidslandskaberne bli-

de og bølgende, skoven 
og hede stor og krattet 

dybt. Hvor oldtidshøjene 
er en del af landskabet og 

bryder tiden. Hvor landsbyerne er 
levende - og menigheden er tæt forbun-
det, hvor lysten til at synge, lytte og åbne 
hjertet er stor.

Jeg ønsker mig brændende en præst, 
der vil nyde at indtage den skønne gamle 
præstegård, der har fantastisk udsigt 
over Limfjorden og filialen for Statens 
Museum for Kunst i Doverodde. Nyde at 
byde min søn velkommen i konfirmandstu-
en om to års tid. En præst, der måske er 
havetosset og vil slå sig løs i den dejlige 
have, der hører til præstegården.

En præst, der har lyst til at leve livet fuldt 
og rigt her i Thy, plukke svampe i skoven, 
bruge fjorden, spise frisk fisk, vandre og 
mærke livet i solvinden.
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En præst, der måske har lyst til at bruge 
og være en del af en kommune med et 
levende kulturliv, hvor der er regionalt 
spillested, egnsteater, klassiske og rytmi-
ske festivaler, nationalpark, et gigantisk 
foreningsliv, team-danmark, en kommune 
med et suverænt drenge-mandskor og en 
levende kortradition. Og hvor en af Dan-
marks 3 kirkemusikskoler ligger 15 km fra 
præstegården med et levende kirkemusi-
kalsk og kirkekulturelt miljø.

Men mest af alt ønsker jeg mig en 
præst, der har noget på hjerte. 

En præst, der har lyst til at bruge sine 
kirker aktivt. 

En præst, der gerne vil udfordre mig, 
engagere mig, overraske mig … give 
mig nye vinkler på troen og dagligli-
vet … har lyst til musik og masser af 
salmer i kirken … 

En præst, der vil være en aktiv medspil-
ler i mit liv her i Thy. 

En præst, jeg kan glæde mig til at høre 
prædike om søndagen. 

En præst, jeg vil kunne læne mig op ad 
i de svære stunder og glædes med i de 
lyse.

Jeg ønsker mig brændende en ny præst 
her i Thy.

Vi søger en præst...
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Tre små soGne i Thy  
- helTborG, boddum 
oG ydby

Af Annelise Ravnsgård Pedersen, Heltborg

Med højt til himlen og udsigt til vand
med Dover skov som nabo og tæt på strand,
der ligger tre sogne med hver sin tradition
omkring fødsel og død, dåb og konfirmation.

Tre smukke kirker danner rammer om fest,
de ligger på bakkerne i sol, regn og blæst.
Gamle oldtidshøje - ikke langt fra præstegården
og i ”baghaven” der har vi fjorden.

Tre små sogne – i dem er der skub!
Børnehave, skole, BMX og løbeklub,
Indre Mission, vandsport og museer, 
Korshærskreds og herreklub og meget mere.

Velkommen hos os! – det skal du være,
hvor du naturen og mennesker kan lære
at kende - og udfylde den plads, der er tom.
Kom vær vor nye præst! Kom, ja kom!

Heltborg kirke

Ydby kirke

Boddum kirke

Læs mere om  
pastoratet på  
Aalborg Stifts  
hjemmeside...

Tjek vores  
hjemmeside ud
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”Som børnefamilie giver det os en god tryg-
hed at vide, at det er kendte ansigter, som vi 
møder i forbindelse med kirken. For nylig har 

vi holdt barnedåb, og det betyder virkelig 
meget, at præsten tager sig tid til at lære os 
at kende, så det bliver en personlig oplevelse 
at høre præstens tale og prædiken i kirken 
på dåbsdagen. Derfor håber og tror vi på, 
at vores kommende præst vil arbejde for en 
rummelig og levende kirke, der giver plads 

til det enkelte menneske i vores sogn.”

Esther Line & Steffen Frost, Heltborg

”Min familie og jeg kom til Boddum i Sydthy 
i 1994 efter altid at have boet i Aarhus/

Silkeborg. Vi ledte efter en unik og vild natur 
og fandt stedet tæt på skov og vand, og 

det var en lise efter mange år i tæt trafik og 
tiltagende larm at finde roen og stilheden 

og samtidig bevare mulighederne for gode 
skoler, kulturelle begivenheder og en venlig, 
men stolt befolkning. Vi vil nødig herfra!”

Adi Arhøj, Boddum

”Da vi flyttede til Boddum, stillede flere os 
det spørgsmål, hvorfor vi ville flytte så langt 
væk fra alting. Men vi flyttede blot tættere 
på det, vi gerne ville fylde vores liv med. 
Fjord, hav, skov samt ro og plads omkring 

vores familieliv.  
Derefter opdagede vi, at vi også var flyttet 
tæt på gode naboer, nye venskaber og en 
vidunderlig naturbørnehave i et levende 
lokalsamfund. Og det var jo en gave”.

Katrine Overby Thatt, Boddum
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samværeT med  
Trosfæller 
 
Interview med Niels Peter Riis, Heltborg. Han 
er pensioneret landmand, der altid har boet 
på egnen og hele sit liv er kommet i kirken.

Hvad er godt ved denne egn? 
Det er naturen, og at det er jævne  
mennesker, der bor her.

Hvad gør dig glad her i Sydthy? 
Her er mange fritidstilbud for alle aldre, 
og så er jeg glad ved, at der stadig  
kommer folk i kirken.

Hvad betyder noget for dig i kirken? 
Samværet med trosfæller.

Hvilke forventninger har du til en præst? 
Præsten skal drage omsorg for de nye 
familier og formå at trække dem med ind 
i kirken. Ligeledes er det vigtigt at bakke 
op om sogneaktiviteterne.
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liveT i Thy
Af Isa Paludan Asboe og Stig Asboe.

Vi flyttede for godt tre år siden fra 
Aarhus til Sydthy – verdens udkant eller 
Danmarks rygrad. Vi synes naturligvis, at 
det sidste er mest rammende.  

Først og fremmest ønskede vi plads og 
mulighed for at strække armene. Vi ville 
gerne skabe et roligt hjem med masser 
af udfoldelsesmuligheder - plads til 
køkkenhave, hønsehold, værktøj, 
drejebænk, trommesæt... og ikke 
mindst plads til, at børnene kan 
lege trygt og uovervåget i 
tillid til deres dømmekraft.

Der er selvfølgelig færre 
jobs på en egn som Thy 
end i eksempelvis Aarhus. 
Men det betyder ikke, at 
der ikke er spændende 
jobs. Og allervigtigst, så 
er jobmarkedet meget 
mere overskueligt og 
analyserbart, hvilket 
gør, at det er nemmere 
at skabe noget selv. Man 
kan bedre se, hvad der 
mangler, og hvor ens fag-
lighed kan gøre gavn.

Livet i Thy giver ro, genkendelighed, 
stabilitet og forpligtelse. Her er vide ram-
mer, men ikke mindre højt til himlen.
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”Sydthy er lidt ligesom en stor by, 
hvor kvartererne er adskilt af fem minutter 
i bil frem for fem minutter på 
cykel.Hvert kvarter (læs: 
landsby/område) har 
hver sin atmosfæ-
re, geografi og 
charme. 

Vi elsker også 
Sydthy, fordi 
naturen her både 
kan være sammen-
sat, rå og uforfalsket. 

I Sydthy finder vi samtidig 
mange kulturelle lommer for 
både børn og voksne. Disse perler er lidt 

mere skjulte end i storbyen, men i de fleste 
tilfælde også langt mere autentiske og 

øjensynligt upåvirket af tidens 
trends og tendenser. 

Sidst, men absolut 
ikke mindst, så har 

vi mødt en utrolig 
åbenhed og 
virkelyst i vores 
lokalområde fra 

både foreninger, 
skole- og dag- 

tilbud samt mennesker 
i Ydby.  

Det kan man som til- og/eller 
tilbageflytter glæde sig over hver dag”.

Søren Clemen Møller Gøttsche, Ydby

Folderen er udarbejdet af provstisekretær Trine Hausgaard Ubbesen.
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korSHærSkredSen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Den 11.: Julehygge hos Bente Egeberg, 

Toftumvej 10, Heltborg. Andagt v/sog-
nepræst Lillian Risum, Visby.

Januar
Den 15.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. 

Allé 20, Hurup.

Februar
Den 19.: Møde hos Grethe Kirkegaard, 

Bredgade, Hurup.

December
5.: Advents- og julehygge i missionshuset, 

hvor Bent Ingemann Jensen, Uglev med-
virker.

10.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke 
kl. 19.30 ved Thisted Folkekor under 
ledelse af Henrik Andersen. Efterfølgende 
kaffe i forsamlingshuset.

19.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum-
vej 10.

28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30. 
Taler er sognepræst Lillian Risum, Vis-

 by.

Januar
5. - 10.: Bedeuge.
6.: Bedemøde i missionshuset. Indleder er  

Holger Krabbe, Boddum.
8.: Bedemøde i missionshuset. Indleder er 

missionær Henrik Jørgensen, Mors.
9.: Gudstjeneste i Visby Kirke ved sogne-

præsten. Efterfølgende kaffe i præstegår-
den.

17. - 18.: Mandsstævne i Bedsted Missions-
hus, hvor missionær Bent Kjær Andersen, 
Hjørring medvirker. Program. 

23.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møl-
lebakken 38, Hurup.

30.: Årsmøde i missionshuset med andagt 
ved sognepræst Lillian Risum, Visby.

Februar
5.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus kl. 

19.30. Taler er missionær Hans Jørgen 
Hedegård, Blåhøj.

13.: Ferie.
20.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Lande-

vejen 9, Heltborg.

PROGRAM
Indre Missions Samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

27.: Vi er inviteret til Jegindø, (missionsuge 
kl. 19.30) som får besøg af studerende 
fra DBI.

menigHedSrÅdSmøde
Fællesmøde i konfirmandstuen:
Tirsdag, den 25. februar kl. 19.

Kommende menighedsrådsmøder:
I Boddum – Ydby tirsdag, den 21. januar. 
I Heltborg - endnu ikke planlagt.

perSonalenyt
Vi byder velkommen til Annelise Ravns-
gård Pedersen, Heltborg, som er ansat 
som kirkesanger ved Boddum - Ydby - 
Heltborg Kirker.
Kirkesangerjobbet deles med Katrine 
Overby Thatt, Boddum.
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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-Ydby-Heltborg Kirker: 
Katrine Overby Thatt, 4119 4619
og Annlise Ravnsgård Pedersen, 5198 7075

GRAVER:
Boddum: Jens Thomsen, 2087 3768
Mail: heltborgkirke@mail.dk
Gravermedhjælper: Lajla Pedersen, 2463 6218
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354, 
(privat 9795 9019)
Gravermedhjælper: 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: fredag den 17. januar
borre-dahl@post.tele.dk

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

HøStoFFer 
I Heltborg Kirke blev der den 15. september  
indsamlet 2087,- kr.
Beløbet bliver ligeligt fordelt mellem KFUMs 
Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Møltrup 
Optagelseshjem og Folkekirkens Nødhjælp.

I Ydby Kirke blev der den 22. september  ind-
samlet 1334,50 kr. 
I Boddum Kirke blev der den 29. september 
indsamlet 2910,- kr. 
Det samlede beløb i de to kirker – i alt 4244,50 
kr. bliver ligeligt fordelt mellem Kirkens 
Korshær og Værestedet Kilden i Hurup.

øvrig indSamling
I Heltborg Kirke blev der den 6. oktober ind-
samlet 600,- kr. til Mission Afrika.

kommende indSamlinger
26. december. Skt. Stefans dag. 2. juledag.
Heltborg Kirke - Indsamling: Børnesagens 
Fællesråd.

1. januar. Nytårsdag.
Heltborg Kirke – Indsamling: Bibelselskabet.

26. januar. 3. s. e. h. 3k.
Heltborg Kirke – Indsamling: KLF, Kirke og 
Medier.
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Modtager:

gudStjeneSter
DECEMBER
1. december 1.s. i advent
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 10.30
8. december 2.s.i advent
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30
10. december 
Heltborg kl. 19.30
Adventsgudstjeneste med Thisted Folkekor
11. december
Boddum kl. 10.00
Julegudstjeneste for børnehave og dagpleje
15. december 3.s.i advent
Ydby kl. 9.00 - CN
20. december
Ydby kl. 8.15
Julegudstjeneste for Boddum Ydby Friskole 
22. december 4.s.i advent
Boddum kl. 10.30
24. december Juleaften
Boddum kl. 14.00
Ydby kl. 15.00
Heltborg kl. 16.00
25. december Juledag
Ydby kl. 10.30
26. december Skt. Stefans dag - 2. juledag
Heltborg kl. 10.30 - Indsamling: 
Børnesagens Fællesråd
29. december Julesøndag
Boddum kl. 10.30

JANUAR
1. januar Nytårsdag 
Heltborg kl. 15.30 - Indsamling: Bibelselskabet
5. januar Helligtrekongers søndag
Ydby kl. 10.30
12. januar 1. s. e. h. 3k.
Heltborg kl. 9.00 LR 
19. januar 2. s. e. h. 3k.
Ydby kl. 9.00
Boddum kl. 10.30
26. januar 3. s. e. h. 3k.
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30 - Indsamling: KLF, Kirke 
og Medier

FEBRUAR
2. februar sidste s. e. h. 3k.
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30
9. februar Septuagesima
Heltborg kl. 9.00 LR
16. februar Seksagesima 
Boddum kl. 10.30
23. februar Fastelavn
Heltborg kl. 10.30
Boddum  kl. 14.00 - Familiegudstjeneste

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


