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Vi er på vej ind i den tid af året, hvor natu-
ren bliver fuld af de herligste dufte. Marts-
violens forførende duft, duften af nyslået 
græs med den snert af jord, der kan være 
i luften på en forårsdag. Mælkebøtten, den 
gule skønheds velduft.
Duft, dufte, dufter. Lugt, lugte, lugter. Det 
hele begynder med næsen. "Da dannede 
Gud Herren mennesket af agerjordens muld 
og blæste livsånde i hans næsebor, så at 
mennesket blev et levende væsen" (Bibelen 
kp.1).
Kollektivt har vi pudset næsen. Vi snuser til 
luften. Det lugter godt. Det lugter dårligt. 
Det lugter øjeblikkeligt. En duft af noget 
kan træffe dig, når som helst, hvor som 
helst, døgnet rundt, livet igennem.

Lugtene og minderne.
Lugt er den sans, der taler mest til menne-
skets følelser. Og dufte kan sende os alle en 
tur ned ad memory lane. Der er direkte for-

bindelse fra de duft-
spor, vi indånder, til 
centret i hjernen for 
hukommelse.

Lugt af tang og 
tjære, og hele din 
barndom åbner sig: 
Billedet af fjorden 
i regnvejret lyser 
foran dig, du svøm-
mer om kap med din 
bedste ven, det er, 
som var det i går.

Du mærker lugten 
af kanel og smør-
sukker og mærker 
samtidigt et savn. 
Måske er det ikke 
kanelsnegle, du sav-
ner, men tiden, da 
din bedstemor leve-
de, hun som bagte 
kanelsnegle til dig.

Staldlugten.
Det lugter både af himmel og jord, Gud og 
menneske, paradis og afgrund i evangeli-
erne. 
Evangeliets første lugt er lugten af stald i 
Betlehem, iblandet vellugten af den nyfødte 
Jesus, fordi alle nyfødte dufter godt. Sågar 
deres fulde ble stinker ikke, så længe de 
drikker modermælk, har jeg oplevet.

Lugten af 
korset. 
Evangeliets an den 
lugt er lugten af 
død og grav.
Hvordan lugter 
det på et sted som 
Golgatha, eller i 
Syrien, hvor men-
nesker bliver henrettet. Jeg ved ikke. Måske 
som lugten af gammel indtørret sved. 
Metallisk af blodet som i en operationsstue. 

Lugten af rå fortvivlelse. Stanken af panik 
og dødskamp.
Alt dette gik lige ind i Jesu næsebor, lang-
fredag, da han hang på korset. Men der 
fandtes også en anden duft der.

Kærlighedens duft.
En uge tidligere kom der en kvinde, plettet 
af et tvivlsomt rygte, med en krukke velduf-
tende nardusolie. Hun ville salve ham - som 
man salver en ny konge eller en, der skulle 
begraves - ikke kun med et par dråber. Hun 
hælder hele krukkens vanvittigt dyre ind-
hold ud over ham.
Om det er Jesu vilje til at stikke sin næse i 
det, andre rynkede på næsen af, eller noget 
andet ved vi ikke, men det må have skabt 
så stort et røre i hende, at hun flyder over 
med tak.
Nardusolie trænger ind i porerne, bliver på 
kroppen og spreder sin bløde duft i lang 
tid. Hele den sidste uge følger den der duft 
med Jesus. Da han langfredag er midt i sit 
sorte helvede af smerte, blod og angst, fin-
des duften hos ham, som et nærvær af øm 
kærlighed.
Det er den samme duft, der strømmer ud af 
påskedagens opstandelse og vidner om, at 
sejren over synden, hvis yderste konsekvens 
er døden, vindes gennem en  endegyldig og 
selvhengivende kærlighedshandling. Vi kan 
ikke se opstandelsen. Men vi kan leve i dens 
lys. I det lys kan meget blive anderledes.
Der findes billige religiøse trøstere, der 
bortforklarer vigtigheden af vores nuvæ-
rende liv med lovningen af den evige salig-
hed. Men der findes også en følelsesløs 
brutalitet, som diskrediterer vor sult efter, 
at det mishandlede liv bjerges. Den sidste 
siger, at døden ikke er så frygtelig. At al har 
sin tid. At der ganske vist ikke gives noget 
personligt videre liv, men at alt liv går ind 
i naturens kredsløb, og at man der er godt 
opbevaret.
Jeg kan kun bekende: For mig lugter dette 
synspunkt ikke godt: Et menneske uden 

børn skal så forstå, at vi lever videre i vore 
børn og børnebørn; den evnesvage, det 
kræftramte barn, det tilsvinede menneske 
skal så trøste sig med det dygtige og heldige 
menneskes  udødelige  videreliv i menne-
skehedens tanker og handlinger. 
Det er simpelthen for beskedent og sterilt, 
at jeg må gispe og længselsfuldt snuse efter 
staldduften fra den Kristus, der gennem 
påskens begivenheder for vor tro, viser sig 
at være den sejrende kærligheds duft.

Duft dejligt.
Vi sprøjter os til med dyre dråber.
Det er ikke usædvanligt, at unge kvinder har 
så meget parfume på, at man kan lugte dem 
tre minutter efter, at de er passeret forbi. 
Eller at en ung mand har så megen aftersha-
ve på, at han næsten strinter sine omgivelser 
til med sin „her-kommer-jeg“ duft. 
Bibelen siger, at vi også skal være en vel-
lugt for Gud og andre mennesker ved at 
være ”en duft af liv til liv”, ”Kristi Vellugt”, 
i en ofte ildelugtende verden.
Men med Kristi velduft er det som med 
parfumen fra Matas, den kan ret hurtigt 
fordufte fra os.
I omgangen med Biblen, gennem bønnen, i 
gudstjenesten, i samværet med mennesker, 
der dufter af livsmod og opret gang, og ude 
i Thys vidunderlige forår, skabes ”duften af 
liv til liv” allerbedst.
Jeg må hurtigst muligt afsted. Jeg stinker 
allerede!
Et godt forår og en glædelig påske!

                            Knud Bunde Nielsen

Duften af Den sanDe Duften af Den sanDe 
kærligheDkærligheD
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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.

ARILD KVARTETTEN
Doverodde Købmandsgårds Venner arran-
gerer i samarbejde med Boddum – Ydby 
Menighedsråd koncert med Arild Kvartet-
ten.
Arild Kvartet ten er et af Dan marks for-
nemste kammerensembler, som spiller alle 
Beethovens strygekvartetter i Doverodde 
Købmandsgård  som markering af og vel-
komst til Statens Museum for Kunst i Thy.
Koncerterne i Doverodde finder alle sted på 
søndage kl. 14, og kvartetterne fordeles på 
6 koncerter over 3 sæsoner med 2 koncerter 
pr. sæson.
Nu kommer nr. 2, nemlig søndag, den 8. 
marts 2020 kl. 14.
og nr. 3 søndag, den 25. oktober 2020 kl. 
14.

Sponsorer:
Augustinus 
Fonden - 
Solistforeningen
Thisted 
Antikviat - 
Thisted 
Kommune
Dantryk - 
Boddum – Ydby 
Menighedsråd

fællesarrangementer
i BoDDum - YDBY - heltBorg

KVINDERNES 
INTERNATIONALE 

BEDEDAG 2020
Fredag den 6. marts kl. 19.00 afholdes 
”Kvindernes Internationale Bededag” i Hurup 
Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup. ”Kvinder-
nes Internationale Bededag” er en verdensom-
spændende bevægelse af kristne kvinder, der 
mødes en gang om året for at fejre en fælles 
bededag – og det har man gjort siden 1887.  
   Temaet i år er: ”Rejs dig, tag din båre og gå.”
    Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten 
om deres egen baggrund i Zimbabwe og om de 
præcise udfordringer, de har i deres hverdag. 
   Vi vil bede for dem og os selv, samt lytte til 
en prædiken.
   Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor 
vi lærer hinanden at kende på tværs af sogne- 
og kirkeskel.
   Kaffen er gratis. Vi synger efter Den danske 
Salmebog. Der er indsamling til projekter i ud-
landet. Kontaktperson: Vivian Egeberg tlf. 26 
21 12 84 el. 9795 1133.
   Alle kvinder uanset alder er hjertelig vel-
komne.

Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

FAMILIE-GUDSTJENESTE 
I HELTBORG KIRKE

Søndag, den 29. marts kl. 10.30. Noget at 
se på – noget at høre på - noget at smage 
på  - noget at tænke over.
Her er gudstjenesten tilrettelagt specielt, så 
der er noget for børnene.
Men alle aldre kan være med - fra det min-
dre barn til bedsteforældrene.

KORSVEJS-ANDAGT
Langfredag, den 10. april kl. 10.30 i Ydby 
Kirke.
Allerede den første generation af kristne 
ville gå de veje, som Jesus vandrede på i 
Den stille Uge frem til korset på Golgatha. 
Og standse for at bede de steder, hvor der 
var sket noget særligt. Sådan opstod i tidlig 
kristen tid den skik at vandre på Via Dolo-
rosa (Smertens Vej) i Jerusalem. 
Men da alle ikke kan rejse til Det hellige 
Land og gå Frelserens vej, kan menigheden 
skabe en korsvej i sin egen kirke. 
En indre, åndelig korsvej, som giver os 
mulighed for selv, ved at sidde på kirke-
bænken, at standse op i meditation ved de 
forskellige stationer på Kristi lidelsesvej 
og tænke over, hvad de kan betyde i vore 
egne liv. 
Lad os se det i øjnene, man bliver ikke "fri’ 

af at fortrænge det, man frygter allermest. 
En eneste dag i kirkeåret, langfredag, er 
helliget til fælles refleksion over alt det, vi 
ønsker, vi aldrig skal opleve: At blive for-
ladt, sorg, ensomhed, angst … død.
Langfredag inviterer os til at se, lytte og 
besinde os på det, vi til daglig må fortrænge. 
Stemningsmættet og rørende gudstjeneste, 
uden altergang og sædvanlig prædiken.

75-ÅRET FOR DANMARKS 
BEFRIELSE 

- Befrielsesgudstjeneste søndag, den 3. 
maj kl. 10.30 i Boddum Kirke med efter-
følgende sammenkomst i konfirmand-
stuen.
Mange sætter traditionen tro lys i vinduerne 
om aftenen den 4. maj for at fejre befrielsen 
i 1945. Vi tænder også lys til gudstjenesten 
denne søndag, hvor vi markerer 75-årsda-
gen med tanker om frihed, håb for frem-
tiden, musik og sang, der løfter sindet til 
eftertænksomhed 
og taknemmelig-
hed.
I gudstjenesten 
medvirker forfat-
teren Peder Hove, 
der er født på 
Boddum og ople-
vede besættelses-

1
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Tobias Sneh Durholm

Johannes Søe Hansen

Stine Hasbirk Brandt

Ingemar Brantelid

Arrangeret af Doverodde Købmandsgårds Venner i samarbejde med Boddum-Ydby Menighedsråd på SMK Thy

Billetbestilling: T 52176088 · @ sshboddum@gmail.com · facebook.com/doveroddevenner/
Doverodde Købmandsgård · Fjordstræde 1, 7760 Hurup 

Entré til én koncert: 120 kr.
Entré til alle 5 koncerter: 500 kr.

2. koncert  
søndag  

8. marts  2020 
kl.14

6 koncerter over 3 år

Doverodde Købmandsgård



6 7

Julie Dahlgaard Jensen, Holmgårdvej 5, 
Ydby.
Mads Borregaard Fuglsang, Ullerupvej 16, 
Ullerup.
Ebbe Krogh Grud, Sindrupvej 25, Ydby.
Oliver Færch Høj, Oddesundvej 295 B, 
Ydby.
Adam Risum Vangsgaard, Oddesundvej 
253, Ydby.
Oliver Horsdal Worm, Visbyvej 8, Bedsted.

Konfirmation i Heltborg Kirke:
Søndag, den 26. april. Kl. 10.00:
Kamilla Søgaard Henriksen, Viborggårdvej 
12, Heltborg.

Siv Forman skriver:
”GUDS NÅDE ER EN 

VINTERGÆK” 
EN SALME TIL FASTETIDEN

I 2007 udkom den første samling salmer af 
lyrikeren og salmedigteren Simon Grotrian 
(1961-2019). Hermed indledtes et unikt 
og stort salmeforfatterskab, som i efteråret 
2019 blev brat afsluttet. Mange menig-
heder har taget Grotrians nyskabende og 
lidt gådefulde salmesprog til sig. Og er 
melodien fængende, behøver man ikke stå 
af, fordi billedsproget er krævende. I salme-
bogstillægget ”100 salmer” fra 2016 indgår 
syv Grotriansalmer foruden ”Guds nåde er 
en vintergæk”. Et andet tillæg, udgivet af 
Bibelselskabet i 2017, ”Kirkesangbogen”, 
har seks  nye salmer af Simon Grotrian med.
”Guds nåde er en vintergæk” har fire vers, 
og hvert vers begynder på samme måde, 
Guds efterfulgt af nåde, rige, øje, kærlig-
hed. Nogle motiver får man straks øje på:  
Fastetid, bøn, sorg, dåb, håb, Jesus, men 
billederne er ikke de velkendte. Læs salmen 
en ekstra gang og mærk, hvordan sorg og 
smerte men også latter og kærlighed er 
nærværende, følelser som Grotrian mente 
skulle have plads i en kirke med højt til lof-

tet. Måske er det derfor konfirmander godt 
kan lide at synge hans salmer,  f.eks. dåbs-
salmen ”Velsign mit barn, du kære Gud”.
Melodien til ”Guds nåde...” kan høres på 
100 salmer YouTube. I 2016 kom et udvalg 
af Grotrians salmer med titlen ”Guds nåde 
er en tordensol”. Og kort inden salmedig-
terens død i 2019 udkom  samtalebogen 
”Birken og kirken” under medvirken af 
sognepræst Bo Bergholt Grymer.

https://www.youtube.com/
watch?v=TnDqZL9-QhA     (red.)

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.

Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
blir kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere. 

tiden og befrielsen som 
barn.
Efter gudstjenesten er 
enhver velkommen i 
præstegårdens konfir-
mandstue til en let fro-
kostanretning, hvorefter 
Peder Hove vil fortælle 

om besættelsestiden både lokalt og i større 
sammenhæng.
Peder Hoves liv har været fuld af eventyr-
lyst og fortællelyst. Eventyrlysten førte ham 
ind i en tilværelse som jagerpilot, der gav 
ham erfaringer og oplevelser ude i verden, 
som han siden har udnyttet i sit omfangsrige 
forfatterskab, ofte med fokus på besættel-
sestiden.
Velkommen til en stemningsfuld gudstje-
neste og en god, levende og humoristisk 
fortæller.

KIRKEVANDRING 
I HARRING 

onsdag, d. 17. juni 2020 kl. 19.00. Vi 
begynder i Harring Kirke, hvor der bliver 
fortalt om kirken – og lejlighed til at se 
kirkegården.
Vi kører forbi den  gamle præstegård Ros-
holm og den gamle hovedgård Øland på vej 
til Det gamle Missionshus TABOR på Hør-
stedvej. Her nyder vi kaffen og får fortalt 
om TABOR, som nu er Museum for Indre 
Missions historie. Udstillingen, som besty-
res af Museum Thy, åbner først i uge 27, 
men selv uden udstillingsgenstande fra det 
meste af Thy er der en speciel atmosfære 
i Det gamle Missionshus, der står, som da 
det lukkede for 11 år siden. Det vil minde 
mange om deres barndoms Søndagsskole. 
– Her bliver der også en afsluttende andagt. 

Distriktsforeningen Sydthy

SOMMERMØDE I 
PRÆSTEGÅRDEN

Tirsdag den 9. juni kl. 14.00 – 16.30 er 
alle velkomne til en hyggelig eftermiddag i 
præstegården. 
Vi får lejlighed til at snakke, synge og 
drikke kaffe sammen. 
Sognepræsten vil deltage, og Jørgen Asboe 
vil lede sangen og spille på klaver.
Der kan bestilles gratis kørsel til sommer-
mødet hos Poul Svendsen på tlf. 97956175 
senest mandag formiddag.

KIRKEHØJSKOLEN
SYDTHY PROVSTI

Der henvises til Sydthy Provstis hjemme-
side:

www.sydthyprovsti.dk

BABYSALMESANG
Se Sydthy Provstis hjemmeside:

www.sydthyprovsti.dk

KONFIRMATIONER
Konfirmation i Boddum Kirke: 
Søndag, den 19. april. Kl. 9.30:
Anne Katrine Madsen, Dovervej 6, Dover.
Maja Vie Krabbe Riis, Boddum Bisgårdvej 
1, Boddum.

Konfirmation i Ydby Kirke:
Søndag, den 19. april kl. 11.00:
Anna Hertz Bjerregaard, Brendgårdvej 55, 
Ydby.
Melanie Smedegaard Dahlgaard, Ydbyvej 
125, Ydby.
Anne Iversen, Ydbyvej 222, Ydby.
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kfum-spejDerne
af jane Vie Christensen

KFUM-spejderne har som altid fuld fart på aktiviteterne.
Ud over aktiviteterne for børn og unge er vi så heldige at have en gruppe voksne omkring 
gruppen, der arbejder benhårdt på at give spejderne de bedst mulige rammer. Her i vinter er 
de igang med at montere et nyt køkken i spejderhuset. Det gamle er efter 30 års spejderar-
rangementer slidt ned, så vi glæder os meget til det nye er på plads.

På det første møde efter nytår fik tropsspejderne udfordringen at bage kransekage på bål. De 
løste opgaven i fin stil og fik bagt kransekage til alle i troppen og juniortroppen. Samtidigt 
bagte juniorspejderne boller og lavede varm kakao.

Et af de nye tiltag i gruppen er, at vi er blevet en del af hele Danmarks Familieklub, som er 
et samarbejde mellem KFUM-spejderne, FDF og KFUMs sociale arbejde.
Familieklubben har også været i køkkenet for at lave havregrynskugler og andre lækkerier, 
der kan nydes efter en god omgang billedlotteri.

kirkelige hanDlinger
Døbte:
Heltborg Kirke:
Clara Caroline Rose Heiberg Agvald

Begravede:
Boddum Kirke:
Jørn Andresen
Kirsten A. Hansen

Ydby Kirke:
Janus Øland
Jens Larsen Mark
Bent Ove Pedersen

morgensang
i DoVeroDDe

1. 15. og 29. juli kl. 9.30.
 

Nærmere information vil tilgå i næste ud-
gave af kirkebladet.

menigheDsrÅDsValg 2020 
Danmarks ca. 1.700 menighedsråd skal have nye medlemmer i efteråret 2020.

STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET I BODDUM – YDBY - HELTBORG

Sæt derfor kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020.

BODDUM - YDBY menighedsråd
Kom til orienteringsmøde 12. maj kl. 19 i konfirmandstuen og hør mere om 

menighedsrådets vigtige arbejde.

HELTBORG menighedsråd
Kom til orienteringsmøde 12. maj kl. 19 i Heltborg Forsamlingshus og hør mere om 

menighedsrådets vigtige arbejde.

Den 15. september er der valgforsamling (opstillingsmøde).

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
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korshærskreDsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
Den 18.: Møde hos Bente Egeberg, 

Toftumvej 10, Heltborg.

April
Den 22.: Møde hos Grethe Hansen, Østre 

Alle 33, Hurup.

Maj
Den 13.: Møde hos Ingrid Dorf Peder-

sen, Degnebakken 5, Hurup.

PROGRAM
Indre Missions Samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

menigheDsrÅDsmøDer
Kommende menighedsrådsmøder:
Boddum - Ydby: 17. marts kl. 19.00 i 
kon firmandstuen.

Heltborg: 4. marts kl. 19.00 på Siager-
vej 2E.
28. april kl. 19.00 på Oddesundvej 215.
27. maj kl. 19.00 på Landevejen 43.

Fællesmøde i konfirmandstuen:
Tirsdag, den 10. marts kl. 19.

personalenYt
Vi byder velkommen til Torben Vang, 
Heltborg, som pr. 1. marts er ansat som 
gravermedhjælper ved Boddum Kirke.
Han kan træffes på tlf. nr. 2463 6218.

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: Torben Vang, 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: torsdag den 16. april
borre-dahl@post.tele.dk

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

inDsamlinger
I Heltborg Kirke:

Indsamlet siden sidst: 
KFUM´s Soldatermission kr. 400,-
Kirkens Korshær  kr. 300,-
Børnesagens Fællesfond kr. 350,-
Bibelselskabet  kr. 445,-

Kommende indsamlinger i Heltborg Kirke:
Den 22. marts: Folkekirkens Nødhjælp 
Den 13. april: KFUM & K i Danmark
Den 10. maj: DSUK (Danmarks Sømands- og 
Udlandskirker).

minikonfirmanD-
unDerVisningen

forÅr 2020
Minikonfirmandundervisningen vil for 
børn, der går i skolernes 3. klasse her 
i pastoratet, finde sted i maj og juni 
måned.
Informationsmateriale vil blive udsendt. 

Menighedsrådet

angÅenDe 
præsteemBeDet

I en skrivelse fra biskop Henning Toft 
Bro lyder det, som følger: 
Genopslag af stillingen som sogne-
præst (kbf) i Boddum-Ydby-Heltborg 
pastorat i Sydthy provsti i Aalborg 
Stift.
Det meddeles herved, at det ikke har 
været muligt for menighedsrådene at 
indstille en ansøger til ovennævnte stil-
ling. 
Stillingen vil derfor blive genopslået i 
2020. 
Menighedsrådene er meget taknemme-
lige for, at Knud Bunde Nielsen har 
indvilliget i indtil videre at fortsætte som 
konstitueret sognepræst ved Boddum - 
Ydby - Heltborg Kirker.

Marts
3.-5.: Vi slutter op om missionsugen i 

Hurup. (Se dagspressen).
10.: Kredsgeneralforsamling i Agger Mis-

sionshus kl. l9.30.
19.: Bibelkursus i Vestervig Missionshus 

kl. 19.30 v/seniormedarbejder Per Weber, 
Hinnerup.

26.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
31.: Samfundsstævne i Agger Missionshus. 

(Nærmere program).

April
1.: Soldatervennernes forårsstævne med 

generalforsamling i Vestervig Missions- 
hus kl. 19.30 ved Ruth Brik Christensen, 
Kølkær.

16.: Møde i missionshuset ved pastor Erik 
Bennetzen. Vestervig.

23.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Graven- 
højvej 26, Boddum.

30.: Møde i missionshuset. Taler er Niels  
Aage Kristensen, Mors.

Maj
6.: Kredsmøde i Hurup Missionshus kl. 

19.30. Taler: Sognepræst Carsten Riis 
Jensen, Møborg.

13.: ”Tabor Møde” i Harring Missions-
hus kl. 19.30. Medvirkende: Sognepræst 
Knud Bunde Nielsen, Thisted, og provst 
emeritus Jens F. Munksgaard, Boddum.

28.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Alle, 
Hurup.
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Modtager:

guDstjenester
MARTS
1. marts 1. s. i fasten
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 10.30
8. marts 2. s. i fasten 
Boddum kl. 10.30
15. marts 3. s. i fasten
Ydby kl. 10.30 
22. marts Midfaste
Heltborg kl. 10.30 LR
Inds.: Folkekirkens Nødhjælp
29. marts Mariæ Bebudelsesdag
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30 Familiegudstjeneste

APRIL
5. april Palmesøndag
Ydby kl. 10.30
9. april Skærtorsdag
Boddum kl. 10.30
10. april Langfredag
Ydby kl. 10.30
12. april påskedag
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30
Inds.: KFUM & K i Danmark

13. april 2. påskedag
Heltborg kl. 9.00 LR
19. april  1. s. e. påske
Boddum kl. 9.30  Konfirmation
Ydby kl.11.00 Konfirmation

26. april 2. s. e. påske
Heltborg kl. 10.00 Konfirmation

MAJ
3. maj 3. s. e. påske
Boddum kl. 10.30 Befrielsesgudstjeneste
8. maj Bededag
Ydby kl. 10.30
10. maj 4. s. e. påske
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30 
Inds.: Danmarks Sømands- og udlandskirker
17. maj 5. s. e. påske
Ydby kl. 10.30
21. maj Kristi Himmelfartsdag
Heltborg kl. 10.30
24. maj  6. s. e. påske
Ydby kl. 9.00 CN
31. maj pinsedag
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

JUNI
1. juni 2. pinsedag
Gudstjeneste på Ashøje kl. 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. 


