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VED
VINDUET
Foråret er her med fuld musik. Hverdagen
er her og er ikke her. Sommeren kan ikke
rigtig planlægges.
Mange af os er måske ved at vænne os til
en stærkere følelse af sårbarhed, uvished,
mangel på kontrol, end vi tidligere har haft,
mens nogen af os har været vant til det
længe før Corona.
Når pindsvinet møder fare, ruller det sig
sammen til en kugle og venter tålmodigt
på, at krisen går over. På samme måde har
mange siddet sammenrullet i deres hjem og
ventet på bedre tider. Undtagelser findes,
selvfølgelig. Flere i sundhedsvæsenet og
ældreplejen må nok også være løver i
tiden fremover, og mange slås for at holde
liv i deres små butikker, restauranter og
arbejdspladser.
Men de fleste af os bidrager faktisk
allerbedst, hvis vi tålmodigt går i hi i mere
eller mindre grad. Tålmodighed er derfor
blevet Corona-tidens vigtigste egenskab.
Hvis du skal udøve tålmodighed, så må
du øve på det. Det har vi ikke gjort i vor
kultur. Hvis du ventede på et tog eller en
bus før i tiden, sad du fast i et tomrum i
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tiden. Da måtte du forholde dig til dig selv
og være sammen med dig selv. I dag kan vi
tage mobiltelefonen op af lommen, og så er
vi straks inde i det sociale rum.
Kedsomheden kan utvivlsomt sætte tålmodigheden med karantænetiltag, ja ligefrem livsmodet, på prøve.

I coronatider: Livsmod-Hvorfra?

Batteriet til mobiltelefonen kan let
oplades ved stikkontakten. Hvorfra kommer
energien til at tage sig af dig selv, så du kan
overleve hverdagen uden udmattelse? Hvor
er der en pålidelig lade-station for sind og
ånd!
Der er flere kilder, der giver styrke.
Der er naturen, der er venskab, for
tro

ligheden mellem to. At være god over for
andre og selv hjælpende i nøden, at vide sig
parat til at rykke ud – det styrker: At lade
”Survival of the friendliest” gælde som det
fremtidige magiske ord. Og trøst fra bøger,
sang og musik. Men allerbedst: Et vindue
over køkkenbænken!
En ældre, isoleret og deprimeret dame
gik til lægen. Til sidst sagde lægen. ”Næste
samtale må være hjemme hos dig”. Lægen
kom til aftalt tid, og efter en kort stund
sagde han: ”Du trænger ikke til en læge,
men til en tømrer. Du skal have et vindue
sat i over dit køkkenbord. Rummet er alt for
mørkt og mangler udsyn”.
Kort tid efter kom en tømrer og satte et
vindue ind i væggen.
I den tid som fulgte, så den gamle dame
ud på sit nærmiljø, børn på vej til skole, hun
kunne hver morgen ønske dagen velkommen. Undertiden var der nogle, der vinkede til hende. Depressionen blev reduceret.
Livet lysnede.
Lykkelig er den, som har et vindue at
sidde ved og måske et fuglebræt udenfor.
Tidsnok får vi et rum uden vinduer.
At lytte til Jesus Kristus er at få et vindue
over køkkenbordet Et vindue mod det, som
ligger forude. Tiden fremover bliver hård,
men vi kan hjælpe hverandre til at udholde
uvisheden. For vi er på en måde også lidt
løver alle sammen, selv om vi er pindsvin.
For at være tålmodig er måske et slags mod
– mod til at tåle.
Mange troende mennesker klarer at hvile i
en tro på, at en almægtig Gud har en mening
med alt, som sker. Hvis vi ikke ser meningen her og nu, vil vi se den engang. Jeg
klarer ikke at hvile i en sådan tro. Lidelsen
og uretten er så massiv. Men jeg tror - og
har erfaret, både i eget og andres liv - at
hvis ikke Gud har en mening MED alt, her
og nu, så kan Gud skabe mening I alt. Små
glimt af mening, som giver energi til visheden om, at jeg er deltager i en vidunderlig
skabelse. Der lader mig tro og håbe, at Gud

allerede er i færd med at vække tanker hos
en klog person, et team, for at dræbe virussen. Akkurat som det var tilfældet dengang,
da Noah fik ideen om arken som redningsflåde.
Lad ikke verden blive som før
Alle siger, de glæder sig til, at tingene bliver
som før igen. Jeg er ikke enig.
Jeg drømmer selvsagt om almindelige
hverdage med kys og kram, om søndage
med gudstjenester i kirkerne igen. Men det
er ikke tiden til trøstigt at gå i det samme
spor som før.
Tværtimod er det tiden til at tænke over,
hvordan vi lever.
Mange kræver dyremarkederne i Kina
lukket. Det er sikkert klogt. Men ved at
fæste blikket på denne ene risiko glemmer
vi, at vi med hele vor livsførelse truer netop
vor egen livsførelse.
Coronakrisen kan derfor være stedet for
sand menneskelig udvikling, ændring og
fornyelse. Med smertens realistiske klarsyn
og fornyede indsyn i, hvad der er vigtigt i
livet, og ved at kende Jesus Kristus som den
opstandne, kan vi nå til denne livgivende
erkendelse:
Ikke se og dog tro
Ikke kunne hjælpe og dog ikke resignere
Ikke høre og dog ane
Ikke stole på og dog vove
Med fare for skuffelse dog elske
Med fare for at dø dog leve
Med fare for tab dog give
Skænk os et græsstrås tålmodighed
Utallige gange trådt ned
retter det sig dog altid op igen.
Giv ikke op.
Med venlig hilsen,
Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Dette kirkeblad er en mindre udgave, men vi vil opfordre til at følge med på hjemmesiden:
www.boddumydbyheltborgkirker.dk - samt læse dagspressen: Thylands Avis.
Når kirkerne bliver åbnet igen, vil gudstjenestelisten komme på hjemmesiden og
i Thylands Avis. Klip gerne oversigten ud!

KONFIRMATIONERNE
er udsat til august måned. De er planlagt til at
være i
Ydby den 15. august kl. 10.30
Boddum den 16. august kl. 10.30
Heltborg den 30. august kl. 10.00

merferien om tidspunkt, men hver enkelt
minikonfirmand vil også modtage en personlig indbydelse, når den tid kommer.

KONFIRMANDER 2020/2021
Alle kommende konfirmander vil efter sommerferien få informationer og invitationer
til konfirmandforberedelse.

AFLYSNINGER
I disse Coronatider ser menighedsrådene i
Boddum - Ydby - Heltborg sig nødsaget til at
foretage en række aflysninger.
Det være sig:
Sommermødet i præstegården tirsdag, den 9.
juni kl. 14.00

VI HÅBER AT KUNNE
GENNEMFØRE
Morgensang i Doverodde
1. 15. og 29. juli kl. 9.30

Kirkevandringen i Harring onsdag, den 17.
juni kl. 19.00
Sogneudflugten, som plejer at finde sted i
august måned. (Se notits)

MINIKONFIRMANDER
Vi beklager mange gange over for dette års
minikonfirmander, at der aldrig blev oprettet et hold pga. flere forskellige omstændigheder. Derfor vil vi gerne invitere jer
til minikonfirmandundervisning i det nye
skoleår sammen med de kommende minikonfirmander – så I bliver altså ikke snydt.
Hold øje med vores hjemmeside efter som4

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.

Et samarbejde mellem Boddum, Ydby og Heltborg menigheds
Doverodde Købmandsgårds Venner og SMK+THY.

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 Fadervor,
velsignelse og en sang.
Medbring selv kaffe og brød – eller køb det
i Købmandsgårdens Café.
SMK+THY lukker op kl. 10.00

Personalenyt

HELTBORG KIRKE
Afsked med Kristian Vilsgaard

SOGNEUDFLUGT 2020
Som situationen er i Danmark i øjeblikket,
er det besluttet ikke at gennemføre en sogneudflugt i sommeren 2020.
Hvis tingene - mod forventning - er normaliseret i sensommeren, kan der med kort
varsel laves en udflugt.
Vi ses forhåbentligt igen til sogneudflugt i
2021.
Menighedsrådene

Angående

præsteembedet
Ny præst i pastoratet

Vi kan i begyndelsen af maj, hvor kirkebladet er ved at gå i trykken oplyse, at vi
har ansat Maja Cilleborg som vores nye
præst fra den 1. juni 2020.
Hun er nyuddannet præst fra december
2019 og er 45 år gammel.
Der er planlagt ordination torsdag, den
28. maj, men under hvilke omstændigheder ved vi endnu ikke. Ligesom indsættelse og velkomst vil blive bekendtgjort
senere.
Maja vil i næste kirkeblad få mulighed
for at præsentere sig selv.
Menighedsrådene

For snart 13 år siden, den 1/7 2007, ansatte
vi Kristian Vilsgaard som afløser for vores
graver ved Heltborg Kirke.
Vi vil gerne takke dig for det gode samarbejde gennem årene. Der skal lyde en
særlig tak for den hjælp, du også har ydet
ved at servicere vore ”gamle” maskiner på
kirkegården.
Når vi får lidt mere almindelige tider i
Danmark, vil vi i forbindelse med en gudstjeneste invitere dig og Ellen til en gang
kirkekaffe sammen med menigheden.
Tak for din hjælp.
Torben Vang er ansat som ny afløser. Han
kan godt få arbejdet til at passe sammen
med, at han passer Boddum Kirke sammen
med Jens.
Heltborg Menighedsråd

GRAVERMEDHJÆLPER
Torben Vang, Heltborg, som pr. 1. marts
blev ansat som gravermedhjælper ved
Boddum Kirke er pr. 1. maj også blevet
ansat som gravermedhjælper ved Heltborg
Kirke.
Han kan træffes på tlf. nr. 2463 6218.
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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

Vi har sammensat et program og
vil efterhånden se, hvor meget der
kan gennemføres.
Juni
11.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Gravenhøjvej 26, Boddum.
16.: Udflugt – program følger.
18.-22.: Teltmøder i Vildsund – program.
25.: Sangaften v/Åse og Hans Korsgård,
Vang.
Juli
17.- 24.: Bibelcamping i Hurup, program.
August
12.: Kredsmøde i Koldby Kirkecenter kl.
19.30.
Taler er pastor emeritus Frede Møller,
Ans.
20.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
27.: Møde i missionshuset v/pastor Erik
Bennetzen, Vestervig.

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

August
Hvis det skønnes forsvarligt, samles vi
hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, den
26. aug. 2020.
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SOGNEPRÆSTEN
Sognepræst Maja Cilleborg
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 9795 9009
Mail: maci@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
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2463 6218
REDAKTION:
Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen,
Vivian Egeberg, Hanne Borre Andersen, (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: tirsdag den 21. juli
borre-dahl@post.tele.dk
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk

Valg af nye menighedsråd i 2020
Et lovforslag omkring menighedsrådsvalg
blev besluttet i 2018. Dette træder i kraft i
2020, hvor der skal vælges nye menighedsråd
over hele landet.
Menighedsrådene i Boddum-Ydby-Heltborg
er i gang med at forberede valget. Valgbestyrelserne skal på kursus, så vi lærer mere om
den nye måde, valget fremover skal foregå på.
Offentligt orienteringsmøde
D. 9/6 bliver alle i sognene indbudt til orienteringsmøder. Menighedsrådene redegør for
deres arbejde i det forløbne år og fortæller om,
hvad man er i gang med. De forskellige udvalg
fortæller om deres arbejde m.v.
På møderne bliver der redegjort for det kommende valg og muligheden for at få udskrevet
et afstemningsvalg.
Perioden imellem de to mødeaftener
I sognene skal der gøres et godt arbejde for at
finde kandidater, der vil opstille til valget. Der
skal tænkes i, om der er kandidater til alle poster i menighedsrådet og det skal sikres, at der
er et bredt bagland, der bliver repræsenteret.

didater får mulighed for at præsentere sig, og
gøre rede for, hvad man ønsker at arbejde for i
menighedsrådet.
Der bliver givet mulighed for debat, bl.a. for at
få kendskab til ønsker omkring menighedsrådenes arbejde i den kommende periode.
Denne aften gennemføres et hemmeligt, skriftligt valg blandt alle stemmeberettigede fremmødte, og det offentliggøres derefter hvem der
blev valgt.
Når man kender rådets sammensætning, vælges suppleanter.
Mulighed for afstemningsvalg
Hvis der er en gruppe i sognet, der ikke mener,
at sammensætningen af menighedsrådet er efter ønske, er der mulighed for at aflevere en
kandidatliste med underskrifter senest 4 uger
efter valgforsamlingen. Dette udløser et valg,
der skal afholdes d. 17. november. Her kan
man stemme på personer på de indleverede
kandidatlister og de personer, der blev valgt
d. 15/9.

Tiltrædelse
Det nye menighedsråd skal derefter konstituValg af nye menighedsråd i 2020
Valgforsamling
ere sig og den første arbejdsdag er 1. søndag i
Et lovforslag omkring menighedsrådsvalg blev besluttet i 2018. Dette træder i kraft i 2020,
D. 15/9 indbydes alle til athvorvælge
de nye
kommen2020
der skal vælges
menighedsråd over heleadvent
landet.
Menighedsrådene i Boddum-Ydby-Heltborg er i gang med at forberede valget.
de menighedsråd.
Valgbestyrelserne skal på kursus, så vi lærer mere om den nye måde, valget fremover skal
foregå på. som kandidat,
Mulighed for at læse mere om valget på:
Personer, der ønsker at opstille
https://menighedsrådsvalg.dk/
meddeler dette på valgforsamlingen. Alle kan-

Offentligt orienteringsmøde.
D. 9/6 bliver alle i sognene indbudt til orienteringsmøder. Menighedsrådene redegør for deres
arbejde i det forløbne år og fortæller om, hvad man er i gang med. De forskellige udvalg
fortæller om deres arbejde m.v.

På møderne bliver der redegjort for det kommende valg og muligheden for at få udskrevet et
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Modtager:

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 9. juni og 15. september 2020.
BODDUM – YDBY MENIGHEDSRÅD
Kom til orienteringsmøde 13. august kl. 19 i konfirmandstuen og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde.
HELTBORG MENIGHEDSRÅD
Kom til orienteringsmøde 11. august kl. 19 i Heltborg Forsamlingshus og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde.
Den 15. september er der valgforsamling (opstillingsmøde).

8

