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Tak for den varme velkomst
At foråret i år ikke forløb helt som vanligt,
er næppe gået nogens næse forbi. Da landet
lukkede ned tilbage i marts måned, sad jeg
med en invitation til prøveprædiken her i
pastoratet, som pludselig blev udskudt på
ubestemt tid. Og så måtte jeg ellers – ligesom alle andre – væbne mig med tålmodighed.
Men da jeg endelig fik mulighed for at
holde prøveprædiken – som blev optaget
på video, da vi ikke måtte holde gudstjeneste i kirken og komme til samtale med
menighedsrådene – på en videoforbindelse,
hvor jeg sad på provstikontoret i Hurup og
menighedsrådene i to forskellige lokaler i
præstegården – gik det ellers hurtigt. Flytning, bispeeksamen og ordination – alt sammen inden for en måned. Og med indsættelsesgudstjenesten 2. pinsedag, som blev
afholdt i Vestervig Kirke, for at flest muligt
kunne være med, trådte jeg ind i en for mig
ny verden som sognepræst i Boddum, Ydby
og Heltborg sogne.
Dette er min første præstestilling – og jeg
kunne næppe være landet et skønnere sted
eller blandt mere imødekommende mennesker. Hans og jeg flyttede ind i præstegården i slutningen af maj, og vi er blevet taget
rigtig godt imod her i sognene, og nu her –
efter knap to-en-halv måned i Thy – kan jeg
stadig ikke dreje hovedet uden at begejstres
over, hvor utrolig fantastisk her er. Tænk at
have fjorden, skoven, oldtidshøjene, Nationalparken og Vesterhavet inden for så kort
afstand fra sin bopæl. Tænk at få lov at
holde gudstjenester i så smukke kirker og
sammen med så imødekommende mennesker. Tænk at bo blandt så imødekommende
mennesker – og tænk en tålmodighed, I
udviser, når jeg ikke helt fanger det, I siger,
fordi det nu engang tager den tid, det tager,
at vænne ørerne til at afkode thybomål.
Præst har jeg ikke været i tvivl om, at jeg
2

skulle være, når tiden var til det, men inden
jeg nåede hertil, har jeg bl.a. arbejdet med
projektudvikling inden for udsatteområdet i
organisationsverdenen og med frivillighed i
og uden for folkekirken.
Langt det meste af det, jeg har beskæftiget
mig med, handler om udvikling og understøttelse af rummelige fællesskaber – fællesskaber, der rækker ud over sig selv og
også giver plads til mennesker, der falder
uden for normen.
Det er ikke en nem opgave at opbygge
sådanne fællesskaber, men det er en nødvendig opgave. Om noget blev vi alle her i
foråret meget bevidste om, hvor stor betydning fællesskabet har for os, og hvor ødelæggende følelsen af ensomhed er – også
selvom det, som det for mange af os var,
kun er for en begrænset periode. Jeg håber,
at vi alle med den oplevelse i baghovedet
vil være mere opmærksomme på de mennesker, for hvem følelsen af isolation og
ensomhed er hverdag.
Mit fokus på fællesskaber er rodfæstet i
troen på, at vi alle er skabt af den samme
Gud, at vi alle er rummede af den samme
kærlighed, og at vi er forpligtede på hinanden. Også selvom vi stikker i alle mulige
forskellige retninger og måske ikke umiddelbart føler, at vi har så meget til fælles
med dem, der ikke lige ligner os selv. Skabtheden binder os sammen.
Jeg glæder mig til at indgå i nye fællesskaber her i sognene – på tværs af sognegrænser, på tværs af alder og på tværs af
baggrunde. Jeg glæder mig til at lære jer
alle bedre at kende, og ikke mindst glæder
jeg mig til at virke som præst her i Boddum,
Ydby og Heltborg sogne.
Maja Cilleborg

Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

GODDAG - FARVEL RECEPTION
for Sognepræst Maja Cilleborg
og Pastor emeritus Knud Bunde Nielsen
Der afholdes reception søndag, den 13. september kl. 12
i Boddum – Ydby Skytte- og Fritidscenter, Ydbyvej 193c
Vi vil byde velkommen til Maja som ny sognepræst og sige tak til Knud for prisværdig varetagelse af embedet i overgangsperioden.
Der serveres en let anretning, hvorfor tilmelding er nødvendig.
Tilmelding senest torsdag, den 3. september
til Mette Olesen tlf.nr. 2465 7118 – mailadresse: boddum@mail.tele.dk
til Margit Vang tlf.nr. 2267 5964 – mailadresse: mhjvang@gmail.com
Menighedsrådene i Boddum – Ydby – Heltborg

EN TAK TIL KNUD BUNDE NIELSEN
I 2016 fik vi i pastoratet behov for en vikar for sognepræsten, og her kom Knud os til hjælp.
Ja, vi regnede med, at det blot var nogle måneder, det drejede sig om. Gang på gang blev
dette vikariat dog forlænget, og det endte med, at det først var med udgangen af maj måned
dette år, han kunne få lov at holde som vikarierende sognepræst i vore 3 kirker. Det har
ikke ligefrem været de bedste arbejdsvilkår, men Knud er ikke en mand, der beklager sig.
Han har taget situationen med oprejst pande i bevidsthed om, at det ikke skulle gå ud over
sognebørnene.
Knud har gjort en virkelig stor indsats hos os og meget mere, end man kunne forvente. Vi
er mange, der gerne vil rette Knud en stor tak for hans indsats, men fra pastoratets menighedsråd skal der i særdeleshed gives en stor, varm og hjertelig tak. Vi er utrolig glade ved
den medleven og det engagement, Knud udviste her i vores 3 sogne, og vi ved, at han vil
blive savnet mange steder. Han er en meget samvittighedsfuld mand, der drager omsorg for
alt og alle omkring sig.
Også en stor tak til Knuds kone Birgit og de 2 sønner, for at vi måtte ”låne” Knud i så lang
tid. Nu vil vi ønske Knud et velsignet otium og håber på, at der vil blive tid og fred til at
nyde uden at skulle yde.
Menighedsrådene i Boddum – Ydby – Heltborg
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SOGNEAFTEN

I HELTBORG FORSAMLINGSHUS
onsdag, den 21. oktober kl. 19.30
En af Sydthys sangglade familier vil denne
aften tage os med på en musikalsk rejse
til et usædvanligt og spændende univers.
Kirsti, Sune og Ejgil Enevoldsen er aktive
med bl.a. teater, korsang og kirkemusik.
Om dette og om aftenens program fortæller
de selv her:
Vølsungerne er et musikalsk projekt, der
består af een Voldsen og hans
to unger:
Ejgil: Kirkesanger, (pensioneret?) overlærer, tværing, amatørinstruktør, filmstatist
og forhenværende angriber på Svankjær
Boldklubs oldboyshold.
Sune: Datamat, organismestuderende,
antikvar, hyggepianist, halvstuderet røver,
livskunstner samt akkompagnement.
Kirsti: Marskandiser, brodeuse, bondetøs, huepijnskåel, kammerkorist, rivejern,
pædagog, sjakbajs og mormand.

relsen. Der vil være mulighed for selv at
deltage, for selvom for mange kokke ikke
er af det gode, forholder det sig heldigvis
modsat, når man taler fællessang.
Der vil være retter fra eksotiske egne og
svundne tider og elementer,
der har været godt plantet i den jyske muld.
Men, hvis I vil være sikre på at blive mætte,
må I hellere spise hjemmefra.
Alle er velkomne til en hyggelig aften.

ARILD KVARTETTEN
giver koncert i Doverodde Købmandsgård,
hvis forholdene omkring Corona tillader det
og evt. med restriktioner ift. antal.
Doverodde Købmandsgårds Venner arrangerer i samarbejde med Boddum - Ydby
Menighedsråd koncert med Arild Kvartetten.
Arild Kvartetten er et af Danmarks fornemste kammerensembler, som spiller alle
Beethovens strygekvartetter i Doverodde
Købmandsgård som markering af og velkomst 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. 3, nemlig
Søndag, den 25. oktober 2020 kl. 14
Sponsorer:
Augustinus Fonden
Solistforeningen
Thisted Antikviat
Thisted Kommune
Dantryk
Boddum - Ydby Menighedsråd

Vi serverer en musikalsk skipperlabskovs,
serveret med en smule af det tynde øl, men
også mere vægtige indslag med kød på, og
måske endda lidt ekstra krydderi til tilvæ-

(Se dagspressen).
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Søndag, den 8. november

MUSIKGUDSTJENESTE
KL. 19 I YDBY KIRKE

Under medvirken af personalet
ved kirkerne i Boddum – Ydby
– Heltborg.
Der vil være oplæsning,
bibeltekster, fortælling, musik
og sang.
Nærmere oplysninger om aftengudstjenesten vil fremkomme
på sognenes hjemmeside og i
Thylands Avis.
Menighedsrådene byder på en kop kaffe
m.m. i våbenhuset.

ADVENTSHYGGE

i gymnastiksalen i Boddumhus
Doveroddevej 32
Tirsdag, den 24. november kl. 19 er der
adventshygge i gymnastiksalen på Boddum
Skole med gløgg og æbleskiver.
Maja Cilleborgs mand, Hans T. Holm, vil
være aftenens taler:
”Hans Banjo”, Illorsuit 3961 Uummannaq. En fortælling om et liv med Grønland
som fællesnævner - og hvor banjoen er med
stort set hele vejen.
Der vil ligeledes blive sunget julesange og
-salmer.
Arrangeres i samarbejde med Boddum
Beboerforening.

ADVENTSGUDSTJENESTE

i Heltborg Kirke
torsdag, den 10. december kl. 19.30
Hurup Kirkekor kommer og synger for og
med os.
Herefter er der kaffe og samvær i forsamlingshuset.
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CORONATIDER
I VORE KIRKER
I februar havde ingen af os forestillet
os, at vi stod over for en tid, hvor Danmark sammen med mange andre lande
var nødsaget til at lukke ned på grund af
virus. Også kirkerne fik at føle, hvordan
der er, når der indføres restriktioner
for, hvor mange vi må være sammen,
og hvordan vi hele tiden skal forholde
os til andre mennesker for at undgå
smitte. Det er pludselig blevet forbudt
at hilse på almindelig høflig vis ved at
give hånd eller give et medmenneske
et kram. Vi har aldrig tidligere været
udsat for at have begrænsning på antal
kirkegængere, en situation som er urimelig over for kirkegængerne og meget
ubehagelig for vores personale. Antal
pladser afhænger af, om man kommer
som familie, der må sidde sammen,
eller som enkeltpersoner, der skal sidde
hver for sig. Vores personale følger de
anvisninger, som kirkeministeriet har
udmeldt til stifterne, som igen omsætter dem til konkrete tiltag i vore kirker.
Vores personale gør alt for, at vi kan
passe på hinanden, og vi beder om, at
kirkegængerne vil have forståelse for
de anvisninger, der bliver givet. Vi
håber alle, at vi går en tid i møde, hvor
der kan løses op for restriktionerne.
Heltborg, Boddum og Ydby
menighedsråd
Lis Skammelsen
Ingrid Jespersen

Dele af Kirkehøjs
efterårsprogram
u
Pga. usikkerhed i forhold til afvikling af Kirkehøjskole-aftnerne
Corona-forsvarligt, udskyDele af Kirkehøjskolens efterårsprogram udskydes

des efterårsprogrammet på ubestemt tid.
UNDTAGET er dog foredraget med Per Stig Møller:

Per Stig Møller: Munk og mere Munk
Torsdag, d. 1. oktober kl. 19.00 i Vestervig - Agger Hallen

Per Stig Møller er politiker og litterat, dr. phil, folketingsmedlem fra 1984 til 2015, hvor han repræsenterede Det konservative Folkeparti, miljøminister fra 1990 til 1993, udenrigsminister fra 2001 til 2010 og kultur- og kirkeminister
2011, radiomedarbejder ved Danmarks Radio, og han har desuden
været ansat vedi univerPga. usikkerthed
forhold til afvi
siteterne i København og Paris. Per Stig Møller er forfatter til Corona-forsvarligt,
en lang række værker. udskydes efte
Han fortæller i sit foredrag om digteren, præsten og urostifteren
Kaj Munks grundholdninUNDTAGET
er dog foredraget me
ger, der forklarer både hans dramatik og hans virke under besættelsen.

Per Stig Møller: M

Denne aften er i samarbejde med Sydthy Distriktforening. - (Se annonce i dagspressen).

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
2020/2021
Konfirmandundervisningen i hele provstiet
begynder i efteråret. Der forventes 20 ugers
undervisning med morgenundervisning kl. 8
- 9.30 samt aften- og weekendarrangementer.
Datoer for undervisning, arrangementer og
forældremøder vil løbende blive offentliggjort
på kirkernes hjemmeside (boddumydbyheltborgkirker.dk).
Torsdag d. 22/10 kl. 19 afholder vi for konfirmander og forældre en informationsaften, som
indledes med en kort gudstjeneste i Boddum
Kirke. Derefter er der kaffe og kage i konfirmandstuen i Boddum Præstegård, hvor der
bl.a. vil blive informeret om konfirmandundervisningen og selve konfirmationen.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår digitalt med NemID på www.folkekirken.
dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding senest 30. september 2020.
Hvis I har fælles forældremyndighed skal I
begge med NemID give samtykke til tilmel-

Torsdag, den 1. oktober kl. 19

dingen. Yderligere
information
og direkte
link
I Vestervig
– Agger
Hallen
til tilmeldingen kan findes på kirkernes hjemmeside (boddumydbyheltborgkirker.dk).
Per Stig Møller er politiker og litter
Konfirmationerne afholdes i Boddum Kirke
2015, hvor han repræsenterede Det
og Ydby Kirke søndag d. 11. april 2021 og i
1990
til 1993,
udenrigsminister
fra
Heltborg Kirke
søndag
d. 25. april
2021.

2011, radiomedarbejder ved Danm
ansat ved universiteterne i Københa
en lang række værker.
MINIKONFIRMANDHan fortæller i sit foredrag om digt
UNDERVISNINGEN
grundholdninger, der forklarer både
besættelsen.
2020/2021

Der udbydes i 2020/2021 minikonfirmandundervisning forDenne aften er i samarbejde med S
- Børn i sognene, som går i 4. klasse, og som
grundet Corona-nedlukningen i foråret ikke
fik mulighed for at gå til minikonfirmand
- Børn i sognene, som går i 3. klasse.
Undervisningen for elever i 4. klasse forventes afholdt i efteråret 2020, og undervisningen
for elever i 3. klasse forventes afholdt i foråret
2021.
Yderligere information vil blive offentliggjort
på kirkernes hjemmeside (boddumydbyheltborgkirker.dk) i løbet af september måned.
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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
3.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé,
Hurup.
10.: Møde i missionshuset, hvor fritidsforkynder Simon Overgård, Holstebro taler.
15.-16.:Vækkelsesmøder i Jegindø Missionshus. Taler: Kurt Hjemdahl, Norge.
Den 15. kl. 14.30. Den 16. kl. 19.30.
22.: Høstfest i missionshuset med tale og
sang ved ”Håbet”, Thyholm.
Bemærk ugedag.
30.: Soldatermissionens efterårsstævne med
generalforsamling i Agger Missionshus
kl. 19.30 ved feltpræst Henrik Busk Rasmussen, Nr. Sundby.
Oktober
7.-8.: Temaundervisning i Bedsted Kirke og
Missionshus.
7.: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i
kirken kl. 19.00 med efterfølgende foredrag i missionshus. Taler: Pastor emeritus
Leif Mortensen, Aulum. Emne: ”Guds
Verden”.
8.: I missionshuset, hvor missionær Heri
Elttør, Aulum taler over emnet: ”Guds
værdier”.
15.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
21.: Sogneaften i forsamlingshuset kl. 19.30
ved familien Enevoldsen. Se annonce i
bladet.
29.: Møde i missionshuset ved missionær
Henrik Jørgensen, Mors.
November
4.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus kl.
19.30. Taler: Pastor emeritus Claus Olsen,
8

Skive. Møderække i missionshuset den
9.-11.-12.
9.: Taler: Sognepræst Lillian Risum, Visby.
11.: Taler: Sognepræst P. Østerby Jørgensen, Galtrup.
12.: Taler: Pastor Ove Arensback, Holstebro.
18.: Kredsens sangstævne ”Syng den igen
– igen” kl. 19.30 i Harring - Stagstrup
Kirkecenter. Trine Ulnits Jensen, Århus
medvirker.
26.: Møde i missionshuset. Taler: Aage Kristensen, Aulum.

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

September
Den 21.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14.30, hvor vi får besøg af
den nye områdeleder Jonas Jacobsen,
Ålborg.
Oktober
Den 14.: Møde hos Elly Søndergård,
Bredgade 49 B, Hurup.
November
Den 18.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen, Degnebakken 5, Hurup.

Missionsugesang
J. H. Sammis, ved H.P. Mollerup
Når vor vej over jord
er i lys af Guds ord,
i hans helligheds glans vi skal bo;
når vi vil, hvad han vil,
får vi kræfter dertil;
alt er vel, når vi lyde og tro.
Kor: Lyde og tro,
da Guds hvede skal gro,
bære hundredfold frugter,
når vi lyde og tro.
Ingen sø går for højt,
intet vejr er for drøjt,
når han smiler, vort hjerte får ro;
intet sind bliver sygt
under tvivl eller frygt,
når vort værn er at lyde og tro.
Kor:
Men vi aldrig får smagt
hans livsaligheds magt,
hvis ej helt i hans samfund vi bo;
thi Guds ånd kommer ned
med hans glæde og fred
kun til dem, der vil lyde og tro.
Kor:
Ved hans fødder hver dag,
med hans kraft i hvert slag,
ingen flod, hvor ej troen slår bro;
med hans mildhed i sind,
med hans smil på vor kind;
aldrig frygte, men lyde og tro.
Kor:

Kirkelige handlinger
Listen over døbte, viede, begravede personer i juni, juli, august måned kommer i
næste nummer af kirkebladet.

SOGNEPRÆSTEN
Sognepræst Maja Cilleborg
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets mobilnr. 6161 1181
Mail: maci@km.dk
Mandag fri.
Ved fravær af sognepræsten bedes man
kontakte provstikontoret tlf. nr. 9795 1184.
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 13. oktober
borre-dahl@post.tele.dk
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk
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Høstgudstjenester
Ydby Kirke holder høstgudstjeneste søndag,
den 13. september kl. 10.30.
Heltborg Kirke holder høstgudstjeneste søndag, den 20. september kl. 10.30.
Boddum Kirke holder høstgudstjeneste søndag, den 4. oktober kl. 10.30.
Der vil være indsamling i alle tre kirker i forbindelse med høstgudstjenesterne.
I Heltborg Kirke samles der ind til: KFUM´s
Sociale Arbejde, Møltrup Optagelseshjem og
til 2 endnu ukendte steder med akut behov for
nødhjælp.
I Boddum og Ydby Kirker samles der ind til:
Værestedet Kilden, Hurup og Den Sociale
Café Fristedet, Hurup.
Kommende indsamlinger

i Heltborg Kirke

Søndag d. 11. oktober samles der ind til Mission Afrika.
Søndag d. 15. november samles der ind til
KFUM´s Soldatermission.
Søndag d. 29. november samles der ind til Kirkens Korshær.

Kommende
menighedsrådsmøder
Boddum - Ydby: Torsdag, den 8. oktober kl.
19 i konfirmandstuen.
Heltborg: Endnu ikke planlagt.
Fællesmøde i konfirmandstuen: Tirsdag,
den 29. september kl. 19.30.

De nye menighedsråd
Søndag, den 29. november, som er 1. søndag
i advent, vil navnene på menighedsrådsmedlemmerne blive læst op i kirkerne.
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Heltborg menighedsråd: Heltborg Kirke kl.
10.30.
Boddum - Ydby menighedsråd: Boddum Kirke kl. 9.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Danmarks ca. 1.700 menighedsråd skal
have nye medlemmer i efteråret 2020.
STIL OP TIL
MENIGHEDSRÅDSVALGET I
BODDUM - YDBY - HELTBORG
Boddum – Ydby Menighedsråd:
Kom til valgforsamling (opstillingsmøde)
tirsdag, den 15. september kl. 19 i konfirmandstuen.
Heltborg Menighedsråd:
Kom til valgforsamling (opstillingsmøde)
tirsdag, den 15. september kl. 19 i Heltborg Forsamlingshus.

Besøgstjenesten
ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
én, der kommer en gang i ugen,
én, der taler med dig, læser for dig,
én, der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen med dig.
Så kontakt;
Else Boje - Tlf. 2082 9820
Bodil Hilligsøe - Tlf. 2175 6333

Ny sorggruppe i Sydthy provsti
Sorggruppe i Sydthy

Praktisk

Vi mødes første gang torsdag
10. september 2020 kl. 15.30.
”Sorgen forsvinder ikke,
men du får lidt luft omkring dig,
når du taler om det”
- sagt af en sorggruppedeltager

Har du spørgsmål, så kontakt:
Else Bjerg
ELKB@km.dk
Tlf. 31 45 24 40

Vi ser på hinanden, tager en dyb indåndning og fortæller om det, som er svært. Vi fortæller og lytter til
vores egen og de andres historie, bekymringer, overlevelsesstrategier, ønsker til livet og små oplevelser
af glæde. Sammen kan vi opnå ny viden og mod til
at vandre videre med sorg i bagagen.
En gruppe består af 8-10 mennesker, som mødes
7 gange. Den nye gruppe mødes 10.sept kl.15.3017.00 i Sognegården, Præstegårdsvænget 2 i Bedsted.
Tilmelding til Else K. Bjerg 31 45 24 40 eller på
ELKB@km.dk
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Modtager:

Gudstjenester
(v/Maja Cilleborg medmindre andet er angivet)
SEPTEMBER
Søndag 6.: 13. søndag efter trinitatis
Heltborg kl. 9
Boddum kl. 10.30
Søndag 13.: 14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste Ydby kl. 10.30 (Indsamling)
Søndag 20.: 15. søndag efter trinitatis
Boddum kl. 9
Høstgudstjeneste Heltborg kl. 10.30 (Indsamling)
Søndag 27.: 16. søndag efter trinitatis
Eftermiddagsgudstjeneste Ydby kl. 14 v/Claus
Nybo.
OKTOBER
Søndag 4.: 17. søndag efter trinitatis
Ydby kl. 9
Høstgudstjeneste Boddum kl. 10.30 (Indsamling)

NOVEMBER
Søndag 1.: Alle helgens dag
Allehelgensgudstjeneste Heltborg kl. 9
Allehelgensgudstjeneste Ydby kl. 10.30
Allehelgensgudstjeneste Boddum kl. 19
Søndag 8.: 22. søndag efter trinitatis
Boddum kl. 10.30
Musikgudstjeneste Ydby kl. 19
Søndag 15.: 23. søndag efter trinitatis
Heltborg kl. 9 v/Lillian Risum (Indsamling)
Søndag 22.: Sidste søndag i kirkeåret
Ydby kl. 10.30
Søndag 29.: 1. søndag i advent
Boddum kl. 9
Heltborg kl. 10.30 (Indsamling)

Søndag 11.: 18. søndag efter trinitatis
Ydby kl. 10.30
Eftermiddagsgudstjeneste Heltborg kl. 14
v/Lillian Risum (Indsamling)
Søndag 18.: 19. søndag efter trinitatis
Ydby kl. 9
Boddum kl. 10.30
Søndag 25.: 20. søndag efter trinitatis
Heltborg kl. 10.30
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KIRKEBIL - Der kan bestilles kørsel
til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul
Svendsen på tlf. 9795 6175 senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

