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Præstens side
”Nu vågne alle Guds fugle små,
de flyve fra reden og sjunge;
de prise vor Herre, så godt de formå:
de takke for livet og lyset med fløjtende 
tunge.”

(B.S. Ingemann, DDS 748)

En af de helt store glæder, jeg har oplevet 
ved at flytte fra byen til landet, er, at her er 
ro. Ro til at høre vinden i træerne (og her 
kan være rigtig meget vind, har jeg erfaret). 
Ro til at høre fjordens bølgeskvulp. Og ro til 
at høre fuglene synge. ”De synge: Godmor-
gen! De synge: Goddag! De synge: Guds 
fred! Gud ske lov! – og i luften hensuse”, 
som B.S. Ingemann så fint udtrykker det i 
sin salme.

Hvis vi skal være helt jordnære, så er fug-
lesang jo blot fuglenes måde at udtrykke sig 
og kommunikere på, men fuglenes kvidren 
kan være så fin og melodisk, at det er svært 
ikke at tolke det som sang og som udtryk 
for glæde og taknemmelighed. Over lysets 
tilbagevenden efter nattens mørke. Over 
den nye dag med de muligheder, den måtte 
rumme. Og over den gave, som livet er.

Det er ikke svært at følge Ingemanns 
tanker om fuglenes sang som lovprisning 
og som tak for livet og lyset, når man tidligt 
om morgenen hører fuglene kvidre lystigt. 
Det synger jo! Og sang kan noget helt sær-
ligt.

I sangen kan vi udtrykke hele følelses-
spektret fra glæde til sorg. Sangen kan 

bevæge os. Og så er det utrolig opløftende 
og livsbekræftende at synge. At synge af 
sine lungers fulde kraft. Og ikke mindst at 
synge sammen. 

Fællessang er nok noget af det, vi har 
savnet allermest i kirken i de fire måne-
der, hvor vi grundet corona-restriktionerne 
måtte undlade at synge sammen. Og hvor er 
det fantastisk, at vi nu igen kan synge sam-
men – både indendørs og udendørs. 

Der opstår et helt særligt fællesskab når 
vi synger sammen. Sangen binder os sam-
men, og alt det, vi ellers kan opdele os efter 
– vores alder, status, kvalifikationer osv. – 
ophæves når vi synger sammen. For her kan 
vi alle være med. Vel synger vi hver især 
med det næb, vi nu engang har fået, men 
vi har dog alle evnen til at synge. Så der er 
ingen grund til at holde sig tilbage.

Fra kirkens side vil vi gerne invitere jer 
alle til at synge med. Både i kirken, til aften-
sang ved fjorden og til sangaften med høj-
skolesang. Lad os synge sammen og glædes 
sammen. Over den mulighed, som hver dag 
rummer, og over den gave, som livet er.

For livet er en gave. Ofte også en opgave, 
for livet er ikke altid nemt – men det er en 
gave. Hver dag er en gave.

Så lad os henover sommeren samles og – 
som fuglene hos Ingemann – glædes over 
livet og synge vores taknemmelighed ud. 
Med hver sit næb, men sammen. 

Maja Cilleborg
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Lige her

Skal man skrive i serien ”lige her” så må man 
prøve at udtrykke den stemning som fylder 
sindet netop nu.

Tre ord toner frem i tankerne: Glæde, 
savn og taknemmelighed. 

Jeg sidder her påskelørdag og ser ud 
over markerne, som lige er blevet rørt af 
en harve. Det er en dejlig fornemmelse for 
en gammel landmand at gå ud i nyharvet 

muld og mærke forårets dufte, sammen med 
lyden af gennemtrængende lærkesang – for 
resten en lyd, som jeg i mange år ikke har 
kunnet opfange, men nutidens høreteknik-
ker har givet mig denne nydelse tilbage.

Jo, der er meget at glæde sig over. At have 
fået lov at leve på et af de skønneste steder i 
en menneskealder. At leve det sammen med 
en elsket kvinde i 48 år, og nu være i nærhe-
den af børn og børnebørn. At have helbred 
til at kunne gå en langfredagstur rundt om 
Struer Kil – 14 km. At vide, at kirke og 
menighedsliv er intakt, når denne mærke-
lige coronatid forhåbentlig snart er forbi.

Netop i dag – Påskelørdag – er det seks 
år siden, Asta min kære, blev begravet på 
Boddum Kirkegård. Det er en sorg, som kun 
den der har prøvet det, ved hvad er. Sorgen 
har den evne, at den heldigvis, for de fleste, 
ad åre muterer til en mildere variant, som 
hedder kæmpe savn.

”Livets Gud mig skærmer, jeg er hans 
barn, ud hans hånd mig river af dødens 
garn”. Ord, som vi sang ved Astas begravel-
se, ord, som skal bære os videre i vort eget 
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liv, i vores egen hverdag. De skal hjælpe os 
til at fastholde visheden om, at vi er skabt 
og tilhører en Gud, der vil os det godt, og 

som har planer med os, der ligger langt ud 
over hvad vi som mennesker med alle vore 
begrænsninger forstår.

I min postkasse kommer 12-15 forskellige 
medlemsblade og skrifter, som fortæller 
om nød, sult og elendighed både her og i 
verden, så er det man hører nogen spørge: 
”Hvad nytter det, at Gud skærmer, når der 
er sådan elendighed?”

Med dette spørgsmål dumpede vi lige 
2100 år tilbage i tiden, for det var hos sådan 
en konge folket ville have, en som kunne 
brødføde og redde os. – Men Guds Søn var 
ikke tiltænkt jordisk glimmer og glans. – Og 
det er her min taknemmelighed kommer 
ind, for glimmerkonger har vi nok af, og de 
nødlidendes smerter må vi dulme hver en 
dag. Men for Jesus, Guds Søn, som er pro-
feteret flere hundrede år før både af Esajas 
11 og profeten Amos 9, 11-15, har lovet, at 
jeg må se hans herlighed.

Holger Krabbe
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håbets udsigt 
Solen skinner,
og himlen er blå med hvide skyer.
De nyrevne marker spænder maven
mod himlen i forventning om
nye afgrøder.
Grøfterne bliver grønnere for hver dag,
og solen slår rødder i vorterod
med stråler som guld i græsset.
Fuglene synger af fuldeste bryst
uden viden om mundbind og afstand.
Musvitten har været i gang
med sin to-tone-sang siden januar.
Og nu jubler lærkerne over de
sorte marker.

Jeg går næsten hver eneste dag
min forundringstur op på Skårhøj
med verdens smukkeste udsigt
til fjorden.
Ikke to dage er ens.
Der er dage hvor fjorden er et
tindrende sølvspejl,
og dage hvor blæsten raser
og grumser fjorden gråstribet.
Og der er en dag som i dag
hvor fjorden er så blå
som en nyfødts øjne.
Alt dette er gratis
og tilgængeligt og tilladt
trods alle coronarestriktioner.

Gåturen og udsigten
skubber sind og tanker
i en lysere retning
end da jeg gik hjemmefra.
Oppe under den høje himmel
er der plads til håbet.
Håbet om dage hvor vi igen
kan mødes frit til samvær
og fællesskab med familie og venner.
Dage hvor vi igen må synge sammen
og hvor vi kan mødes til gudstjeneste
og fylde hjertet med fællessangens
glæde.

Vi har gode kirkesangere
som synger smukt, men det er bedre
selv at tage troens, håbets
og kærlighedens ord i munden
og frit synge sammen.

For nylig stod jeg på kirkegården
til sidste del af en bisættelse
hvor vi i fællesskab sang:

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Når vi synger sammen, bevæges hjertet,
og vi kan gå friere hjem end vi kom.
Jeg håber på dage og sommer
hvor frygten for smitte slipper sit
tag i os og vi igen tør være
mennesker sammen.

Inge Hertz Aarestrup - 13. april 2021

håbets
morgendæmring
Håbets morgendæmring
vækker os til liv og dag
efter angst i nattedybet
uden mund at synge med.
 Alt skal mistes
 alt vil vindes
 nøgent træ blir grønt igen.

Håbets englestemme
ærer Gud med jubelsang 
liv vil leves, håbes, elskes
frygten fældes af et barn.
 Alt skal mistes
 alt vil vindes
 nøgent træ blir grønt igen.



6

Håbets naglemærker
gennem Jesu Kristi Krop
bryder hul i dødens mørke
til det påskelyse håb.
 Alt skal mistes
 alt vil vindes
 nøgent træ blir grønt igen.

en saLme jeg hoLder af

Håbets forårsspire
gennem frossen vinterjord
når vi ét sekund tør tænke
mest på andres håb og mod.
 Alt skal mistes
 alt vil vindes
 nøgent træ blir grønt igen.

Inge Hertz Aarestrup - Januar 2021

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig, som til alle.
Her bygtes mit bo, her nyder jeg ro, 
og kan dig med glæde påkalde.

Af henfarne slægter jeg arved den vang
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark som blev min, var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du ej gav held?
Det vokser jo medens vi sove.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag
at hjælpe og værne om den, som er svag
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!

Jeg tænker på min Bedstefars barkede 
næver, der tog om mit barnehoved og vip-
pede det lidt fra side til side, mens han 
betragtede mig længe med varme øjne. 
"Yngelpleje", at opfostre sine børn og bør-
nebørn og værne om dem var, ifølge ham, 
meningen med livet. Hænderne var barkede 
af 25 års arbejde som skovløber og forinden 
det, af at dyrke den vestjyske sandede jord 
og passe heste og grise. Mine bedsteforæl-
dre og deres generation og generationer før 
dem, knoklede i markerne og på gårdene, 
ja hvor end de udførte deres arbejde. Både 
kvinder, mænd og børn. Jeg har fået for-
talt historierne og set lysbilleder fra tiden 
dengang hos mine bedsteforældre. Vogne, 
trukket af heste. Børn, der sover i bunker af 
strå. Og neg på neg på neg.

Jeg tænker på min gamle svigerbedste-
mor, der i et venligt goddag, tog min Mors 
hånd, der var ru og med revner af at bære 
vand til hestene en kold vinter. Hun holdt 
længe hånden og vendte og drejede den i 
sin, indtil hun klappede den og smilende 
sagde: "Det er flittige hænder".

Min Bedstemor kunne i en alder af 80 
år stadig slippes løs i et rum med en spand 
tapetklister eller en gulvmoppe. Aldrig gav 
hun et kny fra sig. Hun holdt af at være til 
nytte. "Man må jo gøre det man kan, det 
kan jo ik' nyt' no'et", sagde hun, med sin 
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syngende fynske accent. Da benene blev for 
gamle og trætte, sad hun på en stol og for-
mede boller eller snittede salat til det fælles 
måltid eller blot lavede ansigter til de leende 
og taknemmelige oldebørn.

Hun er her ikke mere, men jeg hører end-
nu hendes stemme, hvis jeg har svært ved at 
komme i gang med et større eller vanskeligt 
stykke arbejde, hvis det kniber lidt med 
motivationen eller overspringshandlingerne 
bliver for mange. Kan du ikke gøre det hele, 
så gør det du kan. Uanset hvor småt det 
måtte være.

Og jeg tror egentlig det er essensen af at 
finde sit sted at være og dyrke sin jord. At 
gøre det man kan. Sæt de blomster du kan, 
fyld din have med det du holder af.

Når jeg synger disse vers, fyldes jeg af en 
ro og en taknemmelighed over at være til.

Alle har vi fået en lod af Herrens jord, 
som vi kan pløje med suk eller med sang. 
Nogle dage kan det være svært at holde et 
suk tilbage, andre dage fyldes vi indefra af 
glædessang, ligesom lærkerne der hænger 
deroppe og skråler af deres lungers fulde 
kraft.  Begge dele hører med til at være 
menneske. 

Måske er vores lod ikke af jord i bogsta-
veligste forstand, men vi er alle født til at 
stå her, på denne jord og være os. Vi skal 
ikke være ens, vi skal ikke leve ens, men 
efter bedste formåen ud fra den lod der er os 
givet. Gaven er den samme hver morgen; en 
ny dag vi kan bruge.

Katrine Overby Thatt

Store bededag afholdt de nye menighedsråd i 
Boddum-Ydby og Heltborg det første fælles-
arrangement. "Håb, drømme og ønsker" var 
overskriften på arrangementet, som indeholdt 
familieaktiviteter i det fri i Tvolm Skov ved 
Hans Bakgaards Plads.

håb, drømme og ønsker

Arrangementet begyndte med en kort andagt 
og med fællessang, som igen er muligt! Der-
næst var der forskellige poster rundt i skoven. 
Der blev bygget drømmefangere med perler 
og muslingeskaller, og der blev skrevet ønsker 
og bønner på dekoreret papir. Begge dele pyn-
ter efterfølgende i kirkerne.
I skoven fik børnene til opgave at finde farver 
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i naturen svarende til farveskalaen. Der blev 
fundet blomster, blade og sten i alle farver. Til 
frokosttid blev der ristet pølser og bagt sno-
brød over bål.
Afslutningsvis var der godteposer til børn og 
voksne.

Vejret var med os, børnene muntrede sig på 
kryds og tværs, og voksne nød øjensynligt at 
kunne mødes udendørs igen. En dejlig forårs-
dag som viser, at fællesskabet er på vej tilbage 
efter en lang coronatid.

stas
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kommende 
arrangementer

i boddum - YdbY

heLtborg

Sangaften 
i Heltborg Forsamlingshus

Tema: Så syng da Danmark - den ny udgave 
af Højskolesangbogen.

Onsdag den 25/8 kl. 19.30

Gravermedhjælper 
ved Ydby Kirke
Ydby Menighedsråd siger tak for indsatsen 
til Anette Dueholm Hvid, der grundet hel-
bredsproblemer er stoppet som gravermed-
hjælper ved Ydby Kirke.

Menighedsrådet byder velkommen til 
Carina Christensen, der får sin daglige gang 
på Ydby Kirkegård. Carina skriver om sig 
selv:

”Vendelbo, flyttet til Thy marts 2020 og 
søger nu nye udfordringer som gravermed-
hjælper ved Ydby Kirke. 

Jeg elsker at være ude i alskens vejr og 
mærke årstiderne skifte og mærke dét natu-
ren kan give os mennesker. 

Mine fritidsinteresser er råhygge med 
enten bål eller brændeovn, håndarbejde, 
kreative projekter ude og inde, friluftsliv, 
yoga, motion i det fri, kost & sundhed, hyg-
gelige stunder med dem jeg har kær og min 
kat Sif. 

Som menneske er jeg imødekommen-
de, smilende, naturlig, empatisk og kreativ 
anlagt samt både energisk, men også et 
roligt gemyt. 

Jeg nyder at have fingrene i jorden og se 
planter gro og ser dermed frem til at dele 
denne interesse med Graveren Ole. 

Er uddannet faglært landmand anno 2006 
og pædagog 2014.

Afskedsgudstjeneste med Lillian Risum i Heltborg Kirke
Søndag d. 8. august kl. 10.30 holder Lillian Risum afskedsgudstjeneste i Heltborg Kirke 
efter 13 år – de første 6½ år som sognepræst og de sidste 6½ år som ”gudstjenestepræst” i 
ny og næ.
Efter gudstjenesten byder Heltborg Menighedsråd på en kop kaffe under hensyntagen til 
gældende corona-restriktioner.                                             Venligst Heltborg Menighedsråd

Aftensang 

ved fjorden

Med venlig hilsen 

menighedsrådene ved 

Boddum-Ydby og Heltborg kirker

Ved tårnet i Doverodde. 

Caféen vil være åben.

Onsdag  5. maj kl 19 til 20

Onsdag 19. maj kl 19 til 20

Torsdag  3. juni kl 19 til 20

Torsdag 17. juni kl 19 til 20

I samarbejde med 

Doverodde Købmandsgaard
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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

Juni
3.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Alle 

20, Hurup.
10.: Møde i missionshuset, hvor missionær 

Henrik Jørgensen, Mors taler over emnet: 
Læs – Lev – Del.

17. - 21.: Teltmøder i Vildsund? Hvis Coro-
naen tillader.

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

Juli
Ferie.
16. - 23.: Bibelcamping?  Program.

August
11.: Kredsmøde i Heltborg Missionshus, 

hvor pastor emeritus Frede Møller, Ans 
taler.

18.: ”Mælkebøttepigen” Jeanette Gade-
gaard, Hvidbjerg fortæller om sit liv. 
Hurup Missionshus kl. 19,30. Bemærk 
ugedag.

25.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg. 
Bemærk ugedag.

korshærskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni
Den 16.: Møde hos Grethe Kirkegaard, 

Bredgade 55 C, Hurup.

August
Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10, 

Hurup.

Kirkelige handlinger
DÅB
Boddum Kirke

Martin Skov Frost Eliassen

BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Boddum Kirke

Niels Jørgen Eckardt Aagaard

Ydby Kirke
     Svend Jahnsen Hansen

Arne Preben Maegaard Kristensen
Karen Margrethe Krogsgaard

Heltborg Kirke
Winni Jonna Nielsen
Helga Irene Hargaard

INDSAMLING
I Heltborg Kirke blev der 2. Påskedag ind-
samlet 350 kr. til fordel for KFUM & K i 
Danmark.

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDSMØDER

Boddum-Ydby 
Datoer endnu ikke fastsat. Bekendtgøres på 
hjemmesiden.

Heltborg
Kirkesyn torsdag den 10. juni kl. 18.30.
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SOGNEPRÆSTEN
Sognepræst Maja Cilleborg
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets mobilnr. 6161 1181
Mail: maci@km.dk

Mandag fri.

Ved fravær af sognepræsten bedes man 
kontakte sognepræst Claus Nybo,  9794 1112.

BODDUM-YDBY MENIGHEDSRÅD
Ingrid Ledet Jespersen, 2043 2331

HELTBORG MENIGHEDSRÅD
Lis Skammelsen,  2388 2746

ORGANIST:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Mobilnr.: 2282 3502

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, 2554 1685
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354, 
(privat 9795 9019)
Gravermedhjælper: Carina Christensen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2554 1685

KIRKEVÆRGER:
Boddum Kirke: Laurits S. Hansen, 4219 8261
Ydby Kirke: Eva Lund Christensen, 2396 5816
Heltborg Kirke: Lisbeth Noer Andersen, 
6179 2147

REDAKTION:
Maja Cilleborg, Marion Kappel, 
Lis Skammelsen og 
Annelise Ravnsgård Pedersen, (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 15. juli 2021
til anneliseravnsgaard@hotmail.com

KONFIRMANDHOLDET
2020-21
Årets konfirmationer finder sted i Heltborg 
Kirke søndag d. 22. august og i Ydby Kirke 
søndag d. 29. august.
Årets konfirmander:
Anne Katrine Werenfeldt Steensgaard
Anton Brændgaard Kappel
Celina Riis
Christoffer Hove
Gustav Mølbjerg Poulsen
Julie Vadsholt Torstensen
Kyana Rochelle Zengel
Lauge Monk Vangsgaard
Noah Esdahl Foget Henriksen
Viktor Hald Kollerup Konge

KONFIRMAND-
TILMELDING 2021-22
Tilmelding til konfirmationsforberedel se 
foregår digitalt med NemID på https://
www.folkekirken.dk/livets-begivenhe-
der/konfirmation/konfirmandtilmelding 

Konfirmationsdatoen bliver søndag 
d. 24. april 2022 i alle tre kirker.

I denne Corona-tid 
vil vi opfordre til at følge med på 

hjemmesiden:
www.boddumydbyheltborgkirker.dk

samt læse dagspressen: 
Thylands Avis
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Modtager:

gudstjenester
(v/Maja Cilleborg medmindre andet er angivet) 
JUNI
6/6: 1. s. e. trin.
 Ydby 9:00 ved Claus Nybo

13/6: 2. s. e. trin.
 Heltborg 9:00
 Boddum 10:30

20/6: 3. s. e. trin.
 Boddum 9:00
 Ydby 10:30

27/6: 4. s. e. trin.
 Heltborg 10:30

JULI
4/7: 5. s. e. trin.
 Boddum 10:30

11/7: 6. s. e. trin.
 Ydby 9:00 ved Claus Nybo

18/7: 7. s. e. trin.
 Heltborg 9:00 ved Claus Nybo

25/7: 8. s. e. trin.
 Boddum 9:00 ved Claus Nybo

AUGUST
1/8: 9. s. e. trin.
 Ydby 10:30

8/8: 10. s. e. trin.
 Heltborg 10:30 ved Lillian Risum 
 (se omtale i kirkebladet)

15/8: 11. s. e. trin.
 Ydby 9:00
 Boddum 10:30

22/8: 12. s. e. trin.
 Heltborg 10:30 – konfirmation 

29/8: 13. s. e. trin.
 Ydby 10:30 – konfirmation 
 

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


