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Præstens side
Høst
Høsttiden minder os om livets virkelighed.

Til daglig planlægger vi for de nærmeste 
dage og længere ud i fremtiden og tager det 
næsten som en selvfølge, at det går, som vi 
har planlagt.

Mennesker mener undertiden, at de har 
krav på, at det går, som de har planlagt. 
Landmanden kender bedre livets virkelig-
hed, særligt i høsttiden mindes han kraftigt 
om, at det er ikke ham, der bestemmer. Selv 
om tiden har forandret sig, og høstarbejdet 
er meget anderledes end for år tilbage, så 
betyder vejret stadig meget for, om man 
kan få bjerget høsten. Og om høsten er god, 
afhænger heller ikke kun af landmanden. 
Det er livets virkelighed. At der er meget, 
vi ikke er herre over. Vi bliver nødt til at 
planlægge. Sådan planlægger landmanden 
jo også om foråret eller allerede om efter-
året høsten næste år. Men han ved også, at 
det ikke er sikkert, at den bliver, som han 
har planlagt. Alligevel tilsår han markerne 
i håb.

Tro, håb og kærlighed er tre hovedord i 
kristendommen. Det er også tre ord, som det 
er godt at have som ord over sit liv.

Tro og tillid
Det er ikke godt at tro på hvad som helst, 
men det er heller ikke godt ikke at turde 
tro på nogen. Kristendommens budskab er, 
at vi må tro på Guds kærlighed og omsorg, 
hvor sort det end ser ud. Det oplevede Jesus 
langfredag og påskedag.

Langfredag så det ud, som om Gud ingen 
omsorg havde for Jesus og at Guds kærlig-
hedsmagt ikke var så stærk som ondska-
bens. Men der kom en påskemorgen. Der 
kommer tider i et menneskeliv, hvor det 
ikke går, som vi har planlagt, og hvor mør-
ket mere eller mindre lukker sig om os. Men 
derfor må vi stadig håbe.

Det går an at håbe. Der kom en påske-
morgen.

Holger Laursen 
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Lige her
Vi bor på Kristinelund, en nedlagt landejen-
dom beliggende i Dover mellem hovedvej 
11 og Dover plantage. Lad mig begynde 
med at fortælle lidt om Kristinelunds histo-
rie. Den er bygget som aftægtsbolig fra Ny 
Dovergaard i 1896 af en herre ved navn K. 
L. Nyboe – han er i familie med fhv. natio-
nalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen og 
tidligere minister Poul Nyboe Andersen. 
Flere små ting antyder, at han havde en 
idé om, at stedet skulle se ud af mere end 
det var. Murene er dekoreret med forskel-

lige mønstre og her er det interessant at 
bemærke, at den eneste af husets fire sider, 
hvor dette ikke er tilfældet, er den gavl, som 
vender væk fra en for længst nedlagt vej. 
Oprindeligt hed huset VILLA KRISTINE-
LUND – villa er senere malet over; jeg gæt-
ter på, at man i det lange løb har fundet det 
en smule komisk at kalde et lille skævt hus 
langt fra alfarvej for en villa. At Hr. Nyboe 
ikke satte sit lys under en skæppe viser en 
mindesten, som han i bedste Harald Blåtand 
stil har sat over sig selv. Hustru - på stenen 

et navnløst vedhæng – hed Kristine Lunds-
gaard Nyboe; deraf navnet på huset! Efter 
Nyboe og hustrus tid gik glansen af Sct. 
Gertrud. Huset blev overtaget af en ungkarl, 
som lavede gildesalen om til kornloft og lod 
huset forfalde i almindelighed. 

I ovenstående er husets bygherre og første 
ejer betragtet gennem moderne briller. Her 
er det vigtigt at huske på, at tiden var en helt 
anden og efter min mening har Nyboe bare 
fulgt tidens tradition. Det var ganske almin-
delig at pynte sit hus med diverse krumme-
lurer. At sætte sit navnetræk i en sten kan 
heller ikke betragtes som usædvanligt; min 
bedstefar gjorde det samme. Kvindens rolle 
var tilbagetrukken – husk på, Kristinelund 
blev bygget 19 år, inden kvinder fik valgret. 

Vi købte stedet i 1977 og vi har været 
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glade for at bo her. Beliggenheden én km 
fra asfalt og nem adgang til Dover Skov 
gør, at det er et glimrende sted at arbejde 
med heste. Når man bor på landet og har to 
døtre, så er det en betydningsfuld kvalitet. 
Det blev især kørsel med små ponyer, som 
optog dem mest. Fra pigerne var små til de 
flyttede hjemmefra tilbragte de mange timer 
med at køre Sydthy tynd. 

Nu er vi begge to pensionister og har god 
tid til at gå på jagt; noget vi nyder i fulde 
drag. Det er meget interessant at lægge 
mærke til den forskel, der er i bestanden 
af vilde dyr og fugle nu og da vi kom for 
44 år siden. Dengang var det en sjælden-
hed at se spor efter rådyr. Nu ser vi dem 
næsten dagligt. Dådyr og krondyr fandtes 
ovehovedet ikke i området; de er dukket op 
senere og i dag ser vi dem tit. Især dådyr 
kan være ganske nærgående og komme helt 
ind i haven og bruge frugttræerne til at feje 
deres gevir. Det må vi tage med, selvom det 
betyder, at vi en gang imellem skal skifte 
et blommetræ. Ligeledes skal vi fra tid til 
anden reparere et fårehegn, som de har 
været i karambolage med – vi kan ikke have 
alle fordelene. Lige her og nu kan vi ikke 

komme ud af døren uden at se duer flyve 
rundt tæt ved husene, sådan var det ikke for 
20 år siden.

Sidste år i august måned tog vi aftenkaf-
fen med op i kaffetårnet, som står i kanten 
af vor have. I løbet af halvanden time så vi 
alle tre hjortearter samt en hare og en ræv. 
Sådan en oplevelse gør, at man bliver tak-
nemmelig for at bo i Thy. 

Da vi kom, lå huset bart uden mange 
træer. I årenes løb har vi lavet en del 
beplantning, så vi nu ligger mere i læ med 
træer på alle sider – det nyder vi godt af nu, 
så måske kan man om nogle år finde en sten 
i haven, hvor der med nutidig tankegang og 
magtfordeling står: Disse træer er plantet af 
fru Ingrid Jespersen og mand.

I skrivende stund er det højsommer og 
meget varmt. Når bladet udkommer, står 
efteråret for døren. Derfor afsluttes artiklen 
med følgende digt fra Septembers himmel 
er så Blå af Alex Garff, 1949:

3. Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rigt er årets sidste flor:
oktobers offergave.

 Tekst/foto: Kaj Aage V. Jespersen
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tak tiL LiLLian
For efterhånden godt og vel 13 år siden inviterede vi dig til prøveprædiken i Visby Kirke 
en sommeraften. Du kom, indtog kirkediget ved Visby Kirke til at spise indholdet fra din 
medbragte madkurv.

Vi besluttede, at du var det rigtige match, og onsdag den 6. august 2008 flyttede du 
ind i præstegården, og torsdag morgen var du med os på sogneudflugt til Museet for 
Religiøs Kunst i Lemvig og videre til Thyborøn.

Den dag vi var på udflugt, havde du sovet en nat i Visby Præstegård, og du betroede 
os, at i Visby er det mørkt om natten, du kom fra byen, hvor der altid var lys på gaden, 
men nu var der mørkt om natten.

Det er blevet til man-
ge fælles oplevelser 
igennem tiden, og som 
det kan ses på billedet, 
så har du moret dig godt 
på en Krokodilleræser i 
Jesperhus. Men pludse-
lig for 6 år siden skil-
tes vore veje. Heltborg 
sogn blev rykket sydpå 
til Boddum og Ydby, og 
du fik dit arbejdsområ-
de rykket mod nord og 
fik Hørdum og Skyum 
med under dine vinger.

Vi fik lov til at beholde dig som gæsteprædikant en gang imellem, og det samarbejde 
har vi været rigtig glade for, du har altid værnet om gudstjenesten og hvad den skal 
indeholde. 

Tak for godt samarbejde gennem alle årene, og vi vil ønske dig Guds velsignelse over 
din pensionisttid i Tvis.                                    

Heltborg Sogn - Fmd. Lis Skammelsen

kirkehøjskoLen efterår 2021
Kirkehøjskolen har fra denne sæson fået ny struktur. Vi afprøver at afholde arrangementerne 
på to lørdage i efteråret.
Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-14.00 i Hurup Kirkecenter: Pia Dahl, Rødding Høj-
skole med foredraget: Grundtvig så det runger.

Lørdag den 20. november kl. 10.00-14.00 i Snedsted Kirkecenter: David Bugge med 
foredraget: Forløsning under narkose – Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen.
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en saLme jeg hoLder af
Befal du dine veje – en salme der betyder 
noget for mig
Der er så mange vidunderlige salmer. Sprit-
nye salmer med forunderligt, sprællende 
sprogbrug, der gennem en god melodi eller 
en stærk tekst træder ind i det, jeg har lyst til 
at spille eller synge. Og så er der de salmer, 
der har været med mig hele livet, hvor tek-
sternes betydning er ladet med mine egne 
oplevelser igennem årene. Salmer, der i sig 
bærer glæder og sorger, elskede venner og 
familie, der ikke er her mere, livskriser og 
livsfejringer. Altid frejdig når du går, Op al 
den ting, Kom maj du søde milde, Sorrig 
og glæde, Dejlig er jorden, Det dufter lyse-
grønt af græs, Se nu stiger solen … 

De er som store rummelige huse, hvor 
følelser, de allerinderste tanker og minder 
får lov til at være spillevende og nærvæ-
rende. De er fremkaldervæsken, der igen 
og igen afslører, hvordan jeg egentlig har 
det. En stille tristhed, der har ligget inderst 
inde, kan pludselig vælde frem. En dyb 
taknemmelighed over livets under bliver 
formuleret. 

Men salmerne er også en portal til erfarin-
ger, der netop ikke er mine private. Mange 
af salmebogens salmer indbyder til mere 
end sang. De egner sig til stille fordybet 
læsning og kan være en dejlig kilde til 
åndelig indsigt og fordybelse. De kan være 
en bro til andre sjæle, der har gået vejen før 
mig, hvilket er en kilde til dyb glæde og 
forundring. Tanken om, at de ord og toner, 
der fylder mig nu, har fyldt generation efter 
generation. Tiden viskes ud og ’jeg’ bliver 
til ’vi’. Til en menneskehed der er forbun-
det på tværs af tid og sted. Det fylder mig 
med tryghed og dyb taknemmelighed over 
at være et lille led i evigheden. Over at jeg 
ikke er alene. Og det bringer mig frem til en 
af de salmer, der betyder noget særligt for 
mig: Befal du dine veje af Paul Gerhardt. 

Paul Gerhardt var sognepræst i Berlin i 
1600-tallet og en af Tysklands store sal-
medigtere, der har samme betydning som 
Kingo og Brorson har i Danmark. Og fak-
tisk er mange af Gerhards salmer smukt 
oversat til dansk af netop Brorson. Kikker 
man i salmebogens fortegnelse over forfat-
tere, så kan man se, at der stadig er mange 
af hans salmer i DDS, herunder vidunder-
lige og meget brugte salmer som Hjerte løft 
din glædes vinge, Gak ud, min sjæl, betragt 
med flid og Nu hviler mark og enge. 

Men faktisk var det slet ikke Gerhardts 
tekst, der kom først til mig. Salmen eller 
rettere salmens melodi blev først trallet ind 
i min bevidsthed i min mormors hus, da 
jeg var lille. Jeg var sommerbarn hos min 
mormor på Anne Søes Vej i Thisted en uge 
hver sommer i hele min barndom. Mor-
mors hus var stille og køligt, haven fyldt af 
stauder og frugttræer. Dagene hos mormor 
var vidunderlige. Der var ingen planlagte 
’aktiviteter’, og jeg tilbragte dagene med at 
løse krydsord, læse og tegne og gå til hånde. 
Vi var sammen uden særlig megen samtale, 
mens jeg var der. Men til gengæld yndede 
hun at nynne salmer i dagens løb, mens hun 
arbejdede i køkkenet eller haven, og hendes 
lyse, høje stemme med let vibrato vævede 
sig ind i mine krydsord og tegninger og blev 
lyden af sommer og mormor.  

Og når jeg var i kirke, så var det let at 
synge med på mange af især de ældre sal-
mer, herunder Befal du dine veje, for den 
var allerede podet ind i min sjæl af min 
mormor. 

Men salmen fangede faktisk først min 
fulde opmærksomhed mange år senere, 
hvor jeg for første gang hørte Matthæuspas-
sionen af J.S. Bach. Et vidunderligt værk, 
hvor jeg pludselig til min store forbløffelse 
hørte første strofe af salmen sunget af det 
fantastiske kor. Jeg oplevede, at musikken 
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da åbnede sig yderligere og havde plads 
til mig. Et ungt menneske, der ikke vidste 
alverden om klassisk musik, andet end at 
jeg godt kunne lide den. Denne lille stump 
af genkendelighed og fortrolighed gjorde 
hele stykket til et stykke hjerte-musik – og 
jeg blev berørt, forløst og fortryllet. Og 
passionen - genoplevelsen af Jesus lidel-
seshistorie - blev pludselig nærværende og 
levende. 

Senere gik det op for mig, at dette ikke 
var en vidunderlig engangsoplevelse, men 
at Bachs musik er fuld af salmecitater og 
inspiration fra anden klassisk musik. At sal-
merne er grundstof i umådelige mængder af 
vidunderlig musik.

Denne oplevelse ansporede til fordybelse 
i salmen. Og det var her i tekstlæsningen, at 
salmen blev en ven og fortrolig, der siden 
har fulgt mig. 

I salmens oprindelig tyske version var 
der 12 strofer, og hver strofes begyndelses-
ord danner tilsammen en sætning: ”Befiehl 
dem Herren dein’ Weg und hoff auf ihn, 
er wird’s wohl machen“. Denne sætning 
er fra Salmernes Bog, og salmen udfolder 
dette bibelcitat, der også er salmens centrale 
budskab: Du kan trygt lægge dit liv og dine 
sorger i Guds hænder.  

Salmen arbejder med 2 du’er. Det første 
’du’ er salmens læser, der i de to første stro-
fer opfordres til, at holde sig på Herrens vej 
og overlade sine sorger til Gud. ”Befal du 
dine veje og al din hjertesorg, til hans trofa-
ste pleje, som bor i Himlens borg”. Gud vil 
vise dig vejen. 

Salmen fortæller os, at vores sorger og 
bekymringer trygt kan lægges i Guds hæn-
der, og at det faktisk er nyttesløst at ruge 
over livets fortrædeligheder. Det gør ingen 
gavn. Vi kan ikke undgå vores skæbne, og 
ligegyldigt hvor forsigtigt vi lever, kan vi 
ikke gardere os 100 % mod uheld, sygdom 
og død. Det er uden for vores rækkevidde. 
Men bekymringen kan æde os op, og når 
uheldet har været ude, så kan selvbebrej-

delser gøre det samme. Du kan heller ikke 
tvinge lykken frem, tvinge andre til at elske 
dig eller købe dig til kærlighed. Du kan 
med andre ord ikke afkræve livet et bestemt 
resultat. Lykken og ulykken kan vise sig, 
hvor du mindst venter det. Pludseligt midt i 
de tungeste dage kan glæden vise sit ansigt 
og en ny vej åbenbare sig. ”Ved sorg og 
selvskabt plage du intet retter ud, thi intet 
kan du tage, alt kan du få af Gud”.

Dernæst følger 3 strofer, hvor du’et er 
Herren. Stroferne er en kraftfuld lovsang til 
Gud. En lovsang, der næsten bliver trodsig 
og kampagtig, og som gør godt at synge, når 
ens sorg og fortvivlelse er så stor, at tvivlen 
kan sætte ind. Gud kan trænge ind alle ste-
der, og han har uendelige ressourcer og vilje 
til rådighed til at bekæmpe mørket. Han er 
nåde, han er lys og han er altid til stede og 
villig til at hjælpe. ”Vej har du alle steder, 
dig midler fattes ej; kun nåde du udspreder, 
kun lys er al din vej; din gerning kan ej 
hvile, ej standses kan dit fjed, når du til os 
vil ile med hjælp og bistand ned.” 

I salmens sidste strofe er du’et igen sal-
mens læser, der opfordres til at stole på Her-
ren og lukke håbet ind. ”Så kast da al din 
smerte på Herrens stærke magt, og håb, o 
håb, mit hjerte, vær trøstig, uforsagt! Du er 
dog ej den herre, som alting råde bør; Gud 
monne sceptret bære, og alting vel han gør.”  
Om det er en personlig sorg, jeg står i – eller 
det er sorgen over verdens problemer, der 
tynger mig, så fortæller salmen mig, at jeg 
ikke skal føle, at det hele er min skyld. At 
jeg ikke er eneansvarlig for at ordne det 
hele, men at jeg med Guds hjælp gør præcis 
det, jeg skal gøre. 

Salmen giver mig mod på at lukke lyset 
og håbet ind i mit liv – selv i de mørkeste 
tider. Den minder mig om, at jeg ikke gør 
noget godt ved at bekymre mig, ruge og 
skamme mig. Men giver mig i stedet mod 
på at gøre det jeg kan, handle når jeg kan, 
prøve at sprede glæde og lys, når jeg kan, 
og så stole på at Herren gør resten. Gøre 
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mere som min mormor, der vævede lyset og 
glæden ind i hverdagen gennem sin sang – 
upåagtet menneskelivets uomgængelige tab 
og sorger. 

Der sker det, der sker i vores liv. Godt 
som skidt. Det er i Herrens hænder. 

Karen Louise Erichsen

PROGRAM
Indre Missions Samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

September
2.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Mølleba-

ken 38, Hurup.
8.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum-

vej 10 - (Bemærk ugedag).
15.: Høstfest i missionshuset – taler fritids-

forkynder Henning Hollesen, Aulum.
  (Bemærk ugedag).
20. 21. 22.: Vækkelsesmøder kl. 19.30.
20. I Harring/Stagstrup Kirkecenter.
21. I Heltborg Missionshus.
22. I Jegindø Missionshus.
      Alle 3 aftener tale og sang ved 3 fra
      Flekkerøy, Norge.
29.: Soldatervennerfest i Agger Missions-

hus. Tale v/feltpræst Henrik Busk Ras-
mussen, Nr. Sundby.

Oktober
6. -7.: Oktobermøder.
6. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i 

Hvidbjerg Kirke kl. 19.00. Efterfølgende  
bibelforedrag i Hvidbjerg Kirkecenter ved 
Sprint Aagaard Poulsen, Børkop. Emne: 
”Verdens forkant”.

7.: Bibelforedrag i Jegindø Missionshus 
kl. 19.30 v/Sprint over emnet: ”Verdens 
bagkant”.

9.: Syng den igen i Skjern Kulturcenter. 
(ingen bus).

14.: Møde i missionshuset v/pastor Robert 

Enevoldsen, Holstebro.
21.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Helt-

borg.
28.: Møde i missionshuset med tale at Bent 

Ingemann Jensen, Uglev.

November
3.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus, 

hvor seniormedarbejder Per Weber Hin-
nerup taler over emnet: ”Et glimt ind i 
Himlen”.

11.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé 
20, Hurup.

15.-17.-18: Møderække i Heltborg Mis-
sionshus.

15.: Taler sognepræst Lillian Risum, Tvis.
17.: Taler sognepræst P. Østerby Jørgensen, 

Galtrup.
18.: Taler sognepræst Ove Arensbach, Hol-

stebro.
25.: Syng den igen – igen i Harring/Stag-

strup Kirkecenter. 
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kommende 
arrangementer

i Boddum - YdBY

heLtBorg

korshærskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

September
20.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus 

kl. 14.30, hvor lederen af børne- og 
familiearbejdet i Thisted Rikke Frank 
fortæller om det nystartede arbejde der.

Oktober
13.: Møde hos Elly Søndergaard, Bred-

gade 49, Hurup.

November
10.: Møde hos Grethe Hansen, Øster Alle 

33, Hurup.

30. september: Fællesforedrag med Doverod-
de Købmandsgårds Venner.
Foredrag om Foreningsdanmark og Landdi-
striktsudvikling ved forhenværende borgme-
ster i Sundsøre og Skive, Flemming Eskildsen.
Entre inkl. kaffe og brød: 75,-
Kl. 19.00 i Doveroddesalen.

10. oktober, kl. 19.00: Musikgudstjeneste i 
Ydby Kirke.

Vil du gerne have en anderledes musikalsk 
oplevelse, så kom til Ydby Kirke søndag den 
10. oktober. En stab af kirkernes medarbejdere 
medvirker ved gudstjenesten, der blandt andet 
byder på solosang, fællessang og fortælling.

Menighedsrådene i Heltborg, 
Boddum og Ydby

14. november, kl. 14.00: Koncert med Arild-
kvartetten. Sted annonceres senere.

Torsdag 25. november, kl. 19.00: Advents-
hygge i konfirmandstuen i samarbejde med 
Boddum Beboerforening. 
Julehygge, gløgg og æbleskiver.

Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke
Traditionen tro byder vi velkommen til ad-
ventsgudstjeneste i Heltborg Kirke. 
Det sker torsdag den 2. december 2021. 
Hørdum-Skyum Kirkekor under ledelse af 
Sune Grud Enevoldsen medvirker.

Foto: ARP
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sorggruPPe for foræLdre 
tiL store Børn og unge

Flere har efterspurgt en gruppe specielt for forældre, der har mistet store børn eller 
unge. Derfor bliver efterårets sorggruppe-forløb her i Sydthy provsti specielt for den 
gruppe. Det kan være en ny sorg eller en du har tumlet med længe, du kan komme 
alene, eller begge forældre kan deltage sammen. Sorg er en dyb personlig byrde, som 
vi i fællesskab vil forsøge at hjælpe hinanden med at bære. 
Første gang er torsdag den 16. september kl.16.00-17.30. derefter mødes vi hver anden 
uge frem til advent. Det er vigtigt at være med fra start. Mødested er Bedsted Sogne-
gård, Præstegårdsvænget 2, 7755 Bedsted. 
Kontakt sognepræst Ruth Folmersen, Hurup på RSF@km.dk tlf.29783690 eller Else 
Bjerg, Bedsted på ELKB@km.dk 31452440 hvis du har spørgsmål eller gerne vil til-
melde dig.

høstgudstjenester 
i Pastoratet

Høstgudstjenesterne giver os mulighed for at sige tak for alt det, vi høster gennem et helt år. 
Det kan forstås helt bogstaveligt i form at afgrøder i mark og have, som vi kan forsyne os 
med og leve af, men det kan også forstås i overført betydning, hvor vi takker for livet – for 
at vi er til. 

Der indbydes til høstgudstjeneste i:
Ydby Kirke søndag den 19. september kl. 10.30

Boddum Kirke søndag den 26. september kl. 10.30 
Heltborg Kirke søndag den 3. oktober kl. 10.30

I forbindelse med høstgudstjenesterne i Boddum Kirke og Heltborg Kirke er der høstfrokost, 
og der orienteres omkring menighedsrådenes arbejde i det forgangne år og fortælles om 
eventuelle fremtidige planer og projekter.
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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 2181 5685)
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. oktober 2021
til anneliseravnsgaard@hotmail.com

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDSMØDER

BODDUM-YDBY 
Tirsdag den 14. september kl. 19.00 i 
konfirmandstuen
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 i kon-
firmandstuen

HELTBORG
Torsdag den 23. september kl. 19.00, 
Krogen 10
Tirsdag den 9. november kl. 19.00, 
Toftumvej 5

FÆLLESMØDE
Torsdag den 16. september kl. 19.00 i 
konfirmandstuen.

PRÆSTEEMBEDET
Grundet sygdom i nærmeste familie er 
sognepræst Maja Cilleborg fraværende. 
Embedet passes af præster fra nabosog-
nene, som kontaktes via provstikontoret 
tlf. nr. 97 95 11 84.

MINIKONFIRMANDER
Minikonfirmandundervisningen annon-
ceres på pastoratets hjemmeside, så hold 
øje med den.
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Modtager:

KIRKEBIL - Der kan bestilles kørsel til 
gudstjenester i alle kirkerne hos Poul Svend-
sen på tlf. 4073 5175 senest aftenen før. 
Kirkebilen er gratis. 

gudstjenesteListe

gudstjenesteListe

i den kommende tid viL 

i den kommende tid viL 

gudstjenestetiderne i Pastoratet 

gudstjenestetiderne i Pastoratet 

være at finde På hjemmesiden, 

være at finde På hjemmesiden, 

i ugeavisen, På oPsLag ved kirkerne 

i ugeavisen, På oPsLag ved kirkerne 

eLLer ved kontakt tiL formændene.

eLLer ved kontakt tiL formændene.  

tak!tak!


