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Regn - med Jesus og Brinkmann
Lad os tale om vejret en stund, lad os tale
om regn.

svinet og fåret. Den kristne tro siger, at vi
har samme skaber.

Jeg vil bede jer tale godt om regnen. Det
kniber det med, selv under den lange tørkeperiode, vi har oplevet i sommer. I tv’s
vejrudsigter varede det længe, før tørkens
katastrofale betydning for markernes afgrøder blev et omtalt tema. Vejrudsigten synes
på mange måder hovedsageligt at være rettet mod livsnyderne, som når vejrværten,
glædestrålende som en lille sol, siger ”ingen
fare for regn”- ”fortsat fantastisk sommervejr”.
Var jeg landmand, ville denne udtryksmåde gøre mig vanvittig. Vi har fjernet os
fra virkeligheden, tabt indsigten, at vor eksistensberettigelse beror på, hvad jorden gir.
Uden regnen ville den slet ikke givet noget.
Vi siger, at ”vi elsker at gå ud i naturen”
og røber derved, at vi selv mener at være
noget helt andet,
Men naturen er vort ophav, ikke bare vore
omgivelser. Mennesket er ikke et kornaks,
men er i slægt med kornet, drikker af det
samme vand, trækker den samme luft. Mennesket har fælles gener med kornet og træet,

Jeg begynder at blive så inderlig træt
af vi menneskers arrogance, der ikke kun
rammer regnen. Vor foragt for fortiden er
ubehagelig. Hvad gir os egentlig retten til
at hævde, at vi netop nu har de hidtil bedste
svar på de spørgsmål, menneskeheden har
sloges med til alle tider. Blot fordi vi er i
konstant udvikling af kompetencer, selvet
og personligheden. I den grad, at evig forandring efterhånden ser ud til at være det
eneste permanente i vores tilværelse, i privatliv som arbejde.
Men ved vi egentlig et eneste gram mere
om livets mening i dag end i middelalderen?
Psykologiprofessor Svend Brinkmann har
haft enorm succes med sine bøger og foredrag om at stå fast og gøre op med tidens
udviklingstvang og med den kultur, der
længe har dyrket tanken om ”så meget som
muligt, så hurtigt som muligt”. Og som nu
synes at skabe overskrifter, som ”klimaet
går amok og bliver ekstremt” og ”flere og
flere unge lider af fremtidsfrygt”.
Brinkmann hævder, at vi ikke bør satse på
”at finde os selv”, men hellere ”affinde os
med os selv”. Fra de gamle stoiske filosoffer i oldtiden trækker han idealer frem som
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selvbeherskelse, integritet og pligtfølelse.
Brinkmanns anliggende er al respekt
værd, men har professoren ret i, at verden
trænger til mere stoicisme? Hvorfor ikke
mere kristendom?
For hvad sker der, hvis alle følger psykologiprofessoren, når han bedyrer, at det
klogeste ofte er, at møde livet med stoisk ro,
og ”stræbe efter at leve med den værdighed,
der er forbundet med at se det negative i
øjnene og acceptere det som sådant”?
Ja, så bliver resignation og afmagt facit,
og alt kommer til at bero på den enkeltes
evne til at kvalificere dette facit
Alligevel tænker mange: Brinkmanns løsning er besnærende. Men jeg mener, den
er meget utilstrækkelig. Den forudsætter jo
nærmest, at jeg er alene.
Jeg kan til en vis grad genkende mig i
den. Jeg er ikke så bange for min egen død,
men jeg er ræd, når jeg tænker på mine
kæres død. Frygten for at miste dem, frygten for at mine børnebørn engang skal arve
en klode, som er blevet ubeboelig.
For, jo da, det er fint at være til stede i
eget liv, men bør vi ikke hellere være til
stede for hinanden. Lytte, trøste, hjælpe
vore nærmeste.

eller ægtefællen dør, så vil det ikke genere
dig så meget”.
Jesus lod sig kysse af Judas, et forræderisk kys, der førte til døden. Jesus kærede
sig om mennesker, døde for dem. Han sørgede og dansede. Han var til stede i livet.
Lad os gøre det samme.
Og lad os samtidig være meget mere
ydmyge over for verden på alle områder.
Også overfor regnen. Verden og regnen var
her først. Vi tror, vi ejer alt det, vi ser, men
vi ejer egentlig ingenting. Alt er givet os
som et lån. Jeg ved, jeg lyder som en blanding mellem et surt opstød og en vækkelsesprædikant, men jeg tror, det kan være godt
at påminde sig selv om, at vi er på gæstespil
på den her planet.
Vi er ikke hovedattraktionen.
Lige så lidt som dinosaurerne var det.
Lad os tale om regnen. Regn som trommer mod dit vindue, regn som holder verden
i et dis, og det fortryllende øjeblik, når regnen holder op.
Så må man ud for duftens skyld. Duften af
våd jord. Og løvet nyvasket, strækker sig og
ånder ud, vederkvæget.
Må Gud give dig i det mindste en dråbe af
lykke, kærlighed og glæde.
Med venlig hilsen Knud Bunde Nielsen

En af de gamle romerske stoikere, Epiktet, som har inspireret Brinkmann, rådede
folk til at engagere sig så lidt i livet som
muligt. ”Hvis du kysser dit barn eller din
ægtefælle, så skal du sige til dig selv, at det
er et menneske, du kysser, for hvis barnet
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg
Høstgudstjenester

Heltborg Kirke holder høstgudstjeneste søndag d. 9.
september kl. 9.00. Efter gudstjenesten er der orientering om årets gang i kirke og på kirkegård og herefter er
kirken vært ved en lille anretning.
Boddum Kirke holder høstgudstjeneste søndag d. 16.
september kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er der frokost
i præstegården ca. kl. 11.45.
Pris: 50,- kr./ pers. Under frokosten vil Boddum-Ydby Menighedsråd
fortælle lidt om årets gang og det aktuelle arbejde i rådet.
Ydby Kirke holder høstgudstjeneste søndag d. 23. september kl.
10.30.
Der vil være indsamling i alle 3 kirker i forbindelse med høstgudstjenesterne.

Sogneaften i Heltborg Forsamlingshus d. 9. oktober kl. 19.30
MUSIK BAG TREMMER
Kirsten Saurus Mehlsen fortæller:
”Jeg har i syv år arbejdet som musikmedarbejder på det lukkede, topsikre fængsel, Enner
Mark, ved Horsens. Jeg vil fortælle om at
være sammen med fanger, som afsoner straffe
fra et par år til livstid og forvaring. Hvordan
det er at manøvrere på en arbejdsplads med
maksimal sikkerhed, hvor fangerne er inddelt
i grupperinger, der ikke må være sammen med
hinanden.
Om at dirigere tre forskellige fangekor, at
få bandekriminelle til at sidde stille i fængslets kirke og lytte til musik, at styre et band,
hvor de fleste, som udgangspunkt, ikke kan
spille. At "så små frø" og opleve de slår rod,
og hvordan musikken kan være med til at lette
afsoningen.
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Der vil blive vist fotos/video fra fængslet og
lydklip af fangekor o.a.
Undervejs er der fællessang. Sangene er
udvalgt blandt de mest populære i fangekorene.”
Kirsten er uddannet musikpædagog og musikterapeut og har før sit fængselsarbejde undervist på musik-, efter-, fri- og højskoler. Hun
har været musikterapeut i socialpsykiatrien,
haft eget firma og optræder på 23. år i serveringsteatret Frk. Olsens Vikarbureau.

Søndag den 28. oktober
Aftengudstjeneste kl. 19.30 i
Ydby Kirke
Under medvirken af lokale kræfter: Oplæsning, bibeltekster, fortælling, tekster af lokale
digtere og andet godtfolk, musik og sang.

Flere tekster og sange/salmer på thybomål.
Nærmere oplysninger om aftengudstjenesten
vil fremkomme på sognenes hjemmeside og i
Thylands Avis
Menighedsrådet byder på en kop kaffe med
mere i våbenhuset
Walkommen i æ kjærk.

Adventshygge i præstegården
Mandag den 26. november kl. 19.00 er der
adventshygge i præstegården med gløgg og
æbleskiver.
Lone & Christian Olesen, Visby, underholder
med sang og musik. Vi synger julesange og
festsange mm.
Arrangeres i samarbejde med Boddum Beboerforening.

Årsmøde i Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg
Mandag den 26. november 2018 kl. 18-21.45
i Folkekirkens Hus.
Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i Frederikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra Frederikshavn vil
fortælle om deres oplevelser på en studierejse
til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres af
Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede er
velkommen til at deltage. Tilmelding til hap@
km.dk senest onsdag den 21. november.

Minikonfirmander
Kære alle jer, der lige er begyndt i 3. klasse
og jeres forældre. Alle jer elever, der nu er
begyndt i 3. klasse har fået et brev. For nu
ved vi ugedag og klokkeslæt for undervisningen.

Det bliver torsdage. 1. gang torsdag den 6.
september
Lige efter skoletid bliver, de der vil være
med, hentet af en bus og kørt til Boddum
præstegård, hvor undervisningen foregår og
efter endt undervisning kørt tilbage til SFOen. Vi glæder os til at mødes med jer og lære
jer lidt mere at kende.
Undervisere er Kameline Kramer og Knud
Bunde Nielsen.
På menighedsrådenes vegne
Kameline Kramer

Kommende arrangement

Adventsgudstjeneste
i Heltborg Kirke

tirsdag den 11. december kl. 19.30
I år kommer Thisted Folkekor og synger for
og med os. Koret ledes af organist Henrik
Juul Andersen.
Bagefter er der kaffe og samvær i forsamlingshuset.
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Babysalmesang
ONSDAG 5. SEPTEMBER KL. 10.00-10.30
Babysalmesang er for ALLE babyer i Sydthyomådet, og deres mor/far. Der er ingen krav
for at kunne være med – man skal bare have
lyst til en hyggelig halv time med sang og
fagter mv. sammen med sin baby. Holdet
fortsætter hver onsdag til og med 3/10. Trine
Hausgaard Ubbesen og Birte Aarup står for
arrangementet.
Tilmeld dig gerne til Trine på trhu@km.dk
eller tlf. 97951184.

Kirkehøjskolen Sydthy Provsti
Kirkeskoleaftnerne er i Hurup Kirkecenter,
Kirkegade 42A, 7760 Hurup Thy.
Hver aften kl. 17.30 – 20.30
Program
Torsdag d. 6. sep.: Udflugt.
Torsdag d. 20. sep.: Sangaften.
Tirsdag d. 9. okt.: Klezmer Duo: ”Oktober
43 – redningen af de danske jøder”.
Torsdag 25. okt.: Bodil Lodberg: ”Hus og
hjem – en overset økonomi i protestantismen
og det danske velfærdssamfund”.
Torsdag 15. nov.: Else Bisgaard: ”LykkePer”.
Torsdag 29. nov.: Advents-begyndelser.
Program hentes i kirkerne eller hos sognepræsten. Tilmelding skal ske senest to dage før
arrangementet eller samlet senest den 3. sep.
Den samlede pris for efteråret 2018 er 600 kr.
inkl. aftensmad og kaffe hver gang. Ønsker
man at deltage enkeltvis i aftnerne er prisen
150 kr. pr. gang, dog den 20. sep. og 9. okt.
100 kr.
Kik ind på Kirkehøjskolens hjemmeside:
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
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Kirkens Korshær og
mennesker i nød
Overalt i Danmark findes mennesker, der
på forskellige måder er i nød. Det kan være
hjemløse, der lever et udsat liv på gaden, misbrugere med psykiske diagnoser, ensomme
uden kontakt til familie og venner, børn der
kommer i skole uden ovetøj og madpakke,
og - og - og desværre er listen endnu længere.
I Kirkens Korshær ser man, at flere og flere
mennesker midt iblandt os lever under sådanne vilkår. De har brug for hjælp, og det får
de overalt i landet af Kirkens Korshær - helt
derud, hvor det offentlige ikke rækker. Det
koster mange penge, og derfor holder Kirkens
Korshær landsindsamling søndag den 25.
november.
I Thy vil der i lighed med 2017 være 11
adresser, hvorfra indsamlingen foregår. Der
er brug for mange indsamlere, og hvis nogen
vil hjælpe Kirkens Korshær med at hjælpe
danskere i nød, så er man velkommen til at
melde sig. Det kan ske pr. mail waki@post9.
tele.dk eller telefon 30 20 12 35, hvor man vil
kunne udtrykke ønske om, hvor man gerne vil
være indsamler.

indsamlinger
Heltborg:
Til høstgudstjenesten d. 9. september
samles der ind til Møltrup Optagelseshjem, KFUM´s Sociale arbjede, Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær
7. oktober: Mission Afrika.
11. nov.: KFUM´s Soldatermission.
25. nov.: Kirkens Korshær (Lands
ind
samling)
Boddum–Ydby:
I forbindelse med høstgudstjenesterne i
september er der indsamling. Det afgøres
på menighedsrådsmødet 4. oktober, hvad
pengene skal gå til.

Årets sogneudflugt
foregik i strålende solskin, hvilket ikke er
en sensation i denne sommer. Vi var 28 +
chauffør Svendsen, som d. 7/8 kl. 09.00
startede med kurs mod Flamingohaven ved
Vemb i Vestjylland. Efter traditionel fællessang, mens vi kørte over Thyholm, ankom vi
efter en times kørsel til den 60.000 m2 store
naturpark. Vi drak vores medbragte kaffe/
rundstykker på terrassen til orangeriet.

Herefter var vi klar til rundvisning. Vi
blev budt velkommen af parkens ejer, Knud
Christensen, som fortalte om stedets historie, alt imens vi vandrede fra sted til sted:
Frihedsgudinden - Ønskebrønden - Fjumses hus - Flamingo museet - Oasen - Slyk

Kloster - Øen - Mosekonen - Pavillonen Udsigtshøjen - Akropolis. Hver destination
med sin spændende historie.

Kl. 12.00 kørte vi til den hyggelige Vilhelmsborg Kro – en landevejskro, hvor der
var bestilt middag. Kyllingebryst med indbagt grøntsagspaté og alt, hvad der tilhører.
Så gik turen til hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg, hvor vi fulgte hele processen ved
skefremstilling. Vi fik fortalt om historien
bag, som strækker sig ca. to hundrede år tilbage. Først som husflidsarbejde og senere i
slutningen af 1800-tallet - med Hans Husted
som initiativtager - gik det over i fabrikation, hvor Husted tog med studedriverne til
Hamborg for at købe horn efter slagtningen.
Da skefabrikken var på sit højeste i 1940–
50´erne beskæftigede den ca. 25 mennesker.
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Som sidste punkt besøgte vi Lemvig
Kirke, hvor vi med stor interesse beskuede Bodil Kålunds smukke og fortællende
udsmykning.
Under hjemturen blev Thyholmstrækningen igen besunget fra højskolesangbogen,
og efter en begivenhedsrig dag var vi hjemme ved 19-tiden.
Holger Krabbe

I dag er der kun 2 – 3 fuldtidsansatte, men
der laves et utal af forskelligt fint polerede
produkter, såsom appelsinskræller, marmeladeskeer, smykker, armbånd, ørenringe
m.m. De har butiksalg og eksport til mange
forsk. lande.
Nu gik turen til Bovbjerg fyr, hvor havudsigten kunne nydes fra 62 m højde. Her
kunne kaffetørstige eller ishungrige stilles
tilfreds.

KFUM-Spejderne
Spejdernes sommerlejr lå i år i pinsen.
Vi var taget hele gruppen af sted på fælles
sommerlejr ved Firbjergsande på Venø.
Bæverne sov indenfor i hytten, mens ulve,
trop og seniorer sov i telte.
Der var masser af liv og aktivitet, både

sammen store og små, og hver for sig i de
forskellige enheder.
Heldigvis var det lækre sommervejr allerede så småt begyndt, så der kunne bades,
leges, konkurreres, kokkereres på bål og
sejles i kano.
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Den ene dag fik de spejdere, som rykker
op til en ny enhed efter sommerferien, lov
at besøge den nye (enhed, red.) og få en
smagsprøve på, hvad der er i vente.
Troppen holdt “Masterchef på bål” og
juniorpatruljen stegte lækre frikadeller med

brasede kartofler til. Det kan de bestemt
godt gøre igen.
Når man nu SKAL pionere, så kan man
jo lige så godt bygge noget, der kan bruges
til noget fornuftigt. Hvad er mere fornuftigt
end et gyngestativ?
Én af forårets aktiviteter i troppen var, da
vi havde besøg af en førstehjælpsinstruktør.
Der var instruktion både i førstehjælpens
grundregler og i hvordan man finder og
bruger en hjertestarter sammen med hjertemassage.
I starten af sommerferien var det tid til at
pleje vores forbindelser i det internationale
spejderfællesskab. En gruppe af lederne
besøgte korpslejren “Futura” hos de norske
KFUK-KFUM spejdere ved Trondheim.
Jane Vie Christensen

Fra vugge til grav navnene mangler – men kirkerne bruges
I mange år har det været kutyme, også i vore sogne, at kirkeblade oplyser, hvem der er
blevet døbt, konfirmeret, gift eller er døde i sognene. Imidlertid er EU’s persondatabeskyttelseslov trådt i kraft.
Det gør det vanskeligt, men ikke umuligt at offentliggøre navnene, fordi der nu kræves indhentet skriftlig tilladelse med fortrydelsesret etc. Og det har ikke været muligt
at overkomme dette i forbindelse med dette kirkeblad. Derfor ingen navne denne gang.
Men forhåbentligt er det muligt i de kommende kirkeblade. For mange mennesker
synes med interesse at læse navnene, der indgår i ”kirkelige handlinger”. Ikke blot på
grund af den alment menneskelige nysgerrighed. Men det er min erfaring, at mange
mennesker læser om afdøde for at give den sidste tanke og bøn til de lokale, der faldet
fra. Ligeledes vil mange lokale glæde sig over dåb af børn og ægteskaber, der indgås i
den lokale kirke. Det vidner om, at der stadig er liv og livskraft i sognene.
Med tilladelse fra de implicerede og alle regler overholdt – selvfølgelig - bør navnene
i fremtiden også kunne offentliggøres. Ja, det er værd at værne om folks personlige data,
det er værd at værne om kirkerne og sognebevidstheden i Boddum, Ydby og Heltborg.
Denne gang kan vi kun offentliggøre, at Heltborg, Ydby og Boddum kirker virkelig
bliver brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger. Små sogne - store tal.
I de sidste 8 mdr. er 12 blevet begravet begravet/bisat fra vore kirker, 10 børn er blevet
døbt, 6 brudepar er trådt frem for alteret, 11 unge blevet konfirmeret, og endnu flere har
været i kirke.
Der er virkelig grund til at passe på hinanden og på Heltborg og Boddum -Ydby Sogne.
Knud Bunde Nielsen
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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
6.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
13.: Høstfest i missionshuset med tale og
sang ved ”HÅBET”, Thyholm.
18.-19.-20.: Vækkelsesmøder kl. 19.30.
18.: I Hørdum Missionshus.
19.: I Jegindø Missionshus.
20.: I Heltborg Missionshus.
Alle tre aftner taler pastor Jens Linde,
Sandnes, Norge.
26.: KFUM`s Soldatermissions efterårsstævne i Agger Missionshus kl. 19.30 ved
soldaterhjemsleder Poul Nielsen, Frederikshavn.
Oktober
3.-4.: Oktobermøder i Jegingø Kirke og
Missionshus.
3.: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kirken kl. 19.00 ved pastor Ove Arensbach,
Holstebro. Efterfølgende kaffe og bibelforedrag i missionshuset. Aftenens tema:
”Dåbens kraft”.
4.: Bibelforedrag i missionshuset ved sognepræst Morten Krogh Nielsen, Jegindø.
Tema: ”Nadverens styrke”.
6.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern Kulturcenter. Særskilt program.
10.: Vi er inviteret til Jegindø Missionshus,
hvor professor Peter Legarth, Århus taler.
18.: Møde i missionshuset ved Jens Chr.
Brander, Hurup.
25.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
November
1.: Møde i missionshuset ved missionær
Simon Overgård, Holstebro.
7.: Kredsmøde på Jegindø ved tidl. Forstander Georg Kjeldsen, Århus.
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Missionsuge i uge 46.
12.: Taler fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum.
14.: Taler sognepræst Lillian Risum, Visby.
15.: Taler pastor Robert Enevoldsen, Holstebro
22.: Bibelkursus i Harring–Stagstrup Kirkecenter. Underviser er tidl. lærer Poul
Weber, Ålborg.
29.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Hurup.
Missionsugesang:
Han ved, hvor du bor.
Tekst: B. P. - Melodi: R. U. I.
”Jeg ved, hvor du bor.”
Det er Faderens ord.
Han kan altid til dig finde vej.
Han har kaldt dig ved navn.
Han dig bærer i favn,
og hans kærlighed afviger ej.
Han ved, hvor du bor,
er din vej her på jord
ofte mørk, og dig alt synes sort.
Han vil høre dit råb,
og han giver dig håb.
På hans ord viger skyerne bort.
Han ved, hvor du bor,
og han taler sit ord:
”Frygt kun ikke! Thi det er jo mig!
Er end stormnatten hård,
hjælpen til dig dog når.
På mit ord lægger stormene sig.”
Han ved, hvor du bor.
Stol kun trygt på hans ord!
Lad det lyse på vandringen frem.
Når du taber dit mod,
er han trofast og god.
Han dig leder til Himmelen hjem.
Han ved, hvor du bor.
På din vandring på jord
vil hans øje dig følge hver dag.
Han vil gå dig så nær,
thi han har dig så kær.
I hans hånd må du lægge din sag.
”Jeg ved, hvor du bor.”
Det er Faderens ord.
Hold kun fast om hans udstrakte hånd!
O, han slipper dig ej.
Han vil lede din vej
med sin kærligheds mægtige ånd.

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

September
Den 17.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14.30, hvor Carsten fra
”Skurbyen” i Ålborg kommer og fortæller.
Oktober
Den 17.: Møde hos Grethe Kirkegård,
Mølleparken 55c, Hurup.
November
Den 7.: Møde hos Else Nielsen, Gormsvej 10, Hurup.
Den 25.: Landsindsamling – se annonce andetsteds i kirkebladet.

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde:		
25. september kl. 19.00 i konfirmandstuen
Boddum-Ydby:
4. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen
Heltborg:
27. september kl. 19.00 på Toftumvej 10
13. november kl. 19.00 på Landevejen
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Sognepræsten
Sognepræst Margit Dahl
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09
Mobil 30 89 18 44 - Mail: mdl@km.dk
Sognepræst Knud Bunde Nielsen
Mobilnr. 40 18 63 91 - 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, 9795 2746 /
2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 9795 2393
Organist:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Kirkesanger:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5228
Graver:
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316,
(privat 9795 9019)
Graverafløser: Per Hansen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

Redaktion:
Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 2. oktober 2018
heltborgmr@live.dk
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Modtager:

Gudstjenester
SEPTEMBER
2. september 14.s.e.trin.
Ydby 9.00
Boddum 10.30

NOVEMBER
4. november Alle helgens dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

9. september 15.s.e.trin.
Heltborg 9.00 - Høstgudstjeneste
Ydby 10.30

11. november 24.s.e. trin.
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

16. september 16.s.e.trin.
Boddum 10.30 - Høstgudstjeneste med
kirkefrokost.

18. november 25.s.e.trin.
Ydby 9.00 Claus Nybo

23. september 17.s.e.trin.
Heltborg 9.00
Ydby 10.30 - Høstgudstjeneste
30. september 18.s.e.trin.
Boddum 10.30
OKTOBER
7. oktober 19.s.e.trin.
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

25. november Sidste s. i kirkeåret
Heltborg 10.30
DECEMBER
2. december 1.s. i advent
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
11. december
Heltborg 19.30 - Adventsgudstjeneste med
Thisted Folkekor

14. oktober 20.s.e.trin
Heltborg 9.00 Lillian Risum
Boddum 10.30
21. oktober 21.s.e.trin
Boddum 9.00 - Claus Nybo
28. oktober 22.s.e.trin
Heltborg 10.30
Ydby 19.30 - Aftengudstjeneste med
lokale kræfter
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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.

