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Hvedekornets Lov
aks. Men planen bliver ikke virkelighed, før
et eneste vilkår opfyldes, at frøet ”dør”.
Overalt kan du læse samme hemmelighed,
som er hvedekornets: Liv gennem død. Vi
ser det i naturen, helt naturligt eftersom
billedet er hentet derfra. Og ser vi op mod
stjernehimlen, så påmindes vi om, at vi alle
er stjernestøv fra supernovaens, den døende
stjernes eksplosion.

Livet serveres på dødens tallerken
Den gang jeg var meget lille, havde jeg
markblomsterne nærmere ansigtet, end jeg
har nu.
Noget af det første, jeg husker i livet, er, at
jeg sad i græsset på en strandeng i Vadehavet mellem får og kreaturer, og så rødkløveren og smørblomsterne lige i øjnene.
En strandeng, som afgræsses eller slås hvert
år, får med årene en utrolig markblomsterrigdom.
Det er sådan, fordi døden står i livets tjeneste.
Frøet er det klassiske billede på dette. Jesus
bruger det som et billede på sin egen død
og på kærligheden, som ofrer alt for at give
andre liv.
”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis
det dør, bærer det mange fold” (Joh.12,24)
Det er et talende billede, biologisk uklanderligt. Inde i det tørre rynkede, tilsyneladende
livløse frø slumrer biokemiske kræfter. Her
findes i detalje tegningen til et nyt hvede2

Forvandlingens hemmelighed:
Hengivelse for andre
Landmandens livserfaring - hvedekornets
lov - er billedet af, at Kristi død betyder liv
for os – men jo også billedet på det etiske
og åndelige livsprincip, Jesus stiller op for
sine elskede menneskebørn: Lev for andre,
så får I selv et meningsfuldt liv.
Enkelt og smukt udtrykt af Kim Larsen i
sangen Papirklip. ”Livet er langt – lykken
er kort. Salig er den, der tør give det bort”.
Dette er kærlighedens vej, og den udfordrer
forestillingen, at livet opstår af kamp og ved
at sætte sig igennem: Han kom, så og sejrede, sådan hedder det om feltherren Cæsar.
Han kom, han så og døde, døde for os, lyder
budskabet om Jesus.
”Tag dig sammen og skærp dig, dersom du
vil frem i livet ” siger vi til vore børn. Vi
ved, det er sandt. Men den, som ikke helt
er blændet af aktive og fremgangsrige menneske, vil kunne opdage andre og måske
mere grundlæggende sider ved livet, nemlig
hvedekornets lov.
Den lille død og det rige liv
Hvis vi ser på os selv. Spædbarnet må gradvist dø bort fra mors bryst. Barndommen
må dø. Ungdommen forgå. Årene bleger
håret. Det er hemmeligheden i livet: At give
slip for at blive beskænket med nyt liv.
Er ikke enhver kærlighedshistorie en grænseløs given sig hen til den lille død for

at få et rigt liv. Hvor meget selvhengivelse kræver ikke et lille barn? Hvor mange
bekymringer må vi ikke hele tiden lade dø
i forhold til større børn for at frigive dem
til livet?
Vi ser, hvordan konflikter i familier og nære
relationer, på arbejspladser løser sig op, når
nogen vover ”at dø”, give slip på position
og prestige og åbne sig mod den anden.
Hvedekornets lov gælder!
Landmændene kan se høstudbyttet på markerne, og heldigvis får de i år mere ud af
deres anstrengelser end sidste år.
Vi vil jo også gerne se, at vort liv lykkes.
Men det vi giver vores børn eller andre
af kærlighed, det kommer ikke i den forstand tilbage til os, men det opstår som nyt
mangfoldigt liv, i børnene som vokser, i nye
sammenhænge, og på måder, som vi slet
ikke kan kontrollere. Høsten må vi lade Vor
Herre om.

For mange er det svært. Har jeg nu levet
godt nok, oplevet det, jeg ville, været der
nok for mine børn? Jeg tror dog, at et menneske, som i livets almindelige dage har
lært at give slip og lade det dø, som skal
dø, det kan måske også give slip, når det
endelig gælder, og møde døden med et hvedekorns hengivenhed og kraft. Måske? For
jeg ved det ikke.
Kærlighedens vej
I troen bekender vi, at Jesus - ofrede alt og
døde hvedekornsdøden på Golgata - for at

vi skulle finde livet. Jesus overbeviser mig
med sin nye art af kærlighed. Du må danne
din egen tro og overbevisning.

Forfatteren af den pragtfulde bog i Bibelen, Prædikerens bog, er specialist i at tage
afsked og sige goddag til noget nyt. Han
skriver: Der er en tid til at le og en tid til at
græde, en tid til at leve og en tid til at dø,
en tid til hvile og en tid til arbejde. At dø i
levende live er ikke at vove dette spring, når
tiden er inde.
Vi må turde give slip på livet og dele livet
med hinanden for at vinde livet og vove at
stille os selv spørgsmålet: Er der noget, jeg
må lade dø, noget jeg må give afkald på, for
fællesskabets og kærlighedens skyld?
Hvedekornets lov har nogen kaldt skabelsens ”genetiske kode”: Den bærer universet
og vore liv i samme kærlighedens kraftfelt.
Hvem vil ikke vandre kærlighedens vej?
Salmedigteren råder:
”Se efter stjernerne
Vær opmærksom på vejen”.
Jeg tilføjer:
Der findes et sted, der venter på dig.
Et menneske, der elsker dig,
og en drøm, der ikke bedrager.
Giv stedet din tid,
mennesket dit hjerte
og drømmen en vej.
Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

HØSTGUDSTJENESTER
Heltborg Kirke holder høstgudstjeneste
søndag, den 15. september kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er der orientering om årets
gang i kirke og på kirkegård, og herefter er
kirken vært ved en lille anretning.
Ydby Kirke holder høstgudstjeneste søndag, den 22. september kl. 10.30.
Boddum Kirke holder høstgudstjeneste
søndag, den 29. 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 om årets gang og om det
aktuelle arbejde i rådet.
Der vil være indsamling i alle tre kirker i
forbindelse med høstgudstjenesterne.

Tobias Sneh Durholm
Johannes Søe Hansen
Stine Hasbirk Brandt
Ingemar Brantelid

Doverodde Købmandsgård

1. koncert
søndag
8. sept. 2019
kl.14
6 koncerter over 3 år

Entré til en koncert: 120 kr.
Entré til alle 6 koncerter: 600 kr.
Arrangeret af Doverodde Købmandsgårds Venner i SMK Thy
Billetbestilling: T 521760 88 · @ sshboddum@gmail.com · facebook.com/doveroddevenner/
Doverodde Købmandsgård · Fjordstræde 1, 7760 Hurup

ARILD KVARTETTEN

Det er lykkedes Doverodde Købmandsgårds
Venner i samarbejde med Palle Heichelmann, Boddum Musikgaard, at få Arild
Kvartetten - et af Danmarks fornemste kammerensembler til at komme og spille alle
Beethovens strygekvartetter i Doverodde
Købmandsgård SMK som markering af og
velkomst til Statens Museum for Kunst.
Sponsorer:
Augustinus Fonden
Boddum – Ydby Menighedsråd
Dantryk
Solistforeningen
Thisted Antikviat
Thisted Kommune
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SOGNEAFTEN I
HELTBORG
FORSAMLINGSHUS

Onsdag, den 9. oktober kl. 19. Ruth Dein,
fortællekone fra Heden, kommer med fortælling og foredrag om romanen ”En dødsnat” og forfatteren Marie Bregendahl
Ruth Dein bor i Skive og er aktiv i fortælle- og dialektgruppen ved Jenle, Jeppe
Aakjærs hjem i Salling. Hun har deltaget i
fortællekursus hos Ingrid Hvass, Helle Arnfred og Vigga Bro og er medlem af Viborg
Fortællekreds og ”Vestjyllands fortællere”
i Holstebro. Denne aften vil Ruth Dein
genfortælle Marie Bregendahls roman ”En
dødsnat” (1912) og derefter fortælle om for-

fatterens liv og levned. Marie Bregendahl
var Jeppe Aakjærs første hustru. Vi vil også
få lidt at vide om deres forhold og om tiden
efter skilsmissen, hvor Marie så småt kommer i gang med sit forfatterskab.
En lille bogudstilling fra Hurup bibliotek vil
vise både værker og biografier.
Sidst men ikke mindst vil kirkesanger
Katrine og organist Sune medvirke med et
program bestående af både kendte og minRuth Dein
dre kendte
Aakjærsange.

tæt på nutiden, men i mentalitet synes den
at tilhøre en fjern fortid. Men er landbokulturen et tilbagelagt stadie? Eller rummede
den værdier, dyder og praksisser, der har
betydning i nutidig sammenhæng?
Betaling: 75 kroner inkl. kaffebord.

ADVENTSHYGGE I
PRÆSTEGÅRDEN

"SOLSKIN FOR DET
SORTE MULD"
RUTH DEIN – EN FORTÆLLEKONE FRA HEDEN

Doverodde Købmandsgårds Venner og
menighedsrådene i Boddum-Ydby og Heltborg sogne indbyder til foredrag med professor Ove Korsgaard. Han er forfatter til
bogen ”Solskin for det sorte muld”.
Foredraget finder sted i Doverodde Købmandsgård torsdag den 7. november 2019
kl. 19.00.
Med bogen ”Solskin for det sorte muld”
som udgangspunkt handler foredraget om
den mentalitetsmæssige baggrund for landbokulturen og om de politiske, strukturelle
og kulturelle ændringer, der er sket, siden
foredragsholderens far var sognerådsformand i Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommune på Mors, og hans farbror var mejeribestyrer i Doverodde. I tid er landbokulturen

Mandag, den 25. november kl. 19 er der
adventshygge i præstegården med gløgg og
æbleskiver.
Chresten Bo Hansen, som er opvokset i
Boddum, fortæller på thybomål bl.a. om
Boddum og omegn.
Der vil ligeledes blive sunget julesange og
-salmer.
Arrangeres i samarbejde med Boddum
Beboerforening.

ADVENTSGUDSTJENESTE
I HELTBORG KIRKE
Tirsdag den 10. december kl. 19.30. Igen
i år kommer Thisted Folkekor under ledelse
af Henrik Juul Andersen og synger for og
med os. Herefter er der kaffe og samvær i
forsamlingshuset.
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VELKOMMEN TIL
KONFIRMANDUNDERVISNINGEN 2019/2020

Undervisningen begynder i uge 45 og finder
sted i præstegården i Boddum. Der er undervisning 20 uger på onsdage (kl. 8-9.30)
foruden aftenarrangementer og udflugter.
Menighedsrådene sørger for konfirmandernes transport frem og tilbage mellem skole
og præstegård.
Konfirmationerne finder sted i Boddum og
Ydby Kirker søndag, den 19. april 2020 og
i Heltborg Kirke søndag, den 26. april 2020.
Inden undervisningens start vil der blive
afholdt en Info-aften for konfirmander og
forældre.
Hver elev i 7. klasse i Hurup Skole og Sydthy Friskole, der bor i Heltborg og BoddumYdby Sogne, vil modtage et brev med tilmeldelsesblanket og yderligere oplysninger
om undervisningen og infoaftenen. Har man
spørgsmål, eller har man ikke modtaget et
brev med konfirmandindbydelse, fordi man
går på en skole, vi ikke har kendskab til,
henvender man sig blot til præsten tlf. 97 95
90 09 eller mail: knbn@km.dk
På kirkernes hjemmeside www.boddumydbykirker.dk vil man løbende kunne læse
konfirmandernes kalender og de sidste
nyheder om konfirmandundervisningen.

MINIKONFIRMANDUNDERVISNINGEN

Eftersom menighedsrådene endnu ikke har
ansat en ny præst, påbegyndes minikonfimandundervisningen først til foråret.

BABYSALMESANG
Se Sydthy Provstis hjemmeside:
www.sydthyprovsti.dk
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KIRKEHØJSKOLEN
SYDTHY PROVSTI
- på en ny måde Tema: Skyld og skam

Efterårssæsonen starter op på en ny måde. I
stedet for altid at være det samme sted, vil
man nu rundt i provstiets sognehuse.
I dette efterår bliver det Hurup Kirkecenter,
Bedsted og Snedsted Sognegårde.
Tre aftener:
3. oktober kl. 16.30 – kl. 20.15
31. oktober kl. 17.30 – kl. 20.15
21. november kl.17.30 – kl. 20
Program, tilmelding og information findes
på Kirkehøjskolens hjemmeside:
www.sydthyprovsti.dk/aktiviteter/kirkehoejskole/
Program kan ligeledes hentes i kirkerne.

SORGGRUPPE I
SYDTHY PROVSTI
”Sorgen forsvinder ikke, men du får lidt luft
omkring dig, når du taler om det” – sagt af
en sorggruppedeltager.
Alle, som har mistet og som hører til i Sydthy Provsti, kan være med.
Syv tirsdage i efteråret kl. 10.00 – 11.30
mødes man i Sognegården i Bedsted, Præstegårdsvænget 2.
Sorggruppen ledes af præsterne Else Kaag
Bjerg og Ruth Folmersen
Spørgsmål og information kan indhentes
hos
Else Bjerg - ELKB@km.dk
Tlf. nr. 3145 2440
Ruth Folmersen - RSF@km.dk
Tlf. nr. 2978 3690

Vellykket morgensang
i

Doverodde Købmandsgård

Da planerne om at etablere en afdeling af Statens Museum for Kunst
i Thy (SMK+THY) blev
kendt, drøftede menighedsrådene i Boddum,
Ydby og Heltborg, hvad
der kunne gøres for at
byde SMK+THY velkommen.
En af ideerne var at
støtte Doverodde Købmandsgårds Venner i
at indbyde Arild Kvartetten til at besøge
Købmandsgården eller Boddum kirke for
at spille Beethovens strygekvartetter. Det
begynder søndag den 8. september kl. 14.00
i Købmandsgården og fortsætter med to
koncerter om året indtil 2022.
En anden ide var at indbyde til morgensang tre sommerformiddage i juli. Menighedsrådene talte med Doverodde Købmandsgårds Venner og SMK+THY, og alle
enedes om, at det skulle prøves. Pensioneret
provst Jens F. Munksgaard, Boddum kendte
en fremgangsmåde fra Læsø, som kunne
overføres i Doverodde.
Menighedsrådene sørgede for løbesedler,
annoncer, omtale i aviserne og plakater. Og

det gav flot fremmøde. Første gang var vi
knapt 50 deltagere, anden gang lidt flere, og
sidste gang den 31. juli var der kommet flere
end 60 deltagere. Alle sang med af hjertens
lyst fra et sangblad, som menighedsrådene
havde lavet. Jens F. Munksgaard havde hver
gang en refleksion, som tog udgangspunkt i
KUNST og menneskeliv. Der blev så foreslået den ene salme/sang efter den anden af
deltagerne, før der blev sluttet med Fader
Vor og velsignelsen.
Organist Sune Grud Enevoldsen spillede
til.
Menighedsrådene fik gode erfaringer,
som kan bruges en anden god gang.
J. F. Munksgaard
Foto: Kaj Aage Jespersen

Sogneudflugten 6. august 2019
Holger Krabbe skriver:
Traditionen tro blev højskolesangbogens gode
sange flittigt brugt, da vi lagde Thy bag os i
Svendsens store bus. Vi var 35 forventningsfulde mennesker, som havde sat kurs mod
Kongenshus.

Kl 10.15 trillede vi ned ad grusvejen i mindeparken, gjorde holdt ved udsigtstårnet og
erobrede madpakkehuset, hvor vi, også efter
tradition, fortærede medbragt kaffe og rundstykker.
Herefter var der lejlighed til at gå en tur i den
fantastiske dal, hvor kæmpe mindesten på
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række, fra alle herreder i Jylland, mindede
om tidligere slægters slid for at kompensere
for tabet af Sønderjylland. (Hvad udad tabes,
skal indad vindes). Vi var mødt op i rette tid.
Lyngen stod i det smukkeste flor.
Vi kørte nu gennem Dollerup Bakker langs
Hald Sø, hvor vi burde have gjort holdt for
at nyde udsigten, men man kan jo ikke nå det
hele, når en tidsramme skal holdes. Vi ankom
til Rindsholm Kro kl. 12.00. Her fik vi velkomst og foredrag af krovært Frode Hansen,
som livligt fortalte om oplevelser i sin tid med
oprettelse af mindepark/museum.
Kl.12.30 blev der serveret dansk bøf af høj
kvalitet og rigtig god jordbærgrød (ikke med
minimælk, men med fløde).

Nu var vi lige ved at komme i tidnød, idet
vi skulle være ved Viborg Domkirke kl 14.00.
Vi blev budt velkommen af menighedsrådsformand Preben Grønbæk, som startede med en
beretning om tilblivelse af den store indgangs
port til kirken. Fantastisk flot og særpræget.
Foreslået og fremstillet af kunstneren Maja
Lisa Engelhardt. Hver halvdel vejer 500 kg.
2. sept. 2012 åbnede/indviede Dronningen døren, som er inspireret af forhænget til det allerhelligste i den gamle pagt.
Der er ca. 120.000 besøgende årligt.
Nu førtes vi op til koret, lige foran den enormt
smukke syvarmede lysestage. Dette punkt
i kirken betegnes ”Vi”, hvilket henviser til
stedet for en hedensk helligdom. I disse tider
havde ”Vi” behov for beskyttelse mod fjender.
Der skulle bygges borg. Deraf Vi borg.
Der er fundet stolper af den første kristne kirke på stedet dateret til år 960, altså før Jellinge
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stenene. 1120 begyndes byggeriet, - romansk
rundbuestil – færdigt 1170 – 80.
Der er ildebrand i flere omgange, men 25. juni
1726 sker katastrofebranden, hvor 2/3 af byen
brænder.
En tysker ved navn Staldknægt får til opgave
for 36.000 Rd at bygge kirken op på ny, men
gør det så dårligt, at det hele må rives ned godt
hundrede år efter.
I 1862 påbegyndes opbygningen i 1100-tals
stil, og den er færdig 1876. Domkirken er jo
berømt for dets ydre skønhed, men i lige så høj
grad for dets indre.
Her er det kunstneren Joakim Skovgaard, der
i 1901 får opgaven at dekorere 2600 m2 med
kalkmalerier. Han får god hjælp af nordmanden Arne Lofthus, men de kan kun arbejde om
sommeren, da det er for mørkt resten af året.
I 1917 får de kunstig belysning, hvilket fremmer projektet betydeligt.
Et enestående klenodie. Bibelen i billeder.
Vi har nu en halv times tid på egen hånd i byen
til kaffe og is.
Under hjemturen benytter vi igen højskolesangbogen, og idet vi passerer Draget, kan
man iagttage træthed, tilfredshed, mæthed af
gode indtryk og godt samvær.

indsamlinger
Heltborg:
Til høstgudstjenesten den 15. september
samles der ind til Møltrup Optagelseshjem, KFUM´s Sociale arbejde, Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
6. oktober: Mission Afrika.
10. november: KFUM´s Soldatermission
24. november: Kirkens Korshær.
Boddum-Ydby
I forbindelse med høstgudstjenesterne
den 22. og den 29. september vil der
være indsamling.

Kirkelige handlinger

Døbte:
Boddum Kirke:
Viktor Bang Eriksen

Ydby Kirke:
Alex John Bækmand Frandsen
Heltborg Kirke:
Anders Herman Sonne Hansen
Viede:
Boddum Kirke
Anna Bredahl Leed og René Skriver
Nielsen
Sif Holmgaard Carlsen og Mads Tjener
Oldtidshøjene, Ydby, udendørs vielse
Birgitte Bloch Gjødvad og John Baun
Mikkelsen

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde med en række spændende bidrag:
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen:
International inspiration til folkekirkens
tværkulturelle udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte
indlæg bl.a. om:
• Fire unge nordjyders deltagelse i TaizeLibanon møde i Beirut

Begravede
Listen over begravede personer i juni, juli,
august måned kommer i næste nummer af
kirkebladet.

Personalenyt
Vi byder velkommen til Katrine Overby
Thatt, Boddum, som er ansat som kirkesanger ved Boddum - Ydby - Heltborg
Kirker.

• Otte libaneseres besøg i en række sogne i
Aalborg Stift
• En dugfrisk rapport fra en studietur til
Finland i september 2019
Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den
25. november 2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fælles måltid, og der
serveres te og kaffe.
Der er fri adgang med tilmelding senest
den 20. november på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere
informationer.

AngÅende

præsteembedet
Efter første ansøgningsrunde var der
enighed om at genopslå præstestillingen
i efteråret.
Indtil en ny præst er ansat, er det Knud
Bunde Nielsen, som passer embedet.
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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
5.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
12.: Høstfest med tale af pastor Ove Arensbach, Holstebro.
16.-18.: Vækkelsesmøder i Bedsted Missionshus kl. 19.30. Hver aften taler Jens
Iver Jensen, Notodden, Norge.
24.: Soldatervennernes efterårsstævne i
Heltborg Missionshus ved soldaterhjemsledere Anne og Allan Schrøder, Kølvrå.
Bemærk ugedag.
Oktober
1.-2.: Temaundervisningsaftner i Søndbjerg
Kirke og Konfirmandstue.
1.: Kl. 19.00 Skriftemåls- og nadvergudstjeneste ved pastor Christian Poulsen,
Herning.
Efterfølgende kaffe og bibel-foredrag i
konfirmandstuen. Emne: ”De ti bud”.
2.: Bibelforedrag i konfirmandstuen kl.
19.30, hvor missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring taler over emnet: ”Bjergprædikenen”.
5.: Bustur til ”Syng den igen” i Skjern
Kulturcenter. Arrangeres af IM Nordthy
Kreds.
Nærmere program.
9.: Sogneaften. Se program andetsteds i
bladet.
17.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Gravenhøjvej 26, Boddum.
24.: Møde i missionshuset med tale af missionær Simon Overgård, Holstebro.
30.: Møde i Hurup Missionshus kl. 19.30,
hvor pastor Jørgen Kjærgård, Lyngby
taler over emnet: ”Har Gudstjenesten en
fremtid”.
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November
6.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirkecenter. Taler: Sognepræst Peter Krabbe
Larsen, Struer.
Uge 46. Møderække.
11.: Taler: Missionær Tage Grønkjær, Klitmøller.
13.: Taler: Sognepræst Lillian Risum, Visby.
14.: Tale og sang ved ”HÅBET” Thyholm.
20.: ”Syng den igen – igen ” i Thyholm Kirkecenter kl. 19.30 ved forskellige medvirkende.
28.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Hurup.

Missionsugesang
Mel.: Stuart Townend og Keit Getty
Guds menighed, tag Herrens rustning på.
Hører du, at Jesus kalder?
Find mod og kraft i korsets sejerstegn.
Find din styrke i Guds nåde.
Med troens skjold, med Åndens sværd,
vi holder stand mod Satans løgn.
Vort feltråb er: ”Stor er Guds kærlighed!”
Lad det runge over mørket.
Her er vort kald: At elske mennesker
og bekæmpe død og Djævel.
Med Åndens sværd, som bringer lægedom,
vil vi kæmpe til det sidste!
For midt i trængsel og i nød
vi kender kampens resultat.
Ja, Kristus, kom og kræv din sejrspris.
Du er Herre over alle.
Se, Jesu kors, se kærlighedens pris.
Herren bliver knust og straffet.
Ser du, hvordan han har tilintetgjort
fjendens magt og syndens hærgen?
Se, stenen rulles fra hans grav,
han opstår nu til evigt liv!
Han fører an, Befrieren er her!
Her er Herren, Jesus Kristus!

Ved Åndens hjælp vi kæmper troens kamp,
mens vi lever af Guds nåde.
Se hen til ham, som udholdt korsets skam,
jag mod målet, sejrsprisen.
En sky af vidner viser vej.
De råber: ”Han gør alting nyt!”
Se op! For snart er vor forløsning her.
Skaberværket jubler: ”Amen!”
Ef. 6,10f; Åb 21,5 - Stuart Townend

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

September
Den 16.: Kirkens Korshærs storkredsmøde i Hurup Missionshus kl. 14.30,
hvor Lene fra Aalborg fortæller om
familiearbejdet.
Oktober
Den 9.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
November
Den 27.: Møde hos Elly Søndergård,
Bredgade 49 B, Hurup.

MenighedsrÅdsmøde

Fællesmøde i konfirmandstuen:
Tirsdag, den 3. september kl. 19.

SOGNEPRÆSTEN
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 9795 9009 /
direkte mobilnr. 4018 6391.
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, 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
GRAVER:
Boddum: Jens Thomsen, 2087 3768
Mail: heltborgkirke@mail.dk
Gravermedhjælper: Lajla Pedersen, 2463 6218
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354,
(privat 9795 9019)
Gravermedhjælper: Sanne Færch Høj
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
REDAKTION:
Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen,
Vivian Egeberg, Hanne Borre Andersen, (ansv.)

Heltborg:
Onsdag, den 25. september kl. 19 på
Landevejen 45.

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: tirsdag den 8. oktober
borre-dahl@post.tele.dk

Tirsdag, den 12. november kl. 19 på
Viborggårdsvej 4.

Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/
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Modtager:

Gudstjenester
SEPTEMBER
1. september 11.s.e.trin.
Ydby kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

NOVEMBER
3. november Alle Helgens dag
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 10.30

8. september 12.s.e.trin.
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30

10. november 21.s.e.trin.
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30
- Indsamling: KFUM´s Soldatermission

15. september 13.s.e.trin.
Heltborg kl. 10.30 - Høstgudstjeneste
22. september 14.s.e.trin.
Ydby kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

17. november 22.s.e.trin
Ydby kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

29. september 15.s.e.trin.
Boddum kl. 10.30 - Høstgudstjeneste

24. november Sidste søndag i kirkeåret
Heltborg kl. 14.00 LR
Indsamling: Kirkens Korshær

OKTOBER
6. oktober 16.s.e.trin.
Heltborg kl. 10.30 - LR
Indsamling: Mission Afrika

DECEMBER
1. december 1.s.i.advent
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 10.30

13. oktober 17.s.e.trin.
Ydby kl. 9.00 - CN
20. oktober 18.s.e.trin.
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 10.30
27. oktober 19.s.e.trin
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 19.00 - Musikgudstjeneste
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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.

