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Præstens side
Vi lever i en mærkelig tid. En tid, der kræver
omstilling - ikke bare den omstillingsparathed, der gennem en lang periode har været
krævet af os på arbejdsmarkedet – men gennemgribende omstilling af vores tilgang til
hinanden. Vores tilgang til samvær. Vores
tilgang til færden i det offentlige rum.
Kravene er på mange måder enkle – hold
afstand, sprit af, undgå berøring, begræns
antallet af kontakter. Det er ikke noget, der
er svært at huske, og det er sund fornuft, når
det handler om at undgå smittespredning.
Men på den anden side kan kravene føles
næsten umulige at skulle efterleve, fordi
det i så høj grad afskærer os vores vanlige
omgang med hinanden. At holde afstand,
undgå berøring og begrænse antallet af
sociale kontakter afskærer os fra noget af
det, vi som mennesker har allermest brug
for.
Vi har brug for hinanden. For nærheden.
For at sidde sammen, synge sammen, tale
sammen – ansigt til ansigt. Vi har brug for
at være sammen. Ikke sammen hver for sig,
men sammen.
Noget af det, der kan være allersværest
at forholde sig til, er, at vi ikke ved, hvor
længe det kommer til at vare. Hvor længe vi
må leve med de forskellige begrænsninger.
Hvor lang tid der går, før vi er tilbage ved
den hverdag, vi kendte før den 11. marts.
Vi må jo nok indstille os på et efterår og
en vinter, der kommer til at foregå i mindre
cirkler, end vi havde håbet.
Et efterår og en vinter med færre fællesaktiviteter. Et efterår og en vinter, hvor vi
for manges vedkommende må indstille os
på fortsat eller igen at skulle være sammen
hver for sig.
Kirken er her dog stadig. I skrivende
stund er der ikke noget, der tyder på, at
vi igen må lukke kirken helt ned. Vi kan
desværre ikke gennemføre alt det, vi plejer
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og gerne ville, henover julemåneden, og
julegudstjenesterne flyttes til Ydby-hallen,
for at vi under forsvarlige forhold kan være
flest mulig samlet – men lad os glædes over
det, der kan lade sig gøre, i stedet for at
ærgre os over det, der ikke kan.
Det vi ikke kan i år, må vi vende stærkt
tilbage med næste år!
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår
Maja Cilleborg

Ord til eftertanke
Menighedsrådene i Boddum-Ydby og Heltborg har besluttet, at der frem til sommeren
2021 er mulighed for at bruge Biblen 2020
ved læsningerne i gudstjenesten.
Biblen 2020 er en nyoversættelse af
Biblen i et hverdagsnært sprog. Tanken
bag nyoversættelsen er, at netop det hverdagsnære sprog kan være med til at åbne
bibelteksterne for os på en ny måde og gøre
det lettere at relatere til teksterne.
Jeg vil i de kommende kirkeblade indsætte en bibeltekst til eftertanke – fra 2020
oversættelsen.
I denne for mange svære tid med sociale
afsavn skal Salme 23 lyde som en påmindelse om, at vi aldrig går alene:
”Herren er min hyrde, jeg savner ingenting.
Han lader mig ligge i den grønne eng.
Han fører mig til det stille vand.
Han giver mig mod og viser mig vej,
den rette vej.
Selvom jeg går i dødsskyggens dal,
frygter jeg ingenting,
for du er med mig, du er min hyrde,
du gør mig tryg.

Du dækker bord til mig,
mens mine fjender må se på.
Du fylder mit bæger til randen,
du stryger min pande med olie.

Gud viser mig sin godhed,
han er trofast imod mig, så længe jeg lever,
jeg skal bo i Guds hus
alle mine dage.”
Salmernes Bog 23

Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

ADVENTSGUDSTJENESTEN

I HELTBORG KIRKE
der var planlagt til torsdag, den 10. december, AFLYSES pga. Coronasituationen.

JULEGUDSTJENESTE FOR
BODDUMHUS
Corona-situationen gør desværre, at børnehaven i år ikke har mulighed for at komme
til julegudstjeneste i Boddum Kirke.
Vi håber at kunne genoptage traditionen
næste år.

JULEGUDSTJENESTER
D. 24. DECEMBER
Årets julegudstjenester afholdes i år i Boddum-Ydby Skytte & Fritidscenter, Ydbyvej
193C, 7760 Hurup Thy.
Der afholdes gudstjeneste kl. 13:30 og kl.
15:30, og alle gældende corona-restriktioner vil blive overholdt.
Vi opfordrer til, at Heltborg-menigheden
deltager i gudstjenesten kl. 13:30 og at
Ydby-menigheden i gudstjenesten kl. 15:30.
For Boddum-menigheden er der frit valg.
På den vis håber vi, at ingen går forgæves.

FASTELAVN
JULEGUDSTJENESTE FOR
BODDUM-YDBY FRISKOLE
Vi forventer at kunne afholde julegudstjeneste for Boddum-Ydby Friskole fredag
d. 18. december i Ydby Kirke. Grundet
corona-restriktioner bliver der i år desværre
ikke mulighed for, at forældre og andre interesserede kan deltage i gudstjenesten.
Skolens elever får nærmere information
gennem skolen til december.

Der afholdes familiegudstjeneste i Boddum Kirke
søndag 14. februar kl. 14.
Vi håber at kunne invitere til tøndeslagning i forlængelse af gudstjenesten,
men grundet corona-situationen er det svært at planlægge allerede nu, men
der vil komme opslag på
kirkernes hjemmeside og
annonce i Thylands Avis.
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FARVEL OG TUSIND TAK
Farvel til Knud, som hos os så længe gik
og troede, at vi på en ny præst havde skik.
Men tiden gik, og Knud fulgte med
og kom til at høre til her på vores sted.
Den opmærksomhed, du viste enhver på din vej,
har sat spor i så mange og også i mig.
Vi har nydt dine prædikener og dit gode humør,
selv om du ofte har sagt, at du nok var lidt skør.
Tusind TAK for din indsats, vi ønsker for dig
Guds velsignelse på din fremtidige vej.

GODDAG og VELKOMMEN
SÅ fandt vi hende, som vi ville ha’,
og dermed blev det tid til at sige godda’
og velkommen til Maja – velkommen til vores sted.
Vi har glædet os så meget, tak fordi du vil være med
til at forme og præge ved skov og ved vand,
i kirken og ud i det ganske land.
Vi ser frem til mange år med dig i vor midte,
dit dejlige smil kan os alle nok smitte.
TAK for dit mod, og så ønsker vi dig
			 Guds velsignelse på din fremtidige vej.
ARP

DE NYE MENIGHEDSRÅD
BODDUM – YDBY
Evald J. Eliassen, Laurits S. Hansen, Katrine Overby Thatt, Stig Asboe.
(Stedfortrædere: Iben L. Thomsen, Malene B. Dige)
Ingrid L. Jespersen. Eva Lund Christensen, Marion M. Kappel, Ulrik Nielsen.
(Stedfortrædere: Laila Thomsen, Carl Otto Nielsen)
HELTBORG
Lis Skammelsen, Annelise R. Pedersen, Jette Svensson, Lisbeth Andersen, Lars Henriksen.
(Stedfortrædere: Esther Frost, Carsten Pedersen, Ebbe Skammelsen)
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Hilsen fra en afdanket præst

Jeg har i den senere tid gået og nynnet
på den svenske vise: ”Mødes og skilles
er livets gang, skilles og mødes er håbets
sang”.
For det føles både rart og rigtigt at være
ved vejs ende som vikarpræst i BoddumYdby-Heltborg Sogne. Det var også på tide!
For selv om jeg har været glad for jobbet, så
erkender jeg det sande i Biblens ord ”alt har
sin tid”, og at sognene længe har trængt til
en fast, bosiddende og yngre præst.
Kort sagt, jeg er netop nu en afdanket
præst. Afdanket er et smukt gammelt ord.
Det betyder at tage afsked med tak fra præstejobbet samtidig med, at det nu også er tid
til den sidste og måske sværeste livsopgave,
vi kommer ud for som ældre: Med smerte
at fastslå, at vor verden, i hvilken vi har
levet, elsket og grædt, er ved at gå under,
men også med munterhed og fortrøstning
indrømme at vore børn, og efterfølgere i
jobbet, går deres egne veje, som vi selv
tidligere har gjort.
Og jeg har de bedste forhåbninger om, at
jeres nye sognepræst Maja Cilleborg, vil gå
veje til glæde for sognene. Jeg ønsker hende
og alle i sognene alt godt i fremtiden.

Sig ikke: Hvis bare
I de første år, hvor mit ansættelsesforhold
ofte løbende blev forlænget med få måneder ad gangen og samtidig også blev op- og
nedgraderet i beskæftigelsesgrad, tænkte
jeg mange gange: ”Hvis bare jeg var fast
ansat” for et bestemt tidsrum, så kunne jeg
arbejde mere målrettet, sætte noget i gang
osv. Og ikke hver gang, nogen spurgte: ”
Kan du døbe vort barn?”, måtte sige: ”Jo,
det kan jeg godt, hvis bare jeg er her til den
tid”.
Dette blev mit standardsvar i mange situationer, indtil et menighedsrådsmedlem bad
mig stoppe omkvædet. Vedkommende har
jo ret. ”Hvis bare” er to frygtelige ord. Jeg

ved ingenting, der kommer så lidt ud af som
disse ord: ”Hvis bare jeg havde fast ansættelse”, ”Hvis bare jeg havde været ung eller
gift med en anden”.
Ordene ”Hvis bare” stjæler nærværet i
situationen fra os. Vort liv bliver rigt igen,
hvis vi vælger at holde op med at sige ”hvis
bare”. For der er altid en mulighed, også i
Heltborg, Ydby og Boddum. Øjeblikket er
dit. Tag det i agt.
Jeg har mødt mange mennesker, som har
sagt: ”Hvis bare Gud havde gjort det lettere
at tro og ikke var så fjern”. Gud er ikke så
fjern. Gud er, som Jesus har sagt og vist det.
Guds eget landskab
Sognenes menighedsråd har utrætteligt
arbejdet for at skabe de rette rammer for
udbredelsen af dette budskab. Lige fra
kirkernes vedligeholdelse, til de mange
forsøg på at lokke teologer, der, trods deres
bopæl i det ellers så globalt og internationalt orienterede Østdanmark, har vist sig at
blive til rene hjemmefødninge, stillet over
for muligheden for at søge job i det vilde
”Nord-Vesten”.
Mærkeligt når man oven i købet betænker, at Boddum-Ydby Heltborg sogne netop
er identisk med det klassiske og typiske
Danmarksbillede, som man ser det f. eks.
i brochurer. Det bølgende landskab med
marker og gårde. Bagud i billedet er der en
fjord med hvide sejlersejl, og oppe på bakken skimter man bag trækronerne Heltborg
Kirke, eller man frydes over Boddum Kirkes idylliske beliggenhed ved fjordens bred
og imponeres af Ydby Kirkes majestætiske
placering ved indgangen til Thy - alle sammen med Dannebrog. Dét er Danmark og
det er sommer.
De fleste voksne danskere, der i dag, som
følge af udviklingen, bor i byområder, har
haft en bedste- eller oldemor på landet og
har engang trådt i en kokasse. Det vil sige,
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at de fleste af os er os bevidst, at vi stammer fra en gård eller en landsby et eller
andet sted i landet. For mange bliver de tre
kirker derfor sindbilledet på deres historiske
identitet.
Den store sammenhæng omfatter slægt
efter slægt.
Her har vi fejret vor lykke og begrædt
vore nederlag. Kirkerne viser, at midt i
vores omskiftelige liv er der noget, som står
fast. Måske kommer de fleste ikke så ofte.
Men det afgørende er, at kirken med sin
himmelske signalværdi er der. Og at vi kan
komme der ved alle de særlige lejligheder
i vores liv. Her blev vor livsbegyndelse
stillet under dåbens store håndbevægelse,
lige som det igen ved livets afslutning er
i kirken, vi siger tak for det liv, som har
været, og overlader vores døde til Gud. Og
ved konfirmationen, når de unge sendes ud i
tilværelsen, og ved brylluppet, når familiens
sammenhæng skal bekræftes og fejres, så
har kirken eller kristendommen også netop
den velsignelse og kraft og dybde, vi gerne
vil have med.
Guds mandskab
Naturligvis behøver kirkerne embeder, former og orden. Spontant sker alt kun den
første gang, siden er sliddet og sveden nødvendig. Det nuværende og afgåede loyale
personale har ofte leveret den bedste prædiken i form af musik, sang, udsmykket kirke,
venlighed og imødekommenhed.
Sognenes menigheder er lydhøre og
medtænkende. Som en kirkegænger sagde:
”Prædikenen er altid vellykket. Enten rejser
jeg mig fornyet, eller så vågner jeg udhvilet!”
Konfirmander, minikonfirmander og børnehavebørn fortjener ros og tak. Til trods
for at de ikke sover, men ligger til opladning om natten, har samværet altid været en
fornøjelse i gensidig respekt. Hos dem tilsat
en overbærenhed med: ”Den Knud, der er
gamlere end min oldefar”.
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Giv ikke op
Det er godt for sognene, at jeg er holdt op,
for jeg er ikke blevet et bedre menneske
af Covid 19. Tværtimod. Jeg har skulet til
mennesker, der kom for tæt på mig i butikken, og sendt ondskabsfulde tanker til dem,
som tørrer sig under næsen.
En vis slitage og modløshed har ramt
mig - sårbarheden, uvisheden og angsten er
kommet tættere. Verden og livet har altid
været sådan; fuldt af både fantastiske og
forfærdelige ting.
Men nu synes pessimister at være de
klogeste. De lader tingene gå deres skæve
gang og kan bagefter rose sig: ”Sagde jeg
det ikke!” Men vi lever af tillid. Hvert skridt
over vejen behøver suget fremad. Hvert
brev skriger efter at blive læst, hvert arbejde
efter betaling. Uden en produktionskredit af
håb rører ingen en finger, kan ingen blive
rask, ingen forelske sig.
Der er håb i verden. Vi bliver ikke kun
skubbet på bagfra, vi bliver også drevet
fremad af længsel og visioner. Og den stærkeste vision er mennesket som eksemplificeret af Jesus - mere glad, mere elskelig,
mere forsonet.
Når vi for eksempel i dag tager for givet,
at de raske har et ansvar for de syge, og når
sundhedspersonalet sætter eget helbred på
spil for dem, de behandler, skal vi ikke bilde
os ind, at den form for barmhjertighed over
for ofrene for en pandemi har eksisteret hele
vejen igennem historien.
De tidlige kristne adlød deres Frelsers
befaling om at drage omsorg for de svageste - ikke kun de syge kristne, og fordi de
stolede på løftet om evigt liv, var mange af
dem i stand til at holde stand mod angsten
for epidemier og tage sig af dem, der var
ramt af den.
Det skulle få varige konsekvenser, som vi
ser i vort sundhedsvæsen i dag.
Men det selviske og negative er også en
del af menneskets natur. En afdanket præst
har også grund til at bede om tilgivelse for

fejl og dumheder, han har gjort sig skyldig i,
i de forløbne år. Guds ske lov lyser kirkerne
op i Sydthy som Guds små glædesfabrikker,
trods alt er vi dog kærlighedens projekter.
Du, jeg, har drukket af ønsket om at være
elsket og gøre det godt. Du, jeg fulde af håb
om ikke at være en fejlinvestering i livet.
Dog, ja, også forbavselse over så meget
som lykkes; også trøst i manglen. Nogle
planter træer og giver blod.
Da jeg ved en trafikulykke på hovedvej 11
så en hjælper, der gav den kvæstede mund
til mund åndedræt, blev Kristi opstandelse i
vore hjerter og hænder troværdig for mig. Al
foroverbøjet tålmodighed på plejehjemmet
Åbakken, præcisionen i arbejdet i stalden,
på marken, i firmaet, al iveren i sognenes
beboerforeninger, friskoler, sportsklubber
og menighedsråd afspejler dog, hvor svag

og anonym den end er, den mening, som
Jesus, anføreren for et venskabeligt liv,
levede, døde og opstod for: ”Gud behøver
dig i denne verden”.
Klarer du ikke at tro, så håb. Magter du
ikke at håbe, så tag chancen for at vise godhed en gang til. Den, som dør efter at have
elsket, har ikke levet forgæves.
Englen lovede ved Jesu fødsel fred på
jorden og velbehag til mennesker. Lad os
komme englen til hjælp!
Vi er dog endnu ikke engle, vi øver os
endnu. Tak til Boddum-Ydby Heltborg sogne for, at jeg et stykke tid måtte være med i
denne øvelse.
Tak for rejsefølget, farvel og på gensyn!
Knud Bunde Nielsen
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Høstgudstjeneste i Heltborg Kirke
TAK!
Tak! - fordi vi har mulighed for at holde
høstgudstjeneste i vores kirke og i den forbindelse takke for alle de gaver, vi hver dag
bliver givet i form af fysiske og åndelige
muligheder.
Tak! - fordi vi har mulighed for at synge
med på de smukkeste høstsalmer for også
igennem salmesangen at takke for det liv, vi
har fået givet.

Tak! - for muligheden for at lytte til
dagens bibeltekster og få det kædet sammen
i en vedkommende prædiken.
Tak! – at vi kommer til en kirke, hvor øjet
bliver mættet, fordi der er smukt pyntet med
havens blomster, grønt fra køkkenhaven og
drivhuset og halm fra marken - alt det, vi
har grund til at takke for.
Af hjertet tak!
ARP

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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Velkommen til en ny sæson
i Kirkehøjskolen
Vi prøver igen!
Velkommen til en ny møderække i Sydthy
Provstis Kirkehøjskole.
Som mange vil vide, så vi os i marts
måned, på grund af covid 19, nødsaget til,
med en enkelt undtagelse, at aflyse møderne
i kirkehøjskolen resten af 2020.
Nu er vi igen ”på banen”. Vi har lavet
aftaler med tre kompetente foredragsholdere og har for alle mødernes vedkommende
fået husly i Snedsted Sognegård.
For at kunne afvikle møderne i trygge
rammer, har vi besluttet, at deltagerantallet
ikke må overstige 50. Man skal tilmelde
sig hele forløbet med navn, e-mail og/eller
telefonnr.
Selv om det byder os meget imod at holde
højskole uden fællessang, har vi besluttet,
at sådan vil det være i vinter. En anden
ændring i forhold til det ”vi plejer” er, at
møderne starter kl 19, og at fællesspisningen er byttet ud med et lettere traktement
i pausen.
Velkommen i Kirkehøjskolen. Vi glæder
os til at se dig.
Knud Erik Sørensen
Formand
PROGRAM:
Torsdag, den 4. februar 2021 kl. 19 –
21.30 i Snedsted Sognegård
Emne: Bibelen 2020 – omkring bibelbrug
og bibeloversættelse.
Provst Thomas Reinholdt Rasmussen.
Torsdag, den 25. februar 2021 kl. 19 –
21.30 i Snedsted Sognegård
Emne: Forløsning under narkose – Karen
Blixens tvetydige forhold til kristendommen
Lektor David Bugge.

Torsdag, den 18. marts 2021 kl. 19 – 21.30
i Snedsted Sognegård
Emne: Anna Anchers Rum.
Lillian Munk Rösing.
Tilmelding og betaling:
Tilmelding skal ske senest tirsdag, den 2.
februar 2021 kl. 12.
Prisen for de tre foredrag: 300 kr.
Man køber hele ”pakken”.
Tilmelding pr. mail til: tilmelding.sydthy@
gmail.com - eller på tlf.: 97951184 mandag
– torsdag kl. 9-12.
Betaling kan ske kontant ved ankomsten
eller til konto nr.: 9087 0001354043
De tre foredragsaftener forløber således:
Kl. 19 – 20: Foredrag.
Kl. 20-20.30: Smørrebrød, kaffe og sødt.
Kl. 20.30 – 21.30: Foredrag/samtale evt.
debat.
Snedsted Sognegård, Snedstedvej 97, 7752
Snedsted
Bestyrelsen:
Sognepræst Maja Cilleborg, tlf: 61611181
Deltagervalgt: Knud Erik Sørensen, formand, tlf: 51743605
Udpeget af Distriktsforeningen: Lis Skammelsen, næstformand, tlf: 23882746
Deltagervalgt: Ragnhild Serup, sekretær,
tlf: 21734132
Udpeget af Distriktsforeningen: Ketty
Sørensen, tlf.: 97941696
Deltagervalgt: Jenny Kobberø, medlem, tlf:
51316435
Udpeget af provstiet: Preben Bust Dahl
gaard, medlem, tlf.: 30252274
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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

December
3.: Advents – og julehygge i missionshuset.
”Håbet” Thyholm medvirker.
10.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
28.: Julefest i Hurup Missionshus. Taler:
Provst emeritus J. F. Munksgaard, Boddum.
Januar
7.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Gravenhøjvej 26, Boddum.
Bedeuge i uge 2.
11.: I missionshuset – indledning: Missionær Henrik S. Jørgensen, Mors.
13.: I missionshuset – indledning: Holger
Krabbe, Boddum.
14.: I Visby Kirke v/sognepræst Lillian
Risum.
22.-23.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Missionær Søren Grysbæk medvirker. Program udleveres.
28.: Årsmøde i missionshuset. Andagt v/
sognepræst Lillian Risum.
Februar
3.: Kredsmøde i Jegindø Missionshus.
Taler: Fritidsforkynder Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
11.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
17.: Vi er inviteret til Jegindø Missionshus,
hvor vi skal høre om ”Europamissionen”.
25.: Møde i missionshuset ved fritidsforkynder Tage Grønkjær, Klitmøller.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Den 2.: Julehygge i Heltborg Missionshus. Andagt v/sognepræst Lillian
Risum, Visby.
Januar
Den 20.: Møde hos Else Nielsen, Gorms
vej 10, Hurup.
Februar
Den 10.: Møde hos Grethe Kirkegaard,
Bredgade 55C, Hurup.

KOMMENDE
INDSAMLINGER
I Ydby Kirke samles der 1. januar - Nytårsdag ind til Bibelselskabet.
I Heltborg Kirke samles ind som følgende:
1. Juledag – Børnesagens Fællesråd
17. januar – KLF, Kirke og Medie.

HØSTOFFER

I Heltborg Kirke blev der den 20. september indsamlet 2170,- kr.
Beløbet bliver ligeligt fordelt mellem
KFUMs Sociale Arbejde, Møltrup Optagelseshjem, Danske Sømands- og Udlandskirker og Værestedet Kilden, Hurup.
I Ydby Kirke blev der den 13. september
indsamlet 1340,- kr.
I Boddum Kirke blev der den 4. oktober
indsamlet 2800,- kr.
Det samlede beløb i de to kirker – i alt
4140,- kr. bliver ligeligt fordelt mellem Den
Sociale Café Fristedet, Hurup og Værestedet Kilden, Hurup.

ØVRIG INDSAMLING

I Heltborg Kirke blev der i det forløbne
kvartal indsamlet 350,- kr. til Mission
Afrika.

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
De nye menighedsråd har endnu ikke været
samlet, hvorfor mødedatoer på et senere
tidspunkt vil blive bekendtgjort på kirkernes hjemmeside.
Fællesmøde i konfirmandstuen:
Torsdag, den 14. januar kl. 19.00.

Kirkelige handlinger
DÅB
Boddum Kirke
Svend Holmgaard Tjener
VIELSER OG VELSIGNELSER
Ydby Kirke
Sofie og Jonas Ingemann Haaning
Heltborg Kirke
Rikke og Peter Kristian Klavsen Egeberg
BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER
Boddum Kirke
Preben Riis
Abeline Kirstine Hansen
Ydby Kirke
Lissy Stærk Jensen
Poul Emil Øland
Dagny Petrea Jensen
Annette Lodberg
Martha Madsen
Heltborg Kirke
Svend Aage Skjoldahl
Astrid Munk Hansen
Karin Maria Bærendtsen

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
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: Sanne Færch Høj
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2554 1685

REDAKTION:
Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen,
Vivian Egeberg, Hanne Borre Andersen, (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: fredag den 15. januar
maci@km.dk
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk
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Modtager:

Gudstjenester
(v/Maja Cilleborg medmindre andet er angivet)
DECEMBER
6/12: 2. s. i advent
Ydby 9:00 – se dagspressen
13/12: 3. s. i advent
Heltborg 9:00
Boddum 10:30
20/12: 4. s. i advent
Ydby 10:30
24/12: Juleaften
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
13:30 (se omtale i kirkebladet)
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter 		
15:30 (se omtale i kirkebladet)

10/1: 1. s. e. h. 3 k.
Boddum 9:00
Ydby 10:30
17/1: 2. s. e. h. 3 k.
Heltborg 10:30 (indsamling)
24/1: Sidste s. e. h. 3 k.
Heltborg 9:00 v/ Lillian Risum
Boddum 10:30
31/1: Septuagesima
Ydby 9:00 – se dagspressen
FEBRUAR 2021
7/2: Seksagesima
Ydby 10:30

25/12: Juledag
Heltborg 10:30 (indsamling)

14/2: Fastelavn
Heltborg 10:30
Boddum 14:00 – familiegudstjeneste,
se dagspressen

26/12: 2. juledag
Vestervig Kirke 10:30
– provstigudstjeneste v/ Kirsten Haaber

21/2: 1. s. i fasten
Heltborg 9:00 v/ Lillian Risum

27/12: Julesøndag
Boddum 10:30

28/2: 2. s. i fasten
Ydby 9:00
Boddum 10:30

JANUAR 2021
1/1: Nytårsdag
Ydby 15:30 (indsamling)
3/1:
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Helligtrekongers søndag
Boddum 9:00
Heltborg 10:30

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

