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Præstens side
Foråret er lige om hjørnet. Foråret hvor
alting fornyr sig – spirer, gror, springer ud.
Hvor lyset kommer igen og vejret bliver
mildere. En årstid som rigtig mange af os
holder meget af og venter på i de mørke
vintermåneder.
Og som noget nyt venter vi i år også på et
forår, hvor hverdagen kan vende tilbage. Et
forår hvor corona-restriktionerne forhåbentlig lempes igen efter vintermånedernes nedlukning. Et forår, der til forskel fra sidste
forår, igen bliver en tid, hvor fællesskaber
er noget, vi dyrker sammen. Ikke sammen
hver for sig, men sammen.
”Det bliver godt igen” har vi hørt og set
skrevet mange gange i det forløbne år, og ja,
det bliver godt igen. Vi kommer til at vende
tilbage til en hverdag uden nedlukning og
forsamlingsrestriktioner. Det sker næppe på
én gang, men vi går et forår og en sommer i
møde, hvor flere og flere vil være vaccinerede og hvor samfundet som helhed derfor
ikke er nær så sårbart overfor den virus, der
nu er en del af vores liv.
Så på den vis bliver det godt igen, men
ikke alt bliver som før. Noget af det, vi har
mistet, får vi ikke igen – om vi har mistet
jobbet, tid på efterskolen eller højskolen,
fejring af mærkedage på dagen, tid med
familie, venner og bekendte eller en sidste
tid og en afsked med vores kære, hvor alle
kunne være med. Det får vi ikke igen, men
vi får noget andet.
Som når træerne efter at have tabt bladene i efteråret sætter nye blade om foråret.
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Bladene kommer igen, men det er ikke de
samme blade.
Når vi får vores hverdag igen, en hverdag uden corona-relaterede restriktioner og
anbefalinger, uden nedlukning og forsamlingsforbud – når vi igen er tilbage ved
en hverdag, der ligner den, vi kendte før
corona, er vi en erfaring rigere. En erfaring,
som de fleste af os nok gerne ville have
været foruden, men dog en erfaring, som vi
forhåbentlig kan få noget godt ud af.
Jeg tror, at vi alle i løbet af det sidste års
tid er blevet enormt opmærksomme på,
i hvor høj grad vi har brug for hinanden.
Hvor svært det er at føle sig afskåret fra
social kontakt og fra deltagelse i forskellige
fællesskaber. Gennem det seneste år har rigtig mange af os oplevet at føle os ensomme
og isolerede i en grad, vi måske aldrig har
oplevet før.
Lad det være en erfaring, vi tager med
os fra corona-tiden: At det ikke er godt for
nogen af os at være isolerede fra andre. At
det ikke er godt for nogen af os at være
afskåret fra deltagelse i fællesskaber.
Når det nu her om forhåbentlig ikke alt for
længe bliver muligt for os at samles igen,
vil det for nogen af os være det nemmeste i
verden at træde ud af corona-isolationen og
genoptage det sociale liv, vi havde før, mens
det for andre af os bliver en overvindelse –
eller måske aldrig har været let.
Det er mit håb, at den kollektive erfaring af, hvor opslidende og nedbrydende
begrænsning af adgang til fællesskaber er,

gør, at vi alle bliver bedre til at række ud og
få flere med i fællesskabet. At vi bestræber
os på at få alle med i fællesskabet – for
”det er ikke godt, at mennesket er alene”,
som det allerede lød ved skabelsen (1. Mos.
2,18).
Lad os bestræbe os på at blive gode til at
række ud til dem, der stadig sidder alene,

når alting åbner igen. Lad os hjælpe hinanden med at bryde (corona)isolationen,
når den tid kommer. Lad os møde hinanden
med nye øjne og ny forståelse.
Med ønsket om, at vi kan gå foråret og
sommeren i møde sammen.
Maja Cilleborg

Lige her

Vi bor det mest vidunderlige sted, og i
denne tid har vi alle muligheder for at se
det, opleve det og i den grad nyde det.
Vi bor lige her midt i en helt fantastisk
natur, der ændrer sig så hurtigt, at vi knap
kan følge med. Jeg nyder udsigten og de
forskellige vejrfænomener dagligt, og en
gang imellem tager jeg billeder af det.
I efteråret var det på mine morgenture
med hundene, at jeg et par dage i træk tog
billeder af den samme lille del af udsigten,
og det var der stor forskel på. (billede nr.

I december stod jeg ved Visby Bredning
og kiggede mod Futtrup – en storslået
udsigt ved et lettere oprørt vand – en udsigt,
jeg aldrig får nok af.
I denne tid har vi to dage i hver uge haft
glæde af vores tre børnebørn, og torsdag
den 28. januar, hvor huset var roligt, fik jeg
det skønneste billede af månen, der var på
vej ned bag laden. Fredag morgen udbryder
det ældste barnebarn pludselig: ”Bedstemor! Se hvor fin himlen er:” Det var et helt
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fantastisk syn, der lige netop nåede at blive
fotograferet, for mindre end fem minutter
senere, var det forbi, og himlen var igen
mørk og grå.

4

Senere samme dag kører jeg dem hjem,
og i Vilsund bliver vi vidne til en stor, orangefarvet måne, der titter op i horisonten.
Pigerne er begejstrede og synes, at det må
vi også fotografere, men det bliver ikke. Da
jeg igen er hjemme, har månen ændret farve
og står noget højere på himlen og skinner
med et klart lys gennem træer og buske og
det smukkeste syn viser sig.

Den lette frost har givet os de smukkeste
morgener, og jeg slutter med endnu et billede taget den 30. januar. Hvor solen lige er
blevet synlig i horisonten.

Konstituering i
menighedsrådene
Boddum-Ydby Menighedsråd har af
holdt konstituerende møde og rådet er
sammensat således:
Formand:
Ingrid Jespersen
Næstformand:
Stig Asboe
Kasserer:
Ulrik Nielsen
Sekretær:
Marion Kappel
Kontaktperson:
Evald Eliassen

Alt dette koster ikke noget. Det er lige
her. Lige her hvor vi bor, og vi har lov til
at nyde det i fulde drag uden at skulle stå
til ansvar for det. Det kommer igen, måske
ikke helt magen til, men det kommer igen.
ARP

Ny gravermedhjælper

Jeg hedder Anette Hvid. Jeg er sammen
med min mand flyttet til Boddum for et år
siden.
Vi har haft sommerhus i Brokær siden
2012, og vi er vilde med Thy.
Oprindelig er jeg fra Århus, men har boet
21 år i Langå, hvor mine to drenge er vokset op.
Jeg har i næsten 20 år arbejdet i Langå,
først i Langå Sparekasse og sidenhen som
skolesekretær på Langå Skole.
Jeg glæder mig så meget til at passe på
Ydby kirkegåd og møde jer, efterhånden
som Corona slipper sit tag.

Kirkeværge - Boddum:
Laurits Hansen
Kirkeværge - Ydby:
Eva Lund Christensen
Skole-Kirke repræsentant:
Katrine Overby Thatt
Heltborg Menighedsråd har afholdt
konstituerende møde og rådet er sammensat således:
Formand:
Lis Skammelsen
Næstformand:
Lars Henriksen
Kasserer og sekretær:
Annelise Ravnsgård Pedersen
Kontaktperson:
Jette Svensson
Kirkeværge:
Lisbeth Andersen
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En salme jeg holder af
Der er ikke flere irakere tilbage i Brorsons
Kirke efter en politiaktion, som udviklede
sig til voldsomme sammenstød mellem politi
Kristelig Dagblad
og demonstranter
Sådan stod der skrevet i Kristeligt Dagblad
den 13. august 2009, og til etårsdagen for
rømningen af Brorsons Kirke på Nørrebro
i København skrev Janne Mark tekst og
melodi til salmen ”Et hus at komme til”.
Janne Mark skriver i et dejligt hverdagssprog og hun udtaler selv, at salmen beskriver for nutidsmennesket, hvad kirken er og
kan. Det oplever jeg, at der er stort behov
for at udtrykke på en let forståelig måde for
både kirkelige og knap så kirkevante.
Janne Mark til Kristelig Dagblad

Den oprindelige tekst, er på 8 strofer og
skrevet til den helt særlige mindeaften for
rydningen af de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke, og det fremgår klart af teksten,
der taler ind i netop den begivenhed.
1. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil
bygget af sten, af ånd og krop.
rejser sig op
solid, urokkelig et hus du trygt kan høre hjemme i.
2. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus for den som lider nød,
gi dagligt brød
til dem som der intet har som verdens uretfærdigheder når.
3. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus hvor kærlighedens lov
står over den
som vi selv har bestemt
og sat så højt at næsten nær blir glemt.
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4. Et hus at komme til.
Frygten har sat din sjæl på spil
søger du ind her af den grund hvil dig en stund,
til uvishedens hånd
forstyrrer dig i nattetimens drøm.
5. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Græd dine tårer ud hos Gud,
han rækker ud,
hvor håbløsheden gror
og planter troens frø dybt i din jord.
6. Et hus at komme til,
selvom du måske ikke vil
eller har brug for det du tar
med dig herfra.
Du altid hilses vil,
hvis du en anden gang søger hertil.
7. Et hus at komme til,
bliv her så længe som du vil!
Men før du kendte vejen hjem
kom de herind,
utroligt det fandt sted –
de kom og tog dig ufrivilligt med.
8. Et hus et helligt sted.
Kirken vi stadig regner med,
når livet rammer os for hårdt –
når alt blir sort,
vi gerne favnes vil –
da er det Kirkens hus vi kommer til.
Janne Mark 2010 i Forum P77

Efter mindeaftenen i Brorsons Kirke reviderede Janne Mark teksten, så salmen ikke
målrettede sig en enkelt begivenhed, men
så den kunne bruges i alle huse, i mange
sammenhænge, hvor der i dag er brug for at
fortælle, hvad kirkens hus er og stadig kan.
Melodien til salmen er let at lære og pas-

ser rigtig godt til den letforståelige tekst, der
fortæller om huset, der ikke kun er bygget
af sten men også af ånd og krop.
Hvis ikke vi kommer i kirken og bruger
den, er det jo kun en tom skal, der står
tilbage.
Huset må vi benytte så ofte og så længe,
som vi vil, for kirken er for alle.
I kirken bliver vi mødt af kærlighedsbudskabet - Guds løfte om at bære os gennem
de sorger, vi utvivlsomt møder på vores vej.
Det er et vidunderligt løfte at få. Gud bærer
os gennem livet og holder af os, som vi er –
uden forbehold.
Jeg har anvendt salmen som præludium
til flere gudstjenester, og det er mit håb, at
den kan finde vej ind i gudstjenesten i vore
kirker.
Janne Marks salme er at finde i Kirkesangbogen og har også fået plads i den nye
Højskolesangbog. Her er det den reviderede
udgave, der er trykt.
1. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op,
solid, urokkelig,
et hus du trygt kan høre hjemme i.
2. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus hvor kærlighedens bud
folder sig ud,
hvor mismod mødes af
Guds løfte om at bære dig hver dag.

3. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus for den der søger trøst,
de der af lyst
har åbnet døren ind,
hvor før de gik forbi på vejen hjem.
4. Et hus at komme til,
selvom du måske ikke vil
eller har brug for det du tar
med dig herfra.
Du altid hilses vil,
hvis du en anden gang søger hertil.
5. Et hus at komme til,
bli’ her så længe som du vil.
Græd dine tårer ud hos Gud,
han rækker ud,
hvor håbløsheden gror
og planter troens før dybt i din jord.
6. Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Et hus hvor kærlighedens lov
står over den
som vi har selv bestemt
og sat så højt at næsten nær blir glemt.
7. Et hus, et helligt sted,
kirken vi stadig regner med,
når livet rammer os for hårdt,
når alt blir sort
vi gerne favnes vil,
da er det kirkens hus vi kommer til.
Janne Mark 2010

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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Kvindernes Internationale
Bededag 2021
Fredag den 5. marts afholdes ”Kvindernes
Internationale Bededag.”
Hvert år den første fredag i marts samles
kvinder fra solen står op ved datolinjen og
til solen går ned om det samme tema. I år er
temaet ”Byg på et stærkt fundament”. Det
giver en fantastisk enhed og samhørighed
sådan et døgn igennem.
Kvindernes Internationale Bededag er en
verdensomspændende bevægelse af kristne
kvinder, der mødes en gang om året for at
fejre en fælles bededag – og det har man
gjort siden 1887.
I år er materialet udarbejdet af kvinder fra
alle kirkesamfund i Vanuatu i Stillehavet. I
øriget Vanuatu ved man af erfaring, hvad et
stærkt fundament betyder; øerne og deres
befolkning (ca. 312.000) er ikke sjældent
udsat for jordskælv, voldsomme orkaner og
for vulkanudbrud.
I Vanuatu bor langt de fleste i landområderne. Øernes infrastruktur er meget
mangelfuld, hvilket også har indflydelse på
børnenes mulighed for skolegang og uddannelse. Og dermed på landets fremtid.
Vanuatu er opdaget af turister; de kommer
både i mindre grupper og på de store cruiseskibe, som især udgår fra Australien.
Kvindernes Internationale Bededag opfordrer os til at stå sammen i bøn og handling
med hele befolkningen i Vanuatu.
Vi vil bede for dem og os selv, men i
år bliver det på en anderledes måde pga.
restriktioner, da vi ikke kan samles.
Den internationale komité har lavet en
video fra en gudstjeneste, som Vanuatus
bededagskomité har lavet. Videoen, der er
på engelsk, kan ses den første fredag i marts
på www.kvindebededag.dk
8

Der er indsamling til projekter i udlandet.
Bidrag kan sendes til: giro 7 15 55 30 eller
netbank 1551 7155 530 eller Mobile Pay
80530.
Lokaludvalget bestående af Kvinder i
Sydthy og på Thyholm

Kommende arrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Grundet usikkerhed om forårets corona-restriktioner er det en god idé at holde sig orienteret om
eventuelle ændringer og aflysninger på hjemmesiden.

Sangaften
i Heltborg Forsamlingshus

Onsdag d. 17. marts kl. 19 – 21 inviterer vi
til sangaften med forårstema i Heltborg Forsamlingshus. Der serveres kaffe og kage.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.

Familiegudstjeneste og
bededagsløb

Fællessang ved fjorden
I samarbejde med Doverodde Købmandsgård inviterer vi til fællessang under åben
himmel i gården ved Købmandsgården onsdag d. 5. maj kl. 19 – 20 og onsdag d. 19.
maj kl. 19 – 20.
Der er mulighed for at købe kaffe og brød
eller kage i caféen.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.

Familiegudstjeneste i Ydby Kirke søndag
d. 30. april kl. 10:30 med efterfølgende
familiearrangement i Dover skov.
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.

KONFIRMATIONER
Grundet usikkerhed om forårets corona-restriktioner udskydes konfirmationerne til efter
sommerferien.
Konfirmationsdatoerne bliver søndag d. 22. august i Heltborg Kirke og søndag d. 29.
august i Boddum Kirke og Ydby Kirke.
Vi offentliggør en liste over årets konfirmander på hjemmesiden efter sommerferien.

MINIKONFIRMANDER
Grundet corona-situationen får vi ikke mulighed for at tilbyde et minikonfirmandforløb for
de nuværende 3. og 4. klasseselever i sognene, men vi forventer at kunne invitere til et
minikonfirmandarrangement søndag d. 30. maj, som afrundes med familiegudstjeneste i
Boddum Kirke.
Læs mere om minikonfirmandarrangementet på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.
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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

Marts
4.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
5.: Kvindernes Internationale Bededag - se
omtale side 8.
9.-11.: Missionsuge i Hurup kl. 19.30
9.: Fritidsforkynder Åge Kristensen, Aulum.
”Håbet” medvirker.
10.: Sognepræst Lillian Risum, Visby.
11.: Fritidsforkynder Tage Grønkjær, Klitmøller. Sangkoret ”Shine On”, Holstebro
synger.
17.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus.
Taler: Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
Emne: ”Hvor er vi på vej hen”.
17.: Sangaften i Heltborg Forsamlingshus.
Nærmere program.
23.: Kredsgeneralforsamling i Koldby Kirkecenter. Program.
24.: Soldatervennefest m/generalforsamling
i Hurup Missionshus. Taler Ruth Brik
Christensen, Kølkær.
April
8.: Møde i missionshuset v/missionær Henrik Jørgensen, Mors, emne: Læs - Lev
- Del.
13.: Samfundsstævne i Agger Missionshus.
Pastor emeritus Ole Erik Larsen, Århus
medvirker - program.
22.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Boddum.
28.: Møde i Hurup Missionshus, hvor Marie
Serner, Hjerm fra ”Åbne Døre” kommer
og fortæller. Bemærk ugedag.
Maj
5.: Kredsmøde i Harring/Stagstrup Kirkecenter.
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Taler: sognepræst Morten Mouritsen, Vinding.
5.: Sange ved Fjorden - nærmere program.
19.: Sange ved Fjorden - nærmere program.
20.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
27.: Møde i missionshuset, hvor Åge Kristensen, Aulum taler.

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

Marts
Den 3.: Møde hos Else Nielsen, Gorms
vej 10, Hurup.
April
Den 21.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
Maj
Den 19.: Møde hos Bente Egeberg,
Toftumvej 10, Heltborg.

INDSAMLING
I Heltborg Kirke blev der den 17. januar
indsamlet 250 kr. til fordel for KLF – Kirke
og medie.

KIRKEHØJSKOLEN
AFLYST
I sidste kirkeblad annoncerede vi med Kirkehøjskolens forårsprogram. Da det under
de nuværende omstændigheder ikke er
muligt at være samlet i større forsamlinger, er de tre foredragsaftener desværre
AFLYST.

Kirkelige handlinger
DÅB
Boddum Kirke
Aske Skriver Leed
Heltborg Kirke
Conrad Damgaard Houmark
BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Boddum Kirke og Boddum Kirkegård
Birgit Sofie Pinnerup
Betty Nielsen
Kristine Marie Navida Nielsen
Heltborg Kirke
Hedvig Rasmussen

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Boddum-Ydby
Datoer endnu ikke fastsat. Bekendtgøres på
hjemmesiden.
Heltborg
Tirsdag d. 23. marts kl. 19 i konfirmandstuen.
Torsdag d. 22. april kl. 19 på Toftumvej 22,
Heltborg.
Torsdag d. 27. maj kl. 19 på Toftumvej 5,
Heltborg.
Fællesmøde
Dato endnu ikke fastsat. Bekendtgøres på
hjemmesiden.

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: Anette Hvid
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2554 1685
REDAKTION:
Maja Cilleborg, Marion Kappel,
Lis Skammelsen og
Annelise Ravnsgård Pedersen, (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: torsdag den 15. april
til anneliseravnsgaard@hotmail.com
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk
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Modtager:

Gudstjenester
(v/Maja Cilleborg medmindre andet er angivet)

30/4:

MARTS
7/3:
3. søndag i fasten
Ydby 9:00
Heltborg 10:30

Bededag
Heltborg 9:00 ved Lillian Risum
Ydby 10:30 – familiegudstjeneste, 		
bededagsløb i Dover skov
(se omtale i kirkebladet)

14/3:

Midfaste søndag
Boddum 9:00
Ydby 10:30

21/3:

Mariæ bebudelse dag
Heltborg 10:30

9/5:

28/3:

Palmesøndag
Ydby 9:00 ved NN (se dagspressen)

5. søndag efter påske
Ydby 10:30

13/5:

APRIL
1/4:
Skærtorsdag
Heltborg 9:00
Boddum 10:30

Kristi himmelfartsdag
Heltborg 9:00
Boddum 10:30

16/5:

2/4:

Langfredag
Boddum 9:00
Heltborg 10:30

6. søndag efter påske
Ydby 9:00
Heltborg 10:30

23/5:

4/4:

Påskedag
Ydby 9:00
Boddum 10:30

Pinsedag
Boddum 9:00
Ydby 10:30

24/5:

5/4:

2. påskedag
Heltborg 9:00 - Inds.: KFUM & K
Ydby 10:30

2. pinsedag
Fælles provstigudstjeneste
– se dagspressen

30/5:

11/4:

1. søndag efter påske
Boddum 9:00
Heltborg 10:30

Trinitatis søndag
Heltborg 9:00 ved Lillian Risum
Boddum 14:00 – familiegudstjeneste,
minikonfirmander (se omtale i
kirkebladet)

18/4:

2. søndag efter påske
Ydby 9:00 ved NN (se dagspressen)

25/4:

3. søndag efter påske
Ydby 9:00
Boddum 10:30
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MAJ
2/5:

4. søndag efter påske
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.

