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Fadervor og den store tabel
Han var ganske forskrækket, han ville læse
sit Fadervor, men han kunne kun huske den
store tabel. Sådan fortælles i H. C. Andersens eventyr Snedronningen om drengen
Kay, der har bundet sin slæde fast til snedronningens kane.
I begyndelsen gik det meget godt, men
da sneen begyndte at vælte ned og drengen
ikke kunne se en hånd for sig og slæden fløj
af sted, da blev lille Kay panikagtigt bange.
H. C. Andersen synes at have gennemskuet menneskers vældige tro på den store
tabel – de håndfaste realiteter, der kan tælles
og måles og vejes. Men livet er andet og
mere end tabeller. Fadervor må vige førstepladsen til fordel for den store tabel.
Alle oplever vi mangfoldige situationer,
hvor den store tabel kommer til kort. Livets
mening finder vi ikke så meget i skolens
matematik- og fysiktimer, som i historie-,
litteratur-, dansk- og kristendomstimerne.
Sagt på en anden måde: Meget mere værd
end alle vore statussymboler, som vi måske
i perioder af vort liv lægger megen vægt på,
er andre menneskers trofasthed, godhed,
overbærenhed og kærlighed.
Vi kan ikke undvære den store tabel og alt
det, den står for, men den har sin begrænsning. Vi vil nødigt undvære alle de materielle ting, som er en stor del af vor verden og
vor hverdag, men det er tåbeligt at skubbe
den verden, som Fadervor peger hen på til
side som uvæsentlig og ligegyldig.
Glæden ved Guds grønne jord,
glæden ved Guds nådebord,
de vil ikke kriges.
Lærkesang og klokkeklang
de kan godt forliges.
Christian Richardt
I Charles Schulz’ tegneserie Radiserne
siger Søren Brun til Trine: - Og lige efter
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kirketid på søndag skal vi alle sammen på
skovtur …
Trine svarer forbavset:
- Jeg vidste ikke, at dine forældre gik i
kirke.
- Jo da, siger Søren Brun, gør dine ikke?
Og Trines vemodige svar:
Engang gjorde de. Nu går de til bankospil.
Det er den samme problemstilling. Fadervor og den store tabel. Kirkegang og bankospil. Vi kan ikke undvære den store tabel. Vi
kan også godt lide bankospil – eller andre
spil. Det er en side af livet. Men at tro, at det
er det hele … det er en misforståelse, som
får skæbnesvangre følger.
Det gælder om at leve – ikke bare eksistere.
Når livet går os på, da er der kun ét, der
kan hjælpe: Den Herre, der sagde, Han
ville være med sin menighed alle dage indtil
verdens ende. Den Kristus, der sagde: Bliv

i mig, så bliver jeg også i jer. Bliv i min
kærlighed. Skilt fra mig kan I slet intet gøre.
Som præst har jeg døbt mange 13-14-årige, hvis forældre mente, at det med dåb og
kirke og kristendom måtte børnene selv
finde ud af, når den tid kom. Og mange finder ud af det. Engang døbte jeg i Roskilde
Domkirke ved én og samme gudstjeneste
seks børn i alderen 8-13 år og det slog mig,
hvor lykkeligt det er at opleve, at børn i vor
tid i en verden, der har en vældig tro på den
store tabel og som til tider synes at lægge
hele vægten der, bryder ud af denne cirkel
og siger til sig selv og til deres forældre
og søskende og venner og kammerater: Vi
ønsker at høre hjemme i den verden, som
Fadervor står for. Vi ønsker at høre til i den
kristne familie. Vi ønsker ikke længere at
stå uden for den kristne menighed og det
kristne fællesskab.
For øvrigt sagde man i gamle dage, når
et barn blev døbt: Nu bliver der et Fadervor
mere i verden!
…
Det er ikke kun Kay, der kan glemme
Fadervor. Jeg fik en opringning fra et ple-

jehjem. En gammel mand, som viste sig
at være 99, ville gerne tale med en præst.
Hvad ville han mon tale med mig om? Sit
liv, sine sorger, sine glæder. sine tab, sine
børn, sin afdøde hustru, sine synder – eller
bare om vejr og vind?
- Nej, jeg har sendt bud efter Dem, præst,
fordi jeg har glemt mit Fadervor.
Så enkelt var det. Og det var der råd for.
Hvad vi ellers talte om, er forlængst glemt,
men ikke det: Jeg har glemt mit Fadervor!
I dåben får vi givet Fadervor. Undervejs i
livet er det bønnen frem for alle andre bønner, fordi Vor Herre Jesus selv har lært os
den. Men også i livets allersidste fase siger
den bøn mere end mange andre ord. Her
kommer den store tabel for alvor til kort.
… og når min sjæl blev af sin
grublen træt,
den hviled’ sig ved Fadervor at bede.
Poul Henning Fromsejer
Fra bogen Livet er en morgengave

Lige her
Det er mandag sidst i oktober, og jeg har aftalt
et besøg hos Jens Eliassen på Kallesandevej
3 i Boddum. Jeg står pludselig uden bil, men
det er ingen hindring, for Jens kommer bare
og henter mig, og han vil også gerne køre mig
hjem igen, men der har jeg en anden aftale.
Jeg er helt sikker på, at Jens har en masse at
fortælle om et langt liv bosiddende i Boddum,
og deri har jeg fuldstændig ret.

Jens fortæller: ”Jeg er den ældste i en
søskendeflok på fire, der alle voksede op
i Brunsgaard, men som nu er spredt for
alle vinde. Jeg havde hele min skolegang i
Boddum, hvor vi var 70-85 elever, og mit
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ungdomsskoleophold havde jeg på Blåkilde Ungdomsskole. Mine forældre hørte
til Indre Mission, og vi havde vores gang
i kirken. Jeg havde aldrig tænkt over, om
jeg skulle være landmand – det lå i kortene,
og jeg tog min landbrugsuddannelse på
Hammerum Landbrugsskole. Jeg overtog
Brunsgaard 1. januar 1978 efter mine forældre. Påskelørdag 1985 bliver jeg gift med
Helle i Vestervig Kirke, og Helle flytter ind
i Brunsgaard, og en dejlig stor børneflok
kommer til.”

Videre fortæller han: ”Jeg driver mit landbrug med griseproduktion i mange år, men
kommer til at døje med luftvejene, og jeg
bliver efterhånden klar over, at det er arbejdet i stalden, der er problemet, og i efteråret
2013 sælger jeg gården og flytter til min
nuværende adresse. Jeg arbejder derefter
hos Sydthy Staldrens i knap 3 år – indtil jeg
når pensionsalderen, og pengene kommer
helt automatisk.”
Det med luftvejene troede Jens, at han
var helt ovre, men i forbindelse med en
indlæggelse i foråret, blev han klar over, at
lungerne stadig er mærket af de mange år i
svinestalden. Han er heldigvis ved at være
godt ovenpå igen, og i sommer kunne han
fejre sin 70-års fødselsdag. Jens fik den
bedste gave, han kunne tænke sig – en ferie
i et sommerhus på Rømø med alle børn,
svigerbørn og børnebørn. ”De kunne ikke
have givet mig noget bedre,” fortæller han.
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Jens er nøjsom og en helt utrolig positiv
mand, der ifølge ham selv har haft et godt
liv, selvom ikke alt har været rosenrødt. En
af Helle og Jens’ drenge lider vuggedød, og
allerede i 2006 dør Helle – Jens’ elskede
kone og børnenes kærlig mor, men Jens klør
på og tager sig af alle børnene, og det har
han klaret rigtig godt.
Jens fortæller: ”Et godt liv får man ikke
uden modvind. Der skal et spark til af og
til, og det har jeg fået og jeg har forsøgt
at give det videre til alle mine børn. Jeg er
privilegeret, for jeg har alle mine børn her i
Sydthy. Jeg har også 13 børnebørn, så jeg er
en meget rig mand.”
Jens har en fritidsinteresse, der har fulgt
ham i omkring 40 år. Han avler honning, og
det er et skønt ”bi-job”. Han fortæller: ”Når
jeg går ude ved bistaderne, er jeg i pagt
med naturen, og det sætter jeg stor pris på.
Det gør mig godt og så har jeg også noget
at tage mig til ud over at læse dagens avis.”
Honningproduktionen skal være på biernes præmisser, da det er insekter, vi har
gjort til husdyr.

Da jeg forlader Kallesandevej 3, tillader
jeg mig at tage et par billeder fra vejen og
ind i Jens’ have, hvor bistaderne har fundet
plads.
Tekst og fotos: ARP

En salme jeg holder af
Det var en vanskeligere opgave, en jeg havde regnet med, da jeg sagde ja til at skrive
om en salme.
For det er svært at vælge. Der er så mange
salmer, som har betydet noget for en igennem et langt liv. Salmer, som man kan
glæde sig til at synge til gudstjeneste.
Organister og præster har jo den fordel,
at de ved nogle dage i forvejen, hvad der
skal synges.
Salmedigterne kan i få ord sige noget
meget væsentligt, som f.eks. Karl Aastrup,
når han skriver: Der venter bag langfredags
nat en påskemorgenrøde.
Det kan være noget selvfølgeligt for os.
Det har vi hørt mange gange.
Standser man op og tænker nærmere over
det, så er det noget meget væsentligt. F.eks.
når en af vore nærmeste ligger for døden og
måske dør. Også når vi tænker på vor egen
død. Det er det håb, vi må holde os til, at der
venter en påskemorgenrøde.
Langfredag så det ud til, at den onde havde magten, og der er tider i vort liv, hvor vi
også føler det sådan. Det er tungt og svært,
og hvor lang tid det skal være sådan, ved
vi ikke, men der kommer en påskemorgenrøde. Hvor lang tid mørket skal vare ved,
ved vi ikke.
En påskelørdag ond og grå
med sine træge timer,
til ende gennemleves må
før påskeklokken kimer.
Hvor lang tid, et menneske skal være i
mismod og mørke, er der ingen, der ved,
men for sådan et menneske ville det være
godt at læse eller synge Aastrups aftensalme, som desværre ikke er med i salmebogen.
Det er vanskeligt for salmebogskommissionen at vælge salmer til salmebogen.

Grundtvigs sangværk er på ni bind, og
selv om der er mange salmer i salmebogen
af Grundtvig, så er der mange, som ikke
kommer med.
K. L. Aastrup skrev 845 salmer og har 22
med i salmebogen. Selvom det er forholdsvis mange, er der dog én, jeg savner. Det
er hans aftensalme Nu svinder snart den
sidste rest, der går på samme melodi, som
hans morgensalme nr. 756 Nu gløder øst i
morgenskær.
Jeg ved ikke, hvorfor den ikke kommer
med, måske synes nogle, at den er lidt mørk
og tung, men det er den ikke. Den tager
mismod og mørke alvorligt.
1. Nu svinder snart den sidste rest
af aftenrødens skær.
Så syng da, som du kan det bedst,
min sjæl, med Himlens hær,
ja syng det gennem natten ud,
din tak til lysets Gud.
2. Han har for dig i denne nat
en håbets stjerne tændt;
han har, da du var mest forladt,
en tro ledsager sendt,
den Ånd, der vidner om Guds Søn
og beder med din bøn.
3. Og går du nu i mørket ind,
og slukkes alt dit lys,
og isner det i krop og sind
af nattens kuldegys,
så véd du, det skal svinde hen,
skal vorde dag igen.
4. Der er ej på den hele Jord
og ikke i dit sind
en angst, en nød, en skyld så stor,
jo lyset når derind,
det lys, som Gud for dig har tændt,
da han sin Søn har sendt.
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Og selv jeg gribes af din tungsindsgru
din natterædsel, store, brune hede,
thi lille fugl, jeg er forladt som du
og har ej noget Fadervor at bede.

5. Ja, om min nat end bliver lang
på vinternætters vis,
så skal dog nu min aftensang
udsynge Herrens pris
for frelsens bud, hans ord har bragt,
for fred, han har tilsagt.
K. L. Aastrup, 1941
Mørke og mismod kender mange til, nok
flere end vi regner med. Men Aastrup skriver jo, at der ikke er en angst, en skyld så
stor, at lyset ikke når derind. Og så slutter
salmen da også med at udsynge Herrens
pris, for fred, han har tilsagt.
Et vers af Jeppe Aakjær er meget mere
mørk. I en aftensang, som står i Højskolesangbogen skriver Aakjær:

Ny biskop i
Aalborg Stift

Så meget mørke kan der være om et menneske. Men får et menneske det sådan, er
det godt at læse K. L. Aastrups aftensalme:
Der er ej på den hele jord
og ikke i dit sind
en angst, en nød, en skyld så stor,
jo lyset når derind.
Holger Laursen

Foto: Aalborg Stift

”Jeg er glad for det store engagement, jeg har oplevet for
folkekirken i Aalborg Stift under valgkampen. Kirken betyder noget her. Det skal den blive ved med,” lyder det fra
den nyvalgte biskop – Thomas Reinholdt Rasmussen, der
tiltræder bispeembedet den 1. december og bliver bispeviet
den 12. december i Aalborg Domkirke. Thomas Reinholdt
Rasmussen, der er 49 år, er biskop nr. 59 i Aalborg Stift.

Syng julen ind
i Heltborg Kirke

Foto: ARP
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Traditionen tro har vi et arrangement i Heltborg Kirke, hvor vi
forbereder os til den forestående højtid. I år vil vi synge julen ind
torsdag den 2. december 2021 kl. 19.30. Vi vil sammen synge
mange af vores dejlige julesalmer og der vil også være nyere
sange på programmet, ligesom der vil være små fortællinger/oplæsning. Der vil efterfølgende være kaffe og hyggeligt samvær i
våbenhus og kirke.

Ved høstgudstjenesterne i vore tre kirker blev der indsamlet høstoffer, og de to menighedsråd havde på forhånd besluttet, at de indkomne beløb skulle deles mellem Værestedet Kilden og Den Sociale Café Fristedet i Hurup. I den forbindelse har vi modtaget nedenstående
indlæg fra Karin Fenger, leder i Fristedet.

En hilsen fra den sociale cafe Fristedet i Hurup

Vi vil gerne sige mange tak for det flotte beløb der blev indsamlet til os ved høstgudstjenesten
i år. Det betyder rigtig meget for os, at der er nogle der tænker på os.

Vi er jo et værested, en social cafe, hvor alle er velkomne. Hver dag har vi besøg af
omkring 20-25 forskellige mennesker. Vi siger at vi kender ca. 70. Nogle kommer hver
dag, andre en gang i ugen og andre igen har vi kontakt med over telefonen. Der er tilknyttet 20 frivillige, som hver dag laver varm mad og serverer kaffe.
Vi gør meget ud af at man skal føle sig
velkommen her hos os, så vi siger altid god
dag og hilser. Igennem tiden med corona
restriktioner har vi heldigvis kunne holde
åbent, og vi er blevet meget bevidste om
hvor stor betydning samværet med andre
mennesker har for den enkelte.
Nu er det ”normale” tider igen og vi er i
fuld gang med at planlægge aktiviteter hen
over efterår og jul. Vi holder julefrokost,
julebanko og så er der åbent her juleaften.
Hver onsdag er der ”strikkecafe”, tirsdag er der gåtur, onsdag formiddag er der
svømning i varmtvandsbassinet i Hurup. Ellers kan vi godt lide at spille brætspil, især
Rummikub. Vi holder avis, som bliver flittigt læst. Og snakken går ved bordene, sammen
med en kaffetår.
Fotos: Karin Fenger
Vi er en del af KFUM´s sociale arbejde, og har
derfor den diakonale tilgang i vores arbejde. Her er
plads til alle der giver plads til andre er vores motto.
For nyligt har vi fået gratis retshjælp ved en advokat, en gang om ugen (mandag kl 10-15) for alle
borgere i Thisted kommune.
Hvis du får lyst til at kigge forbi, er du meget velkommen. Vi har altid kaffe på kanden og tid til en
snak. Du er også meget velkommen hvis du går med
overvejelser om at blive frivillig i en social cafe.
Man kan se mere på www.cafefristedet.dk eller
på Facebook Den sociale Cafe Fristedet. - Vores
adresse er Bredgade 81, Hurup. Tlf. 97 95 18 75.
Venlig hilsen
Karin Fenger Madsen - Leder Cafe Fristedet
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Juleevangeliet
a la Johannes Møllehave

Hver eneste jul hører vi juleevangeliet, som det står skrevet i Lukasevangeliet kapitel 2,
der begynder således: ”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus
om at holde folketælling i hele verden. (Det var den første folketælling, mens Kvirinius var
statholder i Syrien). Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef
drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han
var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som
ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn,
den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i
herberget.
Bibelen, 2008
Til denne del af juleevangeliet har Johannes Møllehave skrevet de skønneste strofer.
Han fødtes ikke, hvor slottet står.
Han fødtes imellem stude og får.
I stalden ved lygtens søvnige skin,
Maria svøbte ham varsomt ind.
Og svøbet blev krybbens pude.
Født mellem får og stude.
Her fødte Maria det barn, hun bar.
Som fattige folk, der ingenting har,
fik hun og Josef anvist en stald.
Så dybt var altså det himmelske fald!
Han faldt fra de himmelske haller,
så dybt som den ringe falder.
Og han, som priste de fattige, små,
lå selv som nyfødt på træ og strå.
Og når vi fortæller, sker det nu.
Og selv den voksne bli’r barn som du.
Der står et lys som en glorie
hen over julens historie.
Det er ikke bare en fantasi,
at Jesus blev menneske ligesom vi.
Han fødtes rigtigt i kød og blod,
og stjernen viste, hvor stalden stod.
Den julenat fødtes det gode,
som skinner som sol vor på klode.
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Alt ses i det lys, Vorherre ser,
og ingen skal sidde i mørket mer’.
Han er så nær som det daglige brød.
Hans liv er stærkere end din død.
Han lyser som solens skive
og kalder alt dødt til live.
Børnebibelen
Genfortalt af Johannes Møllehave, 1996

PROGRAM
Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

December
2.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke
kl. 19.30 hvor Hørdum/Skyum Kirkekor under ledelse af organist Sune Enevoldsen medvirker.
Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
8.: Adventsfest i missionshuset, taler er
missionær Simon Overgård, Holstebro.
Bemærk ugedag.
16.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30.
Taler: Sognepræst Ruth Folmersen.
Januar
6.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
Uge 2 – Bedeuge.
10.: Indledning /missionær Henrik Jørgensen, Mors.
12.: Indledning v/Holger Krabbe, Boddum.
21. - 22.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Missionær Søren Grysbæk medvirker. Program følger.
27.: Årsmøde i missionshuset.
Februar
2.: Kredsmøde i Bedsted Missionshus, hvor
missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg
taler. Sang v/Bedsted Mandskor.
10.: Møde i missionshuset, hvor tidl. sognepræst Maibrit Nygaard, Sønderhå taler
over Johs. 19. 25 - 30.
17.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
23.: Tidl. sognepræst Per Toftdahl, Vildbjerg fortæller om ”Livsmodets Salmedigter” Svein Ellingsen i Hurup Missionshus kl. 19.30.

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

December
Tirsdag den 7. julehygge hos Bente Egeberg, Toftumvej 10, andagt v/tidl. sognepræst Lillian Risum, Tvis.
Januar
Tirsdag den 18. mødes vi i Heltborg Missionshus.
Februar
Tirsdag den 8. mødes vi i Heltborg Missionshus.

Kirkelige handlinger
BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Boddum Kirke
Hans Thorbjørn Holm
Ydby Kirke
Ivan Peter Madsen
Karl Ejner Madsen
Heltborg Kirke
Jannich Hansen
Frank Bernhard Pagh

Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolen byder i foråret 2022 på
tre foredrag om Paulus med René Falkenberg.
Foredragene finder sted lørdag den 20.
januar 2022 i Vestervig Sognegård, lørdag den 24. februar 2022 i Harring/
Stagstrup Kirkecenter og lørdag den 17.
marts 2022 i Bedsted Sognegård.
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Kommende arrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Adventshygge og foredrag

Musik i Ydby Kirke

med Boddum Beboerforening, Doveroddesalen torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00.
Boddum og omegn v. Rune Kjeldager Tjørnild, museumsformidler ved Museum Thy.
Rune har gravet i kilder og bøger og vil fortælle om Boddum og omegn fra oldtiden og
frem til ”gamle dage”. Foredraget består af
både sandfærdige historier men også mere
fantasifulde fortællinger. Foredraget er ledsaget af billeder.

Søndag den 23. januar 2022 kl. 16.00.
Et program med folkemusiktoner fra Norden,
Keltisk musik fra Irland og Skotland samt calypso og venezuelanske valse fra Caribien.
Guitarist Anders Kappel Øvre er opvokset på
Mors og uddannet guitarist ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. Efter mange år
bosat i Caribien nu hjemvendt til Danmark.

Fastelavn
Søndag den 27. februar 2022
Efter sidste års Corona-aflysning kan vi heldigvis igen invitere til fastelavn. Vi begynder
med gudstjeneste i Boddum kirke kl. 14.00 og
efterfølgende er der tøndeslagning og fastelavnsboller i gymnastiksalen i Boddum.
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KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER
BODDUM-YDBY
Se venligst pastoratets hjemmeside.
HELTBORG
13. januar kl. 19.00 på Siagervej 2E, Ydby.
10. februar kl. 19.00 på Skårhøjvej 2, Heltborg.

KONFIRMANDUNDERVISNING
Sidste søndag i april, der også er første søndag
efter Påske – den 24. april holder vi konfirmation i pastoratet, og årets konfirmander har i
skrivende stund netop påbegyndt deres undervisning sammen med Maja i konfirmandstuen
i Boddum Præstegård. Hvad undervisningen
bringer med sig af fælles oplevelser må tiden
vise. Redaktionen ønsker konfirmanderne en
dejlig tid og ser frem til forårets konfirmationer.

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING
Grundet Corona har der de seneste to år ikke
været tilbudt minikonfirmandundervisning til
sognenes børn. Det skal vi nu have rettet op
på, og derfor tilbyder vi nu undervisning til 4.
og 5. klasserne. Vi starter med familiegudstjeneste i Boddum Kirke søndag den 16. januar
2022 kl. 14.00 og slutter med boller, saft, kaffe
og te i konfirmandstuen.
Undervisningen finder sted i konfirmandstuen
følgende torsdage: 20/1, 27/1, 3/2 og 10/2
2022 fra kl. 15.15-17.00.
For 3. klasserne vil der være undervisning på
følgende torsdage: 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3,
31/3 og 7/4 2022 fra kl. 15.15-17.00.
Undervisningen slutter med familiegudstjeneste i Boddum Kirke søndag den 10. april 2022
kl. 14.00.

SOGNEPRÆSTEN
Sognepræst Maja Holm-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 Holm-Cilleborg, Marion Kappel,
Lis Skammelsen og
Annelise Ravnsgård Pedersen, (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 15. januar 2022
til anneliseravnsgaard@hotmail.com
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Modtager:

Gudstjenester
(ved Maja Holm-Cilleborg medmindre andet
er angivet)

2/1

NOVEMBER
28/11: 1. s. i advent
Boddum 9.00
Ydby 10.30

Helligtrekonger
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

9/1

1. s. e. helligtrekonger
Boddum 9.00
Ydby 10.30

16/1

2. s. e. helligtrekonger
Heltborg 10.30
Boddum 14.00 - familiegudstjeneste
med opstart af minikonfirmandundervisning for 4. og 5. klasse

DECEMBER
2/12:
Adventsgudstjeneste
Heltborg 19.30
5/12:

2. s. i advent
Boddum 10.30

23/1

12/12:

3. s. i advent
Ydby 9.00 ved Claus Nybo

3. s. e. helligtrekonger
Ydby 9.00 ved Claus Nybo

30/1

16/12

Julegudstjeneste for Boddumhus
Boddum 10.00

4. s. e. helligtrekonger
Heltborg 10.30

19/12:

4. s. i advent
Heltborg 10.30

21/12:

Julegudstjeneste for Boddum-Ydby 		
Friskole
Ydby kl. 8.15

24/12:

Juleaften
Heltborg 14.00
Boddum 15.00
Ydby 16.00

25/12:

Juledag
Ydby 10.30

26/12

2. juledag
Provstigudstjeneste i Vestervig 10.30

JANUAR
1/1
Nytårsdag
Boddum 15.30
12

FEBRUAR
6/2:
Sidste s. e. helligtrekonger
Boddum 9.00
Ydby 10.30
13/2:

Septuagesima
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

20/2

Seksagesima
Ydby 9.00 ved Claus Nybo

27/2:

Fastelavn
Heltborg 10.30
Boddum 14.00 – familiegudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning

KIRKEBIL - Der kan bestilles kørsel
til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul
Svendsen på tlf. 4073 5175 senest aftenen før.

