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biskopper blandt børn
Eivind Berggrav var biskop i Nord-Norge 
i 30-erne. I 1937 skrev han bogen ”Spæn-
dingens Land” med visitatsglimt derfra – en 
bog, som i løbet af to måneder kom i 9 
oplag i 45.000 eksemplarer.

Vi er i Tana. Børnene står opstillet på 
rad og række, drengene i den ene side, og 
pigerne i den anden. De skal høres i troens 
lærdomme.

– Hvad hedder dette hus, som vi nu er i, 
spurgte biskoppen.

– Kirke, lød det rapt som et piskesmæld.
– Ja, det hedder kirke. Men hvad skal 

vi nu have sådanne huse til, som vi kalder 
kirker?

– Til opbyggelse.
– Rigtigt, vi skal have dem til opbyggelse. 

Men når du nu siger opbyggelse, så må der 
jo være noget, vi skal bygge op i kirken!

Og svaret kom kvikt fra lappedrengen: 
- Vi skal bygge det evige liv i vore hjerter.
Biskoppen var målløs. Aldrig før havde 

han fået sådan et svar. 12 år var drengen. 
Ingen vidste, hvor han havde det fra. Fra 
skolen? Nej, fra hjemmet? Måske. Ingen 
anede det. Men biskoppen bragte svaret 
videre, så langt han kunne. Han sagde: Af 
den dreng lærte jeg, hvad en menighed er:

En menighed er dem, der hjælper hinan-
den med at bygge det evige liv i hjerterne.

Men biskop Berggrav oplevede også, at 
børnene svarede med enstavelsesord eller 
ganske få ord, som virkede tillærte, så orde-
ne kom nærmest automatisk: Gud elsker 
os. Vi er syndere. Kristus har frelst os. Han 
ville have hul på denne ”gummilastikkum-
snak”.

En 12-års pige står foran ham:
- Hvad hedder du?
– Lajla.
– Du siger, at Gud elsker dig!
– Ja. – Men hvordan kan du vide det?
– Jo. Biskoppen blev ivrig:
- Men hør nu her, Lajla. Du ved, at jeg er 

biskop. Nu siger biskoppen til dig: Lajla, 
Gud bryder sig ikke om dig!

Bomstille i kirken. Lajla så ned i gulvet. 
Biskoppen tænkte: Det var forkert!

Men efter få øjeblikke fæstner Lajla med 
ét de mørke øjne på biskoppen, så stærkt, 
at det gav et sæt i ham, allerede inden hun 
sagde noget, og så sagde hun så højt, at 
hele kirken hørte det og med en fabelagtig 
myndighed:

- Jeg ved det alligevel!
Det er unødvendigt at skildre virkningen, 

fortæller Berggrav. Lajla førte os alle ind 
i en samtale, vi var som en søskendeflok. 
Lajla havde demonstreret noget, som ellers 
kun var et emne. Hun havde åbnet os alle 
sammen for troen. Provsten sagde bagefter: 
Nu ved jeg, hvad tro er.

Arne Fjellbu var biskop i Trondhjem i 
midten af 1900-tallet. I Grytten ottekantede 
kirke var der børnegudstjeneste. Kirken var 
fyldt af børn. Biskoppen besluttede at tale 
med børnene om synd. Man gennemgik 
budene. Synd er lovbrud, står der i Bibelen. 
Børnene var meget oplagte. Fjellbu spurgte:

- Hvad er den største af alle synder?
Han fik det svar:
- Den største af alle synder er at man fal-

der fra Gud.
Biskoppen fortalte dette til en teologisk 

professor i København. Han mente, at det 
langtfra var sikkert, at teologiske profes-
sorer i almindelighed kunne svare så godt.

I Oppdal gamle kirke var der også børne-
gudstjeneste. Biskoppen talte med børnene 
om dåben. Børnene var flinke til at svare. 
Et af børnene kunne fortælle, at når vi blev 
døbt, blev vi skrevet ind i Livets Bog. Det 
var der fuld enighed om. Og næste spørgs-
mål:

- Hvornår bliver vi strøget af Livets Bog?
– Når vi synder, lød et af svarene.
– Tror du din biskop har syndet?
Der blev stille i kirken. Hvad skulle hun 
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svare? Der stod biskoppen i silke og fløjl og 
med et stort guldkors på maven.

Dristig var pigen, da hun svarede:
- Jo, du har syndet!
Fjellbu bekræftede dette på det kraftigste, 

men føjede til: - Og så står din biskop jo 
ikke i Livets Bog! Hvad skal vi gøre ved 
det? Børnene tænkte, så man næsten kunne 
høre, det knagede. Hvordan i alverden skul-
le de redde biskoppen ud af den alvorlig og 
beklemte situation?

Da var der en køn dreng i matrostøj, som 
rakte hånden i vejret.

– Hvad mener du, min dreng?
Og svaret var så tydeligt, at alle kunne 

høre det:
- Jo, du står i Livets Bog, biskop, for 

Kristus døde for dine synder.

Skibstedgaard ved Skibsted Fjord fylder 
positivt meget i min hverdag. Jeg er opvok-
set på Skibstedgaard og har været gårdens 
ejer siden 1986, hvor mine forældre gik på 
pension. I dag er ejerskabet delt med min 
datter.

Skibstedgaard er en af egnens ældste 
gårde. Vi kender således gårdens ejere helt 
tilbage til 1495, hvilket i sig selv er tanke-
vækkende i en moderne tidsalder. Gårdens 
ældste bygninger er den gamle hestestald 
fra 1600-tallet, som i 1999 blev ombygget 
og indrettet til ferieboliger. Den store gamle 
lade er opført i 1777 af en norsk bygmester 
L. E. Schöning, der byggede den af norsk 
kvalitetstømmer.

Som en interessant historisk detalje har 
Ydby Kirketiende tilhørt Skibstedgaard.  
Ejeren var Christen Pedersen Schibsted 
(1755-1775). Hovedgaarden omfattede den-
gang 7 td. hartkorn og 37 td. hartkorn 
bøndergods. Gården blev betegnet som en 
ukomplet tiendefri Sædegaard. I 1770 lod 

Christen Schibsted og hustru Maren Tøfting 
kirken med skriftestol istandsætte. 

Når blæsten går frisk over fjordens vande, 
når lyset, solen og månen spejler sig i fjor-
den, føler jeg et fællesskab med fortiden, 
som strækker sig flere tusinde år tilbage, 
hvor vore forfædre  befolkede området og 

lige her

Så var biskoppen reddet. Og vi med ham.
Og når vi hører disse kloge børns svar – 

kloge i troens verden – kan man ikke undgå 
at komme til at tænke på Jesu ord til voksne 
mennesker dengang og i dag:

Lad de små børn komme til mig. Det må 
I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.

Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke 
modtager Guds rige, ligesom et lille barn, 
kommer slet ikke ind i det.

Og det var jo Guds mening, at vi skulle 
ind i det rige.

Poul Henning Fromsejer
Fra bogen Livet er en morgengave

Skibsted Fjord har altid været et markant, 
nærværende og fysisk element i mit liv.
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satte sig varige spor i form af Oldtidshøje-
ne, som er nærmeste nabo til Skibstedgaard. 

Historiens vingesus fylder fortsat meget i 
min bevidsthed – ikke mindst afslutningen 
på vikingetiden, hvor Kong Knud i 1085 
ifølge historiske kilder samlede en stor 
ledningsflåde i Skibsted Fjord med henblik 
på generobring af England. Det lykkedes 
som bekendt ikke for kongen, der på grund 
af  stridigheder ved den tyske grænse først 
nåede frem om efteråret, hvor flere skibe og 
besætninger allerede havde forladt fjorden. 
Det gjorde kongen rasende – og han idømte 
ledningsmændene  store bøder, hvilket førte 
til opstand mod kongen, der året efter blev 
dræbt i Albani Kirke i Odense.

I dag er der mere fredeligt omkring Skib-
stedgaard og på Skibsted Fjord, hvor vand-
aktiviteterne hverken handler om krigsakti-
viteter eller erhvervsfiskeri.  Nu gælder det 

søsport som kajakroning, vindsurfing og 
små sejlbåde til glæde for gårdens to fami-
lier og gæster. 

Vi driver fortsat landbrug med fokus på 
kvægavl. Således afgræsser vores Here-
fordbesætning strandengene langs Skibsted 
Fjord til gavn for biodiversiteten til glæde 
for de mange vadefugle.

Skibstedgaard er en absolut perle i Lim-
fjordslandet, som vi har glæden af i det 
daglige med ejerskab og bopæl.  Samtidig 
følger der også en  forpligtigelse til at 
bevare gården for kommende generationer. 
Derfor har vi i dag hovedinteresse i turisme 
med udlejning af gårdens huse og  boliger, 
herunder udlejning af Skibstedborg, der 
blev bygget efter 2. verdenskrig som spej-
derhytte.

Knud Erichsen

Gårdens ældste bygninger er den gamle hestestald fra 1600-tallet, som i 1999 blev ombygget og indrettet 
til ferieboliger. Fotos: Knud Erichsen.
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den salme holder jeg af
Langt de fleste mennesker har et eller andet 
de forbinder med Jul i deres barndoms-
hjem, i mit barndomshjem i Flynder Sogn, 
omkring Bækmarksbro ca. 15 km. syd for 
Lemvig blev det jul når vi havde sunget 
Hjerte løft din glædes vinge, derfor er jeg 
kommet til at holde meget af denne jule-
salme.

114 - Hjerte, løft din glædes vinger
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Crüger 1653

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.

I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!

Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!

Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.

Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.

Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

Paul Gerhardt 1653.
C.J. Brandt 1878.

C. J. Brandt (1817-1889) står som forfatter 
til salmen, men han har bearbejdet en endnu 
ældre salme skrevet af Paul Gerhardt (1607-
1676), der er en tysk salmedigter, som skri-
ver meget om Guds nærvær og kærlighed til 
os mennesker.

Den gamle tyske salmedigter har flere 
salmer med i den salmebog vi bruger i dag, 
den vi fik i 2003 omkring Pinsen, nogle af 
de mest kendte i den salmebog er nok Befal 
du dine veje, Gak ud min sjæl og Nu hviler 
mark og enge.

Til juleaftensgudstjenester i Boddum, 
Ydby og Heltborg Kirker i 2021, var denne 
salme en af dem vi sang, så i år blev det en 
rigtig vellykket Jul, jeg synes det er nogle 
fantastiske ord der bliver brugt i salmen, 
prøv lige at smage rigtig på ordene i vers 4 
og  5, Fyldt af forråd er hans lade, og han 
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huld skifter guld, som gør hjerter glade, 
og i næste vers hvor vi bliver lovet at Jesu 
navn, som en bavn vil på vejen lyse, og 
set i et samlet stykke svarer indholdet i 
salmen meget godt til beskrivelsen af Paul 
Gerhardt, som en salmedigter der skriver 
om Guds kærlighed og omsorg til os men-
nesker.

Julen 2021 blev også en lidt anderledes 
Jul i forhold til hvad det plejer at være, 

men vi glædede os over at vi i år fik lov til 
at gennemføre gudstjenesterne, vi var ikke 
så mange i kirkerne juleaften, som vi før 
har været, men dem der var der fik en god 
oplevelse, jeg håber at vi til Julen 2022 er 
vendt tilbage til mere normale tider, og vi 
må have lov til at fylde vore kirker op, så 
vi kan begynde julehøjtiden med en festlig 
juleaftensgudstjeneste.

Lis Skammelsen, fmd. Heltborg

Undervisning i pastoratet
I disse måneder har vi undervisning i pastoratet. Det gælder både konfirmandundervisningen, men 
også undervisning for 10 minikonfirmander. Et koncentreret forløb for 4. og 5. klasserne, hvor der 
er blevet fortalt fra Bibelen, sunget salmer og vi har bedt Fadervor. Vi er blevet klogere på os selv 
og vores slægt, og vi har lavet kreative ting. Dette forløb er afsluttet når bladet kommer ud, og 3. 
klasse er i gang med et lidt længere forløb.

Fotos: ARP
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Vi har i mange år holdt sommerferie på 
campingpladser rundt i Danmark, for det 
meste i en lejet hytte på pladsen, men 2004 
da vi havde solgt de sidste kreaturer købte 
vi en campingvogn, og den er nu blevet vort 
hjem i sommerferien og andre ferier i det 
tidsrum af året at det er behagelig at bo i en 
campingvogn.

Vi har været omkring Skagen, Djursland, 
Fyn, Sønderjylland, Silkeborg, Vestkysten 
og så har vi i 2021 været på Højskolecam-
ping på Løgballe Camping, midt mellem 
Vejle og Juelsminde, og hvad er det? 

Der er mange campingpladser, der arran-
gerer bedsteforældre uger med aktiviteter 
for campister og deres børnebørn, men på 
Løgballe har de et tilbud med at man kan 
bo i egen campingvogn eller en af pladsens 
hytter og så deltage i et højskolelignende 
forløb.

Opholdet begynder en søndag med en 
introduktion og en syng sammen aften, og 
så er der i ugens løb forskellige foredrag, og 
masser af fællessang og gode fællesoplevel-
ser. Under vort ophold var vi omkring man-
ge gode emner, bl.a. Mission i Cambodia, 
Forsoning og livshistorie, Sat 7, sangaften 
med titlen ”Lykke og lyse nætter”, Men-
nesket er en vidunderlig skabning, (hvorfor 
vi er så forskellige), Sange der sætter spor, 
og så sluttede Oluf Therkildsen ugen med et 
foredrag med titlen, ”Bank på – døren skal 
løftes”, her var han tilbage i hans barndom 
hvor han fortalte om episoder fra dengang 
postbudet altid kom ind i bryggerset, og 

HØJSKOLECAMPING, HVAD ER DET?
der lå han de breve han havde med til hus-
standen, og så tog han de 2 cigaretter der 
var lagt til ham og kvitterede for alle indbe-
talingskort og var der breve, der skulle ud i 
verden, så tog han dem med.

En eftermiddag gik vi en lang tur i den 
nærliggende Staksrode Skov, og her fik vi 
historien om røverne fra Stagsevold, en 
grumme historie fra 1400 tallet. En hel dag 
brugte vi på en udflugt til øen Endelave, det 
var på rigtig højskolemaner, med medbragt 
kaffe og et par franskbrød der blev skåret 
i skiver og smurt med marmelade, på øen 
fik vi en guidet rundvisning med et par 
traktorvogne om formiddagen og så spiste 
vi frokost på Endelave kro og her var der 
Kaninkød fra øen på menuen, eftermidda-
gen var til fri disposition.

En anden eftermiddag var vi på en lille 
tur til Uldum Kirke, her fik vi en fortælling 
om kirkens forholdsvis nye altertavle, som 
består af glas og stål.

Vi sørgede selv for vores mad og drikke 
til hovedmåltiderne, og så var der ellers 
massevis af fællesskab med snak og kaffe, 
lidt kreative med billedkunst fik vi også lov 
til at prøve, og så opførte vi os nok ligesom 
andre højskoleelever at det var hen på afte-
nen, når dagen var ved at være forbi at der 
blev lavet nogle hold, og så gik vi i gang 
med at spille krolf eller noget andet indtil vi 
var nødt til at lukke øjnene for at vi kunne 
være klar til en ny dags begyndelse.

Lis og Ebbe Skammelsen
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syng påsken ind
Kom og vær med, så vi sammen kan synge 
foråret og Påsken ind i Heltborg Kirke ons-
dag den 6. april 2022 kl. 17.00.
Vi skal synge nye og kendte fællessange, lytte 
til solosange og lægge øre til gode fortællin-
ger.
Efterfølgende går vi i forsamlingshuset og ny-
der stegt lammekølle med tilbehør, hjemmela-
vet dessert og kaffe.
Af hensyn til spisningen vil vi gerne have til-
melding senest den 30. marts til Ingrid Jesper-
sen, 20 43 23 31 eller Lis Skammelsen, 23 88 
27 46

Menighedsrådene i 
Boddum-Ydby og Heltborg

Store

Bededagsløb

Menighedsrådene ved

Boddum-Ydby og Heltborg

kirker byder velkommen til det

årlige Store Bededagsløb. Kom

og vær med til en anderledes

familiegudstjeneste i det

grønne, efterfulgt af kaffe og

kage, kreative aktiviteter for

små og store og hyggeligt

samvær. Alle er velkommen!

Store Bededag

Fredag 13/5-22 

Kl. 10:30 til ca. 15

Mølleåparken, Ydby

Foto: ARP

foredrag om ordet og 
billedet

Heltborg Museum 24/3 kl. 19.30
Entré: 40 kroner, betales i døren. 

Ord og billeder
Igennem historien har der i teori og praksis 
manifesteret sig en del forskellige opfat-
telser angående billedets potentialer og 
begrænsninger i relation til det talte og 
skrevne ord. I dette foredrag præsenteres 
en række af de mest betydningsfulde hi-
storiske eksempler herpå fra den tidlige 
middelalder til nutid.
Lektor emeritus i kunsthistorie ved Aarhus 
Universitet, Hans Jørgen Frederiksen.
Foredraget afholdes i samarbejde med 
Sydthy Kunstforening.

kommende arrangementer
i boddUm - ydby - heltborg
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fortælleaften 
på Heltborg Museum, 

onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30
”Plysolog” og historiefortæller Minna Schiøt-
te fra Viborg vil udfordre os med overskriften, 
”Kender du typen” og hun præsenterer aftenen 
med følgende oplæg. Kender du typen?
Nej, det er ikke en mediekendis vi skal besø-
ge. Jeg inviterer jer ind i A. A. Milnes bøger 
om Peter Plys og hans venner. Med både stor 
respekt for, og kærlighed til de enkelte dyr og 
gennem mange eksempler, vil jeg vise at vi 
sagtens kan blive bedre til at forstå hinanden 
som mennesker via Peter Plys. 
Dyrene repræsenterer forskellige tempera-
menter, forskellige måder at forholde sig til 
livet på og derfor vil du sandsynligvis sagtens 
kunne genkende din nabo, din familie – og 
forhåbentlig dig selv.
Derfor kalder jeg det hele for plys-o-logi.

arild-kvartetten
Arild-kvartetten fortsætter rækken af Beet-
hovens strygekvartetter. Det sker i Boddum 
kirke søndag den 29. maj kl. 14.
Entré kr. 120
Billetter kan bestilles hos Svend Hansen
Tlf.nr. 5217 6088
Mailadresse: sshboddum@gmail.com

kvindernes internationale 
bededag 2022

Fredag den 4. marts kl. 19.00 afholdes Kvin-
dernes Internationale Bededag i Hurup Kirke-
center, Kirkevej 42A, Hurup. 
Hvert år den første fredag i marts samles kvin-
der, fra solen står op ved datolinjen og til solen 
går ned, om det samme tema. 
I år er temaet ”Jeg ved, hvilke planer jeg har 
lagt for jer”. 
Det giver en fantastisk enhed og samhørighed, 
sådan et døgn. 
Kvindernes Internationale Bededag er en ver-
densomspændende bevægelse af kristne kvin-
der, 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 
England, Wales og Nordirland. 
Forskellige kvindestemmer fortæller om deres 
hverdag og de udfordringer de står i og hvor-
dan Gud har velsignet dem. 
Vi vil bede for dem, os selv, have tid til stilhed 
og refleksion samt synge sammen. 
Der er mulighed for en hyggelig aften, hvor vi 
lærer hinanden at kende på tværs af sogne- og 
kirkeskel. 
Kaffen er gratis. 
Der er indsamling til projekter i udlandet. 
Kontakt: 26211284 eller 22305315 
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkom-
men. 

Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk
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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
3.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum-

vej 10.
Missionsuge i Hurup
8.: Taler sognepræst P. Østerby Jørgensen, 

Galtrup.
9.: Taler sognepræst P. Krabbe Larsen, 

Ikast.
10.: Taler missionær Tage Grønkjær, tidl. 

Klitmøller. Koret ”Shine One” synger.
16.: Bibelkursus i Heltborg Missionshus v/ 

tidl. forstander G. Kjeldsen, Århus.
22.: Kredsgeneralforsamling i Hurup Mis-

sionshus kl. 19.30.
30.: Soldatermissionens forårsstævne m/

generalforsamling i Vestervig Missions-
hus kl. 19.30. Taler er Ruth Brik Christen-
sen, Kølkær.

April
1.-2.: Mandsstævne i Bedsted Missionshus -
   program.
6.: Syng påsken ind i Heltborg Kirke. Se 

omtale andetsteds i kirkebladet.
21.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Bod-

dum.
25.: Samfundsstævne i Agger Missionshus 

hvor fritidsforkynder Ole Erik Larsen, 
Århus medvirker – program.

Maj
4.: Kredsmøde i Hurup Missionshus. Taler: 

cand. theol. Carsten Riis Jensen, Struer.
Emne: “Frihed i Kristus.

11.: Møde i Hurup Missionshus, hvor pastor 
Lillian Risum, Tvis taler. Bemærk uge-
dag.

19.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Helt-
borg.

korshærskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
Tirsdag den 22. mødes vi i Heltborg Mis-

sionshus.

April
Tirsdag den 19. mødes vi i Heltborg Mis-

sionshus.

Maj
Tirsdag den 10. mødes vi i Heltborg Mis-

sionshus.

kirkehøjskolen 
Sydthy Provstis Kirkehøjskole byder i 
foråret 2022 på tre foredrag om Paulus 
med René Falkenberg.
Foredragene finder sted torsdag den 24. 
februar 2022 i Harring/Stagstrup Kir-
kecenter, torsdag den 17. marts 2022 i 
Bedsted Sognegård og torsdag den 7. 
april 2022 i Vestervig Sognegård.
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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)
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. april 2022
til anneliseravnsgaard@hotmail.com

Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk

KOMMENDE 
MENIGHEDSRÅDSMØDER

BODDUM-YDBY 
Tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i konfirmand-
stuen
Tirsdag den 24. maj kl. 19.00 i konfirmand-
stuen
HELTBORG
Torsdag den 3. marts kl. 19.00 i konfir-
mandstuen.
Torsdag den 24. marts kl. 19.00 i konfir-
mandstuen – regnskabsmøde.
Torsdag den 2. juni kl. 19.00 hos Lars 
Henriksen, Viborggårdvej 12, Heltborg – 
budgetmøde.
FÆLLESMØDE
Torsdag den 10. marts kl. 19.00 i konfir-
mandstuen.

Konfirmationer
Boddum Kirke:
Nikolaj Sørensen Eliassen
Sebastian Stüker Nielsen
Silas Hartvig Riis
Sylvester Hansen
Tobias Vangsgaard Pedersen
William Hyldgaard Christensen
Ydby Kirke:
Anna Sofia Lynge
Anne Gyrup Christensen
Julie Oddershede Stricker
Lærke Heimann Skytte
Nicklas Vangsgaard
Severin Alling Andersen

Kirkelige handlinger
VIELSER
Heltborg sogn
     Birgitte og Kim Østergaard Bransholm
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Modtager:

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

MARTS
6/3: 1. s. i fasten
 Boddum 9.00
 Ydby 10.30
13/3: 2. s. i fasten
 Heltborg 10.30
20/3: 3. s. i fasten
 Ydby 9.00 
 Boddum 10.30
27/3: Midfaste
 Heltborg 9.00 ved Claus Nybo

APRIL
3/4: Mariæ bebudelse
 Boddum 9.00
 Ydby 10.30
6/4: Musikgudstjeneste - Syng påsken ind
 Heltborg 17.00
10/4: Palmesøndag
 Heltborg 10.30
 Boddum 14.00 - familiegudstjeneste
 med afsked for minikonfirmander 
 (3. klasse)
14/4: Skærtorsdag
 Ydby 9.00
 Boddum 10.30
15/4: Langfredag
 Heltborg 9.00 ved Claus Nybo
17/4: Påskedag
 Boddum 9.00
 Heltborg 10.30 - Indsamling til
 KFUM & K i Danmark

18/4: 2. påskedag
 Ydby 10.30
24/4: 1. s. e. påske -  konfirmationer
 Boddum 9.30
 Ydby 11.00

MAJ
1/5: 2. s. e. påske 
 Boddum 10.30
8/5: 3. s. e. påske
 Ydby 9.00 ved Claus Nybo
13/5: Bededag
 Heltborg 9.00
 Mølleåparken 10.30 (Ydby)
 Udendørs familiegudstjeneste
 og bededagsløb
15/5: 4. s. e. påske
 Boddum 9.00 
 Heltborg 10.30
22/5: 5. s. e. påske
 Boddum 9.00
26/5: Kristi himmelfart
 Heltborg 9.00
 Ydby 10.30
29/5: 6. s. e. påske
 Ydby 9.00
 Heltborg 10.30
 Boddum 14.00 - koncert med 
 Arild Kvartetten

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


