KIRKEBLAD
FOR
BODDUM - YDBY - HELTBORG

Fotos: ARP

3 - 2022

JUNI • JULI • AUGUST

præstens side
Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke noget at gøre ve’.
Men når luften rigtig suser,
og når alle træer bruser,
så det let at gætte at det blæser.
Sådan lyder et af versene i Asger Pedersens børnesang fra 1974 om blæsten, som
vi jo ikke kan se med det blotte øje. Men
selvom vi ikke direkte kan se blæsten, er vi
ikke i tvivl om dens eksistens, for vi oplever med al tydelighed virkningen af den – i
trækronernes susen, vindmøllernes snurren
og bølgebrus.
På samme måde forholder det sig med
Ånden: Vi kan ikke se den med det blotte
øje, men den er der, og den har været her
helt fra begyndelsen:
Guds ånd, som allerede forud for verdens
skabelse svævede over vandene.
Guds ånde, som blæste liv i det skabte menneske.
Åndedrættet, som holder os i live.
Ånden, stemningen, som er imellem os.
Helligånden, Guds fortsatte nærvær her på
jorden efter Jesu himmelfart.
Ånden er en realitet, men ”ånd” kan være
et svært begreb at forholde sig til, fordi det
er så uhåndgribeligt og luftigt. For bedre at
forstå det, kunne vi i stedet for ”ånd” måske

bruge begreber som kærlighed, nærvær eller
livskraft, for det er det, Ånden skaber.
Ånd er noget, vi ikke direkte kan se, men
som vi tydeligt kan mærke virkningen af.
For eksempel livsånden, åndedrættet, som
holder os i live. Eller intentionen bag en
handling – om noget er gjort ”i rette ånd”.
Vi mærker Ånden i den stemning, der
er imellem os. I det venlige smil eller den
fremstrakte hånd, der møder os. Og vi
mærker den i den helt særlige fællesskabsfølelse, der kan opstå, når vi samles.
Her i pinsen fejrer vi Helligåndens komme, og når jeg taler med konfirmanderne
om pinsen, er der ingen tvivl om, at Helligånden er den del af treenigheden, der
umiddelbart synes sværest at forholde sig
til. Netop fordi ”ånd” er et så uhåndgribeligt
begreb. Men hvis vi ser på trosbekendelsens
helt korte afsnit om Helligånden som den
hellige almindelige kirke, de helliges samfund, så får vi her med ganske få ord en helt
præcis beskrivelse af, hvad Ånden gør:
Helligånden er det, der binder os sammen
som mennesker og som menighed.
Helligånden skaber fællesskab. Ikke et
hvilket som helst fællesskab, men et helt
særligt fællesskab, hvor Gud virker og er
nærværende i os, sammen med os og gennem os.
Ånden kan vi ikke få at se – men vi mærker sandelig virkningen af den.
Maja Holm-Cilleborg

En salme jeg holder af

Jeg har aldrig haft en bestemt salme som jeg
var helt vildt med. Men der er alligevel en,
som jeg synes sætter tankerne i gang.

5. Du er del af et os.
Der skal mere end én
til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag
mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?

1. Hvor du sætter din fod,
drysser frø af de drømme
du driver imod.
Ved de veje du finder,
vil man snart plukke minder.
Om du flyver omkring
eller står og slår rod,
bli’r der spor af din fod.
2. Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor
af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen’skes lykke.
Det kan føles som fnug
eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.
3. Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans
som fra skabelsen lød.
Vores fremtid bli’r farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme
der rører dit kød,
sød musik i dit skød.
4. Når du husker at le,
lukker ho’det sig op
og gi’r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad fornuft ikke fatter.
Det er li’som et kærtegn
fra livets ide
når du vover at le.

6. Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke
der ikke går op.
Hvad de gi’r på din færden
mangedobles af verden
og la’r tro, håb og kærlighed
vokse og nå’
fra din top til din tå.

Sangen er fra Jens Sejer Andersen og siger
så meget om vores forhold til vores medmennesker. Man kan ikke omgås andre
mennesker uden at forandre en del af deres
og vores eget liv. Alt det vi laver og siger
påvirker vores omverden.
Derfor er det en stor forskel, om vi er
afvisende og onde mod hinanden eller om vi
rækker hånden til dem rundt om os, smiler
og hjælper dem som har brug for det.
Vores egen opførsel er afgørende for, om
vi kan skabe sammenhold og fællesskab
med de mennesker vi møder eller om vi
lever hver for sig ved siden af hinanden.
Sangen siger også at man altid skal huske
at behandle folk ligesom man selv vil
behandles, så at tro, håb og kærlighed kan
vokse og udbrede sig.
Marion Kappel

BESØGSTJENESTEN

ved menighedsrådene i Sydthy
og Sydthy Røde Kors
Ønsker du at få en besøgsven eller kan du tænke
dig at blive besøgsven.
Kontakt Jette Svensson - 40 79 65 38
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Minikonfirmandforløb
i foråret 2022 for 4. og 5. klasse

I AALBORG DEN 7. MAJ 2022

Det er torsdag og klokken nærmer sig
15.15. Det summer af liv i konfirmandstuen. Bollerne eller franskbrødet er smurt
og der er saftevand i kanderne. Jette har
brygget sin kop kaffe, og vi er næsten klar
til at gå i gang med dagens indhold til minikonfirmand. Det er 4. og 5. klasses piger
der er samlet for at blive klogere på det med
Gud og kirke.

Hver gang er vi startet med at synge og
tale om en ”tænketing” – et eller andet, der
kan spore os ind på det, det skal handle
om den pågældende dag. Det har givet
anledning til nogle rigtig gode snakke med
pigerne blandt andet om det, kirken er bygget af. Mursten og inventar gør det ikke
alene. Hvis vi, som menighed ikke kommer
i kirken, er der slet ingen kirke. Kirken er
bygget af levende stene.
Vi har også talt om, om vi ved hjælp af
mobiltelefonen kan ringe til Gud, men alle
var enige om, at det ikke er ved hjælp af
mobiltelefonen, vi kommer i kontakt med
Gud, men ved at folde vore hænder og bede
til ham. I den forbindelse talte vi også om,
det at tro på Gud, og hvis ikke vi tror på
Gud, så tror han på os. Det er helt rart at
vide.
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Stiftsmenighedsrådsmøde

Minikonfirmanderne har hver gang været
kreative. Der er lavet navnetræ, stamtræer,
foldet stjerner, flettet Fadervor armbånd,
foldet engle og lavet filtengle. Alle disse
ting har været med til at sætte fokus på de
enkelte forløb, og vi har hver gang sluttet
med at bede Fadervor i kor og synge endnu
en sang.

Det er tidlig lørdag morgen, og en lille flok
morgenfriske menighedsrødder samles ved
Hurup Kirke. Poul Svendsen kører, og der
samles flere ”rødder” op i Bedsted, Koldby
og Stagstrup. Jeg må lige indskyde, at der
også er tre præster i bussen.
Kursen er sat! Første stop er rastepladsen
umiddelbart før Sebbersund, der ligger sydvest for Nibe. Her drikkes der formiddagskaffe og spises rundstykker. Efter en kort
pause, kører vi videre mod næste stop, som

Tak til Caroline, Isabella, Kimberly,
Alberte, Ellen, Dikte, Marie, Juliane og
Frida for jeres nysgerrighed og gode humør.
Tekst og fotos: ARP
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er gudstjenesten kl. 10.30 i Vesterkær Kirke
i Aalborg. Gudstjenesten er startskuddet til
stiftsmenighedsrådsmødet, der er spækket
med indslag af forskellig kaliber. Vi haster
videre til Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor er overdådigt frokostbord venter.
Det er i AKKC, vi skal være resten af
dagen. Der er afsat god tid til at spise, og
der er lejlighed til at gå en tur i det store
grønne område, der ligger ved AKKC.
Første indslag efter frokost er et underholdende foredrag ved lektor ved Aarhus Universitet, David Bugge om K. E. Løgstrup og
”Den etiske fordring”.

Pensioneret provst, Jens F. Munksgaard fortæller om og viser film fra Vestervig Kirkemusikskole, og han opfordrer til
medlemskab af Vestervig Kirkemusikskoles
Støtteforening.
Så er det tid til at få rørt sangstemmen. Vi
skal nu – sammen med Jens Nielsen m.fl.
synge nye salmer, der er kommet med i Højskolesangbogen. Det er et dejligt indslag
med en del for mig ukendte salmer.
Efter endnu et overdådigt måltid møder
vi igen til foredrag kl. 19.30, hvor Journalist, Paula Larrain, fortæller om sin egen
rejse til hjerterummet – en på mange måder
besværlig rejse. Paula Larrains rejse ender
lykkeligt. Hun har Jesus som sin trofaste
rådgiver og vejleder.
Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
sluttede dagen af med en kort andagt, velsignelsen og en aftensang.
Fotos: ARP

Fællessang ved Fjorden

Det er dejligt at synge sammen, og når man
opholder sig et sted, hvor udsigten er helt
fantastisk og omgivelserne helt i top, så bliver man glad helt ind i krop og sjæl.
Kan man tænke sig en bedre måde at starte
en dag på end ved at synge sammen? Det er
svært at forestille sig, så kom og vær med,
når Boddum, Ydby og Heltborg Menighedsråd i samarbejde med Doverodde Købmandsgårds Venner inviterer til Fællessang
ved Fjorden kl. 10.00 på følgende tre fredage: 15. juli, 22. juli og 29. juli 2022.

Foto: ARP

Sogneudflugt 2022

Torsdag den 4/8 afholdes sogneudflugt, vi mødes kl. 9.00 i
konfirmandstuen ved Boddum Præstegård, Doveroddevej 17.
Her begynder vi dagen med et rundstykke og kaffe, når kaffen
er drukket kommer der en bus og kører os til Thisted Lilleby,
her får vi en fortælling og mulighed for at gå rundt og se på
husene.
Turen fortsætter til Testcenteret i Østerild og middagen nydes
på Thy Natur og Eventcenter, (det Gamle Bjerget Efterskole).
Efter middagen skal vi besøge Fjerritslev Kirke, det er en forholdsvis ung kirke, den er først bygget i 1907 efter at jernbanen kom til Fjerritslev, vi kører senere en smuttur forbi
Svinkløv Badehotel, vi har ikke penge med til at købe kaffe
for, vi er næsten sikre på at alt er booket i 2022. Turen fortsætter til Slettestrand, her bliver der tid til at gå en tur til stranden,
og så tager vi det sidste stop på hjemvejen ved rastepladsen
midt på Bygholm Dæmningen, her er der mulighed for at se
de mange fugle der holder sommerferie i Vejlerne.
Vi er hjemme igen ved aftenstide. Alt dette får man for 150,00
kr. for voksne og 75,00 kr. for børn.
Tilmelding til turen senest onsdag den 27/7 til:
Holger Krabbe tlf. 24 21 90 85
eller Ebbe Skammelsen 20 90 79 06
Boddum-Ydby-Heltborg Menighedsråd
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Sammen står vi stærkest
I efteråret blev vores sogne tildelt 570.000 kr.
til lokal områdeudvikling fra Landdistrikternes Pulje for Forsøgsprojekter. Doverodde,
Boddum, Dover og Ydby er udvalgt til at etablere en Sydthyklynge for at skabe samarbejde
på tværs af områdets foreninger og borgere.
Pengene skal blandt andet gå til en udviklingsplan, og første led i denne er byvandringer i
Doverodde, Boddum og Ydby i april, som et
forsøg på at få alle områdets røster i tale, så vi
udvikler og skaber sammen. Derudover har vi
nogle institutioner, som er hjørnesten i vores
lokalområde – og derfor er blandt andet et af

En visualisering fra Tanya, een af de arkitektstuderende fra København "Hybridstrædet liv og glade dage", set fra Ydby Kirke.

projekterne i udviklingsplanen en større kirkesal i Ydby. I oktober havde vi besøg af arkitektstuderende fra København med arkitekt
Knud Aarup Kappel for at forene vores ønsker
og behov om et større samarbejde mellem Menighedsrådet, Friskolen, Skytte og Fritidscentret samt de foreninger der holder til huse på
Ydbyvej 193. Det blev til en række spændende
idéer om et nyt børnehus, en transformation af
Friskolen sammenbundet af et fysisk ‘hybridfelt’ mellem alle samarbejdsparter, for at tilgodese alles behov. En overordnet plan skal sikre
en langsigtet strategi for udviklingen af hele
vores lokalområde, og med involvering af borgere og foreninger kan vi i fællesskab ‘tegne’
fremtiden. Forsøgsprojektet løber indtil 31.
marts 2024, og der kommer flere forskellige
indslag. Blandt andet en præsentation af udviklingsplanen d. 31. oktober og 9. januar afholder Sydthyklyngen nytårskur med designer
Søren Vester fra Thise. Man kan følge med på
Facebook, i gruppen SYDTHYKLYNGEN eller ydbythy.dk. Og har man ideer eller andet til
lokal områdeudvikling, skal man blot kontakte
undertegnede, moellertrine@live.dk
Trine Møller, koordinator Sydthyklyngen

Forårets konfirmander Boddum - Ydby

dag den 24. november i Snedsted Kirkecenter
er emnet: Jesus i fire udgaver – evangeliernes
Jesusportrætter.
Der er tilmelding til aftenerne. Programmer
ligger i kirkerne.

Ændringer i
gudstjenesten
i Heltborg Kirke
Under åben himmel blandt høje træer
lader vi toner, tanker og tro få frit løb
2. pinsedag kl. 10.30,
hvor Sydthy Provsti
mødes til gudstjeneste, korsang,
trompetmusik og kaffe på Ashøje.
Alle er velkomne, tag gerne naboer og
familie med! Medbring selv pude eller
stol til at sidde på. I tilfælde af dårligt vejr,
holdes gudstjenesten i Vestervig kirke.

Undervisning i pastoratet
Kirkevandring
Distriktsforeningen Sydthy arrangerer kirkevandring ved Hørdum Kirke torsdag den
16. juni kl. 19.00 i samarbejde med Hørdum
Menighedsråd.

Kirkehøjskolen
i Sydthy Provsti
Kirkehøjskolen i Sydthy Provsti byder velkommen til en ny sæson i efteråret 2022.
Kirkehøjskolen får i efterårssæsonen besøg
af Professor i teologi ved Aarhus Universitet,
Kasper Bro Larsen, der vil tage os med på en
rejse, hvor vi får mulighed for at blive klogere
på, hvem Jesus er.
Torsdag den 13. oktober i Hurup Kirkecenter
er emnet: Tænkepause om den historiske Jesus, torsdag den 3. november i Koldby Kirkecenter er emnet: Jesus som humorist og tors8

Det har været skik og brug gennem generationer, at man i Heltborg Kirke stod op efter prædikenen og sang 3.vers af Mægtigste Kriste.
Det har menighedsrådet i samråd med sognepræsten vedtaget at udelade.
Det er ligeledes vedtaget i menighedsrådet, at
vi anvender druesaft til altergangen, så ingen
kirkegængere bliver afskåret fra at deltage i
altergangen.

Forårets minikonfirmandundervisning for 3.
klasserne måtte vi desværre aflyse grundet
for få tilmeldte, MEN i det kommende efterår
indbyder vi igen til undervisning for 3. og 4.
klasserne. Vi skal mødes 7 torsdage i konfirmandstuen og Boddum Kirke fra 15.15-17.00,
hvor vi får mulighed for at blive klogere på det
med Gud og kirke.
Undervisningen vil indeholde sang og bibelfortælling, tid til tænketing og et eftermiddagsmåltid, og der vil hver gang være et eller
andet kreativt, vi skal arbejde med.
Vi starter undervisningen med deltagelse i
udendørsgudstjenesten i Aktivitetshaven i
Boddum, søndag den 21. august kl. 10.30.
Torsdag i uge 35 - den 1. september mødes vi
til den første af de 7 undervisningsgange. Vi
slutter i uge 41 – torsdag den 13. oktober med
gudstjeneste for minikonfirmander, forældre,
søskende, bedsteforældre og andre interesserede i Boddum Kirke med efterfølgende spag
hetti og kødsovs i konfirmandstuen.
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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

Juni
2.: Møde i missionshuset v/Jens Chr. Brander, Hurup.
Emne: ” Tanker omkring pinse”.
8.: Møde i Hurup Missionshus kl. 19.30 v/
Maria Serner Pedersen, Aulum fra ”Åbne
Døre”.
Bemærk ugedag.
10.-12.: Årsmøde på Mørkholdt Stran Camping.
16.-20.: Teltmøder i Vildsund – program.
23.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
Juli
Ferie
15.- 22.: Bibelcamping i Hurup – program.
August
4.: Sogneudflugt – se omtale andet sted i
bladet.
10.: Kredsmøde i Koldby Kirkecenter kl.
19.30. Taler: Sognepræst Knud E. Nielsen, Hjørring.
18.: Møde i missionshuset, hvor sognepræst
Maja Holm-Cilleborg, Boddum fortæller
om sin tid i Kirkens Korshær i Århus.
Tag salmebog med.
25.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
September:
1.: Bibeltime hos Henry Vang, Viborggårdvej, Heltborg.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni
Den 14.: Møde i missionshuset.
Juli
Ferie.
August
Den 9.: Møde i missionshuset.
Den 18.: Møde i missionshuset kl. 19.30,
hvor sognepræst Maja Holm-Cilleborg, Boddum fortæller om sit arbejde
i Kirkens Korshær i Århus.
Tag salmebog med.

Kirkelige handlinger
DÅB
Boddum Kirke
Signe Borgholm
Heltborg Kirke
Liva Eliassen Nielsen
Vinter Henrik Yde Thagaard Bugge
Mille Damsgaard
VIELSER OG VELSIGNELSER
Boddum Kirke
Anita og Kristian Bjerregaard
Jeppesen
BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Boddum Kirke
Else Margrethe Dige
Uffe Lassen Værnhøj
Marie Kirstine Bjerregaard

KOMMENDE
MENIGHEDSRÅDSMØDER

Heltborg Kirke
Karen Yde Dissing

BODDUM-YDBY
Tirsdag den 21. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Ydby Kirke
Johanne Riis
Herman Luxhøj

HELTBORG
Torsdag den 25. august kl. 19.00 hos Jette
Svensson, Toftumvej 22, Heltborg.

KONFIRMANDTILMELDING 2022-23

Tilmelding til konfirmationsforberedelse
foregår digitalt med NemID på https://
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding .
Konfirmationsdatoerne bliver søndag d.
16. april 2023 i Boddum Kirke og Ydby
Kirke og søndag d. 30. april 2023 i Heltborg Kirke.

Udendørs gudstjeneste
og velkommen til
minikonfirmanderne

Boddum Aktivitetshave vil søndag den 21.
august kl. 10.30 danne rammen for en udendørs gudstjeneste. Et kirkerum med højt til
loftet og mulighed for at synge med fuglene.
Der vil være aktiviteter for hele familien –
store som små.
Samtidig byder vi efterårets minikonfirmander
velkomne.
Gudstjenesten og aktiviteterne er et samarbejde mellem menighedsrådene og Boddum
Beboerforening.

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.
FORMAND
Boddum-Ydby: Ingrid Ledet Jespersen,
2043 2331
Heltborg: 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 Thit Erichsen
GRAVER:
Boddum og Heltborg:
Jens Thomsen, 2087 3768
Mail: heltborgkirke@mail.dk
Gravermedhjælper: Torben Vang, 2554 1685
Ydby: Ole Madsen, 2140 6354
(privat 2181 5685)
Gravermedhjælper: Mette Nygaard Kristensen
KIRKEVÆRGER:
Boddum Kirke: Laurits S. Hansen, 4219 8261
Ydby Kirke: Eva Lund Christensen, 2396 5816
Heltborg Kirke: Lisbeth N. Andersen,
6179 2147
REDAKTION:
Maja Holm-Cilleborg,
Lis Skammelsen, Marion Kappel
og Annelise R. Pedersen, (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 15. juli 2022
til anneliseravnsgaard@hotmail.com
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk
Boddum/Ydby/Heltborg kirker

11

Modtager:

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

JUNI
5/6:

6/6:

12/6:

Pinsedag
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
2. pinsedag
Fælles provstigudstjeneste på Ashøje
10.30 ved provstiets præster
Trinitatis
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

17/7:

5. s. e. trin.
Heltborg 10.30

24/7:

6. s. e. trin.
Boddum 10.30

31/7:

7. s. e. trin.
Ydby 10.30

AUGUST
7/8:
8. s. e. trin.
Heltborg 9.00 ved Claus Nybo
14/8:

9. s. e. trin.
Boddum 9.00 ved Claus Nybo

19/6:

1. s. e. trin.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

21/8:

10. s. e. trin.
Friluftsgudstjeneste i
Boddum Aktivitetshave 10.30

26/6:

2. s. e. trin.
Heltborg 10.30

28/8:

11. s. e. trin.
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

JULI
3/7:

10/7:
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3. s. e. trin.
Boddum 9.00 ved Claus Nybo
4. s. e. trin.
Ydby 9.00 ved Claus Nybo

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

