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Præstens side

Efteråret er lige om hjørnet, men sommeren
sidder nok stadig lidt i os alle sammen – vi
er gennemvarmede, veludhvilede og har
forhåbentlig fået tanket godt op på relationskontoen med nærvær og samvær og
besøg på tværs af landet.
Hver årstid har sit særpræg og vi har nok
alle en foretrukken årstid, men sommeren
synes med sine lange, lyse dage at have en
helt særlig virkning på os. Vi kommer ned i
tempo og dagsordenen bliver lidt en anden
end resten af året. Vejret (om end lunefuldt
og omskifteligt) indbyder til at træde ud af
de vante rammer og ind i vores fælles rum –
det store udendørs – hvor vi mødes på kryds
og tværs om stort og småt. Det, vi plantede
og som spirede i foråret, står i fuldt flor, og
solens stråler kryber ind alle vegne, så vi ser
alt i et nyt lys.
Sommeren er liv og lys og leg – vi henter
nye indtryk, lader op og vender tilbage til
hverdagen med fornyet energi.
Lyset og de lune dage bærer med ind
i september og begyndelsen på efteråret.
Efteråret, som jo er den store overgangstid – fra septembers blå, blå himmel, over
naturens imponerende farvepalet, som viser
sig på træernes blade, og til tiden grånende
himmel, løvfald og nøgne træer.
Efteråret er en smuk årstid med sine
fantastiske farver, men det har også en vis
vemodig karakter – for farverne falmer og
lyset svinder. Vi ved, at det kommer igen,
men det rammer os alligevel som en påmindelse om jordelivets midlertidighed. Det,
der spirede i foråret og stod i fuldt flor hen
over sommeren, visner og dør her i efteråret. Dog ikke uden at efterlade sig spor
– ikke uden at sætte frø, som næste år vil
spire og vokse. Løvet falder og bliver til den
muld, der nærer frøene. Det, der er kommet
af jorden, vender tilbage til jorden – og vokser frem af jorden igen. Det midlertidige får
en varig, ja, evig karakter.
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Og sådan kan naturens gang og årstidernes skiften indbyde til eftertænksomhed –
og til taknemmelighed.
Selvom vi nogle gange synes at glemme
det, bliver vi mindet om den samhørighed
og fine balance, der er i skaberværket. Den
skabende og opretholdende kraft viser sig
med al tydelighed i naturen, hvor det større
afspejler sig i det mindre.
Glimt af den evighed, vi er lovet, viser sig
i naturen omkring os og i de relationer, vi
indgår i. Tænk engang at vi har del i noget
så stort og fantastisk!
Maja Holm-Cilleborg

Høstgudstjenester
i pastoratet

Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

DDS nr. 729 v/2 og 3

Velkommen til årets høstgudstjenester i
vore kirker.
Heltborg Kirke søndag den 11. september kl. 10.30.
Ydby Kirke søndag den 25. september
kl. 9.00.
Boddum Kirke søndag den 25. september kl. 10.30.
Menighedsrådene indbyder til høstfrokost
efter gudstjenesterne i Heltborg og Boddum, og der orienteres om arbejdet i det
forgangne år og eventuelle nye tiltag.

Lige her
En dejlig sommerdag – vel en af de varmeste i denne sommer – har jeg en aftale med
Niels Peter Riis, for jeg vil gerne have ham
til at fortælle lidt om det liv, han har levet
i Heltborg.
Jeg møder Niels Peter udenfor i bragende
morgensol på Landevejen 9. Stokroserne
blomstrer og roserne står i fuldt flor og kan
slet ikke holde sig indenfor hegnet, men vil
også gerne fylde hele flisegangen, så det har
Niels Peter været ved at få styr på. I den lille
havedam, som er kommet til, da en 1500
liters olietank blev gravet op i forbindelse
med at fjernvarmen kom til Heltborg, svømmer de fineste guldfisk rundt og åkanderne
blomstrer om kap. Dammen er lige udenfor
døren, så Niels Peter kan nyde den hver
eneste gang, han træder ud ad døren. Dammen er afgrænset fra flisegangen med et
hjemmelavet hegn. Jeg ved faktisk ikke, om

hegn er det rette ord, eller stakit er bedre.
Det er gamle vognhjul i jern, Niels Peter har
skåret fra hinanden og delt i mindre stykker
for så at svejse dem sammen til et hegn eller
stakit. Det ser rigtig fint ud med sin rustne
farve, og det blev ikke mindre fint ved at få
historien om tilblivelsen med.

Niels Peter byder indenfor, og snakken
går igen. Han er født i Søndbjerg – en af ”æ
søndersogn” på Thyholm og flyttede som
7-årig til Nygaard sammen med sine forældre. Niels Peter har sin skolegang til og
med 7. klasse i det nuværende missionshus,
og hans forældre driver landbruget Nygaard
og holder hus og have. Kirken og missionshuset har altid været en trofast følgesvend
for Niels Peter og hans familie, og dagen
startes altid med et andagtsstykke fra Brødremenighedens andagtskalender og en tak
til Gud, fordi han får mulighed for endnu en
dag. Han er dybt taknemmelig for hver dag,
hvor han kan stå op og klare sig selv.
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Niels Peter tager på landbrugsskole og får
sin uddannelse, og han aftjener sin værnepligt ved CF’erne, og i 1965 overtager han
Nygaard og driver det frem til 1999, hvor
han flytter til sin nuværende bopæl på Landevejen 9 – det hus hans forældre byggede
først i 70-erne. I de første mange år efter
overtagelsen af barndomshjemmet, var der
13 virksomheder – handel og håndværk i
Heltborg, så der var rig mulighed for at forsyne sig lokalt og ligeledes få udbedret skader på maskiner og andet, der gik i stykker.
I årene på Nygaard, har Niels Peter altid
haft unge mennesker til at hjælpe til på gården, og der har indimellem været Heltborgborgere, der var i tvivl om, om det var landbrug eller børnehave, han drev. En sådan
udtalelse er ros i specialindpakning! Niels
Peter har også være skånet for uheld i sine
mange år som landmand, og det er han dybt
taknemmelig for.
Sideløbende med landbruget har han haft
forskellige tillidsposter. En af dem er leder
ved FDF-erne, en tillidspost, som han selv
mener, han blev ved et uheld. Det stod på
i nogle år, og det gav utrolig mange gode
oplevelser sammen med børn og unge mennesker.
Niels Peter har altid været glad for at
sidde på en hesteryg, og han er også initiativtager til opstart af Sydthy Rideklub
tilbage i 1981. Der er et stort stykke arbejde
i alle de forberedelser, der går forud for den
egentlige opstart af rideklubben, og han
bliver den første bestyrelsesformand – en
post han bestrider i fire år. Han forlader ikke
rideklubben, men udskifter bestyrelsesformandsposten med en post som bestyrelsesmedlem for det udvalg, der skal stå for at
bygge ridehal. Han har rigtig mange gode
år i Sydthy Rideklub.
I haven foran huset har han et enkelt
bistade til at stå. Det er en hobby, han har
haft i mere en 50 år, og han slynger selv
honningen – men kun til eget forbrug – og
måske et par glas at give væk af. Han har
4

ikke lyst til at være afhængig af at skulle
producere store mængder til videresalg.
Derudover har han lidt høns, gæs og kalkuner til at gå på et stykke jord mellem huset
på Landevejen og hovedvejen. Det er også
kun til eget forbrug og så måske til familien,
men det er han lidt spændt på, om der bliver
til i år, for Mikkelræv har været på mærkerne i år og har taget sin andel af flokken.
Han har også i mange år været aktiv i
Sydthy Y’s Men’s Club – et fællesskab, han
sætter stor pris på, og han hjælper gerne til
med praktiske gøremål, hvis kræfterne er til
det. Han har fået et enkelt vink, som fortæller ham, at han ikke er helt ung længere, og
Niels Peter fortæller om sin Aalborgtur med
forhindringer.
”Jeg havde lidt ondt i brystet, men jeg
ventede en gæst til formiddagskaffe, så jeg
kontaktede ikke lægen i første omgang. Han
kom, men jeg bad ham om at gå lidt tidligere, end jeg havde regnet med, da jeg fik
det dårligere. Jeg ringede til lægen, som bad
mig få en nabo til at køre mig derned, men

naboerne var ikke hjemme, så jeg kørte selv.
Da lægen så hjertemålingerne, bad han
sygeplejersken om at ringe 112, og han
sagde, at jeg skulle regne med fire dage i
Aalborg. Jeg ringede til Torben og bad ham
hente bilen og passe mine fjerkræ i nogle
dage.
Efter lang tids venten kom der en akutbil
og Torben kørte med min bil. Senere kom
der en ambulance fra Midtjylland. Det var
den nærmeste de havde – 57 km fra Thy.
Der skulle også komme en helikopter, men
den lokale var på øvelse i Billund, så der
ville komme en fra Hobro. Der indløb et
akutopkald fra Mors, og de blev enige om,
at ambulancen skulle køre mig helt til Aalborg. Lidt før Fjerritslev sagde chaufføren,
at der ikke var nok diesel på bilen til at nå
til Aalborg, så lige der tænkte jeg på salmeverset:

jeg blive 90 år. Den udtalelse var vist uden
garanti.
50 timer efter jeg var kørt til lægen. Var
jeg hjemme igen, og jeg har haft det GODT
siden.”

”Jeg er i Herrens hænder, når dagen gryr
i øst.
Hver morgen han mig sender sit ord med
lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe af glæde og af
savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu
navn.”
Så gik det med fuld udrykning til den
nærmeste tank, men de havde ingen diesel.
Heldigvis var der en tank 400 meter længere
fremme, hvor der kunne tankes, og vi kom
til Aalborg.
Klokken 15 – tre timer efter mit besøg hos
lægen lå jeg på en stue med drop, en blodprop fjernet og en ballon i hjertet, og efter
5-6 alarmer virkede dropmaskinen rigtig, og
jeg kunne slappe af. Ved 22-tiden vågnede
jeg, og seng og gulv var fyldt af blod. Der
kom tre sygeplejersker, og jeg kunne forstå,
at det ikke var helt efter planen. Dagen
efter fik jeg endnu en ballonudvidelse. Den
var mere besværlig, men efter fire forsøg
lykkedes det, og lægen sagde, at nu kunne

Ja, det må man nok sige. Fra min stol i
stuen kan jeg se ud i haven, hvor en stige
har fundet sin plads op ad et træ, og jeg
spørger forsigtigt, om han kravler på stiger,
og jeg får det svar, at en gren hang for langt
ind over terrassetaget, så han måtte op at
save den ned. Niels Peter forsikrer mig for,
at stigen står forsvarligt mellem to grene,
så der er ingen fare på færde. Det tror jeg
på, og jeg takker af for en fornøjelig og
berigende formiddag og ønsker en fortsat
god sommer.
Tekst og fotos: ARP
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En salme jeg holder af

Jeg har lovet Annelise at komme med nogle
betragtninger omkring mit forhold til salmer/
sange.

I kirken får jeg lov til at synge med på
vores salmeskat, og det er noget jeg holder
af. Ikke kun ordene, men i høj grad den
stemning som melodi og tekst i forening
skaber i mig, gør mig godt.
Mange af salmerne har jeg lært som barn.
Jeg gik i skole, hvor skolegangen var
begrænset til 3 ugentlige dage, men salmeversene fulgte os alle tre dage.
Dengang var det ofte en pestilens at få
lært versene, og ofte også umuligt for en
”bette knægt” at forstå teksten.
I dag er der en glæde forbundet med stadig at kunne huske mange salmevers. Det er
dog min alder taget i betragtning kun salmer
fra før 1950 jeg har lært i skolen.
En salme har fulgt mig gennem mange år.
Det er nr. 12 i salmebogen – Min sjæl, du
Herren love. Det er en gammel svend. Den
blev sunget til vores bryllup – sølvbryllup
og også ved vores guldbryllup. Tidligere var
den blevet brugt ved Eilas bedstemors bryllup. Hver gang den bliver sunget, mindes
jeg vore store betydningsfulde begivenheder.
Af nyere salmer holder jeg meget af: Du
kom til vor runde jord af Steen Kaalø. Teksten bæres flot frem af melodien.

Også andre af de nyere salmer synger jeg
med på med glæde. Jeg finder også behag
i salmevalget i vores kirke. En enkelt ny
salme, som vi efterhånden kan putte over
til de kendte, og så kendte salmer resten af
gudstjenesten.
Jeg har i en periode sunget 3 salmer/sange
hver dag (åndedrætsøvelse). Jeg er næsten
færdig med højskolesangbogen, og her har
jeg gjort en beskæmmende iagttagelse. Jeg
kender rigtig mange sange/salmer som er
skrevet før år 2000 – (helst før 1990), men
jeg kender meget få af dem der er skrevet
efter år 2000. og hvorfor? Jeg har uden tvivl
de sidste 20 år forsømt at komme de steder,
hvor der synges meget.
Den danske sangskat er ikke noget vi får
forærende. Det er noget vi skal arbejde for,
og det er svært at gøre dette alene.
At synge er ensbetydende med fællesskab
og vel at mærke et fællesskab som også har
fokus på fællessang. Jeg mener arrangørerne af fælles møder i vore sogne bør vægte
højskolesangbogen/salmebogen højere end
tilfældet er. Kun ved fællessangen kan vi
bevare/genskabe et kendskab til vore sange/
salmer, og kun på den måde bliver der igen
tale om en ”sangskat”.
Kjeld Pedersen

Undervisning i pastoratet
Minikonfirmandundervisningen er for alle børn i 3. og
4. klasse, og har du ikke modtaget en indbydelse i din
postkasse men vil meget gerne være med i forløbet, er du
velkommen til at kontakte Annelise Ravnsgård Pedersen på
5198 7075. Vi mødes torsdage fra 15.15-17.00 med start
den 1. september og afslutning den 13. oktober.
Foto: ARP

6

Fællessang ved Fjorden

og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.

Fotos: ARP

Fuglene vil op til skyerne
og skyerne vil op til gud
fly’ne flyver over byerne
et hjerte banker og vil ud.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I sandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.

Fuglene flyver i flok,
når de er mange nok.

Tavse, mens druehyld løfter mod rummene
sommerens glødende bær,
glider vi ind i den skridende, summende,
susende sommer og er.

1897

Heltborg Missionshus

2022

HELTBORG MISSIONSHUS FEJRER DEN 17. NOV. KL. 19.00

125-ÅRS JUBILÆUM

Festtale: Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen, Lørslev. Sangkoret ”Håbet” medvirker. Afslutning: Tidl. Sognepræst Lillian Risum, Tvis.
Alle er velkommen – også fra andre sogne.
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Jubilæum

Heltborg Missionshus 125 år
Den 18. november 1897 skete noget stort i
Heltborg Sogn.

Der var mennesker i hvem ønsket om at
leve efter Guds forordninger, at leve Gud
nær, var blevet så stort, at de fandt det
nødvendigt at bygge et samlingssted, idet
de indså, at Gudsforholdet ikke blot er et
forhold mellem Gud og mig, men et trekantforhold - Gud, mig og mit medmenneske.
Ud fra dette ønske og denne iagttagelse
fandt de kræfter til at rejse missionshuset,
som fik navnet ”Mamrelund”. Dette sikkert
med håb om Guds besøg (jævnfør 1. Mos.
18,1).
Huset har gennem årene haft stor betydning som samlingssted for opbyggelse og
lovsang. Mange er de, der har lagt arbejde
i gerning og virke. Lad det ikke gå upå-

agtet, den iver og arbejdsomhed hvormed
nogle har udført kaldet. Således kan nævnes søndagsskolen, som også fik til huse i
missionshuset, og hvi første leder, Nicolaj
Graugård fra Jestrup på Thyholm, vandrede
på apostlenes heste hver anden søndag de
slagne 15 km for at fortælle Heltborgbørnene om Jesu store nåde og kærlighed. Også
KFUM & K fandt gennem mange år husly
i huset.
Huset kom i 1962 i vejen for amtets vejføring, og man flyttede derfor over i skolen,
som nu var blevet ledigt. Her blev der
indrettet et lidt mere moderne missionshus,
som siden har fungeret til glæde og tilfredshed for det behov, som har været på stedet.
Formand for Indre Mission i Heltborg er
Gustav Egeberg.

Sogneudflugten den 4. august
Efter to års pause blev udflugtstraditionen
igen taget op. I år samledes vi kl.9 i konfirmandstuen i Boddum Præstegård. Her
indtog vi kaffen og rundstykker. Selvfølgelig var Poul Svendsen på pletten, og vi
kørte med fyldt bus mod Thisted. Det var
mørkt i vejret, så vor turleder Ebbe Skammelsen foreslog, at vi sang, ”I østen stiger
solen op.” Vort mål var ”Thisted Lilleby.”
Et meget spændende projekt. Vi havde en
time til rådighed. Blev delt op i to hold med
rundviser på hver. Selve byggeriet er et
fantastisk stykke arbejde, som disse seniorer fra KFUM og K har taget på sig. De
arbejder med byggeriet to dage i ugen, men
flere har svært ved at nøjes med det, og kigger ofte ned, om noget kan gøres. Man har
bestemt, at byen skal være en nøjagtig kopi
af 1950. Der bygges i størrelsesforhold 1 til
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10. Dette gælder alle mål og afstande. Man
fremstiller selv alle materialer, Mursten
vinduesrammer, tagmateriale. Alt i nøjagtig
de materialer, som de forskellige bygninger
bestod af. Kirken består f.eks. af 80.000
små munkesten med tag af zink.
Vi måtte videre, men nu opdager vi, at
det ikke havde virket med morgensalmen,
nu øsregner det. Her kunne vi selvfølgelig
have stemt i med, ”Nu rinder solen op af
østerlide,” men det gjorde vi ikke. Vi lod
som ingenting og hastede mod testcenteret i
Østerild. Her supplerede vi vores viden om
vindkraft. De store 150 m. høje vindmøller
med vingefang på op til 160 – 170 m. kører
med en fart af ca. 280 km/t. De seks møller
ville i alt, hvis de fik lov at køre samtidig
kunne dække strømforbruget i området fra
Hurup i syd til Åbybro i nord.

Nu sættes kurs mod spisestedet, og her
opdager vi, at den gode moder sol virkeligt
forgylder klippens top og bjergets side. Vi
får serveret flæskesteg m. brune kartofler
og rødkål hos ”Thy Event & Naturcenter”.
Det kan anbefales. Efter middagen kører vi
til Fjerritslev kirke. Kirken er bygget i 1907.
Den udmærker sig ved at tårnet vender mod
øst. I øvrigt en smuk kirke. Herfra går turen
til Svinkløv Badehotel. Den flotte bygning
beskues fra bussen, og vi kører ad snørklede

veje til Slette Strand. Her besøger vi havet,
køber is eller kaffe og begynder hjemrejsen.
Sidste stop er rastepladsen på dæmningen i
vejlerne. Her strækker vi benene og beser
de enorme arealer for fugle og andet dyreliv.
Nu nærmer vi os de mere bekendte områder,
og så snart vi er igennem sidste rundkørsel
ved Thisted, griber vi højskolesangbogen
og udtrykker erkendelsen: Altid frejdig når
du går – veje, Gud tør kende, - selv om du
til målet når – først ved verdens ende!

Kommende arrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Musikgudstjeneste
i Ydby kirke
Kom til en anderledes og stemningsfyldt
aftengudstjeneste 2. oktober kl. 19.00 med
musikken i centrum. Aftenen vil byde på både
velkendte og nyere sange og salmer fremført
af vore egne kirkemusikere i et blandet program med fællessang og solooptræden.
Velkommen ønsker menighedsrådene.

Konfirmandforløb 2022-23
Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår digitalt med NemID på https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding .

Konfirmationsforberedelsen foregår i konfirmandstuen i Boddum Præstegård onsdage
kl. 8 - 9.30 i ugerne 43 - 50, 2022 og ugerne
2 - 15, 2023 (undt. helligdage og skolefridage). Hold godt øje med vores hjemmeside
https://boddumydbyheltborgkirker.dk under
hele konfirmandforløbet, da det er her alle
eventuelle ændringer og aflysninger samt
løbende informationer offentliggøres.
Der afholdes infomøde for de kommende
konfirmander og deres forældre tirsdag d.
11. oktober kl. 19 i konfirmandstuen i
Boddum Præstegård.

Gudstjenester

Høstgudstjeneste i Heltborg Kirke den 11.
september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Ydby Kirke den 25. september kl. 9.00
Høstgudstjeneste i Boddum Kirke den 25.
september kl. 10.30
Musikgudstjeneste i Ydby Kirke den 2.
oktober kl. 19.00
Adventshygge i Boddum torsdag den 24.
november – hold øje med hjemmesiden
Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke torsdag den 8. december kl. 19.30

Menighedsrådsmøder

Fællesmøde torsdag den 22. september kl.
19.00 i konfirmandstuen.
Boddum-Ydby
Tirsdag den 6. september kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Heltborg
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00, Krogen
10.
Torsdag den 10. november kl. 19.00,
Toftumvej 5.
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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

September
1.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
8.: Møde i missionshuset. Taler: missionær
Andrea Nygård Christensen, Thisted.
15.: Høstfest i missionshuset. Taler: sognepræst Lillian Risum, Tvis.
20.-21.: Vækkelsesmøder i Agger Missionshus, hvor fhv. bibelskoleforstander Kurt
Hjemdal, Grimstad, medvirker.
29.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Boddum.
Oktober
1.: Syng den igen i Skjern Kulturcenter.
5. - 6.: Oktobermøder i Heltborg Kirke og
Missionshus.
5.: Skriftemåls - og nadvergudstjeneste i
kirken kl. 19.00. Taler: sognepræst Peter
Krabbe Larsen, Ikast.
Efterfølgende kaffe og bibelforedrag i
missionshuset. Tema: ”Jesus – sandt menneske”.
6.: Bibelforedrag i missionshuset kl. 19.30.
Taler: pastor emeritus Robert Enevoldsen,
Holstebro. Tema: ”Jesus - sand Gud”.
12.: Sangaften i missionshuset v/Aksel
Nielsen, Mors - sammen med Jegindø.
Bemærk ugedag.
20.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
26.: Soldatermissionens efterårsstævne i
Hurup Missionshus. kl. 19.30. Taler: Soldaterhjemsleder Troels Moesgård, Holstebro.
November
2.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus. kl.
19.30. Emne: ”Halloween – Alle Helgen
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– Alle sjæles dag”. Taler: pastor emeritus
Claus Henry Olsen, Resen.
10.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Hurup.
Uge 46 møderække og jubilæumsfest
14.: Taler missionær Henrik Jørgensen,
Mors.
15.: Taler missionær Simon Overgård, Holstebro.
17.: Heltborg Missionshus fejrer 125-års
jubilæum. Se omtale.
23.: Kredsens sangstævne – syng den igenigen i Thyholm Kirkecenter kl. 19.30.

Missionsugesang
Mel. Åbent står Jesu forbarmende hjerte.
Mel. Lad os vort møde i Himmel bestemme.
1. Kom og velkommen i navnet det dyre,
kom til din trofaste frelser og ven!
Kom ej tvivlrådig, din fod vil han styre
ret ind på vejen, den trange, igen!
Porten den snævre, for vantro kun lukket,
åbnedes også for dig ved hans død.
Ingen, han kalder, er her udelukket,
tag da din tilflugt til ham i din nød.
2 Kom og velkommen, se arven dig venter,
skylden betalt allerede jo er,
ikke med sølv eller guld, som man henter
hjem fra det fjerne med meget besvær,
nej, men med blodet uskyldigt, som gælder
mer end juvelen så funklende klar,
hvorved frikendelsesdommen Gud fælder
over dig just som en nådefuld far.
3. Kom og velkommen til Herren, som drager
nådigt dig hen til sin elskede Søn,
kom og velkommen til ham, som modtager
dig for ved blodet at gøre dig skøn.
Kom og velkommen til Himmelens skare,
helgen og engle, som venter dig der,
når den er bristet, den jordiske snare,
faren besejret, som truer dig her.
4. Kom og velkommen, her Ånden skal lede
over det dybe og høje din fod.
Bange samvittighed ømt han vil frede,
skænke dit hjerte fortrøstning og mod.
Glæden i Herren skal styrke i fare,
fred midt i ufred dig skænkes på jord.
Dig i sin menighed vil han bevare
pletfri og helliggjort efter sit ord.
Eleonora P. E. Cronhielm 1860.

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

September
12.: Storkredsmøde i Hurup Missionshus
hvor Lene Højland Laursen, Ålborg vil
fortælle om et vidt forgrenet arbejde i
Ålborg og region Nord.
27.: Møde i missionshuset
Oktober
11.: Møde i missionshuset.
November
8.: Møde i missionshuset.

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

Kirkelige handlinger
DÅB
Heltborg Kirke
Anne Kathrine Overgaard Olesen
Lea Fuglsang Christensen
Ydby Kirke
Liam Creangá
VIELSER OG VELSIGNELSER
Heltborg Kirke
Jeanne og Jens Leo Østervig
Andersen
BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Boddum Kirke
Willy Mardal
Heltborg Kirke
Elin Frøkjær Serup

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. oktober 2022
til anneliseravnsgaard@hotmail.com
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbyheltborgkirker.dk
Boddum/Ydby/Heltborg kirker
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Modtager:

Gudstjenester
(ved Maja Holm-Cilleborg medmindre andet
er angivet)
SEPTEMBER
4/9:
12. s. e. trin.
Heltborg 9.00 ved Claus Nybo
11/9:

13. s. e. trin.
Boddum 9.00
Høstgudstjeneste Heltborg 10.30
(indsamling)

18/9:

14. s. e. trin.
Ydby 14.00 ved Claus Nybo

25/9:

15. s. e. trin.
Høstgudstjeneste Ydby 9.00
(indsamling)
Høstgudstjeneste Boddum 10.30
(indsamling)

OKTOBER
2/10
16. s. e. trin.
Heltborg 10.30
Musikgudstjeneste Ydby 19.00
9/10:

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

13/10:

Kirke og Kødsovs
Familiegudstjeneste Boddum 17.00
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16/10:

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

23/10:

19. s. e. trin.
Boddum 10.30

30/10:

20. s. e. trin.
Ydby 9.00 ved Claus Nybo

NOVEMBER
6/11:
Allehelgen
Allehelgensgudst. Ydby 15.00
Allehelgensgudst. Heltborg 16.30
Allehelgensgudst. Boddum 19.00
13/11:

22. s. e. trin.
Heltborg 9.00 ved Claus Nybo

20/11:

Sidste s. i kirkeåret
Boddum 9.00
Ydby 10.30

27/11:

1. s. i advent
Heltborg 10.30

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

