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Præstens side
Blæsten går frisk over Limfjordens vande – 
og da i særlig grad her i Thy, hvor træerne 
er lave og skæve og stærke og helt utrolig 
smukke.

Blæsten gik frisk og førte os fra Sal-
lingland til Thyland for godt to-et-halvt 
år siden, hvor vi flyttede fra den gamle 
jernbanestation i Jebjerg til præstegården i 
Boddum. Midt i coronatiden, hvor alt måtte 
aflyses eller ændres og i det hele taget var 
belagt med restriktioner. 

Men der var ingen restriktioner på den 
varme og imødekommenhed vi blev mod-
taget med, da vi landede her. Vi blev taget 
så utrolig godt imod og inviteret ind i det 
stærke nabo- og fællesskab der præger 
vores tre små sogne. 

Det var et fantastisk sted at lande som ny 
i Thy og som ny præst. Alle steder, hvor jeg 
kom, blev jeg mødt med varm imødekom-
menhed, og alle de gange, jeg som ny præst 
fumlede eller fejlede eller smed helt nye 
idéer på bordet, blev jeg mødt med tålmo-
dighed og stor velvilje. For Boddum, Ydby 
og Heltborg er steder, hvor vi vil hinanden 
og hvor vi ser hinanden. Og ikke mindst er 
Boddum, Ydby og Heltborg steder, hvor vi 
vil vores kirke. 

Det har været fantastisk at få lov til at bo 
og virke her hos jer gennem de seneste år. 
Tak for den varme modtagelse, vi fik, og for 
den imødekommenhed, vi blev mødt med 
hele vejen igennem. Tak for den medleven 
og støtte vi og senere jeg oplevede gennem 
den svære og smertelige tid. Tak for alt det, 
vi har delt og alt det, I har delt med mig. Tak 
for nærvær, naboskab og fællesskab. Tak 
for birkesaft og blommer og blomster og 
brænde og bøger og honning og hulsten og 
spidskål og røget ål og æbler og æg. Tak for 
alle fælleskattene på Boddum og for hanen 
opkaldt efter mig. Tak for ord og tegninger 
og fordi I gavmildt har delt ud af jeres viden 
om alle de helt fantastiske og uforstyrrede 
steder, der er heromkring. Tak for opbak-
ning om gudstjenester og aktiviteter. Tak 
for jeres store lyst til at være kirke sammen. 
Tak for jer.

Livet førte mig fra Sallingland til Thyland 
og nu videre til andre Limfjordslande på 
den anden side af Oddesundbroen. Af hjer-
tet tak for den tid, vi fik sammen – her hvor 
træerne er lave og skæve og stærke og helt 
utrolig smukke. 

Med ønsket om god vind fremover.
Tekst og foto Maja Holm-Cilleborg
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Mens den mest brugte salme i Folkekirken 
uden tvivl er "O, du Guds lam", som indgår 
i de fleste nadverfejringer, så vil jeg vove 
den påstand, at den næstmest brugte er den 
dåbssalme, som denne klumme omhandler: 
"Fyld af glæde over livets under".

Den 22. september 1969 var Svein Elling-
sen gået til købmanden med sine to døtre, 
Margrethe på seks år og lillesøster Ingvild 
på tre. På vejen blev den ældste datter 
træt, og hun fik lov til at blive stående i 
vejkanten til far og lillesøster kom tilbage. 
Da nogle venner kom forbi og spurgte, om 
hun ville have nogle af de æbler, de havde 
plukket, huskede den 6-årige pige at se sig 

for. Men det gjorde hun ikke, da hun skulle 
over vejen igen, og hun blev ramt af en 
bil, der var uden chance for at undvige den 
lille pige. På vej tilbage fra købmanden 
ser Svein sin datter ligge på vejbanen. En 
læge, der er kommet forbi, har gjort, hvad 
han kunne, og ambulancen kommer kort tid 
efter, men forgæves. Den lille pige var død 
på stedet. 

Det blev en svær tid for familien, og Svein 
talte ikke gerne om ulykken, selvom han har 
fortalt, at han oplevede den i sit indre igen 
og igen. To år senere fik glæden lov til at 
besøge det lille hjem, da sønnen Eystein 
blev født, og det var til hans dåb i 1971, 

VikarPræst
Fra februar måned fremgår et nyt navn af jeres 
gudstjenesteliste og kirkernes hjemmeside - det 
er mig, der gemmer sig bag initialerne GMT. 
Jeg hedder Gitte, er uddannet teolog fra Aarhus 
Universitet i sommers, og derefter som præst fra 
Pastoralseminariet i det forgangne efterår. Nu 
ser jeg frem til at begynde mit præstevirke som 
vikar i Sydthy og Thisted provstier, hvor jeg 
skal dele min tid mellem jeres sogne i Boddum, 
Ydby og Heltborg samt en række sogne nordøst 
for Thisted. Da jeg dermed bliver ”delepræst” 
mellem flere steder, vil I hovedsageligt møde 
mig ifm. gudstjenester, begravelser/bisættelser, 
dåb og vielser.

Jeg glæder mig meget til at møde jer.

De bedste hilsener
Gitte Møller Them 

Dette indlæg har jeg fået lov til at bringe i dette nummer af kirkebladet.
 Jeg synes, Sognepræst, Morten Skovsted fortæller på bedste vis om alt det, 

der ligger bag denne vidunderlige dåbssalme

Ugens salme - Fyldt aF glæde
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at Svein Ellingsen skrev sin smukke dåbs-
salme "Fyldt af glæde over livets under" 
(nummer 448 i Salmebogen). 

I salmens første vers lyder det: "Fyldt af 
glæde over livets under, / med et nyfødt 
barn i vore hænder, / kommer vi til dig, som 
gav os livet". Det er en helt grundliggende 
erfaring af livet som en gave, og den deraf 
følgende taknemmelighed, der udtrykkes 
her. I vers to lyder det: "Fyldt af bæven 
foran ukendt fremtid / lægger vi vort barn 
i dine hænder. / Det, som sker i dåben, gør 
os trygge." Svein Ellingsen erfarede på den 
hårde måde, at fremtiden altid er ukendt, 
og enhver forælder der med ængstelse har 
pustet på et spædbarns øjenlåg for at sikre 
sig, at det lever, kender til den bæven, 
hvormed man kan stå udleveret til ukendt 
og skrøbelig fremtid. Men allerede i selv-
samme vers udtrykkes der ro og tryghed, 
fordi vi (også) i dåben kan lægge livet og 
vores kæreste i Guds hænder, der hvor vi 
mærker vores egen begrænsning. I troen på 
at han vil bære med. 

For mange kulminerer salmen i vers fem 
i det smukke billede: "dåbens lys er tændt, 
når livet slukkes". Dette var en trøst for 

Svein Ellingsen og hans familie, da de 
mistede deres lille datter, og jeg ved som 
præst, at det også er en trøst for mange 
andre. Salmen formår at tage afsæt i en 
menneskelig grundfølelse af taknemme-
lighed og skrøbelighed, som både små-
børnsforældre og vi andre kender til. Fra 
de erfaringsnære følelser fører salmen os 
igennem både taknemmelighed, tryghed, 
forundring, nærhed, genfødsel, tro, tillid og 
evighed, før den slutter, hvor den begyndte: 
Med glæden. 

Jeg tror, at salmen har vundet sin store 
udbredelse, dels på grund at dens righol-
dige, trøsterige budskab, men også fordi 
man fornemmer alvor, dybde og klangbund 
i salmen. Som i Grundtvig, Knudsen og 
de andre store salmedigteres salmer mær-
ker man, at solen skinner igennem mørket 
og skrøbeligheden. I en tid med faldende 
dåbstal er det vigtigere end nogensinde, at 
vi både har dåbssalmer, der kan tale med 
traditionens vægt og med et nutidigt og 
erfaringsnært sprog. Ellingsens dåbssalme 
er et overbevisende bud på det sidstnævnte 
og vel efterhånden også på det første.

Morten Skovsted

I sensommeren og det tidlige efterår 2022 
var vores yngste søn Mathias, som går i 3. 
klasse i Boddum-Ydby Friskole og Børne-
hus minikonfirmand hver torsdag eftermid-
dag. Undervisningen foregik i konfirmand-
stuen i Boddum Præstegård. Han deltog 
sammen med sine klassekammerater og 
andre børn fra sognet. 

Når Mathias fik fri fra skole om torsda-
gen, gik han i bus-SFO, så han sammen med 
kammeraterne kunne tage skolebussen fra 

Friskolen og ud til Præstegården. Her har 
de hygget sig sammen med deres underviser 
Annelise og forberedt sig på at blive kom-
mende konfirmander. De har bl.a. hørt om 
Gud og Guds søn Jesus gennem bibelhisto-
rier, talt om hvad tro er, de har lært om bøn 
bl.a. Fadervor og besøgt kirken.

“Uden mad og drikke, dur helten ikke”, 
og derfor var et af højdepunkterne for vores 
dreng saftevand og bollen med glasur. 

Der kom af og til fine og kreative ting 

Forældre til minikonFirmand 
og konFirmand
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med hjem, som relaterede til de bibelhisto-
rier, de havde hørt.

Børnene fik også til opgave at lave et 
stamtræ samt medbringe fotos af deres 
familie, kæledyr og fritidsaktiviteter, som 
de lavede flotte plancher af. Plancherne 
blev hængt op i konfirmandstuen, og siden 
kom de med hjem. 

Forløbet var godt og trygt for både os og 
vores søn og sluttede af i kirken med en 
familiegudstjeneste og derefter aftensmad i 
præstegården for hele familien. 

Da sognet havde afsluttet minikonfir-
mandforløbet, begyndte vores søn Seba-
stian, som går i 7. klasse på Hurup Skole at 
gå til konfirmandforberedelse sammen med 
sine tidligere klassekammerater fra Bod-
dum-Ydby Friskole og et par andre børn fra 
sognet. Som forældre er det dejligt, at vores 
unge mennesker får oplevelsen med konfir-
mandundervisning sammen med deres gode 
kammerater, som de har kendt i mange år, 
og som de er trygge ved. De har muligheden 
for at åbne op for vigtige samtaler om tro og 
tvivl, glæde og sorg, og hvordan man som 
ung skal finde ud af, hvordan man kan tage 
Gud med i sit liv og i sin hverdag. Det er 
de allerede godt i gang med sammen med 
vores sognepræst Maja, som vi som konfir-
mandforældre er meget glad for, bl.a. fordi 
Maja udstråler en inderlig ro og altid har et 
smil på læben. 

Nu er holdet cirka halvvejs i undervis-
ningsforløbet og Trosbekendelsen sidder 
næsten på rygraden. Sebastian har været i 
kirke flere gange. Nogle gange i Ydby og 
Boddum Kirke, men også kirken i Hvid-
bjerg på Thyholm bliver besøgt af og til, da 
Sebastians farmor og farfar bor tæt derved. 
Her har han også været afsted med en tidli-
gere klassekammerat og god ven, som flyt-
tede til Hvidbjerg sidste år.

Pga. corona-bølgen i foråret 2021, som 
lukkede landet ned, blev vores datter Julies 
konfirmation rykket til sommeren 2021. 
Hun har, sammen med ganske få konfir-
mander her i landet, prøvet noget ganske 
unikt - nemlig at opleve, hvordan et kon-
firmations-undervisningsforløb kan forløbe 
helt anderledes, end hvad vi har tradition for 
- nemlig at modtage online konfirmations-
undervisning hjemmefra. Kun få gange fik 
holdet lov til at mødes i konfirmandstuen. 
Julie var glad for at lære om Kristendom-
men gennem et veltilrettelagt online pro-
gram, som Maja havde lavet til holdet. 

Maja kom kørende rundt til konfirman-
derne et par gange med en undervisnings-
bog og en bibel samt lidt sødt til ganen, som 
hun afleverede med et varmt smil på læben i 
vores døråbning. Det blev jeg som forældre 
meget taknemmelig over, fordi oplevelsen 
fik os til at føle, at Julie og præsten kom 
hinanden nær, da det ikke var en mulighed 
med de fysiske besøg i konfirmandstuen. 

Selve konfirmationsdagen var en fanta-
stisk dejlig og mindeværdig dag, som vi 
ofte ser tilbage på, og taler om alle fem med 
stor glæde og taknemmelighed. 

Med disse smukke oplevelser i bagagen 
tager vi alle meget gerne hul på et nyt og 
spændende år sammen med den øvrige 
menighed fra vores dejlige lille sogn og 
kirke. 

Vi glæder os særligt til søndag d. 16. april 
2023 kl. 11.00, hvor Sebastian sammen med 
sine kammerater går ind i Ydby Kirke, op 
til alteret og siger sit “JA” til Gud, ligesom 
Gud sagde “JA” til Sebastian ved dåben for 
13 år siden.

Kærlig hilsen
Anne Vadsholt Torstensen    



”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.”

Med blandt andet ordene fra Jens Sejer Andersens sang fra 2001 blev der søndag den 
22. januar 2023 sagt TUSIND TAK til vores smilende, dybsindige, velforberedte, 

engagerede, skønne, arbejdsomme, vellidte, idérige Maja. Der kan helt sikkert nævnes 
mange flere tillægsord om vores præst gennem næsten tre år, men én ting er helt sikker. 

Glæden over, at hun valgte at starte sin præstegerning i vores pastorat, 
kan ingen tage fra os.

Vi ønsker dig lykke og velsignelse i dit nye embede. - Kære Maja - Tusind tak!

aFsked med maja
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På Værestedet Kilden er vi meget taknem-
melige for, at vi blev betænkt med en flot 
pengegave i forbindelse med jeres høstkol-
lekt. Vi besluttede at bruge pengene på en 
eftermiddag med bankospil. Pengene rakte 
fint til, at vi kunne købe flotte gevinster 
rundt hos de handlende i Hurup – og der 
blev også til luksusflødeboller fra Thy Spe-
cialhandel til kaffen. Det blev en rigtig god 
og hyggelig eftermiddag, som både brugere 
og medarbejdere nød. 

Værestedet Kilden er et dagtilbud for 
voksne sindslidende/psykisk sårbare og 

Værestedet kilden siger 
tak For støtten

andre, som kan have glæde af at være del af 
et trygt fællesskab. Her deler vi både hver-
dag og fest, samvær og aktiviteter, støttende 
samtaler og meget mere. Hvis du selv eller 
en, du kender kunne have glæde af at kom-
me i huset, er du meget velkommen til at 
kontakte os på tlf. 97 95 29 00. Du kan også 
læse mere om os på www.kildenhurup.dk 

Det betyder mere end I aner, når nogen 
støtter os. Ikke kun fordi pengene er dejlige 
at få, men fordi det er godt og varmende for 
alle at mærke, at vores omverden vil os det 
godt. TAK for det og alt godt til jer. 

Fotos: Sine Hertz Bjerregaard
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Kære kvinde, kom og vær med til 
Kvindernes Internationale 

Bededag 2023 fredag d. 3. marts 
kl. 19.00 i Hurup Kirkecenter, 

Kirkegade 42A. 
Kvinder fra Taiwan har i år lavet mate-
rialet og de vil herigennem lede os gen-
nem aftenen. Derudover kommer Else 
Toftdahl fra Hvidbjerg, Thyholm og 
fortæller om hendes møde med Taiwan, 
da hun boede der.

Præsentation af
kirke-kulturmedarbejder
Katrine Overby Thatt er ansat som kirke-
kulturmedarbejder i Sydthy Provsti. Her 
følger et uddrag af Katrines præsentation. 
Hele præsentationen kan læses på hjem-
mesiden og på Facebook.

Rollen som formidler, vejleder og facilita-
tor ud i kreativitet, musik og evangeliefor-
tælling, er så tilfredsstillende og giver den 
største arbejdsglæde og indre tilpashed, 
og derfor ved jeg, at jeg er på den rette 
hylde, når jeg påtager mig disse opgaver.

Jeg brænder for at åbne vores kirker 
op og for at formidle den kulturskat og de 
kvaliteter folkekirken, Den Danske Sal-
mebog og Højskolesangbogen rummer. 

Jeg brænder for at holde liv i de små 
samfund og for at formidle vores folke-
kirke ud til menigheden i alle aldre.

Det er med stor glæde og begejstring 
at jeg træder ind i dette nye virke 
som kirke- og kulturmedarbejder i alle 
menighedsrådene i Sydthy Provsti. Jeg 
vil samtidig udtrykke stor taknemmelig-
hed over den tillid, der er vist mig, til at 
varetage denne opgave. 

Jeg skal gøre mit bedste for at leve 
op til det.

grønland
Velkommen onsdag den 19. april kl. 19.30 i Heltborg Forsamlingshus til en fortæl-
ling om at leve og arbejde som sygeplejerske i Qaauaq – Grønlands nordligste bygd og 
andre små historier fra byerne langs kysten. 
Fortæller er sygeplejerske, Jette Svensson.
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Kom og vær med til påskeoptakt i 
Heltborg Kirke og forsamlingshus 
den 30. marts 2023.
Kl. 17.00 mødes vi i forsamlingshu-
set for at spise stegt lammekølle og 
stegt kyllingebryst med tilbehør og får 
hjemmelavet dessert.
Kl. 19.30 sidder vi i Heltborg Kirke, 
hvor vi skal lytte til og synge sammen 
med Kristian Mogensen og Familie-
koret.
Efter arrangementet i kirken er der 
kaffe/te og kage i forsamlingshuset.
Pris: 100,00 kr. pr. person.
Af hensyn til spisningen vil vi gerne 
have tilmelding senest den 25. marts til 
Ingrid Jespersen 2043 2331 eller 
Lis Skammelsen, 2388 2746.

Menighedsrådene i Boddum-Ydby 
og Heltborg

PåskeoPtakt

store BededagsløB
Velkommen til det årlige Store Bededagsløb den 5. maj kl. 10.30 i Mølleåparken, 
Ydby. Kom til en anderledes udendørs familiegudstjeneste i skønne omgivelser efter-
fulgt af sjove kreative aktiviteter og hyggeligt samvær i det fri for børn i alle aldre og 
voksne. 
Der serveres kaffe, kage, snobrød og pølser. Alle er velkommen!
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Kirkelige handlinger
BISÆTTELSER OG BEGRAVELSER
Ydby Kirke:
 Jette Klavsen.
 Inga Merethe Larsen.
 Maren Margrethe Mark.

PROGRAM
Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

Marts
1.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus. 

Taler: Fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, 
Hvide Sande. Emne: ”Hvor er du på vej 
hen”.

7. - 9.: Missionsuge i Hurup.
7.: Taler sognepræst Sten Sunesen, Lød-

derup.
8.: Taler sognepræst Peter Krabbe Larsen, 

Ikast.
9.: Taler tidl. Sognepræst Robert Ene-

voldsen, Holstebro.
16.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum.
21.: Kredsgeneralforsamling i Bedsted Mis-

sionshus kl. 19.30. Program.
29.: Soldatermissionens forårsstævne m/ 

genealforsamling i Bedsted Missionshus.
 Taler: Soldaterhjemsledere Anne og Allan
 Schrøder, Kølvrå.

April
20.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Helt-

borg.
24.: Kredssamfundsstævne i Harring/Stag-

strup Kirkecenter kl. 14.30. Samvær 
omkring sang og forkyndelse. 

 Program.

Maj
3.: Kredsmøde i Harring/Stagstrup Kirke-

center. Taler: Sognepræst Morten Mourit-
sen, Vinding.

11.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
25.: Møde i missionshuset, hvor tidl. Sog-

nepræst Maibrit Nygård, Sønderhå taler 
over emnet: ”Guds barn er jeg, min iden-
titet.

korsHærskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
13.:  Møde hos Bente Egeberg, Toftum-

vej 10.

April
17.:  Møde hos Bente Egeberg, Toftum-

vej 10.

Maj
15.:  Møde hos Bente Egeberg, Toftum-

vej 10.

Forårets konfirmander
Konfirmander i Ydby Kirke søndag 
d. 16. april kl. 11.00: 
Bertel Færch Høj
Carl Hertz Bjerregaard
Esben Kjerrumgaard Mogensen
Jonas Iversen
Lasse Horsdal Worm
Mai Risager Nielsen 
Marcus Kloster Lovmand
Sebastian Vadsholt Torstensen
Sidsel Bredil Kappel
Sigurd Werenfeldt Steensgaard
Tobias Andersen Vedelkvist

Konfirmand i Heltborg Kirke søndag 
d. 30. april kl. 10.30:
Viktor Mølbjerg Poulsen



11

SOGNEPRÆSTEN
Vikarpræst Gitte Møller Them
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets mobilnr. 6161 1181
Mail: gmt@km.dk

Mandag fri.

Til og med 31. marts 2023 bedes man ved 
vikarpræstens fravær kontakte sognepræst 
Claus Nybo, 9794 1112. - Fra 1. april bedes 
man kontakte Sydthy Provsti 9978 3838.

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

KIRKEVÆRGER:
Boddum Kirke: Laurits S. Hansen, 4219 8261
Ydby Kirke: Eva Lund Christensen, 2396 5816
Heltborg Kirke: Lisbeth N. Andersen, 
6179 2147

REDAKTION:
Lis Skammelsen, Marion Kappel 
og Annelise R. Pedersen, (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 15. april 2023
til anneliseravnsgaard@hotmail.com

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

Boddum/Ydby/Heltborg kirker

kommende 
arrangementer

i BoddUm - ydBy - HeltBorg

Torsdag den 2. marts kl. 19.30: Vi synger 
nye salmer fra salmesamlingen 100 salmer i 
Boddum Kirke. Kom og vær med!

Torsdag den 30. marts: Påskeoptakt kl. 
17.00 i Heltborg forsamlingshus og kl. 19.30 i 
Heltborg kirke

Onsdag den 19. april kl. 19.30: ”Hvordan er 
det at bo og leve på Grønland” fortalt af Jette 
Svensson.

Fredag den 5. maj kl. 10.30: Store Bede-
dagsløb i Mølleåparken, Ydby

Kommende 
menighedsrådsmøder

Boddum-Ydby: Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 
19.00 i konfirmandstuen
Heltborg: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 
19.00 i konfirmandstuen.
Torsdag den 25. maj 2023 kl. 19.00, Viborg-
gårdvej 12
Fællesmøde: Onsdag den 10. maj kl. 19.00 i 
konfirmandstuen.

Velkommen i Sydthy 
Provstis Kirkehøjskole

Forår 2023
2. marts 2023 kl. 17.30 i Bedsted Sogne-
gård: 

23. marts 2023 kl. 17.30 i Harring-Stag-
strup Kirkecenter:

Pris: 200 kr. pr. aften. Tilmelding senest tirs-
dagen før kl. 12 til  sydthy@gmail.com eller 
Nanna på 2939 8360.
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Modtager:

gUdstjenester
(ved Gitte Møller Them medmindre andet er angivet) 
MARTS
5/3: 2. s. i fasten
 Boddum 10.30
12/3: 3. s. i fasten
 Boddum 14.00 ved Claus Nybo
19/3: Midfaste
 Ydby 9.00 ved Line S. Pedersen
26/3: Mariæ bebudelse
 Boddum 9.00
 Heltborg 10.30
30/3: Påskeoptakt
 Heltborg 19.30

APRIL
2/4: Palmesøndag
 Ydby 9.00 ved Line S. Pedersen
6/4: Skærtorsdag
 Heltborg 9.00
 Boddum 10.30
7/4: Langfredag
 Ydby 10.30
9/4: Påskedag
 Boddum 9.00
 Heltborg 10.30  - Indsamling til 
 KFUM & K i Danmark
10/4: 2. påskedag
 Ydby 9.00 ved Line S. Pedersen
16/4: 1. s. e. påske - konfirmation
 Ydby 11.00

23/4: 2. s. e. påske
 Heltborg 9.00
 Boddum 10.30
30/4: 3. s. e. påske - konfirmation
 Heltborg 10.30

MAJ
5/5: Bededag
 Mølleåparken 10.30 (Ydby)
 Udendørs familiegudstjeneste og 
 bededagsløb ved J. F. Munksgaard
7/5: 4. s. e. påske
 Boddum 9.00 ved J. F. Munksgaard 
 Heltborg 10.30 ved J. F. Munksgaard
14/5: 5. s. e. påske
 Ydby 9.00 ved afløser fra Vestervig
18/5: Kristi himmelfart
 Heltborg 9.00
 Boddum 10.30
21/5: 6. s. e. påske
 Boddum 9.00 ved Line S. Pedersen
28/5: Pinsedag
 Heltborg 9.00
 Ydby 10.30
29/5: 2. pinsedag
 Fælles provstigudstjeneste på Ashøje

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

senest aftenen før.


