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Dansk Malisk Musikoplevelse
Tirsdag d. 15. november får Ydby kirke besøg af musikeren Daniel Dama
fra Mali plus den danske musiker Joachim Hejslet Jørgensen m.fl.
Daniel Dama tilhører det vestafrikanske folk fulanerne. Han har i mange år
arbejdet med folkets ældgamle musiktradition og underviser nu i musik på
universitetet i Malis hovedstad Bamako. Han digter selv sange og salmer
og sætter musik til, der trækker på
fulanernes musiktradition, herunder

de musikinstrumenter, folket selv har
udviklet gennem tiden.
Joachim Hejslet Jørgensen besøgte sidste år Daniel Dama i Mali, hvor han fik
lejlighed til at møde den lokale fulanimusik og –kultur – og at opleve, hvordan Daniel Dama brænder for musikken og kulturen og de små kirker i det
ellers muslimske land.
Daniel og Joachim har sammensat et
spændende repertoire af nye kompositioner og kendte sange tilsat lidt malisk krydderi i et samarbejde med stor
åbenhed imellem de to landes kultur
og gudsdyrkelse. Sangene vil således
være inspireret af kristen livsstil, som
den kommer til udtryk i den afrikanske fulanikultur og den danske kultur.
Kontakten mellem Daniel Dama og
Joachim Hejslet Jørgensen er skabt af
Mission Afrika, som støtter missionsarbejde i bl.a. Mali.
Aftenen begynder kl. 19.00 med musikgudstjeneste i Ydby Kirke. Bagefter
er der forfriskninger i præstegården
med mulighed for at tale med gæsterne.
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Hvad kan jeg sige – om Gud?
Kært barn har mange navne – og det
har Gud også. Det er egentlig ikke så
mærkeligt, for hvordan skulle et enkelt navn i sig selv kunne beskrive
fuldt ud, hvem Gud er. Men det stikker dybere end det. Det hænger sammen med forskellen mellem Gud, vores skaber og os, Guds skabninger:
Ingen har nogensinde set Gud. Derfor
kan ingen give konkret og klar besked
om den Gud, som vi aner, og som gennemsyrer alt. Vi ved, at Gud er større
end alt, hvad et menneskes tanker og
erfaring kan udtrykke. Derfor kan
ethvert forsøg på at forstå, hvem og
hvordan Gud er, aldrig blive andet
end utilstrækkeligt. Alligevel fortsætter vi med at forsøge at lære det guddommelige at kende – i tillid til, at vi
med vort ufuldkomne sprog dog kan
udtrykke i det mindste noget om den
magt, som er større end alt, hvad vi
kan tænke eller forstå.
Eftersom vi aldrig ser Gud klart, må vi
tale om Gud med hjælp fra symboler
og billeder, som vi henter fra forskellige sider af vores menneskelige virkelighed. For eksempel:
Naturen omkring os er så overvældende, at mennesker altid har brugt
billeder fra den til at udtrykke religiøse erfaringer: Gud sammenlignes
med kilden, en vandåre, der slukker al
tørst. Eller vi siger at Gud er som vinden, for vinden er i sig selv usynlig,
men man mærker, hvordan den sætter
løv og grene i bevægelse. Sådan er det
med Guds usynlige liv, som man kun
ser gennem dets virke.
Menneskers liv med hinanden giver

også inspiration til symboler på Gud.
Vi lader menneskelige funktioner illustrere, hvordan Gud arbejder. Når
Gud kaldes konge eller herre, afspejler det vores afhængighed af Gud.
På samme måde beskrives Gud som
dommeren med al magt, som får det
sidste ord, og som øver retfærdighed.
Vi bruger også familiebåndene, de
nærmeste bånd vi har, til at beskrive
samhørigheden med Gud. Gud kaldes
for far eller mor, og vi mennesker kaldes Guds børn.
Troens sprog tildeler Gud menneskelige egenskaber. Bibelens formuleringer giver et bredt spekter af forskellige sider af Gud. Den Usynlige
og Ufattelige kaldes for god, mild og
barmhjertig og samtidig retfærdig,
streng, krævende og dømmende. Af
og til tager vi også abstrakte begreber
i brug for at beskrive Gud. Igen går vi
ud fra menneskelige forhold og siger
at Gud er kærligheden eller retfærdigheden. Samtidig har vi ord, som vi
kun bruger om Gud, fordi de udtrykker egenskaber, som ikke findes hos
mennesker: Gud kaldes evig, hellig,
almægtig, alvidende og evig god.
Toner, bevægelse, farver og form er
også sprog, som formidler menneskers erfaring af Gud. Johan Sebastian
Bach kaldes af og til den femte evangelist. Det er nødvendigt at bruge alle
former for sprog – og dog kommer vi
aldrig mere end et lille skridt på vejen
i vore forsøg på at vise, hvem Gud er.
(Fra Befrielsen
– Stora boken om kristen tro.)
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Særlige arrangementer
Tirsdag d. 15. november kl. 19.00 i
Ydby kirke: Musikgudstjeneste med
Daniel Dama fra Mali.

Torsdag d. 9. februar kl. 19.30 i præstegården: Korshærspræst Birgitte
Jeppesen fortæller om Mariatjenestens
arbejde for udsatte grupper på randen
af samfundet på Vesterbro i København.

Søndag d. 27. november er der familiegudstjeneste i Boddum kirke kl.
10.30.

Søndag d. 19. februar kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste og derpå tøndeslagning i Carl Christians lade. Bagefter er der kaffe, boller og sodavand
i præstegården samt præmier til de
flottest udklædte. Alle aldre indbydes
af beboerforeningen og menighedsrådene.

Mandag d. 28. november kl. 19.00 er
der Koncert med Klitmøller Gospelkor i Boddum kirke og derefter adventshygge i præstegården med gløgg
og æbleskiver (arrangeres sammen
med Boddum Beboerforening).
Søndag d. 4. december kl. 19.30 i
Ydby kirke: Vi synger julen ind. Holger Laursen leder sognenes kor. Derpå
forfriskninger i præstegården.

Årets minikonfirmander

- Emil, Magnus, Niels, Frede (Nicolaj mangler på billedet).
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Sydthy Provstis Kirkehøjskole
Kirkehøjskolens formål er at tilbyde
undervisning i kirkelige, bibelske og
alment kulturelle og samfundsmæssige emner og dermed bidrage til livsforståelse i lyset af det kristne evangelium.
Forårets tema bliver: ”Ateisme, en
udfordring for folkekirken”. Den
ateistiske udfordring er ikke ny, men
den fremføres med fornyet kraft i
disse år. Kirkehøjskolen vil fra flere
vinkler belyse ateismen, dels ved at
lade Ateistisk forening selv komme
til orde, dels ved at lade kompetente
fagfolk belyse emnet. Fra ateistisk selskab komme Jakob Heidelberg, som er
filosof og ansat på Københavns universitet. Til at give det første indtryk
af ateismen kommer cand. theol. og
PhD Lars Sandbeck fra København,
og fra Aalborg professor Peter Øhrstrøm, som har en naturvidenskabelig
tilgang. Her fra egnen vil Else Bisgaard, fra I P Jakobsen selskabet, tage os
med ind i Niels Lyhne af I P Jakobsen,
den første roman på dansk, som tager
ateismen op og gennem Niels Lyhne
overvejer sagen, for til sidst at lade
Niels bede til en Gud han ikke tror på!
Sidst vil vi samle trådene og reflektere
over, hvad vi tror på i dag, når vi fastholder troen på en treenig Gud i vores
danske folkekirke.
Det færdige program vil snart være at
finde i kirker og andre centrale steder,
samt på http://www.sydthyprovsti.dk/
kirkehojskole.asp.
Foredragsaftenerne foregår i Hurup
Kirkecenter, Kirkevej 42 A i Hurup.
Den samlede pris for alle foredrag,

inklusiv aftensmad, er 500 kr. Hver
aften varer fra 17.30 – 20.30 og begynder med foredrag, derefter varm mad
og mere foredrag samt samtale. Kaffe
medbringer man selv.
Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej
40, 7760 Hurup, Mail: lei@km.dk. Da
der er begrænset plads optages deltagerne i den rækkefølge de tilmelder
sig.

Som solen lyser over dagen
og får jorden til at dufte,
som månen glæder natten
og får vandet til at glitre,
må Gud være med dig,
må hans skønhed lyse på din vej,
må Kristus gå med dig
og bære din uro,
må Ånden blæse over dig,
så mismodet flygter sin vej,
og må vi igen mødes i fred.
Keltisk velsignelse
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Nyt fra KFUM spejderne

Velkommen til 2 nye bævere og en
rover. Boddum-Ydby Gruppe har nu
spejdere i alle enheder, bævere, ulve,
tropsspejdere og rovere. Ledersiden
er stabil, men vi kan altid bruge flere
hænder.
”Spejderland”, bl.a. med
svævebane, forhindringsbane og kastemaskine, og aktiviteter i skolegården i Ydby for at hjælpe med indsamling til ny bus til Sct. Mortensgård,
var et par af sensommerens arrangementer. Som noget nyt fik vi efter
ferien dannet en Senior / Roverklan,
Udkantsklanen, som de kalder sig.
Klanen består af de ældste spejdere
(16-18 år), som mødes ca. 1 gang om
måneden. Her er der i den grad sat
fokus på at aktiviteterne skal være
udfordrende på en anderledes måde.
Det må siges, at det lykkes for dem.
Rulleskøjtehike (vandretur, bare på
rulleskøjter) omkring Silkeborg. 3 på
rulleskøjter og 1 på løbehjul, 16,5 km.
uden træning, kan man vel kalde ud-

fordrende. Igen i år deltog spejderne
i JOTI, Jamboree On The Internet, 3.
weekend i oktober, hvor spejdere verden over kommunikerer med hinanden på internettet. Lige om lidt er det
tid til julestue – vi ses på Friskolen d.
29. november! KFUM spejderne har
vedtaget at 15-årige har stemmeret til
bl. a. Grupperåd. Johanne har siddet
i en projektgruppe i korpset, som arbejder med hvordan beslutningen kan
omsættes rundt i grupperne, og i den
forbindelse deltager hun i et seminar
i WOSM, verdensspejderorganisationen, i Paris, hvor bl.a. ungeindflydelse
skal diskuteres.
Og før vi får set os om er det sommer
og Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro,
hvor Boddum-Ydby Gruppe vil være
at finde blandt de ca. 35.000 spejdere
fra alle uniformerede spejderkorps.
Se mere på
www.boddum-ydby-spejd.dk
Jette Pedersen, Gruppeleder
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KIRKEBIL

Fra vugge til grav

Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i Boddum og Ydby kirker samt til
gudstjenesterne på Sct. Mortensgård
hos Poul Svendsen, tlf. 97 95 61 75,
senest aftenen før. Pris: kr. 10,- t/r.

Boddum
Døbt:
Lea Sørensen Eliassen
Døde:
Ester Elfrida Vestergaard
Hans Christian Tolsgaard
Ydby:
Viet:
Anette Risum Magnussen og Hans
Christian Bukdahl Magnussen

SOGNEPRÆSTEN
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum.
Tlf. 97 95 90 09. Mandag fri.
Træffes bedst dagligt mellem kl. 12 – 13.
I fravær passes embedet af sognepræst Lilian Risum,
Visby, tlf. 9795 1133.

Død:
Signe Marie Kristensen

BODDUM KIRKE
Menighedsrådsformand: Evald Eliassen, 97 95 90 22
Kirkeværge: Hanne Borre Andersen, 97 95 90 75
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Carl Chr. Nielsen, 97 95 91 81
Privat 97 95 91 51
Organist: Holger Laursen, 97 16 12 49

Gudstjenester
Sct. Mortensgård

Onsdag d. 7. dec. kl. 15.00
Juleaften d. 24. dec. kl. 10.30
Onsdag d. 1. februar kl. 15.00
Onsdag d. 7. marts kl. 15.00
Alle i sognet er meget velkommen til at
deltage i disse gudstjenester.
Man kan ringe efter kirkebil på 9795 6175
(senest aftenen før)

YDBY KIRKE
Menighedsrådsformand: Ingrid Jespersen, 97 95 91 46
Kirkeværge: Elsebeth Johansen, 45 93 53 13
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Ole Madsen, 97 95 63 16/21 40 63 54
Privat 97 95 90 19.
Medhjælper: Vagn Kappel, 97 95 63 72
Organist: Holger Laursen, 97 16 12 49
BESØGSTJENESTE
Mette Olesen, Boddum 86 36 56 18
REDAKTION
Elsebeth Johansen (Ydby),
Karin Nikolaus (Boddum)
Mogens Jeppesen (sognepræsten)
OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi
kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at
stof til næste kirkeblad: 20. januar 2012
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Modtager:

Gudstjenester
November
15. november (tirsdag)
Ydby 19.00
Musikgudstjeneste med
Daniel Dama fra Mali

Januar
1. januar Nytårsdag
Boddum 10.30

20. november sidste s. i kirkeåret
Ydby 10.30

8. januar 1. s.e. hellig 3 konger
Ydby 9.00 (LR)

27. november 1.s.i advent
Boddum 10.30
Familiegudstjeneste

15. januar 2.s.e. hellig 3 konger
Boddum 9.00 (LR)
22. januar 3. s. e. hellig 3 konger
Ydby 9.00 (LR)

December
4. december 2.s.i advent
Ydby 19.30
Musikgudstjeneste med koret

29. januar sidste søndag e. hellig 3 konger
Ydby 9.00
Boddum 10.30

11. december 3.s.i advent
Boddum 9.00
Ydby 10.30

Februar
5. februar Septuagesima søndag
Ydby 10.30

18. december 4.s.i advent
Boddum 9.00 (LR)

12. februar Seksagesima søndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

24. december juleaften
Boddum 15.00
Ydby 16.30

19. februar Fastelavn
Boddum 14.00
Familiegudstjeneste

25. december juledag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

26. februar 1.s. i fasten
Boddum 9.00
Ydby 10.30

26. december 2. juledag
Ydby 10.30
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