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Kristi Himmelfartsferien næste år 
kommer til at summe af ekstra meget 
liv i det nordjyske. Aalborg Stift er 
nemlig vært for Danske Kirkedage, et 
af de største fælleskirkelige arrange-
menter her til lands. Næste år regner 
man med, at 4-5.000 vil deltage i ar-
rangementet.
Derfor inviteres alle til at komme til 
den nordjyske ”hovedstad” for at op-
leve den helt specielle stemning, når 
Danske Kirkedage afholdes i byen. 
Kirkedagene indledes torsdag den 9. 
maj kl. 15.30 med åbningsgudstjeneste 
i Aalborgs største sportsarena, Gigan-
tium.  
Programmet for de enkelte dage er i 
skrivende stund ved at blive planlagt. 
Blandt hovednavnene vil være Kir-
kernes Verdensråds generalsekretær, 
nordmanden Olav Fykse Tveit og den 
palæstinensiske biskop og præsident 
for Det lutherske Verdensforbund 
Munib Younan. Der er også tilsagn fra 
den norske stortingspræst, sjælesørger 
og forfatter Per Arne Dahl, der blandt 
andet vil tale med udgangspunkt i ter-
roraktionerne i regeringskvarteret i 
Oslo midtby og på Utøya. I den kom-
mende tid offentliggøres løbende flere 
navne til programmet, der vil byde på 
mere end 200 programpunkter for alle 
aldersgrupper.
Temaet for Danske Kirkedage 2013 er: 
”Menneske, hvor er du?”. Spørgsmå-
let er et citat fra første Mosebog, ka-
pitel 3, hvor Adam i virkeligheden be-
tyder ’menneske’. Med dette tema vil 

arrangørerne bag Danske Kirkedage 
sætte fokus på menneskets vilkår i den 
moderne multikulturelle verden, hvor 
Gud stadig kalder på sit menneske og 
kalder det til at leve sit liv som svar på 
Guds kald.
Kirkedagene er en chance for at op-
leve den kirkelige mangfoldighed, 
som vi møder den i alle de forskellige 
kirkelige foreninger, trossamfund og 
interesseorganisationer.
Følg med på Danske Kirkedages hjem-
meside – www.kirkedage.dk – og på 
Facebook

Forside: foto: Linda Eliassen 
 
S. 2:  
Danske Kirkedage 9. - 12. maj 2013 i Aalborg! 
 
Kristi Himmelfartsferien næste år kommer til at summe af ekstra meget liv i det nordjyske. Aalborg 
Stift er nemlig vært for Danske Kirkdage, et af de største fælleskirkelige arrangementer her til lands. 
Næste år regner man med, at 4-5.000 vil deltage i arrangementet. 
 
Derfor inviteres alle til at komme til den nordjyske ”hovedstad” for at opleve den helt specielle 
stemning, når Danske Kirkedage afholdes i byen. Kirkedagene indledes torsdag den 9. maj kl. 15.30 
med åbningsgudstjeneste i Aalborgs største sportsarena, Gigantium.   
 
Programmet for de enkelte dage er i skrivende stund ved at blive planlagt. Blandt hovednavnene vil 
være Kirkernes Verdensråds generalsekretær, nordmanden Olav Fykse Tveit og den palæstinensiske 
biskop og præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan. Der er også tilsagn fra den 
norske stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der blandt andet vil tale med 
udgangspunkt i terroraktionerne i regeringskvarteret i Oslo midtby og på Utøya. I den kommende 
tid offentliggøres løbende flere navne til programmet, der vil byde på mere end 200 programpunkter 
for alle aldersgrupper. 
 
Temaet for Danske Kirkedage 2013 er: ”Menneske, hvor er du?”. Spørgsmålet er et citat fra første 
Mosebog, kapitel 3, hvor Adam i virkeligheden betyder ’menneske’. Med dette tema vil 
arrangørerne bag Danske Kirkedage sætte fokus på menneskets vilkår i den moderne multikulturelle 
verden, hvor Gud stadig kalder på sit menneske og kalder det til at leve sit liv som svar på Guds 
kald. 
 
Kirkedagene er en chance for at opleve den kirkelige mangfoldighed, som vi møder den i alle de 
forskellige kirkelige foreninger, trossamfund og interesseorganisationer. 
 

   

 
 

Danske Kirkedage
9. - 12. maj 2012 i Aalborg

Nyt meNighedsråd
Første søndag i advent tiltræder det 
nye fælles menighedsråd for Bod-
dum og Ydby sogne. Menighedsrå-
det har følgende medlemmer:
Eva Lund Christensen 
Evald Eliassen
Gitte Hansen
Laurits Hansen
Bjarne Kjær
Alice Krabbe
Ulrik Nielsen
Keld Pedersen
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Alt i vore liv påvirkes af, hvilket syn vi 
har, hvordan vi ser. Ikke mindst hvor-
dan vi ser på os selv. Og det hænger 
sammen med, hvordan andre har set 
på os. Øjne kan være så forskellige. De 
kan give livsmod og varme, nærvær – 
eller tomhed, frygt og foragt.

Hvis man regner med Gud i sit liv, er 
et afgørende spørgsmål, hvordan man 
tror, at denne Gud ser på en. For det 
ene menneske indebærer ordene ”Gud 
ser dig” en trøst og tryghed. For en an-
den er de samme ord forbundet med et 
ubehag og en trussel, en hindring for 
personlig udvikling og frihed. Hvor-
dan tænker vi os, at Gud ser på sin 
skabning og på os, som han har skabt 
i sit billede? Med andre ord: Hvilket 
Gudsbillede og menneskesyn har vi? 
Blandt nogle kristne er der en forestil-
ling om, at Gud er utilfreds med sin 
skabning, skuffet – frem for alt over 
mennesket, ’skabningens krone’.

Men: Gud så alt, hvad han havde 
skabt, og han så hvor godt det var. Så 
blev det aften, og det blev morgen, den 
sjette dag. Sådan afsluttes skabelses-
beretningen i Bibelens første kapitel 
og understreger, at Gud er helt tilfreds 
med sit værk. Han ser sin herlighed 
åbenbaret og genspejlet i alt det, han 
frembringer.

Livets store gave til mig som men-
neske er at være nogen, og lidt efter 
lidt blive den person, jeg er. Allerede 

fra begyndelsen er jeg nogen – en jeg 
kan lære at kende og blive ét med. Al-
ligevel lever mange med en følelse af 
at være ingen – præget af en sejlivet 
løgn: Du skal ikke tro, du er nogen.
Du skal vide, at du er nogen! Ethvert 
menneske kan i sandhed og i al yd-
myghed over for sin skaber sige:

Jeg er fin, for du har skabt mig.
Jeg er dyrebar, for du elsker mig.
Skøn er jeg i dine øjne 
en ædelsten i din hånd.

Skidt med om nogen siger 
at jeg er værdiløs og dum.
I mit hjerte hvisker du sandheden: 
at jeg er mere værd end guld.

Jeg er din øjesten, din hemmelige skat.
Du er glad for, at jeg er til.
Jeg vil takke dig så længe jeg lever 
og aldrig glemme hvem jeg er.

I Guds øjne har hver og én sin værdi, 
sin skønhed. Inde bag skår og frygt er 
der en hellighed, en tone af den kær-
lighed, som har frembragt verden. At 
se med Guds øjne er at se forbi det 
ydre – ind til en kerne af guddomme-
lighed.

Margareta Melin 
(fra ’Tro godt om dit hjerte’, Unitas 2005)

I GuDs øjne
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Søndag d. 10. februar kl. 14.00: Fa-
stelavnsgudstjeneste og derpå tønde-
slagning i Carl Christians lade. Bag-
efter er der kaffe, boller og sodavand 
i præstegården samt præmier til de 
flottest udklædte. Alle aldre indbydes 
af beboerforeningen og menighedsrå-
dene.

Onsdag d. 27. februar kl. 19.30 er der 
fortælleaften i præstegården med Bo-
dil Gyldenkerne, som mange kender 
fra løbeklubben BAL. Aftenens emne 
er ”Livskvalitet – hvad har kommu-
nen med det at gøre?”

sydthy Provstis 
Kirkehøjskole 

Kirkehøjskolens formål er at tilbyde 
undervisning i kirkelige, bibelske og 
alment kulturelle og samfundsmæs-
sige emner og dermed bidrage til livs-
forståelse i lyset af det kristne evange-
lium. 
Forårets program kommer til at be-
stå af en række portrætter. Ind imel-
lem træder der skikkelser frem, som 
ofte må kæmpe meget med livet og 
med sig selv, men som efterlader sig 
et aftryk, der åbner vore øjne for livet 
større perspektiver.

I 2013 fejres landet over 200 året for 
Søren Kierkegaards fødsel, og lederen 
af Kierkegaard instituttet i Køben-

særlige arrangementer
Torsdag d. 29. november kl. 19.30 er 
der fortælleaften i præstegården med 
Jakob Korsgaard: ”I guldgravernes 
fodspor” + adventshygge med gløgg og 
æbleskiver (arrangeres sammen med 
Boddum Beboerforening).

 
Søndag d. 2. december er der fami-
lie- og adventsgudstjeneste kl. 10.30 i 
Ydby kirke.

Søndag d. 9. december kl. 19.30 i 
Ydby kirke: Vi synger julen ind. Hol-
ger Laursen leder sognenes kor. Derpå 
forfriskninger i præstegården.

Søndag d. 6. januar er der familie-
gudstjeneste med spejdernes nytårs-
parade kl. 10.30 i Boddum kirke.

Mandag d. 28. januar er der rockguds-
tjeneste kl. 20.00 i Hørdum kirke. Der 
bliver bustransport med afgang fra 
Spejderhuset i Boddum og Ydby kirke.
Vi får besøg af en gruppe unge fra 
Brorsons Kirke på Nørrebro i Køben-
havn sammen med deres præst Per 
Ramsdal. De kalder en rockgudstjene-
ste en mellemting mellem en rockkon-
cert og en traditionel gudstjeneste – en 
ungdomsgudstjeneste, hvor musikken 
fylder meget. Der vil være masser af 
musik og forkyndelse, som taler til 
alle fem sanser – alt sammen ud fra et 
ønske om at formidle det kristne bud-
skab i et nutidigt sprog og i en ramme, 
som er vedkommende for unge i det 
tredje årtusinde.
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havn, Pia Søltoft kommer og fortæller 
om Søren Kierkegård. 
Fra Hjørring kunstmuseum kommer 
Sine Kildeberg og viser billeder af og 
fortæller om Poul Anker Bech, en af 
vor tids store danske billedkunstnere, 
som i 2012 kunne være blevet 70 år. 
Op til påske skal vi møde en af vore 
allerkæreste skæve, nemlig apostelen 
Peter, som kommer til Hurup kirke og 
fortæller om sit liv, i skikkelse af skue-
spilleren Caspar Koch. 
Året indledes med en markering af, 
at kirkehøjskolen i Sydthy provsti har 
været her i 30 år. Derfor har vi invite-
ret Biskop Henning Toft Bro til at ind-
lede forårets program, han er altid god 

for en fortælling om mødet med men-
nesket! 
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. 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. Del-
tagerne optages i den rækkefølge de 
tilmelder sig.

Årets minikonfirmander 
Bagerst: Alexander og Sixten. 

Forrest: Anton, Emma, Mads, Laura, Albert, Asker og Freja.
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Gruppen har efter ferien budt velkom-
men til 4 nye bævere og 2 nye ulve, og 
alle enheder er kommet godt i gang i 
et Spejderhus, der syder af aktivite-
ter hver tirsdag eftermiddag. Den 24. 
august fejrede spejderne juleaften! – 
det er altid godt at være ude i god tid. 
I solskin og godt vejr blev der lavet 
juledekorationer, pyntet juletræ, lavet 
brændte mandler over bål. 
Ikke mindst blev der lavet en kulisse, 
så hele gruppen kunne blive forenet 
på et billede til gruppens egen jule-
kalender. I år vil vi sikre os, at alle i 
lokalområdet kan have glæde af at se 
på KFUM spejderne hele december 
måned, så vi vil i den kommende tid 
komme rundt og sælge Boddum-Ydby 
Gruppes egen skrabejulekalender.  In-
gen ”juleaften” uden julemiddag med 
ris á la mande, julemand og julegaver, 
for slet ikke at tale om marcipankon-
fekt til morgenmad dagen efter – det 

blev en utraditionel og uforglemmelig 
”juleaften”. 
Først i oktober deltog spejderne i 
Åben Hal i Ydby, med aktiviteter for 
alle aldre. I den anledning introdu-
cerede spejderne ”Spejderminigolf” 
på minigolfbaner, som spejderne selv 
havde lavet, med udgangspunkt i 
fantasirammen for bævere og ulve + 
en spejderbane udformet som en lejr-
plads. Årsfesten, hvor alle enheder 
aflægger eller fornyer spejderløftet og 
samles om billeder fra det forløbne års 
store og små oplevelser, er en anden 
af gruppens efterårstraditioner. Og 
lige om lidt er det tid til de ”rigtige” 
juleforberedelser i form af julestue i 
samarbejde med Friskolen. Og endnu 
en gang vil det være tid at ønske alle 
GLÆDELIG JUL. Vi ses til nytårspa-
rade d. 6.1.2013. Følg med på www.
boddum-ydby-spejd.dk. 

Jette Pedersen, Gruppeleder

nyt fra KFuM spejderne

”Nu er det jul igen…”    
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Gudstjenester
 sct. Mortensgård

Onsdag d. 5. december kl. 15.00
Juleaften d. 24. december kl. 10.30

Onsdag d. 6. februar kl. 15.00
Onsdag d. 6. marts kl. 15.00

Ældre i sognet er meget velkommen til at del-
tage i disse gudstjenester. Man kan ringe efter 

kirkebil på 9795 6175 (senest aftenen før)
SOGNEPRÆSTEN
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum.
Tlf. 97 95 90 09. Mandag fri. 
Email: mjep@km.dk
I fravær passes embedet af sognepræst Lilian Risum, 
Visby, tlf. 9795 1133.

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
Graverafløser: Lajla Pedersen, 97 94 13 47
Organist: Holger Laursen,  97 16 12 49

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)

Sognenes hjemmeside: 
http://www.boddumydbykirker.dk/

OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi 
kan få et spændende blad! Sidste frist for indleve-
ring at stof til næste kirkeblad: 20. januar 2013

KIRKeBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjene-
ster 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.

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbte:
Jeppe Vangsgaard Pedersen
Mathilde Dahlgaard Jensen

Død:
Edvard August Olsson

Ydby:
Døbt:
Nicklas Bang Torres-Bjelke

Døde:
Vera Engell Jensen
Herdis Møller Alstrup



November
18. november 24.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 

25. november sidste s. i kirkeåret 
Boddum 9.00
Ydby 10.30 

December
2. december 1.s.i advent
Boddum 10.30
Familiegudstjeneste

9. december 2.s.i advent
Ydby 10.30 
Ydby 19.30
Musikgudstjeneste

16. december 3.s.i advent
Boddum 9.00 (LR)

23. december 4.s.i advent
Ydby 10.30

24. december juleaften
Ydby 15.00
Boddum 16.30

25. december juledag
Boddum 10.30

26. december 2. juledag
Ydby 9.00 (LR)

30. december julesøndag
Boddum 10.30

JaNuar
1. januar Nytårsdag
Ydby 10.30

6. januar 1. s. e. hellig 3 konger
Boddum 10.30 – familiegudstjeneste

13. januar 2.s.e. hellig 3 konger
Ydby 9.00 (LR)

20. januar sidste søndag e. hellig 3 konger 
Boddum 9.00 (LR)

27. januar Septuagesima søndag
Ydby 10.30 

Februar
3. februar Seksagesima søndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

10. februar Fastelavn
Boddum 14.00
Familiegudstjeneste

17. februar 1.s. i fasten
Ydby 10.30

24. februar 2.s. i fasten
Ydby 9.00
Boddum 10.30

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


