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Jeg vil gerne fortælle dig om en mulig-
hed for den, der mangler nogen at tale 
med. Om det, der fylder, gør bekym-
ret, vred, trist eller glad. Det, der må-
ske er svært at tale om med dem, man 
kender. 
Jeg vil gerne fortælle dig om Nicolai 
med de store ører. 
Når sandheden skal frem, så aner jeg 
ikke, hvordan Nicolai ser ud. Men jeg 
ser for mig én med nogle kolossale 
ører. To tragte, der når langt ud i nat-
ten for at opfange det, der bliver sagt 
til ham – eller hende. 
Sådan vil jeg gerne fortælle dig om 
Sct. Nicolai Tjenesten – den folkekir-
kelige telefontjeneste, som har åben 
for anonym henvendelse hver aften 
fra 20 - 02. Tjenesten har mange frivil-
lige medarbejdere. Nogle er præster, 
andre har helt andre erhverv, men det 
vigtigste, der er at sige om dem alle 
sammen, er, at de er mennesker. 
Og fordi Nicolai Tjenesten i bund og 
grund er et menneske at tale med, kan 
jeg ikke rigtigt slippe billedet fra før: 
Nicolai med de store ører. 
Også selvom det, han lytter til, ind 
imellem kan være svært at rumme. 
For mennesker kan rammes så hårdt. 
Så ved Nicolai, som Benny Andersen 
siger: “En klagesang er til for at høres, 
ikke en stil, der skal rettes i.” 
Nicolai har ingen store bøger, der hed-
der “de rigtige svar” eller “løsningers 
A-Z”. Er der konkrete spørgsmål, som 
kræver et svar, så er han ikke bange 
for at melde ud. Men Nicolai er ikke 
fokuseret på at gøre noget. Han er der 

bare. For han ved, at når mennesker 
har det svært, så har man oftest brug 
for en at følges med. Om end det så 
blot er et kort stykke ad vejen. 
Og nær kan man være, selvom der 
er mange kilometer ledning imellem. 
Man kan godt være nær på den, hvis 
ansigt man ikke kan se. Og samtidig 
ved Nicolai også, at det for mennesker 
kan være en stor frihed i IKKE at skul-
le sidde ansigt til ansigt med den, de 
blotlægger deres inderste for. 
Nicolai gør sig ingen illusioner om, 
at han kan fjerne eller behandle. Men 
han kan følge med og måske hjælpe 
videre på vej. 
Nicolais virke er båret af næstekær-
lighed. Det betyder, at han løfter røret 
med viljen til at bruge sine kolossale 
ører til at lytte med alt andet end lige-
gyldighed. 
Nicolai er i familie med Kirkens Kors-
hær. De deler syn på mangt og meget. 
Især at ethvert menneske er det hele 
værd. 

Nicolai træffes på tlf. 70 120 110 – hver 
eneste dag mellem kl. 20 og 02. 

(efter artikel af korshærspræst 
Lene Berntsen) 

Nicolai med de store ører
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Midt i Londons centrum ved et hjør-
ne af Trafalgar Square ligger et barn. 
Barnet er nyfødt – navlestrengen ses 
endnu – nøgent og sårbart. Rundt om-
kring haster mennesker og biler og 
busser af sted for at nå alle de daglige 
gøremål, der ikke giver tid til svin-
keærinder eller andre forsinkelser – 
som for eksempel at stoppe op og se 
et nyfødt barn. Men der var én, der 
så barnet – og det endda på det mest 
uventede sted: inde midt i en stor klip-
peblok – omgivet af den faste, næsten 
uigennemtrængelige stenmasse. 
Det lykkedes at fjerne så meget af 
stenen, at vi nu alle sammen kan se 
i hvert fald det meste af barnet. Ne-
denunder er der vist hen til Johannes 
Evangeliet 1,14: ”Ordet blev kød og 
tog bolig iblandt os og vi så hans her-
lighed”.  Og oven over klippeblokken 

rejser sig en af Londons største kirker. 
Så der er ikke noget at tage fejl af: Det 
her er det nyfødte Jesusbarn – Ordet, 
der blev kød. 
Tilbage står for os også at få øje på 
”Ordet, der blev kød”, så vi kan se 
hans herlighed. Men det er ikke altid, 
vi finder ham dér, hvor vi forventer 
det. Selv de vise mænd tog i første 
omgang fejl, skønt de mente at vide, 
hvem de ledte efter, og endda havde 
en stjerne på himlen til hjælp. 
Vi har ikke nogen stjerne på himlen 
til at vise os vej, men vi har så meget 
andet: Hele fire evangelier, der fortæl-
ler, hvad der skete, da Ordet blev kød. 
Hvis man tænker sig om og husker på 
alt det, som Jesus sagde og gjorde, så 
er det ikke så svært. Den kommende 
advents- og julehøjtid er en anledning 
til at stoppe op og tænke sig om.

Et barn er født os…
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Torsdag d. 27. november kl. 19.00 
er der adventshygge i præstegården 
med gløgg og æbleskiver. Hellmuth 
Toftdahl fortæller under overskriften: 
»Det skulle jo gerne hedde sig«. 
Helmuth Toftdahl er barn af en »tys-
kertøs« og har aldrig kendt sin far. 
Han giver en humoristisk beretning 
om mødet med det østtyske bureau-
krati i DDR og om et lykkeligt resultat 
af at opsøge og finde sine rødder. (Ar-
rangeres sammen med Boddum Bebo-
erforening).

Søndag d. 15. februar kl. 14.00: Fa-
stelavnsgudstjeneste og derpå tønde-
slagning i Carl Christians lade. Bagef-
ter er der kaffe, boller og sodavand i 
præstegården samt præmier til de flot-
test udklædte. Alle aldre indbydes af 
beboerforeningen og menighedsrådet.

Torsdag d. 26. februar kl. 19.30 er der 
sangaften i præstegården hvor frisko-
lens leder Morten Nebel giver os mu-
lighed for at lære nye sange.

Menighedsrådsmøde
Næste menighedsrådsmøde er tirsdag 
d. 2. december kl. 19.00 i præstegår-
den. 
Menighedsrådsmøderne er offentlige. 
Efter hvert menighedsrådsmøde kan 
man på sognenes hjemmeside læse 
et sammendrag af, hvad der er blevet 
drøftet på mødet.

Særlige arrangementerAdvent betyder »komme«  
Så kom du dog til sidst. Du er en fremmed,
En mytefigur, som jeg har hørt talt om.
Mange har malet dit billede,
men det var bag billederne, du var.

Vi troede du kunne anvendes til sundhed.
Vi skrev dit navn på vore stridsbannere.
Vi byggede katedraler – højt mod himlen,
Men du gik hele tiden længere ned.

Du er et barn, som ligger på et jordgulv.
Du fryser, hvis vi ikke griber ind.
Du rører ved vore kroppe – hader 
uretfærdighed.
Du byder de elskende på moden vin.

Du stiger op af alle de tomme grave,
du er en vind, som siger: ”Det bliver vår”.
Du kommer som en flygtning over bjerget,
Du følger os derhen, som ingen anden når.

Du er den sang om livet, som jeg glemte
den sandhed jeg forråder dag for dag.
Jeg sveg mig selv, det spejl som jeg gemte
bærer dine dybder, dit ansigts drag.

Kom nærmere. Bliv hos mig. Det mørkner
og måske lysner det på ny igen.
Dit liv skal bære mig. Jeg hører en solsort,
som synger i timen før morgengry.

Oversat fra Ylva Eggerhorn
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                      Sydthy Provstis 
Kirkehøjskole 

Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirkecenter en række torsdage sidst på 
dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 18.30. 

Se forårets program på http://www.sydthyprovsti.dk/kirkehojskole.asp

Deltagerbetaling er 600 kr. inkl. aftensmad. 

Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 Hurup eller mail: lei@km.dk.

Årets minikonfirmander: Laurits, Noah, Magnus, Maximilian og Vigga.
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Nyt fra KFUM spejderne
Så er KFUM Boddum-Ydby Gruppes 
efterårs/vinter-sæson kommet godt 
fra start. Når man ser på vores lederes 
ambitioner, engagement og de ople-
velser de giver bæver/ulve/tropsspej-
derflokken, skulle man tro deres indre 
motto er ”Sky is the limit”. 

I august holdt vi ”Åbent Anlæg” inde 
i Hurup, hvor alle børn og voksne 
kunne komme og få et lille, men un-
derholdende indblik i, hvordan spej-
derfærdigheder også kan trænes. 
Gruppen kunne de følgende uger sige 
velkommen til 6 nye spejdere.
Junior- og Tropsspejdere deltog i det 
udfordrende Efterårsløb i Vestervig, 
hvor Juniorspejderne vandt deres af-
deling – Godt gået!!
Bævere og Ulve har travlt med dol-
kebevis, naturmærket, lære de mest 
basale spejderfærdigheder samt de-
korere dåser, der skal bruges til at 

indsamle dåseringe som hjælp til thai-
landske landmineofre.
Over det kommende år vil vores akti-
viteter overordnet lægge sig op af en 
række aktuelle emner som miljø, mad-
spild, spejderen i samfundet (lokalt, 
nationalt, internationalt) samt finde 
udfordringer i forhold til vores liv i 
og med naturen omkring os. Det lyder 
alvorligt, men vi skal sandelig også 
have det sjovt og hyggeligt og lave en 
masse spændende og skøre ting – som 
vi plejer.
Kongstanken bag det at være spejder 
er jo, at vi skal efterlade verden bed-
re end vi fandt den – og det opnår vi 
ved at hjælpe børn og unge til en nu-
anceret bevidsthed om, hvad der sker 
omkring os og hvordan vi kan få ind-
flydelse på det, der sker gennem selv-
tillid, viden, evnen til at kommunikere 
og agere konstruktivt i et demokratisk 
samfund.

”Det store triumftog” 
– Vindere af Efterårsløbet 2014!
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Onsdag d. 3. december kl. 15.00
Juleaften d. 24. december kl. 10.30

Onsdag d. 7. januar kl. 15.00
Onsdag d. 4. februar kl. 15.00

Alle i sognet er meget velkomne til 
at deltage 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
Bemærk: I perioden 15. november – 15. marts 2015 
passes embedet af kst. sognepræst Erik Hohlmann 
Bennetzen, Præstegårdsvej 10, 7770 Vestervig, 
tlf. 3025 0855, e-mail: erik@bennetzen.com 

BOdduM YdBY MENiGhEdSRåd
Formand: Evald Eliassen, 9795 9022
Næstformand og kirkeværge i Ydby: 
Eva Lund Christensen, 9795 2034
Kirkeværge i Boddum: Laurits Hansen, 9795 9037

ORGaNiST
Holger Laursen, 9716 1249

KiRKESaNGER
Vibeke Oxlund, 4024 1150

GRavER
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181 
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 6067 4108 
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316, (privat 9795 9019)
Graverafløser: Vagn Kappel, 9795 6372

BESøGSTjENESTE
Mette Olesen, tlf. 8636 5618
REdaKTiON
Gitte Hansen, Alice Krabbe og sognepræsten (ansv.)

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: 15. januar 2015

Fra vugge til grav
Boddum:
Død: 
Else Krabbe

Ydby:
Døbt:
Tobias Berg-Sørensen

Død: 
Anna Marie Thomsen

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.

HØSTOFFER
Ved høstgudstjenesternes indsamling 
(høstoffer) i Ydby og Boddum kirker 
indkom der i alt kr. 3022,-. 
Menighedsrådet har besluttet at for-
dele beløbet mellem Dansk flygtnin-
gehjælp og Røde Kors’ lokale arbejde 
i Sydthy.



November
23. november 
sidste s. i kirkeåret 
Ydby 9.00 
Boddum 10.30

30. november 1.s.i advent
Boddum 9.00
Ydby 10.30

December
7. december 2.s.i advent
Boddum 10.30

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

21. december 4.s.i advent
Ydby 10.30 (LR)

24. december juleaften
Ydby 15.00
Boddum 16.30

25. december juledag
Ydby 10.30

26. december 2. juledag
Ydby 9.00 (LR)

28. december julesøndag
Boddum 10.30

JaNuar
1. januar Nytårsdag
Ydby10.30

4. januar Helligtrekongers søndag
Ydby 9.00 
Boddum 10.30 

11. januar 1.s.e. hellig 3 konger
Boddum 9.00
Ydby 10.30

18. januar 2.s.e. hellig 3 konger
Boddum 9.00 (LR)

25. januar sidste søndag e. hellig 3 konger 
Ydby 10.30

Februar
1. februar Septuagesima søndag
Ydby 9.00 
Boddum 10.30  
8. februar Seksagesima søndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

15. februar Fastelavn
Boddum 14.00
Familiegudstjeneste

22. februar 1. s. i fasten
Ydby 10.30

marts
1. marts 2.s.i fasten
Boddum 9.00

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


