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Den ser noget tom ud – båden på dette blads forside. Der er nok vagtskifte – ligesom 
her i pastoratet. Når dette blad udkommer er jeg gået på pension, og en ny sognepræst 
er på vej, men endnu ikke begyndt.

Jeg er dog ikke gået helt fra borde. Jeg fortsætter som præst lidt endnu, omend på 
nedsat tid, nemlig i vintermånederne, hvor jeg skal være præst for nogle af de mange 
danske pensionister, der søger til den østlige del af Solkysten i Sydspanien i de koldeste 
og mørkeste måneder. Selvom man bor i udlandet er det skønnest at kunne fejre guds-
tjeneste på sit eget sprog, og derfor er man gået sammen og dannet et menighedsråd, der 
sørger for, at det sker, i samarbejde med Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). 

DSUK sørger for, at der kommer en pensioneret præst i vintermånederne hvert år, 
og menighedsrådet sørger for at samle penge sammen og træffe aftale med den lokale 
kirke m.fl. som gæstfrit stiller kirker og andre lokaler til rådighed. Så fra november til 
og med marts er der gudstjeneste hver uge, foruden diverse andre arrangementer som i 
en dansk menighed – blot under andre himmelstrøg. 

Vi var jo af sted allerede sidste vinter, så vi kender det og befinder os godt med det 
som seniorjob, nedtrapning, eller hvad man nu vil kalde det. 

Det betyder så til gengæld et farvel til Thy efter gode år her. Man bliver jo ikke thybo 
af at have boet i Boddum i sølle 14 ½ år. Men både Ruth og jeg har nydt at være her og 
takker for gæstfriheden og håber, at I tager ligeså godt imod vores efterfølger.         

Ruth og Mogens Jeppesen

Vagtskifte

Fra præsteboligen ved Solkysten er der ligesom 
i Boddum udsigt til vand – dog ikke Limfjorden. 
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Det er ikke tilfældigt, at de fleste af kirkens 
bønner begynder med ordene: Herre vor 
Gud, himmelske Far, vi takker dig….. Den 
skik at begynde bønnen med en tak eller 
lovprisning til Gud går flere tusinde år til-
bage til før den første kristne menighed – til 
den jødiske bønnebog før da.

Denne måde at bede på hænger sammen 
med troen på Guds godhed og barmhjertig-
hed. Bøn er menneskers svar på Guds hand-
len og Guds tale til os. Heri åbenbarer han 
sin godhed og omsorg for os, og vi svarer 
med at lovprise og takke Gud.

Når vi hvert år ved høsttid synger: Ja, tak 
du kære Fader, så mild, så rig, så rund, for 
korn i hæs og lader, for godt i allen stund! 
er det udtryk for samme indstilling. Det 
betyder, at salmen lever i et univers, som 
er præget af tillid til Gud som livets giver: 
Han er jo den, hvis vilje opholder alle ting, 
han klæder markens lilje og runder himlens 
ring. (DDS 730).

”Jeg skylder ingen noget”.
Det er et sprog, der står i kontrast til den 

modsatte indstilling: Jeg kan klare mig selv. 
Jeg vil ikke skylde nogen noget. Jeg har 

taknemmelighed - at sige tak

September måned stod i høstgudstjenesternes tegn. I Ydby kirke bar minikonfirmanderne et 
udvalg af Guds milde gaver ind, som under gudstjenesten prydede døbefonden, og i 

Heltborg Kirke (billedet) havde graver Jens Thomsen sørget for, at kirkegængerne blev 
mindet om, hvor meget Jorden kan frembringe i løbet af en sommer med passende mængder 

solskin og regn. En stor tak til Gud for hans godhed imod os.



4

måttet slide for det, jeg har opnået, så jeg 
har kun mig selv at takke for det, jeg har 
eller fik udrettet i livet. Derfor har jeg også 
ret til at få opfyldt de rimelige behov, jeg 
føler.

Vi skylder Gud alt.
I både det Gamle og det Ny Testamente 

lyder et andet budskab. Vi kan tænke på 
Salme 104 i det Gamle Testamente. Den 
er én lang lovprisning til Gud som den, der 
har skabt universet og naturen. Eller Jesu 
advarsel mod bekymringer i Bjergprædi-
kenen (Mattæus evangeliet 6,24-34), hvor 
han skildrer Gud som den, der giver sine 
skabninger føde og klæder og alt til livets 
ophold, og slutter med ordene: Søg først 
Guds Rige og hans retfærdighed, så skal 
alt det andet gives jer i tilgift. Det hænger 
sammen med, at vi skylder Gud alt: Hvert 
sekund får vi livet af hans hånd. Hvert men-
neskeligt møde, al den tillid og kærlighed, 
vi modtager fra vore medmennesker. Håbet 
om evigt liv, som skænkes os i dåben og 
lyser over os, når vi skal lægges i graven. 
Det er alt sammen hans gaver. Derfor opfor-
dres vi også i Ny Testamente til at være 
taknemmelige (Kol. 3,15, Hebr. 12,28).

Taknemmelighed i praksis.
At sige tak er ikke blot noget, man gør 

med ord. Ægte taknemmelighed omsættes i 
praksis. Her i landet har vi stadig den skik at 
lægge vort høstoffer på kirkens alter. I den 
handling ligger, at vi giver lidt af det, vi selv 
har modtaget, videre til andre. Jeg husker, 
hvordan jeg engang efter gudstjenesten 

skulle tælle pengene op og i indsamlings-
skålen fandt en sammenrullet tikronesed-
del, der indeni gemte to hundrede kroners 
sedler. det blev for mig et stærkt udtryk for 
et menneskes taknemmelighed i praksis.

Taknemmelighed i praksis kan også bety-
de at tilgive, fordi man selv er blevet tilgi-
vet. Vi har så let ved at holde på vores ret 
og at gengælde fornærmelser og forurettelse 
med onde tanker og ord. Men den dag det 
går op for os, at vi selv fik uendelig meget 
tilgivet, kan inspirationen til at give tilgivel-
sen videre komme over os. Og så bliver livet 
langt bedre at leve.

Eller tænk på, hvordan der kan kastes lys 
fra bibelordet ind over vores liv. Vi spør-
ger, hvad disse ord vil inspirere os til. Og 
så dukker måske billedet af et menneske 
op i vort sind, som ville blive glad, hvis 
vi besøgte ham eller hende. Eller vi kom-
mer i tanker om en, som vi flere gange har 
tænkt på at bede om forladelse for noget, vi 
gjorde, og har fortrudt. Men det blev ikke 
til noget, fordi vi udskød det eller glemte 
det. Nu kommer inspirationen til at få det 
gjort, fordi vi selv har modtaget så meget af 
Guds hånd. Også det er taknemmelighed i 
praksis. Eller sagt med apostelen Johannes’ 
ord: Deri består kærligheden: ikke i, at vi 
har elsket Gud, men i at han har elsket os 
og sendt sin søn som et sonoffer for vore 
synder. Mine kære, når Gud har elsket os 
således, skylder vi også at elske hinanden. 
(1. Johannes brev 4,10-11). 

Gerhard Pedersen
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torsdag d. 26. november kl. 19.00 er der 
adventshygge i Boddum præstegård med 
gløgg og æbleskiver. Underholdning ved 
Bent Foged (arrangeres sammen med Bod-
dum Beboerforening).

torsdag d. 3. december kl. 19.30 indbydes 
til adventsgudstjeneste i Heltborg kirke, 
hvor vi får besøg af Hørdum kirkekorene 
under ledelse af Bente Lind Bliksted. Liturg 
er sognepræst Lillian Risum. Aftenen fort-
sætter med kaffebord i forsamlingshuset, 
hvor alle er hjerteligt velkomne.

Søndag d. 7. februar kl. 14.00: er der 
fastelavnsgudstjeneste i Boddum kirke 
og derpå tøndeslagning i Carl Christians 
lade (overfor præstegården). Bagefter er 
der kaffe, boller og sodavand i præstegår-
den samt præmier til de flottest udklædte. 
Alle aldre indbydes af beboerforeningen og 
menighedsrådene.

torsdag d. 25. februar kl. 19.30 er der 
sangaften i præstegården hvor Boddum-
Ydby Friskoles leder Morten Nebel giver os 
mulighed for at lære nye sange.

kommende arrangementer

Minikonfirmanderne har dette efterår mødtes om tirsdagen efter skoletid – for det meste i 
præstegården, men der blev også tid til en tur i Boddum kirke, hvor billedet er taget. 
Der var i alt 12 minikonfirmander: Phillip Dybdal, Adam Vangsgaard, Anne Iversen, 
Kamilla Søgaard Henriksen, Maja Vie Krabbe Riis, Oliver Færch Høj, Oliver Worm, 

Frederik Lyngs Nicolajsen, Julie Dahlgaard Jensen, Ebbe Krogh Grud, Anna Bjerregaard, 
Anna Katrine Madsen.

minikonfirmander 2015
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Foto: Søren Riis

indtryk fra en god dag...
søndag den 18. oktober bleV der afholdt afskedsgudstjeneste 

og reception for mogens jeppesen
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Et solstrejf i efterårsdage 

forgylder det nedfaldne løv 

før ribberne ligger tilbage 

og blade blir muldjord og støv.

For træet må slippe sin sommer

og nøgen stå udsat for slud

når isslag og rimtåge kommer 

og bider den blødeste hud.

November vil ramme en morgen 

med stormstød der ryster min grund 

jeg slipper ikke for sorgen 

og smagen af jord i min mund:

”Giv slip på den udsigt du kender 

på mennesker du holder af 

din elskede, naboer, venner 

giv slip på den udstrakte dag.”

Hvordan kan jeg lære at slippe 

det liv jeg har inderligt kær? 

Min Gud, vær mit lys og min klippe 

nu kulden og natten er nær.

Dit lysstrejf i mismodets dage 

når ingen kan finde vej 

vil lyse os vejen tilbage 

i kærlighed hjemme hos dig.
 

Inge Hertz Aarestrup 2014

et solstrejf i efterårsdage
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kfum spejderne boddum-ydby

hurup indtaget af små grønne væsner!!
Boddum-Ydby og Østerild Grupperne stod for årets Grøn Fejde for Bævere og Ulve fra hele 
Thy Distrikt.

102 glade og flot udklædte spejdere og en stor flok glade og super engagerede ledere var 
på banen i Hurup midtby hele lørdagen 3. oktober - vejret var bestilt på forhånd - høj sol 
hele dagen.

Temaet var tegnefilm og alle bander, mange ledere og bemandingen på posterne havde 
klædt sig ud som tegnefilmsfigurer. Rigtig flot og sjovt at se.

Posterne krævede både kreativitet og samarbejde og det var dejligt at se, at selv så unge 
mennesker kan få et godt samarbejde frem i indsatsen om at nå et mål. Det kunne mange 
voksne lære noget af……. 

Vi lader billederne tale for sig selv:
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korshÆrskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

December
Onsdag den 16.: Julehygge hos Anna 

Pedersen, Nr. Alle 31, Hurup. Andagt 
v/sognepræst Lillian Risum, Visby.

januar
Onsdag den 20.: Møde hos Birgit Peder-

sen, Møllebakken 38, Hurup.

februar
Onsdag den 24.: Møde hos Elly Sønder-

gård, Bredgade 49 B, Hurup.

December
3.: Adventsgudstjeneste i Heltborg Kirke kl. 

19.30. Hørdum korene medvirker.
 Efterfølgende kaffe i forsamlingshuset.
10.: Advents- og julehygge i missionshuset.       

Tale og sang v/Chr. Erik Christensen, 
Søndbjerg m/flere.

17.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Helt-
borg.

28.: Julefest i Hurup Missionshus kl. 19.30. 
Taler er Niels Holger Holmgård, Hurup.

januar
7.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Alle 

20, Hurup.
11. - 16.: Bedeuge i kirke og missionshus.
11.: I missionshuset.
13.: I missionshuset. Indledning v/Søren 

Peter Thomsen, Kallerup.
14.: I Visby Kirke, hvor sognepræst Lillian 

Risum medvirker.
22. - 23.: Mandsstævne i Bedsted Missions-

hus. Nærmere program følger.
28.: Årsmøde i missionshuset med andagt af
      sognepræst Lillian Risum, Visby.

februar
3.:  Kredsmøde i Bedsted Missionshus kl. 

19.30. Taler: Generalsekretær og præst 
Robert Bladt, Østed.

11.: Møde i missionshuset, hvor fritids-
forkynder Niels Åge Christensen, Mors, 
taler.

18.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møl-
lebakken 38, Hurup.

25.: Møde i mish. v/missionær Svend Taul-
borg, Struer.

PRogRAM
Indre Missions Samfund

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

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

fordeling af årets

høstoffer
Ved høstgudstjenesternes indsamling 
(høstoffer) i Ydby og Boddum kirker 
indkom der i alt kr. 3655,-. Menigheds-
rådet har besluttet at fordele beløbet 
mellem Kirkens Korshær og Røde Kors’ 
lokale arbejde i Sydthy.
Ved høstgudstjenestens indsamling 
(høstoffer) i Heltborg kirke indkom der 
kr. 1830,- Menighedsrådet har besluttet 
at fordele beløbet mellem Møltrup Opta-
gelseshjem, KFUM’s sociale arbejde, 
Kirkens Korshær og Folkekirkens Nød-
hjælp.

kommende 
indsamlinger

I julen vil der være indsamling til Børne-
sagens Fællesråd og nytårsdag til Bibel-
skabet.
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fra Vugge til graV
Boddum:
Død: 
Maren Krabbe

Ydby:
Døbt:
Ludvig Thing Vangsgaard

Velsignelse af ægteskab:
Bente Thing Vangsgaard og 
Flemming Vangsgaard

Døde:
John Vestergaard
Marius Krabbe
Bohdan Melnyk 

Heltborg:
Døbt: 
Mille Lovmand Larsen
Nalia Suwannee Sae Khow Serup

SognEPRæStEn
Kostitueret sognepræst Erik Bennedsen fra 
1/12 2015 og indtil en ny præst er ansat 
Doveroddevej 17, Boddum. 
Tlf. 9795 9009. Mandag fri.

I fravær passes embedet af sognepræst 
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.

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

hELtBoRg MEnIghEDSRåD
Formand: Lis Skammelsen, 9795 2746 / 
2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 9795 2393

oRgAnISt:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Heltborg: Mette Egeberg, 9793 1763

KIRKESAngER:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5226

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
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

REDAKtIon:
Gitte Hansen, Alice Krabbe, Lis Skammelsen, 
Vivian Egeberg og sognepræsten (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 20. januar 2016
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Modtager:

gudstjenester
DEcEMBER
torsdag 3. december
Heltborg 19.30 adventsgudstjeneste, LR

6. december 2. s. i advent
Ydby 9.00
Boddum 10.30

13. december 3. s. i advent
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

20. december 4. s. i advent
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

24. december Juleaften
Boddum 13.30
Heltborg 14.30
Ydby 16.00

25. december Kristi fødselsdag / juledag
Boddum 10.30

26. december Skt Stefans dag / 2. juledag
Der henvises til fælles gudstjeneste i 
Vestervig kirke 10.30 
v. Jørgen Kjærgaard

27. december Søndag i julen
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

jAnUAR 
1. januar 2016 Nytårsdag
Ydby 10.30

3. januar Hellig tre kongers søndag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

10. januar 1. s. e. hl. tre konger
Heltborg 14.00 LR

17. januar Sidste s. e. hl. tre konger
Ydby 9.00
Boddum 10.30

24. januar Søndag septuagesima
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

31. januar Søndag seksagesima
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

NB: For februar måned se ugeavisen.

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester 
i alle kirkerne hos Poul Svendsen på tlf. 
9795 6175 senest aftenen før.  


