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Kirkefestival

Nu maler frosten jord og himmel hvid,
nu følger vårens våde brydningstid.

Lørdag den 24. marts 2012 indbyder Sydthy Provstis Kirkehøjskole
til ”Kirkefestival” med følgende
program:

Og solens lys er skarpt som istapsklinger,
det lys, som vintervejr og kulde tvinger

Kl. 10.00: Gudstjeneste i Hvidbjerg
v. Aa. kirke. Prædikant biskop Peter
Henrik Skov-Jakobsen.
Kaffe i forhallen på Svankjær Efterskole.
Kl. 12.00: Spisning på Svankjær Efterskole.
Kl. 13.15: Foredrag ved Biskop Peter
Henrik Skov-Jakobsen, København.
”Er der fortsat en provokation i
Kristusbegivenheden?”
Det er vist en fælles erfaring, at vi
glemmer at høre efter. Når oplæsningen af en bibeltekst begynder,
så hører vi de første ord, og resten
af fortællingen hører vi ikke, for vi
kender den jo allerede. Hvilke provokationer ligger der og lurer på
den, der lytter til fortællingen om
Jesus?
Kl. 14.30: Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.00: Hørdum og Skyum kirkes
kor under ledelse af organist Bente
Lind Bliksted.
Kl. 15.50: Afrunding ved formanden for Kirkehøjskolen sognepræst
Ruth Folmersen.
Kl. 16.00: Kirkefestivalen er forbi.

og varmer os i både sind og krop.
En vibe flakser sorte himmelrids,
og lærken jubler højt til vårens pris.
Der høres gåsekald bag tågebanker,
snart falder vintermørkets sidste skranker,
og vårens grønske lægges over land.
Nu kommer troens tid, en gavmild tid,
hvor lyset vinder verdens store strid.
Vi ser det sikre tegn, at dagen længes.
Vi ser, at alle vintermagter sprænges,
og verden venter sin forløsning nu.
Vi ser det sande håb, som grønnes nu,
som skyder gennem vintersorg og gru.
Det håb slog rod engang for længe siden,

Deltagergebyr kr.: 175,00 (betales
ved ankomsten til efterskolen).
Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 Hurup eller mail:
lei@km.dk
senest den 16. marts 2012.

det skinner som et lys igennem tiden
og bringer verden troens liv og mod.
Martin Jensen
(fra Salmer og sange, Klim 2011)
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Kærligheden hedder Kristus
I 1. klasse talte de om Jesus. Hvem er
han egentlig? Lise rakte fingeren op:
”Jesus er det bedste fotografi, der er
taget af Gud.” Og det er jo rigtigt. Jesus har vist os Guds sande væsen på
en helt ny måde, fordi Han var menneske som vi. Han levede under de
samme betingelser som andre mennesker, og alligevel var Han Gud i sine
handlinger.

En sådan kærlighed, der ingen grænser kender, kan ikke holdes tavs, den
smitter.
”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. johannesbrev 4,10-11).

Jesus fortæller os om Guds forudgribende kærlighed. Tænk på Faderen i
lignelsen om den fortabte søn. Mens
sønnen endnu var langt borte, løb
hans far ham i møde. Netop før sønnen har foretaget sig noget som helst,
er faderen der med sin tilgivende kærlighed. - Sådan er Gud, siger Jesus.
Guds kærlighed løber os i møde.

(Fra ”Hvor der er liv...”. Unitas)
Guds kærlighed ej grænse ved.
Hans ord os åbenbarer,
at den er dyb og lang og bred,
og at den evig varer.
Men mærkes skal den her på jord,
hvor lidende iblandt os bor,
og ringe undertrykkes.

”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,” beder vi. Vi kan
nemlig kun tilgive og elske, fordi vi
selv først er blevet elsket. Og når vi
har svært ved at elske og tilgive, er
det fordi vi alligevel ikke helt har fattet, hvor grænseløs en kærlighed, Gud
elsker os med.

Dem, som gik vild i livets ørk,
de arbejdstrætte, gamle,
dem, verden tykkes gold og mørk,
du, Jesus, ville samle.
Det, som i verden intet var,
du til et folk dig udvalgt har,
din arvepart dem skænker.
(DDS 365)

Kærlighedens navn er Kristus. Jesu
Kristi kærlighed begrænser sig aldrig
til varme og medfølende ord. Han
handler helt uden at tænke på sig selv,
til gavn for dem, Han er sammen med.

Kærlighed er lysets kilde,
kærlighed er livets rod,
derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god,
som vor frelser har forklaret,
Ånden selv os åbenbaret,
som vi føler i Guds fred
og det håb, vi trøstes ved.
(DDS 696)

Sådan elsker Gud altså os, hver eneste af os. Hans kærlighed er det første
– før Han har undersøgt, om vi har
fortjent den – før vi har bedt om den.
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Syndebuk

sin skygge falde over et andet folk,
opstår ideen om, at man skal udrydde
det onde gennem etnisk rensning.

Snart er det igen påske, hvor vi mindes
de dramatiske begivenheder omkring
Jesu tilfangetagelse og henrettelse og
fejrer hans sejr over døden. Det giver
os igen anledning til at prøve at forstå,
hvorfor det gik som det gik, og – ikke
mindst – hvad det betyder for os, og
hvad vi kan bruge det til i vort liv.

Sandheden er den eneste vej til frihed
og et værdigt liv. I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre
jer frie. I selve det at erkende virkeligheden ligger befrielsen, tilgivelsen,
genopretningen.
I mange samfund har man haft ritualer, hvor man samlet bekendte sin
synd og skabte renselse og forsoning.
I det gamle testamente (3. mosebog)
fortælles om, hvordan ypperstepræsten en gang om året skulle overføre
folkets synder til en buk. Bukken skulle derefter forsvinde ud i ørkenen – og
med den alle folkets synder.

Noget af det, der er sværest at forstå
er, at Jesus – efter at have vist i ord og
gerning, at Guds rige er kommet nær,
blev udsat for både mishandling, hån
og til sidst henrettelse efter, hvad man
i dag nærmest vil kalde en standret.
Hvad var det der skete? I ”Vindens
Barn” giver den svenske forfatter
Margareta Melin følgende bidrag til at
forstå det:

Også i vores tid er der brug for udtryksfulde ritualer for renselse og befrielse. Ritualer er redskaber, der gør
det lettere at håndtere livets mysterier
– det være sig ved fødsel og død eller forholdet til godt og ondt, skyld og
forsoning.

I alle sammenhænge findes personer
eller grupper, som udnævnes til syndebukke. De er ikke værre end andre,
men bliver offer for andres projektioner. At projicere betyder at lægge over
på andre, hvad man har inden i sig
selv. Som en projektor sender sine billeder op på filmlærredet, sådan spiller
mennesker sine indre billeder over på
omgivelserne. Syndebukke skabes,
når mennesker vægrer sig ved at se
sandheden om sig selv i øjnene.

Talen om Jesu død som en forsoning
for al verdens synd er ikke let at forene
med vores almindelige måde at tænke
på. Men i praksis giver denne tro os en
reel mulighed for at møde sandheden
om os selv og at frigøre os fra skam og
skyld. Den som tror på, at Jesus af fri
vilje og medfølelse har påtaget sig al
synd, har ikke noget behov for at gøre
nogen anden til syndebuk. Og den
som selv er havnet i rollen som syndebuk, får chancen for – med Jesu kors
for øje – at rejse sig og med værdighed
afvise alle uretmæssige beskyldninger.

Sider hos en selv, som man ikke kan
acceptere og integrere, holdes nede i
mørke. Så dannes en skygge, som kastes ud over en anden. ”Den anden”
bliver det onde: Det sorte får, heksen,
horen, narren. Når et helt folk lader
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At tro

ke til det følgende vers. (også skrevet
af Jørgen Michaelsen)
At tro er at stille
sig ind under ordet,
som myndigt får røstog finde sig tiltalt
og tåle dets sandhed
og gribe dets trøst.

At tro er at komme
til det, der er større,
end vi kan forstå.

Tro kan være mange ting. Man kan tro,
at koen kælver i morgen, og så sker
det først om en uge.
Man kan tro, det bliver solskin sidst
på ugen, men i mellemtiden kommer
et lavtryk fra øst og presser varmen
tilbage.
Taler vi om kristentro, er vi undergivet nogenlunde de samme betingelser.
Det hedder stadig tro og ikke viden.
Det betyder dog ikke ,at viden er uvæsentlig. Ko-ejeren har størst mulighed
for at vurdere rigtigt efter mange års
erfaring. Ang. mulighed for solskin,
tjekker vi som regel lige vejrmeldingen, da vi ved, meterologerne har
hjælpemidler og erfaring på området.
– Når det gælder kristentro, ja, da har
vi her til lands lige så mange meninger
som om vejret. Nogle kæder det sammen med danskhed, nogle siger, det
kan da være lige meget, Gud elsker os
alle. ”Altså også mig”. Nogle mener,
det kan vi beskæftige os med, når vi
bliver gamle. o.s.v. Men mange flokkes om kirken juleaften og måske en
enkelt eller to søndage i årets løb. Om
det er for stemningen, eller det er sådan, at man kan leve på juleevangeliet
resten af året kan være et spørgsmål.
Men som det gælder med koen og vejret, så har det uden tvivl betydning at
støtte sig til erfaring og kompetence.
Ja, der står ligefrem, at troen kommer
af det der høres.Og jævnfør de tre linier øverst, er det jo ikke sikkert, at vi
ligger inde med de vise sten. – Derfor
har det stor betydning, at lægge mær-

At være i besiddelse af kristen tro, må
betyde noget med, at man tør høre ordet.
At man tillægger det man hører myndighed af GudsHelligånd.
At man over for sig selv kan erkende
tiltale.
At tåle bevidsthed om nødvendig advokatbistand.
Og at gribe trøst i ordet, ”DET ER
FULDBRAGT”
Holger Krabbe

Fra vugge til grav
Boddum
Døbte:
Caroline Guld Gramstrup Nielsen
Isabella Krogsgaard Nielsen
Døde:
Gunnar Sørensen Tjener
Richardt Sund Laursen
Ydby:
Døbt:
Sofie Berg-Sørensen

Viet:
Sisse Ingeborg Siegumfeldt og
Matthias Bjørnlund

Døde:
Rosa Viola Skriver Christensen
Laust Skriver Christensen
Finn Jørgen Pedersen
Max Bærendtsen
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Nyt fra KFUM spejderne

og ildsjæle har skaffet næsten nyt køkkeninventar.
Gruppen vil fremover have fælles
spejdermøde den sidste tirsdag i hver
måned. Uanset om man er bæver eller rover kan man have udbytte af at
være sammen om spejderaktiviteter på tværs af alder. Desuden er det
vigtigt,d at alle kender hinanden godt,
før vi skal være sammen på Spejdernes Lejr 2012. Boddum-Ydby Gruppe
er forhåndstilmeldt lejren med ca. 25
deltagere.
Snart kommer spejderne rundt i lokalområdet og sælger lodsedler til KFUM
spejdernes Landslotteri. Gruppen får
13 af de 20 kr. for hver lodseddel vi
sælger. Tag godt imod spejderne og
støt det lokale spejderarbejde.
Torsdag d. 23. februar indkaldes alle
interesserede til gruppens generalforsamling, der afholdes i Spejderhuset
kl. 19.30 – Vi ses.
Jette Pedersen, Gruppeleder

Spejderne ønsker alle et godt og aktivt
nytår!
2012 startede med ”Nytårskur” i Spejderhuset d. 8. januar i stedet for den
traditionelle Nytårsparade. Til Nytårskuren blev der selvfølgelig serveret festlige (alkoholfrie) drinks, og de
medbragte retter til tag selv bordet
blev indtaget i flot pyntede rammer.
Spejderlov og løfte blev aflagt for de
forskellige enheder og alle spejdere fik
udleveret årsstjerner og mærker som
bevis på nye spejderfærdigheder. Som
sædvanlig kunne spejderne glæde sig
over stor opbakning fra forældrene.
I 2011 påbegyndte spejderne en nødvendig renovering af Spejderhuset.
Gavlen blev fornyet, og der blev sat
en skorsten op, hvor der forhåbentlig
inden længe bliver mulighed for at tilslutte en brændeovn. Boddum-Ydby
Sparekasse har givet økonomisk mulighed for at investere i en varmepumpe, så strømforbruget kan mindskes,

Ro i ulveflokken – tid til historielæsning
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Gudstjenester
Sct. Mortensgård

KIRKEBIL

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.

Onsdag d. 7. marts kl. 15.00
Onsdag d. 4. april kl. 15.00
Onsdag d. 2. maj 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)

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.

Særlige arrangementer
Tirsdag d. 6. marts kl. 19.00 er der
ungdomsgudstjeneste i Boddum kirke.
Gudstjenesten tilrettelægges sammen
med KFUM-spejderne.

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

Tirsdag d. 3. april er der musikgudstjeneste i Ydby kirke kl. 19.30. Salmerne og teksten i korværkerne vil følge
indholdet af de forskellige helligdage
fra palmesøndag til 2. påskedag.
Kirkekoret under ledelse af Holger
Laursen vil medvirke, og der vil være
solosang ved Birthe Aarup og Lone
Melchiorsen. Organist: Grethe Thing.

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

Søndag d. 15. april: Konfirmation i
Ydby kirke kl. 9.00 og i Boddum kirke
kl. 11.00. Følgende konfirmeres:
I Ydby kirke: Esben Nørskov Jensen,
Emma Kildemoes Kragh Møller, Maja
Krabbe Nielsen, Ebbe Ingemann Olesen, Sofie Berg-Sørensen, Anders Gisselbæk Galsgård, Magnus Vestergaard
Poulsen, Frederik Andersen, Asmus
Dam Korsgaard.
I Boddum kirke: Jonas Lund Jensen,
Jonas Vestergaard Madsen, Monika
Mandrup Hansen.

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 indlevering at
stof til næste kirkeblad: 20. april 2012
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Modtager:

Gudstjenester
Marts
4. marts 2. s. i fasten
Ydby 9.00
Boddum 10.30
6. marts
Boddum 19.00
Ungdomsgudstjeneste

15. april 1. s. e. påske
Ydby 9.00
Boddum 11.00
Konfirmation

11. marts 3. s. i fasten
Ydby 9.00 (LR)

22. april 2. s. e. påske
Boddum 9.00 (LR)

18. marts Midfaste
Boddum 9.00
Ydby 10.30

29. april 3. s. e. påske
Boddum 9.00
Ydby 10.30

25. marts Mariæ bebudelses dag
Boddum 10.30

Maj
4. maj Bededag
Boddum 9.00
6. maj 4. s. e. påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30

April
1. april Palmesøndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

13. maj 5. s. e. påske
Ydby 9.00 (LR)

3. april
Ydby 19.30
Musikgudstjeneste

17. maj Kristi himmelfarts dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

5. april Skærtorsdag
Boddum 10.30

20. maj 6. s. e. påske
Boddum 10.30

6. april Langfredag
Ydby 10.30

27. maj Pinsedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

8. april Påskedag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

28. maj 2. pinsedag
Ashøje 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste

9. april 2. påskedag
Ydby 9.00 (LR)
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