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Din drøm var så smuk!
At skabe en klode med farver og glød,
med mylder af livskraft og fravær af død,
en klode, hvor alt kunne uventet ske,
og stor var din glæde - men du måtte se,
der manglede noget, den syntes lidt tom.
Så kaldte du: Menneske,
hvor er du? Kom!

Hvor alt kunne ske!
En sprække blev åbnet, og slangen fik bid;
og livet blev voldsomt og smertefuldt slid.
Men du holdt os fast, for vi er jo dit værk.
Din kærlighed, Gud, er tålmodig og stærk,
og hver gang vi gemmer os bort fra din dom,
så kalder du: Menneske,
hvor er du? Kom!

Vi er jo dit værk!
Skønt spejlet er sløret og billedet mat,
kan intet fortone det præg, du har sat.
Og du fandt på råd, for din længsel var stor.
Du kaldte profeter, med syner og ord
og satte mod volden din lov som en bom
og kaldte: Mit menneske,
hvor er du? Kom!

Din længsel var stor!
Da det ikke rakte, så gav du din søn,
og drømmen blev synlig og hørbar og skøn.
De fattige så, at du nu var hos dem,
at selv den fortabte har altid et hjem,
hvor du, Herre, venter og kærligt ta’r om
og siger: Mit menneske,
godt, at du kom!

Du er nu hos os!
Du ånder på hjertet, så det bliver blødt,
du vækker til live det håb, der var dødt.
Når du er med os, hvem kan da stå imod,
og hvem kan benægte, at drømmen er god?
Din verden får liv, når du sender os ud
med kaldet: Se Mennesket!
Her er Han! Gud!

Hvem kan stå imod!
Du sprængte de lænker, som døden os gav.
Så nu tør vi håbe, du åbner vor grav
og lader os se, hvad i gåder er gemt,
den herlighed, du har til dine bestemt.
Og indtil det sker, skal vor tak synges ud
til dig, Du Guds menneske,
dig, gode Gud!

Kirkedagssalme
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I år er Aalborg stift vært for Danske 
Kirkedage i Kristi Himmelfartsdage-
ne, og selv om der er et stykke vej fra 
Thy til Aalborg, er det en enestående 
lejlighed for hele familien til at opleve 
et overflødighedshorn af aktiviteter 
med foredrag, debatter, musik, Knir-
kerevy, workshops, kunst, Mulighe-
dernes Marked og gudstjenester. Mere 
end 200 forskellige programpunkter 
for alle fra 3 år til 100+ venter og vi-
ser mangfoldigheden blandt de 60 for-
skellige kirker og kirkelige organisa-
tioner, som står bag kirkedagene.

Blandt de personer, man kan møde på kir-
kedagene er:
- Stortingspræst Per Arne Dahl, Nor-

ge, der på baggrund af terrorhand-
lingerne i Oslo og på Utøya taler om 
»At rejse sig efter en rystelse«.

- Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil 
fortælle om kvindeskikkelser i Bibe-
len.

- Forfatteren Jens Smærup Sørensen 
vælger sange fra Højskolesangbogen 
og causerer over livet i almindelig-
hed og sangene i særdeleshed.

- Værterne på DR´s Tro-redaktion, 
som vil være til stede under kirkeda-
gene og – ud over at bringe indslag i 
DR fra kirkedagene - invitere til dia-
log om DR´s programmer om tro og 
eksistens.

- Korshærschef Helle Christiansen, 
der taler om kirkens troværdighed – 
eller mangel på samme.

- Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, 
der vil forsvare gudstjenesten.

- Internationale gæster fra bl.a. Kina, 
Jordan, Syrien, USA, Myanmar, In-
dien, Ægypten og Japan.

Alle kan deltage på Danske 
Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig 
»hele pakken« fra torsdag til søndag 
eller vælge at være med én enkelt eller 
to af dagene. Tilmelding inden 1. april 
sker på www.kirkedage.dk, hvor man 
også kan finde det samlede program 
og alle praktiske oplysninger om ar-
rangementet. 

Kirke- og kulturfestival
i Aalborg!

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. 
 

   

 
 

Den palæstinensiske biskop og præsident 
for Det lutherske Verdensforbund, 

Munib Younan, er en af hovedtalerne.



4

der gives jer, så forelægger han os et 
handlingsprogram. Vi skal ikke sætte 
os hen med hænderne i skødet – uvirk-
somme – og opgive håbet og tænke, at 
der ikke er nogen vej frem – i vores 
lille verden og i den store verden.
”Vej har Han alle steder, Ham midler 
fattes ej”. 
I Karen Blixens ”Sidste fortællinger” 
siger en kvinde, at hun ved, hun er 
skabt af Gud Herren selv og efter hans 
tanke. Skulle da herefter noget på Jor-
den eller i Himlen kunne skade mig? 
– Lad mig også stå på randen af en 
afgrund eller vandre i en snestorm, i 
vilde bjerge – afgrundene og snestor-
mene er alle Guds værk og er skønne 
og rigtige.
Det handler om tro og tillid, tryghed 
og håb. Udtrykt af en af vore kirke-
fædre: 
Gud elsker det enkelte menneske, som 
om der ikke var andre at elske i hele 
verden end dette ene menneske!
Jeg ser på Ham og Han ser på mig!
Men hvor tit sker det ikke, at vi har 
så travlt – også med vore bønner – og 
skal videre til næste punkt på dagsor-
denen, at vi ikke mener vi har tid til at 
vente på dette: At Han ser på mig. Vi 
haster videre.
Den gamle mand på nederste bænk i 
kirken havde god tid. Jeg ser på Ham 
– det er det første, men så havde han 
også tid til at vente på det næste: At 
Han ser på mig.

(fra P. H. Fromsejer: 
Når hjertet klædes i festdragt)

I en landsbykirke sad en gammel 
mand på nederste bænk. En ganske 
almindelig dag. Han havde vel været 
henne og se til sine kæres grave, pynte 
med blomster, luge lidt, rive i gruset, 
sørge for, at alt så pænt og rent ud. 
Nu sad han så på bagerste bænk. Det 
skete ikke så tit, at nogen satte sig ind i 
kirken, så graveren spurgte ham:
- Hvad venter du på og hvorfor sidder 
du sådan?
Og den gamle mand svarede:
- Jeg ser på Ham og Han ser på mig.
Han var søgt ind i kirken for i stilhe-
den at møde Gud og blive set af Gud. 
Han kom for at bede, vel vidende, at 
bøn ikke er enetale. Ikke monolog, 
men dialog.
Det Nye Testamente er fyldt af beret-
ninger om mennesker, som beder. In-
tet er for stort og intet for småt – for 
Gud.
- De har ikke mere vin, siger Jesu mor 
ved brylluppet i Kana.
- Herre, hvis du vil, kan du rense mig, 
siger en spedalsk.
- Herre, min tjener ligger lam der-
hjemme og lider forfærdeligt, siger en 
høvedsmand.
- Jesus, du Davids søn, forbarm dig 
over mig, råber en blind tigger.
- Min datter plages slemt af en ond 
ånd, siger en fortvivlet mor. 
- Min datter er lige død, men Jesus, 
kom og læg din hånd på hende, så bli-
ver hun levende igen, siger en synago-
geforstander med håb og forventning.
Verden er fuld af bønner. I disse mi-
nutter stiger der mange bønner op til 
Gud. Og når Jesus siger: Bed, så skal 

Om at blive set af Gud
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Sorgløs usikkerhed
I skal ikke bekymre jer om i morgen. Det guddommelige forsyn er underfuldt. Kristus 
har sagt os, at vi er mere dyrebare for hans Far end markens blomster og luftens fugle, 
og det er virkelig sådan. Kirkefaderen Augustin siger: ”Hvordan kan du tvivle på, at 
Gud vil give dig det gode, når det er dig forundt, at han har taget det onde på sig for 
din skyld?” Dette vil give os tillid til, at den Gud, der tager sig af fuglene og blomsterne, 
lader sit forsyn virke for os. Hvis Gud virkelig skaffer de skrigende ravne mad, hvis 
han mætter fuglene, som hverken sår eller høster, hvis han klæder markens blomster 
så smukt, hvor meget mere vil han ikke tage sig af menneskene, som han har skabt i sit 
eget billede og gjort til sine egne børn – blot vi tror det og holder hans bud og har tillid 
til ham. Vær derfor sorgløs i din usikkerhed. Modtag hvad han giver dig og giv hvad 
han tager, med et stort smil.                

 Mother Teresa

Særlige arrangementer
Søndag d. 17. marts fejrer vi Mariæ 
bebudelsesdag med musikgudstjene-
ste i Ydby kirke kl. 10.30. 
Helligsø-Gettrup, Boddum-Ydby kir-
kekor synger satser fra W.A. Mozarts 
Messe i C dur, også kaldet Kronings-
messen.
Messen er for 4 solister, kor og orke-
ster. Solisterne er Margrethe Smede-
gaard, Birte Aarup, Peter Frost og 
Niels Jørgen Tranberg. Orkesteret be-
står af Palle Heichelmann, Villy Peter-
sen og Inger Rasmussen.
Navnet Kroningsmessen er på en 
måde misvisende, da Messen aldrig er 
blevet opført ved en kroning. Navnet 
er nok kommet af, at Mozart opfat-
tede den som en af de vigtigste af hans 
Messer, og af eftertidens bedømmelse 
af Messen.
De enkelte satser vil falde naturligt 
ind i gudstjenesten på de gamle mes-
seleds plads.

Kyrie – Herre forbarm dig over os - og 
Gloria – Ære være Gud i det højeste -, 
synges før prædikenen.
Sanctus – Helligsangen-, Benedictus 
– Velsignet være han, der kommer i 
Herrens navn - og Agnus Dei – Guds 
lam, som borttager verdens synd-, 
synges efter prædiken.
Koret ledes af Holger Laursen og ved 
orglet er Grethe Thing. 

Søndag d. 7. april: Konfirmation i 
Ydby kirke kl. 11.00.
Følgende konfirmeres: 
Mads Moldrup Kappel, Julie Bust 
Hestbech, Mikkel Tidemann Peder-
sen, Anne-Sofie Jelle, Per Dalgaard 
Eliassen, Ida Vehl Poulsen, Rasmus 
Jensen. 
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Nyt fra KFUM spejderne

Nytårsparade for store og små.

Vi er så heldige at der jævnligt dukker 
børn op der gerne vil prøve livet ved 
Bæverdammen (bævere: 0.-1. kl.) eller 
i Junglen (Ulve 2.-3. kl.).  Alle enheder 
mødes nu til spejdermøder på samme 
tid, og en del aktiviteter er fælles på 
kryds og tværs af alder og enheder, 
efter spejdernes ønske. De ældste spej-
dere er blevet en aktiv del i forhold til 
at lære fra sig til dem, der er yngre, og 
i slutningen af februar deltager yder-
ligere 2 spejdere i PL/PA kursus (pa-
truljeleder/patruljeassistent kursus), 
som arrangeres af Thy distrikt; på den 
måde forsøger vi også at fremtidssikre 
på ledersiden. I spejderhuset fortsæt-
ter renoveringen indendørs. Nye ra-
diatorer og isolering på loftet skal give 
besparelse på strømforbruget, indret-
ning af værksted fortsætter og en stør-
re oprydning med ny reol i depotet gør 
hverdagen lidt lettere. Snart indtages 
det nye værksted af Gasserne, der skal 

bygge sæbekassebil til deres mærke, 
”Håndværker”, og det nyrenoverede 
køkken danner rammen om Ulvenes 
tilberedning af en 3 retters menu i for-
bindelse med deres Kokkemærke”.  
Inspireret af oplevelser på Spejder-
nes Lejr 2012, fortsætter samarbejdet 
mellem de forskellige spejderkorps 
i området. Der arrangeres bl.a. ”Dy-
sten om påskeægget” 16. marts, som 
et tværkorpsligt tiltag. Af kommende 
aktiviteter skal også nævnes at spej-
derne endnu en gang planlægger at 
invitere til Aktivitetsdag på Festplad-
sen i Ydby Skov.  Så sæt kryds i ka-
lenderen d. 25. maj! Vi har tilsagn om 
tilskud fra Tipsmidlerne til et nyt stort 
samlingstelt, som bliver indviet ved 
samme lejlighed; så vi er klar – uanset 
vejr! Forberedelser til årets sommerlejr 
er selvfølgelig også allerede i gang; i år 
bliver det ø-lejr på Mors. Kig forbi på 
www.boddum-ydby-spejd.dk. 
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Onsdag d. 6. marts kl. 15.00
Onsdag d. 3. april kl. 15.00
Onsdag d. 1. maj kl. 15.00

Alle 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 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, 9794 1347
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: 20. april 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.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00.
Tirsdag d. 16. april kl. 19.00.
Møderne foregår i præstegården og er 
offentlige.

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbte:
Laura Sophia Bank
Veronika Vergara Jeppesen
Jonas Kjelsmark Kappel

Død:
Robert Jensen

Ydby:
Døbte:
Jasmina Vestergaard Larsen
Sebastian Bang

Døde:
Marie Louise Bovbjerg
Anny Herdis Clemmensen
Helga Margrete Jensen
Kirsten Marie Pedersen
Dagmar Kristine Krabbe
Thorkild Jensen



MARTS
3. marts 3. s. i fasten
Boddum  9.00 
Ydby 10.30

10. marts Midfaste
Ydby 9.00 
Boddum 10.30

17. marts Mariæ bebudelses dag
Ydby 10.30
Musikgudstjeneste

24. marts Palmesøndag
Boddum 9.00 (LR)

28. marts Skærtorsdag
Ydby 10.30

29. marts Langfredag
Boddum 10.30

31. marts Påskedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

ApRil
1. april 2. påskedag
Ydby 9.00 (LR)

7. april 1. s. e. påske
Ydby 11.00
Konfirmation

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

21. april 3. s. e. påske
Ydby 10.30

26. april Bededag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

28. april 4. s. e. påske
Boddum 9.00
Ydby 10.30

MAj
5. maj 5. s. e. påske
Boddum 9.00 

9. maj Kristi himmelfarts dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

12. maj 6. s. e. påske
Boddum 10.30

19. maj Pinsedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

20. maj 2. pinsedag
Ashøje 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste

26. maj Trinitatis søndag
Ydby 9.00 (LR)

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


