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Brikker til en mosaik
i et hjørne af kapellet. Men selv i klosteret
kunne så mange mennesker ikke vide sig
sikre, og de besluttede at flygte i ly af natten.
Inden de forlod klosteret, gav Guido til
hver af de flygtende en enkelt af de mange
mosaiksten og bad dem værne den som en
kostbar ædelsten – og når der engang blev
fred igen bringe den tilbage, så mosaikken
kunne samles på sin plads.
Og sådan gik det. Da freden omsider kom,
vendte alle tilbage hver især med sin sten
eller glasstump – hvert sit lille bidrag til, at
billedet kunne færdiggøres. Kun en enkelt
sten manglede – indtil en kvinde en dag
dukkede op med en lille pose med stenen i.
Da Guido takkede hende så hjerteligt, fordi mosaikken nu omsider kunne færdiggøres så kvinden uforstående på ham. Hun
kendte ikke noget til stenen. En ukendt var
stødt ind i hende på gaden, presset posen
i hånden på hende og bedt hende aflevere
den i kapellet – og inden hun havde set sig
om, var skikkelsen væk igen.
Og sådan er det. Vi bidrager alle med små
sten til en stor mosaik. Hver for sig ser de
små sten ubetydelige ud. De kan også være
ubekvemme og ubehagelige med skarpe
kanter. Men når de lægges rigtigt sammen,
kan de tilsammen udstråle en skønhed,
der overgår vores fantasi, og med hjælp fra
en ukendt endog blive en afspejling af det,
der er større end vi forstår.

I middelalderen levede i Italien en mand
ved navn Guido, der tjente til livets ophold
ved at lægge mosaikgulve. Det fortælles
om ham, at han en dag, da han besøgte et
kapel i et kloster i nærheden af hans værksted, fik et syn. Han så et stærkt lys stråle
fra kapellets væg. Det formede sig til et ansigt – Kristi ansigt – og forsvandt. Og som
det svandt bort, hørte Guido en sagte hvisken: ”Gør mig synlig igen”. – ”Et evighedens åndedrag mellem to pulsslag” kaldte
Guido det overfor den klosterbroder, der
senere nedskrev, hvad han havde oplevet.
Men hvordan synlig? Ja, naturligvis ved
at tilbede Kristus, som han havde set i det
lysende ansigt og ved selv at være et ’verdens lys’, som afspejlede Kristi ansigt og så
på hver skabning med det samme kærlige
blik, som ansigtet havde set på ham.
Men derudover ville han lave et billede, et
mosaikbillede, en afglans i farvede sten,
glassplinter og guld i væggen i kapellet,
hvor ansigtet havde vist sig. Så han lagde
alt andet til side og gik i gang. Han rejste
rundt og samlede sten i alle mulige farver
og sølv- og guldfarvet glas. Kun det bedste
var godt nok til denne store opgave: ”gør
mig synlig igen”. Efterhånden tog de tusindvis af små sten og glasstumper form
i hans værksted, og dagen nærmede sig,
hvor han kunne begynde at sætte dem op i
væggen i kapellet.
Da kom krigen. Den havde ulmet længe
og nu kom den også til hans by med hærgen og plyndren. Folk flygtede eller søgte
tilflugt i klosteret – sammen med Guido,
der i al hast havde samlet alle mosaikstykkerne sammen, som han nu vogtede over
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Påske

millioner. Og hver for sig udtrykker de en
tolkning – plus alle de tolkninger, som vi
hver især lægger i dem.
I præstegårdens kontor hænger et af disse
mange kors. Det er lavet i ler og træ af den
peruanske kunstner Edilberto Merida. Vi
købte det af kunstneren i hans atelier i
Cuzco få år før hans død. Nu hænger det
så her i Boddum – med sin indbydelse til at
se på det, studere det og tolke det.
Der er mange oplagte og iøjnefaldende
aspekter: Korset, som romerne brugte til
på grusom vis at henrette forbrydere og
urostiftere med. Jesu fremmedartede udseende – født som han var i en anden del af
verden end os. Urimeligheden og uretfærdigheden, fordi vi ved at han døde uden at
have gjort noget forkert. Og så videre.
Efterhånden som jeg har set på det igen og
igen, er der ét træk i lige netop dette kors,
der har hævet sig op over de andre, nemlig et skær af fredfyldthed – tværs igennem
al lidelse og øjensynlig afmagt. En fredfyldthed, der fører tankerne tilbage til alt
det, der skete før Jesus blev henrettet – al
den kærlighed han delte ud af til højre og
venstre og ikke mindst til dem, der mest
af alt savnede den. Og en fredfyldthed,
der varsler, hvad der skete senere påskemorgen, da det viste sig at afmagten kun
var tilsyneladende – at der var hold i det,
som vi siden har kunnet læse i Johannes
evangeliet: ”Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv” (3,16).
mj.

Snart skal vi fejre påske igen – mindes de
dramatiske begivenheder, der afspejler
kernen i kristendommen: Jesu lidelse og
død og hans opstandelse fra de døde. Det
er også fra påsken, at vi har kristendommens symbol over alle: korset. Ingen har
tal på, hvor mange forskellige udgaver
der findes af kors eller hvor mange kunstnere, der har forsøgt med papir, lærred
eller skulpturer at formidle det der skete,
da Jesus blev korsfæstet. Det må tælles i
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Guds grænseløse kærlighed

har fået Gud til at holde op med at
elske dem. Men med sit eksempel
viste Jesus os, at Gud elsker syndere
lige så højt som helgener. Jesus færdedes blandt samfundets laveste klasser. Og Jesus prædikede, at han var
kommet for at søge og finde ikke de
retskafne, men de fortabte og synderne. Han fornærmede de pæne og
respektable borgere på sin tid, som
mente, at han sænkede standarderne
urimeligt meget. Nu kunne enhver
komme i himlen. Han omgav sig ikke
med respektable mennesker, ikke med
samfundets elite, men med folk, som
tilhørte samfundets ydergrupper – de
prostituerede, synderne, de udstødte.
Man ville nemlig højst sandsynligt
have mødt Jesus i bordelkvarteret i en
by. Hvad ville folk ikke sige, hvis de
så mig spadsere ind på et bordel for at
besøge det, som ofte kaldes letlevende
kvinder? Hvem ville sige: ”vi er helt
sikre på, at ærkebiskoppen er der i et
kirkeligt ærinde?” Men det var netop
det, Jesus gjorde. Et menneske kan
ligne en kriminel, en prostitueret, en
hjemløs tigger, en narkoman, men alle
disse udstødte er og bliver Guds børn
trods deres fortvivlede gerninger.

Mange mennesker kan anerkende, at
Gud bekymrer sig om verden, men
ikke forestille sig, at Gud bekymrer sig
om dig og mig som individer. Men vores Gud bekymrer sig om hver og en
på fantastisk og mirakuløs vis. Bibelen
rummer et utroligt billede af dig, af
mig, af os alle, hver og en, som Gud
holder i sin hånd som noget dyrebart
og skrøbeligt. Og du og jeg eksisterer
kun, fordi Gud for evigt puster Guds
ånde ind i os. Og så siger Gud til dig:
”Jeg elsker dig. Du er dyrebar i din
skrøbelighed og sårbarhed. Dit liv er
en gave. Jeg puster liv i dig og regner
dig for dyrebar.”
Men i vores tvivl og fortvivlelse spørger vi, hvorfor skulle Gud bekymre
sig om mig? Ganske enkelt fordi Gud
elsker dig, som om du var det eneste
menneske på jorden. Når Gud kikker ned til os, ser han os ikke som en
masse. Gud kender vores navn. Gud
siger: ”Dit navn står skrevet i Mine
hænder.” Du er så dyrebar for Gud, at
hvert eneste af dine hovedhår er talte.
Gud spørger: ”Kan en morglemme
det barn, hun har født?” Det er en helt
usandsynlig ting, helt unaturlig, men
den kan forekomme. Gud siger, at selv
om den helt utænkelige ting skulle
forekomme, vil Guds kærlighed ikke
lade Ham glemme dig eller mig. Vi
er de dyrebare ting, som Gud bærer
nænsomt. Gud bærer hver og en af os,
som var vi skrøbelige, fordi Gud ved
vi er det. Du er dyrebar for Gud. Gud
bekymrer sig om dig.
Mange mennesker tror, at de er hinsides Guds kærlighed – at Gud sikkert
elsker andre, og at det de har gjort,

Desmond Tutu, sydafrikansk ærkebiskop
og modtager af Nobels fredspris
– fra bogen ”Gud har en drøm”
(Aschehoug 2006)
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år. Desuden vil musikeren Jens Nielsen introducere en række nye salmer
og ny kirkemusik.
Flere detaljer på: http://aalborgstift.
dk/udvalg/det-mellemkirkeligestiftsudvalg/nyheder/nar-troen-koster/

Folkekirkens
Nødhjælps
landsindsamling

Søndag d. 9. marts er der landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælps
arbejde.
I år sættes fokus på Etiopien for at
markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en
million mennesker døde. Selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er
der sket fremskridt siden. Det går den
rigtige vej, men den positive udvikling
skal op i fart. Folkekirkens Nødhjælp
arbejder med en langsigtet indsats for
at sikre fattige bønder en større høst
og alternative indtægtskilder - se mere
på http://www.noedhjaelp.dk.

Særlige arrangementer
Søndag d. 2. marts kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste og derpå tøndeslagning i Carl Christians lade. Bagefter er
der kaffe, boller og sodavand i præstegården samt præmier til de flottest udklædte. Alle aldre indbydes af beboerforeningen og menighedsrådet.

Der vil være indsamling ved gudstjenesterne i Boddum og Ydby den
pågældende søndag. Man kan også
bidrage med et beløb på giro 7002300.

Søndag d. 27. april: Konfirmation i
Ydby kirke kl. 9.00 og i Boddum kirke kl. 11.00.
Følgende konfirmeres:
Ydby: Kathrine Bach Christensen,
Magnus Thomsen Nielsen,
Simon Dybdahl Damulog Andersen,
Dennis Thomsen,
Thomas Birkebæk Svendsen.
Boddum: Liv Vernie Mardal,
Silje Bredil Thomsen.

Nordjysk Kirkedag
29. marts i Vesterkær
kirke i Aallborg:
Når troen koster! - om religion og politik i Mellemøsten
Professor Jørgen Bæk Simonsen, tidligere direktør for Det Danske Institut i
Damaskus fortæller om udviklingen i
forholdet mellem kristne og muslimer
i Mellemøsten. Naser Khader belyser
de kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid og især efter Det Arabiske For5

Nyt fra KFUM spejderne
Boddum-Ydby Gruppe

At spejdere trodser vind og vejr er i
høj grad blevet bevist i denne vinter.
Tovspejderne, Knud Frandsen og Ulla
Mortensen, som sidder højt hævet
ved spejderhuset og holder øje med
spejdernes mange aktiviteter, modstod orkanen Bodil og blev i bogstaveligste forstand på deres pind. Det
samme gjorde spejderne en weekend i
december i en julehytte i Hurup, hvor
særdeles dårligt vejr udfordrede selv
de sejeste friluftsfolk, og holdt potentielle kunder væk. Vi fik dog solgt lidt
varm kakao og en del påtænkte fuglene i vinterkulden, og støttede os ved
at købe vores fuglefoderholdere i pil.
Rigere på erfaring, men ikke på penge.
Salget af julekalendere gik derimod
en del lettere og spejderne fik hurtigt
udsolgt. Tak til alle der støttede os.
Og tiden går. Salget af lodsedler i forbindelse med Spejdernes Landslotteri
2014 er i fuld gang. På forhånd, tak for
støtten. Sidst i februar deltager 4 af
gruppens ældste spejdere i Patruljele-

der/Patruljeassistentkursus, 1. kursus
i en lang række af korpsets uddannelsestilbud til unge. Her skal øves
spejderfærdigheder og de skal lære at
planlægge spejdermøder. Torsdag d.
27. februar kl. 19.30 afholder BoddumYdby Gruppe den ordinære generalforsamling i Spejderhuset.
Forberedelserne er i fuld gang til
årets sommerlejr. KFUM spejderne i
Thy Distrikt afholder fælles lejr ved
Egebaksande i nærheden af Sjørring,
fra 5. til 12. juli. Alle aldre skal med.
I øjeblikket arbejdes der på at skaffe
voksne nok til at dække behovet, og
stik mod sædvane efterspørges der
hjælp fra forældre, bedsteforældre eller andre der har tid og lyst til at give
en hånd med, da gruppen mangler ledere. Mens alle praktiske udfordringer løses, glæder vi os til foråret, så vi
igen kan lufte de grønne uniformer
udendørs.
Kig forbi på
www.boddum-ydby-spejd.dk

Det kræver
samarbejde og
koncentration at
minipionere et
10 minutterstårn på
10 min.
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KIRKEBIL

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt:
Oskar Lützhøft Thomsen
Freja Madsen
Nanna Lise Ringgaard Larsen

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.

Død:
Ella Knudsen
Ydby:
Døbt:
Magnus Østervig Kappel
Mathias Vadsholt Torstensen
Emil Mark Lynge

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.

Død:
Ruth Elisabeth Bakkan
Elsebeth Abildgaard
Johanne Brath Olesen
Niels Kristian Storgaard
Ida Christensen

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

Menighedsrådsmøder:

Tirsdag d. 18. marts kl. 19.00
Tirsdag d. 29. april kl. 19.00
Møderne foregår i præstegården og
er offentlige. Efter møderne kan man
læse et sammendrag af drøftelserne
på sognenes hjemmeside.

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

Gudstjenester
Sct. Mortensgård

REDAKTION
Gitte Hansen, Alice Krabbe og sognepræsten (ansv.)

Onsdag d. 5. marts kl. 15.00
Onsdag d. 2. april kl. 15.00
Onsdag d. 7. maj 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).

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 2014
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Modtager:

Gudstjenester
Marts
2. marts Fastelavn
Boddum 14.00
Familiegudstjeneste
9. marts 3. s. i fasten
Boddum 9.00
Ydby 10.30
(Indsamling)

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

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

Maj
4. maj 2.s.e.påske
Boddum 9.00 (kirkekaffe)

23. marts 3. s. i fasten
Boddum 9.00 (kirkekaffe)
Ydby 10.30
30. marts Midfaste
Ydby 9.00 (LR)

11. maj 3.s.e.påske
Boddum 9.00
Ydby 10.30

April
6. april Mariæ bebudelses dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

16. maj Bededag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

13. april Palmesøndag
Ydby 9.00 (kirkekaffe)
Boddum 10.30

18. maj 4.s.e.påske
Ydby 10.30
25. maj 5.s.e.påske
Ydby 9.00 (kirkekaffe)
Boddum 10.30

17. april Skærtorsdag
Boddum 9.00 (LR)
18. april Langfredag
Ydby 10.30

29. maj Kristi himmelfarts dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

20. april Påskedag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

Juni
1. juni 6.s.e.påske
Ydby 9.00 (LR)

21. april 2. påskedag
Ydby 10.30
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