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- en lovsang 
for Kristi opstandelse
Den første linje, som vi vurderer en 
salme efter, siger: Sikke en ufestlig 
festsalme. Men kigger vi nærmere, er 
det helt anderledes. Ikke sjov og bal-
lade, men dyb, stærk, taknemmelig 
glæde, som bærer, også når det gør 
rigtigt ondt i os. For det gør det stær-
ke budskab om Jesu opstandelse. Det 
bærer, fordi det viser, at Jesu lidelse og 
død ikke bare var en stor, men tragisk 

situation, hvor et menneske ofrede sig 
heltemodigt i idealistisk kærlighed til 
undertrykte og lidende. 
Jesu opstandelse fra de døde viser, at 
Gud i ham har handlet til frelse for os, 
som havde taget vort liv, vor skæbne 
og vor frelse i egen hånd i stedet for 
at tage imod det af Guds hånd. Det er 
vor egentlige synd. Jesus Kristus har 
frelst os fra Guds vrede og dom. Det 
blev tydeligt ved hans opstandelse. 
Gud har grebet ind!
Læg mærke til ordet ’thi’ i salmen. Det 
betyder ’derfor!’. Det er det jublende 
Ja, tak! til alt det, Gud her har givet os 
at leve og dø på frem mod vor egen 
opstandelse.
I en bog om Luthers salmer skrev prof. 
E. Thestrup Pedersen, at denne salme: 
”Formentlig den dybeste forkyndelse 
af påskebudskabet i salmedigtningens 
historie”.

I dødens bånd vor frelser lå, 
for verdens synd hengivet, 
men herlig kunne han opstå
og skænked mild os livet; 
thi er hans folk nu sjæleglad
og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!

Det var fuldstort et kæmpeværk
den død at overvinde; 
for syndens skyld ej før så stærk
var mand på jord at finde; 
thi trådte død os under fod, 
men Jesus knuste al dens mod, 
forstyrret har han dens rige.
Halleluja!

Thi...!

Jeg er opstandelsen og livet (Johanne-
sevangeliet 11,25). Fra sct. Antoniuskir-
ken i Bregenz, Østrig.
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Som en af os vor synd han bar, 
men han var selv uskyldig; 
dermed han døden fældet har, 
gjort al dens krav ugyldig; 
for os, som Jesus har til drot, 
den er sin egen skygge blot, 
sin brod haver døden mistet.
Halleluja!

Det var en tvekamp underfuld, 
da liv og død de brødes, 
og kredsen skreves under muld, 
hvor riget var de dødes; 
men livet fik dog overhånd, 
så, fængslet i sit eget bånd, 
til spot er nu døden blevet.
Halleluja!

Thi holder vi for livet fest, 
som død1 har overvundet, 
og priser kæmpen allerbedst, 
som har den stærke bundet; 
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol, 
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!

Martin Luther 1524. N.F.S. Grundtvig 
1837.

Salmebogen, nr. 220.

1 Livets fest (= påsken med Jesu Kristi opstan-
delse) har overvundet døden.

Konfirmanderne 2015
Tobias Berg-Sørensen - Kristine Bust Hestbech
Rune Hougs Jensen - Mogens Moldrup Kappel

Anders Korsgaard - Jonas Buur Rimmer Madsen
Klara Kildemoes Kragh Møller - Mikkel Krabbe Nielsen

Søndag den 12. april kl. 10.00: Konfirmation i Ydby kirke

Konfirmation er en vigtig handling, personligt og kirkeligt på én gang. 
Barnedåben ligger som baggrund for konfirmationen. Med undervisning og 
kirkegang får den unge viden og fornemmelse af, hvad kristen tro er, og hvad 
Jesus Kristus betyder i vort liv.
Konfirmandens JA er ikke en eksamen af konfirmandens tro; det er heller ikke 
trosbekendelsen, der er til eksamen. Men det er et JA til den virkelighed, som 
den kristne tro omslutter os med. JA’et er et ja til dette fællesskab, som Gud 
har givet os i Jesus Kristus. 
»Kon-« betyder »sammen, i fællesskab i gudstjenesten«; »-firmation« er, at vi 
rækker efter, tror på, tager imod det, som Gud har slået fast for lang tid siden, 
nemlig at vi for Jesu skyld må være Guds børn, tage hans ord til os og hos 
ham få fast grund under vore fødder både i lykke og ulykke, i liv og i død. Det 
løfte giver Gud i velsignelsen til den enkelte. 

/EHB
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nyt orgel 
i Boddum kirke
Menighedsrådet i Boddum og Ydby 
har i en del år sammen med organist 
og præst arbejdet en del med nyt orgel 
til Boddum kirke. 
Vi har set på flere orgler rundt om-
kring i Thy. Der har også været brugte 
orgler inde i billedet. Problemet var 
som regel, at byggestørrelsen virkede 
noget voldsomt i den forholdsvis lille 
landsbykirke, eller også var det et in-
strument der stort set ikke havde flere 
muligheder end det vi har i forvejen. 
Vi tog det store skridt videre for og 
høre toner fra et digital kirkeorgel. 
Derfra var vi hurtig enige om, at her 
havde vi med et instrument og gøre, 
som havde rigtig mange muligheder, 
fyldte ikke ret meget og sidst men ikke 
mindst til en pris der er cirka en tien-

dedel af det traditionelle pibeorgel. 
Det lyder måske underligt for nogen, 
men vi lever jo i en tid, hvor snart 
ingenting virker uden elektronik. Be-
slutningen blev taget med et helt enigt 
menighedsråd. 
Det elektroniske kirkeorgel bliver 
købt, og kommer på plads lige inden 
kirkeårets begyndelse, den 1. søndag 
i advent. Vi er nu kommet godt i gang 
med det nye orgel, som også er spæn-
dende for vores organist, der er jo 
mange muligheder med 25 stemmer. 
For at markere det, vil der søndag den 
29. marts klokken 14 blive afholdt ind-
vielse af det nye orgel i Boddum kirke. 
Efterfølgende er der samvær med kaffe 
og kage i præstegårdens konfirmand-
stue, hvor der også vil være mulighed 
for at købe piber fra det gamle brugte 
orgel.

Boddum Ydby menighedsråd, 
Evald Eliassen

               

Som organist har jeg nok altid vidst, 
at salmesangen og musikken har stor 
betydning for gudstjenesten. Da jeg 
blev præst, blev det endnu tydeligere 
for mig, hvor stor en betydning orglet 
og organisten har i gudstjenesten.
Det vigtigste er at lede salmesangen. 
Da er det vigtigt at orglet er så stor, 
at det er muligt at variere styrken og 
klangen efter indholdet i salmen og 
de enkelte vers. Og også variere ef-
ter, hvor mange mennesker, der er til 
gudstjenesten.
Mennesker har undertiden den opfat-

telse, at man kan overvære en gudstje-
neste. Det kan man måske også, men 
meningen er, at man skal deltage og 
være aktiv med. Man har udtrykket: 
at høre sammen. Det kommer jo af at 
lytte til noget sammen, og i gudstjene-
sten lytter vi sammen til de bibelske 
tekster og prædikenen. Det er en bi-
belske tekster og prædikenen. Det er 
en aktiv handling, og det er særlig ty-
delig ved salmerne. De bedste salmer 
udtrykker på en enkel og klar måde 
det kristne evangelium. 
De store festdage i kirken, som jul, på-

orgelmusik og salmesang
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ske og pinse, og når vi har dåbsguds-
tjeneste, er salmerne med til at kaste 
glans over gudstjenesten.
Ved begravelser og i vanskelige tider 
i et menneskes liv, kan en salme være 
med til at klare tankerne og styrke 
håbet, for vore salmedigtere har selv 
kendt til livets storme. Det gjorde 
Grundtvig også. Da han var omkring 
60 år, havde han en dyb depression. 
Da han var ved at komme ud af den, 
skrev han salmen: Sov sødt barnlille. I 
den står der bl.a.: 
      Gudsfingrene grande 
      slog kors for din pande. 
      Guds enbårnes røst 
      slog kors for dit bryst, 
      thi skal ingen djævel dig skade.
Og senere: 
      Og klarøjet brat, 
      du siger godnat 
      til tvivlen og frygten og sorgen.

På den måde har salmerne betydning 
for et helt menneskeliv, og derfor er 
det af stor betydning at synge dem 
jævnligt, så vi er fortrolige med dem.

Holger Laursen

ny sognestruKtur 
fra 1. maj
Biskop Henning Toft Bro har meddelt, 
at den pastorale dækning af kirkesog-
nene i Sydthy ændres fra 1. maj 2015. 
I henhold til et cirkulære nr. 9894 af 
23/10/2006 fra Kirkeministeriet skal 
Aalborg Stift afgive i alt 8 præstestil-
linger til andre stifter. Derfor besættes 
sognepræsteembedet i Hørdum Sky-
um ikke med en ny præst. 
I stedet er der nu sket en fordeling af 
sognene i Sydthy Provsti mellem de 
ansatte præster. 
Det betyder, at nogle sogne får en an-
den sognepræst. Således bliver Helt-
borg sogn tillagt sognepræsteembedet 
i Boddum og Ydby. 
Der oprettes et pastorat bestående 
af sognene Visby, Villerslev, Hassing 
samt Hørdum og Skyum. Sognepræst 
i disse sogne bliver sognepræst Lillian 
Risum, der indsættes hertil ved guds-
tjenesterne søndag den 17. maj 2015 
i Skyum kirke kl. 9,00 og i Hørdum 
kl. 10.30. Sognepræsten i Stagstrup 
og sognepræsten i Bedsted skal i vid 
udstrækning hjælpe med både guds-
tjenester og kirkelige handlinger i det 
nye store pastorat. 
I præsteboligen på Thorsvej indret-
tes træffekontor for sognepræsten, 
således at menigheden i Hørdum og 
Skyum fortsat kan træffe præsten der 
efter aftale. Der ansættes tillige en se-
kretær nogle timer ugentligt. Den se-
kretær får også kontor i præsteboligen 
på Thorsvej.   
Ud over de her nævnte ændringer re-
guleres præsternes ferieafløsningsord-
ninger på nogle områder.  

orgelindvielse i 
Boddum kirke

Søndag d. 29. marts kl. 14.00
indvies det nye orgel under med-

virken af organist Preben Nørgaard 
Christensen, Thisted.

Efter gudstjenesten inviteres til 
samvær i konfirmandstuen, hvor 

der fås kaffe og kage.  
Velkommen!
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nyt fra Kfum spejderne
KNÆKLYS OG BADEBOLDE 

Spejderløfterne kan virke noget høj-
travende og meget idealistiske set i 
forhold til den hverdag vi lever i. Men 
er det nu også helt rigtigt??
Se, det blev der i november pillet ved 
i vores gruppe, da spejderne skulle 
gøre en del af spejderløftet virkeligt 
– ”(…) og hver dag gøre noget for at 
glæde andre.” Det blev til en geval-
dig ”glæd-andre-fest”, med familie 
og venner. Spejderne sled med under-
holdning, indretning af festlokale og 
småkagebagning (ikke på bål!). Det 
blev en fantastisk aften med ca. 60 gæ-
ster + spejdere, der var glade i hinan-
dens selskab. 
Mørkemærket!!! Uhhh – spejderne har 
arbejdet på at afmystificere mørket 
gennem GPS-løb, boldspil med gen-
nemsigtige badebolde med knæklys 
i, mørke-kimsleg, morse med lom-
melygte og refleksløb mm. Den store 
mørkemærkefinale foregår lige efter 
vinterferien i anlægget i Hurup, hvor 
der skal være (gyser)løb. 
Mad er en basal ingrediens hos os - og 
det fornægter sig ikke, når basisfær-
digheder omkring båltænding skal 
øves – det blev forleden til æbleskiver 
på den ”gamle” måde – ingen fryse-
diskprodukter her ….
Vi er stolte af arbejdet i vores gruppe. 
Børn og voksne har det sjovt og griner 
meget - og vi har et godt og givende 
fællesskab i ledergruppen/grupperå-
det. Man føler, at man gør en forskel 
om så indsatsen er stor eller lille. Det 
er en fornøjelse at se børnene udvikle 
sig lidt efter lidt – at være med til at 
dele deres indsats og deres sejre – både 

dem over sig selv og dem over ”de 
andre”. Vi vil utroligt gerne dele de 
fantastiske oplevelser, der bliver os til 
del gennem spejderarbejdet. Det kan 
jo være at netop du – eller en du ken-
der - sidder inde med nogle praktiske 
og/eller teoretiske evner/idéer, som 
kunne blive en del af vores spejderes – 
og din/andres personlige – udvikling 
og da kreativiteten er i top-form hos 
os er intet umuligt før det modsatte er 
bevist!! 

Æbleskiver over bål.
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SOGNEPRÆSTEN
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum.
Tlf. 97 95 90 09. Mandag fri. Email: mjep@km.dk

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. april 2015

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt: 
Jens Julius Buhl Kramer

Død: 
Elly Knakkergaard Mardal

Ydby:
Døbt:
Andrea Færch Høj

Død: 
Hanne-Lise Risager
Evald Gunnar Morsing

KirKeBiL
Der kan bestilles kørsel til gudstje-
nester i Boddum og Ydby kirker hos 
Poul Svendsen, tlf. 97 95 61 75, 
senest aftenen før. Pris: kr. 10,- t/r.

indsamlinger
Juleaften 2014 til Børnesagens Fælles-
råd: Boddum: 649,- kr., Ydby: 195,- kr. 
+ 10 €

15. marts til Folkekirkens Nødhjælp 
til hjælp for kvinder i verdens fattigste 
lande. 

menighedsrådsmøde
3. marts kl. 19.30
12. juni (syn)

Fortsat fra side 5
Sydthy Provsti inddeles i tre områder 
med hver tre samarbejdende pastora-
ter, således at samarbejdet om det kir-
kelige liv bydes de bedste vilkår.

Provst Jens F. Munksgaard



Marts
1. marts 2.s. i fasten
Boddum 9.00
8. marts 3.s. i fasten
Ydby 10.30 (LR)
15. marts Midfaste
Boddum 9.00 Kirkekaffe
Ydby 10.30
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
22. marts Mariæ bebudelses dag
Ydby 9.00 (LR)
Boddum Ingen
29. marts Palmesøndag
Boddum 14.00 orgelindvielse

april
2. april Skærtorsdag
Ydby 10.30
3. april Langfredag
Boddum 10.30
5. april Påskedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
6. april 2. påskedag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
12. april 1.s.e. påske
(9.00 For Lillian)
Ydby 11.00 Konfirmation
19. april 2.s.e. påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30
26. april 3.s.e. påske
Boddum, 9.00
Ydby 10.30

Maj
1. maj Bededag
Ydby 9.00
Heltborg 10.30
3. maj 4.s.e. påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30
10. maj 5.s.e. påske
Heltborg 9.00 (LR)
14. maj Kristi himmelfarts dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
17. maj 6.s.e. påske
Heltborg 10.30
Ydby 9.00
24. maj Pinsedag
Boddum 10.30
Heltborg 9.00
25. maj 2. pinsedag
Ashøje 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste
31. maj Trinitatis søndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

jUNi
7. juni 1.s.e. trinitatis
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

gudstjenester
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Modtager:

gudstjenester


