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Det gode budskab
Sig nærmer tiden – og hvor jeg dog glæder
mig til at begynde som præst i Heltborg,
Boddum og Ydby. Og hvor er jeg dog
spændt på det. Midt i glæden dukker indimellem også disse tanker op: Vil jeg nu slå
til? Er jeg mon god nok? Vil jeg kunne formidle det gode budskab på en forståelig og
god måde? Mon Thyboerne vil forstå mig?
Men glæden og forventningen er langt
den største. For mit holdepunkt er at jeg har
et godt – ja, det bedste budskab at komme
med. Det er ikke mit eget budskab. Det
er Guds gode budskab, jeg har fået lov til
at bringe videre. Det budskab som tog sin
begyndelse julenat, da Han sendte sin Søn
til jorden. Gud viser os at vi er hans elskede
børn, at hans sind og tanker er fyldt med
omsorg, kærlighed og nåde for hver enkelt
af os – for dig og mig. Så kan kravene til
mig selv som præst komme i anden række.
Her vil jeg gøre det så godt jeg kan. Men jeg
tror også jeg at det bliver helt nødvendigt, at
vi står side om side. Hver især har vi noget
godt at bidrage med i Heltborg, Boddum Ydby. Ved fælles hjælp tror jeg, at det skal
blive rigtig godt.
En lille norsk historie kan fortælle noget
om det:
Den handler om en mand, som en morgen
går over den ene fjeldtop efter den anden.
Til slut bliver han stående foran en dal, som
åbner sig mellem to fjeldrygge. Pludselig
ser han fjeldblomsterne på en måde som
han aldrig før har set dem. Der blomstrer
fjeldbruden, der fjeldviolen, præstekraven
og blåklokken – og tusind andre blomster.
Han tænker: "Jordens smukkeste og rigeste blomster lever og dør i ørkener, urskove
og ødemarker, hvor aldrig noget menneske
har set dem. De lever deres liv og visner,
uden at nogen overhovedet er klar over at
de eksisterer."
Han spørger blomsterne: "-For hvem er
2

det, I blomstrer og dufter? I kommer aldrig
til at pryde et menneskes hjem – ja, ikke
engang de dødes grave."
Så hører han fjeldblomsterne svare i kor:
-"Vi blomstrer for Gud!"
-"Vi dufter bare for Gud"
Ja, det vigtigste er, at vi blomstrer for
Gud.
For Gud ser faktisk med et anderledes
blik end verden ser. Han vurderer hvert
eneste menneskeliv som en smuk blomst.
Også det menneske, som ikke lykkes med
så meget hverken i egne eller verdens øjne.
I en anden verden – i Guds verden, - den
verden som er lige så virkelig som den nærværende, bliver livet læst på en helt anden
måde. Her står alle skemaer på hovedet. De
sidste er blevet de første, og de største er

krympet og er blevet de mindste. Der måler
man ikke et livs værdi ud fra arbejdsevne,
resultater og fremgang. Der blomstrer selve
livet. Offentlig eller skjult. - Det er mindre
vigtigt.
Gud tænker aldrig fornuftsmæssigt og
rationelt. Han tænker slet ikke på, hvad der
kan betale sig. Han lytter til os mennesker,
han glædes sammen med os, han sørger
sammen med os.
Da Jesus gik på jorden, havde han medlidenhed med de syge, han var sammen med
dem, som alle andre tog afstand fra - og
han gav nyt mod og håb til dem, hvis liv
var blevet tomt og meningsløst. Selv om
budskabet var præget af radikalitet og alvor
– så var det også præget af en forunderlig
lethed. Han forundrede og forvirrede sine
omgivelser, når han valgte det, som ikke
lønnede sig.

Der var sikkert mange, som så på Jesu
livsstil som overfladisk. Der var sikkert
dem, som efter at have vejet og målt Jesus,
rystede på hovedet og gik derfra. Ja, der var
sikkert dem, som til trods for at de hørte –
dog ingenting hørte.
Lad os i dag høre og se, hvem Gud egentlig er, og lad os bede ham hjælpe os til også
at se de af vore medmennesker, som vurderet i kroner og ører ikke lønner sig. For det
er her, vi kan lære noget om Jesu sindelag.
Da vil vi opdage, at det er en gave, som Gud
giver os, om vi kan dele livet med sådanne
mennesker. For det er i nærheden af dem,
at Gud blir mere tydelig. Da viger skyerne
og sigtbarheden blir bedre. Og vi ser hvor
vigtigt det er for hver enkelt af os at takke
for og bruge netop de evner, vi hver især har
fået i gave.
Margit Dahl

MARGIT DAHLS INDSÆTTELSE i de tre sogne
skulle have været den 21. februar.
Det har måtte udsættes på grund af en rygskade.
Indsættelsen vil blive tydeligt bekendtgjort i Thisted
Dagblad og i Thylands Avis.

Red.
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Påske betyder: Hus forbi
Hus forbi
På den sidste dag af israelitternes fangenskab og slavetilværelse i Ægypten på Moses' tid,
kom den sidste af de 10 plager
over ægypterne, fordi Farao,
ægypternes hersker, ikke ville
give israelitterne fri og lade
dem rejse. Den sidste plage
var den frygteligste: den først
fødte af mandkøn i hver familie
skulle dø. Først da det skete,
gav Farao sig og befalede, at
israelitterne kunne rejse.
Moses havde givet israelitterne besked på at være klar.
Det, de skulle have med, skulle være pakket. Men der var
noget, de skulle gøre: opbruddet skulle være
afsked med det gamle, noget helt nyt skulle
begynde, og de skulle reddes fra den 10.
plage, dødsenglens besøg. De skulle spise et
måltid fuldt påklædt til rejse. De skulle bage
brød, men først skulle de rense deres hjem
for alt surdej (gær), for det gamle skulle de
lægge bag sig; noget skulle begynde. Altså
spiste de usyret brød. De skulle slagte et
lam og være så mange familier om det, at
det blev spist op; men lammets blod skulle
de smøre på dørstolperne udenfor. Det var
et signal til dødsenglen, at han skulle gå det
hus forbi. Lammets blod frelste dem.
Givet hen og udgydt for jer
Mange hundrede år senere, da alt dette er
blevet gammel historie, men ikke glemt,
kommer Jesus til Johannes Døber for at
blive døbt af ham. Og Johannes siger om
Jesus: ”Se, det er Guds lam, som bærer
verdens synd”.
Den aften, Jesus blev taget til fange,
dagen før han blev korsfæstet, da samlede
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han disciplene til et måltid, påskemåltidet,
som man holdt hvert år til minde om det
måltid, israelitterne havde spist i Ægypten,
lige før de blev befriet fra slaveri og død.
Påske betyder ’forbigang’, fordi dødsenglen gik forbi husene med lammets blod på
dørstolpen. Ved dette påskemåltid tog Jesus
dette særlige brød, der var bagt uden gær,
fordi alt det gamle skulle være forbi, løftede
det op, mens han sagde takkebønnen, og
så delte han det ud til disciplene og sagde:
”Tag det og spis det. Det er mit legeme, som
gives hen for jer. Gør dette til ihukommelse
af mig.” Ved slutningen af måltidet tog
Jesus vinbægeret og sagde: ”Dette bæger
er den nye pagt ved mit blod, som udgydes
for jer” (Lukasevangeliet 26,10-20). – Efter
måltidet går de ud i Getsemane have, hvor
han blev taget til fange. Dagen efter bliver
han dræbt ved korsfæstelse og bliver begravet inden solnedgang. Men på den tredje
dag står han op af graven.
Det gamle er forbi, noget nyt bliver til
Skærtorsdag er årsdagen for Jesu indstiftel-

se af nadveren. Når vi går til alters den dag
og på hver Herrens dag, så kan vi for Jesu
skyld lægge det gamle bag os og begynde
på noget helt nyt. Kraften til det nye liv
med Gud, giver Jesus os med sit legeme
og blod i det lille usyrede brød og i påskemåltidets vin, som Jesus selv sagde det og
befalede disciplene, at sådan skulle de gøre
fremover, og så skal det blive fuldkomment
i Guds rige.

Konfirmation i Ydby Kirke
3. april kl. 10.30
af
Emil Andersen
Emil Verner Mardal
Mathias Bjerregaard
3 gæve gutter har fulgt konfirmandundervisningen i Boddum præstegård. Det er
Emil og Emil og Simon Stentoft Svenningsen. Simon skal konfirmeres på Mors
den 22. februar, til gengæld er der en
konfirmand fra Hurup, der gerne vil konfirmeres i Ydby, nemlig Mathias Bjerregaard.
Konfirmationen her i pastoratet har
tradition for at ligge på 1. søndag efter
påske. Helt fra oldkirkens dage har denne

Det har været almindeligt, at præsten blev
tilkaldt, når et menneske lå for døden, for
at den syge kunne blive taget til alters. Det
burde fortsat være almindeligt, for da er det
Jesus selv, der giver os lov til at slippe det
gamle og på hans tilsagn tage imod det, der
rækker til evigt liv.
Glædelig påske!
Erik H. Bennetzen

søndag som tema handlet om ordination og præsteembede ud fra evangeliet
til denne søndag fra Johannesevangeliet
kap. 20. Sådan er det også i den prædiken, den danske reformator Hans Tausen
skrev til denne søndag i sin prædikensamling fra 1539, som dannede forbillede for
luthersk prædiken i Danmark.
Afledt af dette tema man sige, at konfirmationen er en ordination, en indvielse
og bemyndigelse til at tage selvstændigt
ansvar for sit kristenliv og gøre det under
Guds løfte og velsignelse, som konfirmationen giver. Derfor ligger konfirmationsgudstjenesten godt på netop denne
søndag.
Der vil være god plads i kirken, så
velkommen til også til mange andre sammen med de 3 konfirmanders familie og
gæster!

Forsidebilledet:
Altertavlen i Boddum kirke er opdelt i et midterfelt og to fløje ved hjælp af søjler.
Forsidebilledet viser de tre. Men læg mærke til, hvad søjlerne rejser sig op fra: er det
ildflammer eller stiliserede blomster? Hvis det er påskeliljer, er det symbol på opstandelsen: Jesu Kristi opstandelse påskemorgen.
EHB
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Jeg kender dit ansigt

Vi kan ikke se Gud
men vi kender hans ansigt
i Kristus på korset.
Gud er
hvor der
er smerte.
I lidelsen og den dybeste
afmagt finder du
Gud.

Vi kan ikke se Gud
men hans ansigt lyser på os
hver gang nogen viser
os barmhjertighed.

Min Gud, min Gud
hvorfor har du forladt
mig?
råbte Jesus fra korset.
Han tog al
forladthed på sig
for at intet menneske
skulle være helt
forladt.

En dag indhentes
vi alle af død og kulde
vore træk stivner
blikket brister
alt skal vi miste
alt forsvinder
men i mørket
i det mørke vi frygter mest
tror vi Gud er.

Jeg kender dit ansigt
på korset
du lidende Menneskesøn!

Du rører mit livløse ansigt
og tegner dit eget portræt.

Når en hjemløs på gaden
rækker hånden ud mod os
er det Guds ansigt
vi møder.
Når vi selv rammes
af fortvivlelse og gråd
og et medmenneske
sidder hos os i mørket
med nærvær og varme
er det Guds ansigt
vi ser.
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Al kærlighed
som ikke søger
sig selv
er glimt af ham.

En morgen bliver det påske
for levende og døde
vi skal se Gud
ansigt til ansigt
i al hans herlighed.
Mørket er forbi
døden er ikke mere
vi skal møde dig
lyslevende Menneskesøn.
Inge Hertz Aarestrup

Sidst i maj er en del præster fra Thy og Mors i Tyskland på studietur til vigtige steder i
reformatoren Martin Luthers liv. Det er vigtigt i en luthersk kirke, at en præst ved, hvad
det lutherske er. Studieturen har den særlige anledning, at det næste år er 500-året for
den lutherske reformations begyndelse i 1517.
Imens præsterne er af sted, kan Kirkebladets læsere fordybe sig i et kort, men vigtigt
citat af Martin Luther fra året 1540. Her taler han om, hvad Jesus Kristus har gjort til
frelse for dig og mig. Efter dette citat har man simpelthen givet det navn og kaldt det:

”Det salige bytte”

Luther skriver:
”Er det ikke et fint og herligt bytte:
Kristus, der i alle ting er uskyldig og hellig, tager ikke alene fremmed - dvs. min - synd
og skyld på sig, men oven i dette iklæder han mig, der kun er synd, og smykker mig
med sin uskyld og renhed. Han dør den foragtelige død på korset for min synds skyld,
hvormed jeg selv har fortjent den evige død og fordømmelse, og skænker mig sin
retfærdighed, for at jeg skal leve evigt sammen med ham i herlig og uudsigelig glæde.
Ved dette salige bytte - som kun hjertet kan gribe i tro -, hvor den kære frelser bytter
med os, og ikke ellers ved noget andet, bliver vi befriet af synden og døden og får som
vor egen hans retfærdighed og liv.”

Martin Luther
(f. 1483, d. 1546)
kritiserede i 1517 kirken, fordi den i sin iver
efter at samle penge ind, lovede folk, at de
ved rundhåndede gaver kunne købe aflad
(tilgivelse) for deres synder. Det blev indledningen til en gennemgribende re-formation (gen-dannelse) af kirken efter apostlenes lære. En del af de små stater i Tyskland
sluttede sig til reformationen. I Danmark
begyndte det midt i 1520-erne, men blev
officielt gennemført af Christian III i 1536.
Derfor er vor folkekirke en ”evangeliskluthersk kirke”. Mange væsentlige skrifter
af Luther er oversat til dansk.
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set og sket
Advent i Heltborg Kirke og sogn
Så blev det igen december og derfor også
tid til at samles i Heltborg Kirke for med
Hørdum og Skyum Kirkers ungdoms- og
voksenkor at byde advent velkommen. Jeg
var spændt og forventningsfuld, for et af
kormedlemmerne havde sagt til mig, at jeg
godt kunne glæde mig, for det var nogle helt
fantastiske sange og salmer, der var sammensat til årets program. Og adventsgudstjenesten blev igen en helt fantastisk oplevelse, og mine forventninger blev til fulde
indfriet. Glæden ved at sidde med i kirken
og synge med på de velkendte salmer, som
med omhu er valgt til fællessalmer, var
helt ubeskrivelig. Der faldt en usigelig ro
på mig, og jeg fik den der vidunderlige
fornemmelse af, at det netop var i Heltborg
Kirke, jeg skulle være på det tidspunkt.
Programmet i kirken sluttede sædvanen tro
med at koret sang Dejlig er jorden, og at vi
som menighed blev bedt om at rejse os og
synge med, når vi kom til sidste vers, og
pludselig var vi alle ét stort kor.

Som traditionen byder, sluttede aftenen
med, at vi sad omkring fælles kaffebord i
forsamlingshuset. Der blev snakket omkring
bordene, og der blev sunget flere af vore
dejlige advents- og julesalmer.
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ARP

Børn i Ydbykirkerne
Kort før jul var både Boddum og Ydby
kirker fyldt med glade og forventningsfulde
børn, for nu var det lige straks jul.

I Ydby tog sognepræst Claus Nybo,
Vestervig, imod børnene fra Boddum-Ydby
Friskole og Børnehave sammen med staben af voksne til en festlig juleafslutning
(egl. julebegyndelse, men skoleafslutning
før juleferien).
I Boddum tog sognepræst Lillian Risum
imod de godt indpakke størrelser fra børnehaven i Boddumhus til julefortælling og et
nærmere kig på juletræet.

KFUM

spejderne

Boddum-Ydby

Hvad har de nu gang i - dem fra spejderiet!
For at tage tråden op fra sidste gang, var vores gruppe direkte medskyldig i, at Hurup blev
invaderet af små grønne væsner – 203 stk – med deres ledere. Grøn Fejde var årsagen og
årets tema var tegnefilm/tegneserie-figurer. Der blev lavet snemænd hos de yndige damer
fra Frost, lagt puslespil hos smølferne, kravlet gennem laser-reb-labyrinther i Over Hækken,
lavet pandekager hos Rasmus Klump og hans venner og de måtte også hjælpe Obelix med
at flytte en bautasten.
Tropsspejderne var i år helt alene på efterårsløb – dvs uden en stor spejder ”på slæb” og de
klarede strabadserne med telt, mad og spejderløb super flot.
Ellers står den jo kreativ træning i spejderaktiviteter ind imellem de officielle prøvelser.
Mad er stadig et fremherskende element i møderne.
Ulvene har flyttet deres lokale ind i værkstedet, hvor der males reol og fabrikeres sæbekassebil, så vi er sikre på at de kan svinge diverse værktøjer, inden de får deres værkstedsmærke.
Det har været en række hyggelige aftener, hvor vi har rodet i værkstedet og fået nogle gode
snakke.
D. 23/2 kl. 18.30 lukker vi dørene op for generalforsamlingen. Sidste år lancerede vi en ny
måde at gøre tingene på – en kombination af ”forældremøde” og generalforsamling. Børnene
aflægger beretning ud fra fotos fra møderne/lejrene og ledere/grupperåd supplerer med hvad
der er foregået i voksensfæren. Vi synes det gik godt sidste gang, så vi gentager succesen i
år og glæder os til en rigtig hyggelig aften.
Lene Hougs

Se spejdernes fine fotogalleri med kort fortælling til
på vore sognes hjemmeside:
http://www.boddum-ydby-spejd.dk/fotogalleri.htm.
De viste billeder er hentet derfra.
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PROGRAM
Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

Marts.
1. – 4.: Vi slutter op om missionsugen i
Hurup.
Se dagspressen.
8. og 9.: Sømandsmissionær Leif Rasmussen, Strandby taler henholdsvis hos Jens
Højbjerg, Hørdumvej 16 og i Agger Missionshus kl. 19.30, og vi henviser til en af
disse aftener.
15.: Repræsentantskabsmøde i HarringStagstrup Kirkecenter kl. 19.30. Program.
17.: Bibeltime hos Niels Peter Riis, Heltborg.
30. – 31.: Bibelkursus kl. 19.30 i henholdsvis Hurup og Jegindø Mish. Taler er fhv.
forstander Georg Kjeldsen, Århus.
Obs. To forskellige bibelforedrag.
April
6.: Soldatervennernes forårsstævne med
generalforsamling i Bedsted Mish. kl.
19.30.
Taler er rådhusbetjent Knud Nielsen,
Karup.
11. - 12.: Kredssamfundsstævne i Agger
Mish. Fritidsforkynder Ingrid Markussen,
Christiansfeld medvirker. Program.
14.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
28.: Møde i missionshuset v/fritidsforkynder Simon Overgård, Lemvig.
Maj
4.: Kredsmøde i Hurup Mish. kl. 19.30.
Taler er missionær Søren Juul Skovenborg, Hobro.
12.: Møde i missionshuset v/sognepræst
Lillian Risum, Visby – sammen med IM
samfund fra Jegindø.
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18.: ”Tabor-Mødet 2016” i Harring Mish.
kl. 19.30. Biskop Henning Toft Bro,
Ålborg og fhv. provst Jens F. Munksgård
medvirker.
26.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Heltborg.

KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
Onsdag den 16.: Møde hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.
April
Onsdag den 13.: møde hos Maja Pedersen, Nr. Alle 20, Hurup
Maj
Onsdag den 18.: Møde hos Annelise
Haaber, Gudnæsvej 22, Gudnæs.

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt:
Magnus Dahlgaard Jensen
Laura Lützhoft Thomsen
Magnus Bang Eriksen
Heltborg:
Døbt:
Lærke Eliassen Nielsen
Jens Christian Frost
Død:
Karl Ejner Hovmark

Menighedsrådenes
møder
Heltborg menighedsråd:
2. februar
5. april: fælles menighedsrådsmøde
11. maj
Boddum-Ydby menighedsråd:
5. april: fælles menighedsrådsmøde

Aktiv
livshjælp
Det er i kirken (fællesskabet om
Kristus, Kristi legeme), at vi kan tale
om det liv, der rækker ud over dødens
grænser. Det er i kirken, at livet selv
bliver rakt os. Det er i kirken, at vi
rækker dette liv til hinanden.
Som kirke og som kristne er vi kaldet
til at minde hinanden og andre om, at
det er i kirken, vi hører om ham, der er
livet selv. Det er her, vi henter kraft og
frimodighed til at være kirke for andre
og række evangeliet om Kristus videre
til andre – i både ord og handlinger.
Det er her, vi henter styrke til at række
andre aktiv livshjælp.
Dr. theol. Ulrik B. Nissen
i kirkebladet fra Christianskirken i
Århus for marts-juni 2015

Sognepræsten
Margit Dahl (udnævnt sognepræst)
Erik H. Bennetzen (konstitueret sognepræst
indtil Margit Dahl tiltræder)
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 5228
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. april 2016
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/
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Modtager:

Gudstjenester
Marts
6. marts Midfaste
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

24. april 4. s. e. påske
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

13. marts Mariae bebudelse
Heltborg 9.00 LR

MAJ
1. maj 5. s. e. påske
Boddum 9.00
Ydby 10.30

20. marts Palmesøndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
Torsdag 24. marts Skærtorsdag
Boddum 10.30
Heltborg 19.30
Fredag 25. marts Langfredag
Ydby 9.00
Heltborg 10.30
27. marts Påskedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
Mandag 28. marts 2. påskedag
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

APRIL
3. april 1. s. e. påske. Konfirmation
Ydby 10.30
10. april 2. s. e. påske
Boddum 10.30
17. april 3. s. e. påske
Heltborg 10.30 LR
Fredag 22. april Bededag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
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Torsdag 5. maj Kristi himmelfarts dag
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
8. maj 6. s. e. påske
Ydby 10.30
15. maj Pinsedag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
Mandag 16. maj 2. pinsedag
Provstigudstjeneste på Ashøje kl. 10.30
22. maj Trinitatis søndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
29. maj 1. s. e. trinitatis
Ydby 9.00 CN
LR = Lillian Risum
CN = Claus Nybo

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

