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"Her står jeg, og kan ikke andet"
Jeg husker stadig med flovhed, hvordan jeg 
i min barndoms skolegård svigtede min 
bedste ven, da vi blev overfaldet af skolens 
”bøller”. På mine hurtige ben stak jeg af, 
mens han liggende endte i pløret med blod-
tud og plageåndernes hån: ”Endelig, fik vi 
dig ned med nakken”. 

Min følelse af usselhed blev dog lindret 
en smule, da jeg på behørig afstand hørte 
min ven trodsigt sige: ”Ja, jeg ligger ned, 
men inden i står jeg”.

Fantastisk finder jeg det. Min ven aner-
kendte virkeligheden, så de begrænsede 
muligheder, men opgav gjorde han ikke.

Denne holdning møder vi også hos Martin 
Luther, hvis reformation af kirken i år har 
500 års jubilæum. ”Her står jeg og kan ikke 
andet”. Med den sætning afviste Luther, at 
bøje sig for den katolske kirkes krav om, at 
han skulle tilbagekalde sine teser, hvormed 
han markerede sin dybe uenighed med kir-
kens praksis, i særlig grad den økonomisk 
indbringende afladshandel. Gør med mig, 
hvad I vil. Læg mig i kæder, sæt mig bag 
lås og slå, brænd mine bøger. Gør med mig, 
hvad I vil, I mægtige: Jeg ligger ned, men 
inden i står jeg.

Jeg vil ikke kritisere katolikker, ej heller 
helliggøre Martin Luther. Han var et men-
neske, altså behæftet med fejl. Mange af 
hans udsagn, f.eks. om jøderne, var hårde 
og nådesløse. Læst i dag, beskæmmende.

Men hans oprør banede vejen for den 
såkaldte evangelisk-lutherske eller prote-
stantiske kirke, hvortil vor Folkekirke hører.

Luthers reformation begyndte med, at han 
som munk kæmpede med spørgsmålet: Kan 
jeg tro, at Gud vil vise mig nåde i dommen? 

Han havde lært, at dersom man gjorde sin 
del af gode gerninger, vil Gud være nådig, 
give frelse og evigt liv. Men han tvivlede på 
om hans tro og fromhedspraksis holdt mål 
for Gud.

Han fandt først fred, da han opdagede at 
Guds retfærdighed, som han stræbte efter at 
opnå, ikke var et krav han skulle leve op til, 
men en gave, som Gud giver gennem troen 
og dåben.  Udelukkende på grundlag af Jesu 
liv, død og opstandelse.

Jeg vil påstå, at Luthers genopdagelse 
af evangeliet om Guds nåde, er et godt 
budskab, også for mennesker i vor tid, som 
i udgangspunkt ikke tror hverken på Gud 
eller nåden.

Mange, ikke mindst unge, oplever at blive 
mødt med både egne og andres forventnin-
ger om at lykkes med skole, karriere, udse-
ende og social status. Her bliver enhver sin 
egen lykkes smed. Der findes bare mig og 
hvad jeg kan udrette. 

Dette er gerningsretfærdighed i ateistisk 
form: Du er det, du magter. Og magter du 
ikke så meget, så er du ikke så meget.

Mod en sådan tankegang er det befriende 
at tro, at der findes evighed, og at der findes 
værdi. Og at høre Jesu stemme sige: Du er 
endnu ikke aske, men stærkstrøm og livsbe-
redskab. Du har ret til et kvantum fejl uden 
at foragte dig selv. Øv den oprette gang. For 
uanset hvor meget man prøver at leve per-
fekt, blive den bedste i det meste, så er det 
hele ganske latterligt.

Det spiller jo ingen rolle, hvor mange 
maratoner du har løbet, hvor mange præ-
steartikler du har skrevet eller hvor mange 
surdeje du har sat i gang. Det gør det vir-
kelig ikke.

Mange trosretninger tilbyder opskrifter på 
livet. Men som Luther fandt ud af i opgøret 
med den katolske kirke, der er ingenting, 
som lægger sig så godt til rette for selvtil-
fredshed og lovdyrkelse som håndterbare 
regler.

Det, som derimod er vanskeligt, er uhånd-
terbare bud. Bud om at sælge alt det man 
ejer. Om at elske sin næste som sig selv og 
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prøve at finde ud af, hvad det betyder til 
enhver tid. Prøve at handle derefter. Det vil 
vi aldrig mestre.

Men det er ikke desto mindre det, vi alle 
skal forsøge. 

Derfor var Luther en folkeoplyser. Biblen 
skulle gøres tilgængelig for alle på deres 
eget sprog. Hans ambition var, at men-
nesket skulle bygge sit liv på frie, indivi-
duelle afgørelser. Hver og én skulle selv 
tolke Guds ord. Du kan ikke påberåbe dig 
lydighed over for religiøse og samfunds-
mæssige eksperter, men står selv med det 
etiske ansvar.

Det åbnede for læsekunst og skolegang, 
gav impulser i retning af oplysning, ligevær-
dighed og medbestemmelse. Men åbnede 
også for uro.

"Gud, du har skabt mit hjerte, og mit 
hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i 
dig," skrev Augustin. Uroen kender vi alle. 
Uroen er ærgelsen og fortvivlelsen over, at 
ting ikke er, som de burde.

Men uroen forsvinder ikke, før vi en dag 
står ansigt til ansigt med vor skaber.  Uroen 
hører livet til.

Indtil da kan vi gøre som min ven og Mar-

tin Luther. Efter bedste evne at stå oprejst 
i livet. Jesus Kristus er mønstereksemplet. 
Han rejste mennesker op. Til sidst stod han 
op fra de døde, for at du og jeg kan være fuld 
af håb om ikke at være en fejlinvestering i 
livet. Da jeg ved en ulykke så en hjælper, 
der gav den kvæstede mund til mund ånde-
dræt, blev Jesu opstandelse i vore hjerter og 
hænder troværdig for mig. Al tålmodighed 
på plejehjemmet, dygtighed i arbejdet, iver 
i politisk arbejde, træer der plantes, blod der 
gives - de afspejler dog, hvor anonyme og 
svage de end kan være  - smukt min vens 
og Martin Luthers holdning: Her står jeg og 
kan ikke andet.

Glædelig påske. Må dit liv ligne en smuk 
forårsdag.

Knud Bunde Nielsen

En Lutherrose, Martin 
Luthers personlige segl, på 
alterforhænget I Slotskirken 
i Wittenberg i Tyskland, 
broderet af Dronning Mar
grethe i 2016.
Slotskirken regnes som 
udgangspunkt for reformati
onen. Martin Luther slog 31. 
oktober 1517 sine kirkekri
tiske 95 teser op på døren.
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I den anledning vil menighedsrådet gerne 
indbyde alle til at fejre dagen med en lille
receptIon den 2. aprIl kl. 12.00

 i konfirmandstuen i Boddum efter 
gudstjenesten i Boddum kirke kl. 10.30.

Menighedsrådet Boddum - Ydby     

25 års jubilæum

1. april 1992 blev Carl Christian ansat som kirkegårdsgraver i Boddum. Carl Christian var 
på det tidspunkt 49 år. Så forventningen var, at nu havde vi nok en stabil mand de næste 
10-15 år. Dette ønske blev godt og grundigt opfyldt. Vi fandt hurtig ud af, at Carl Christian 
var hurtig til at komme ind i sagerne. Både det administrative og ikke mindst på kirkegården. 
Den bliver passet og plejet, som om det var hans egen.
Vi ønsker Carl Christian tillykke med de 25 års jubilæum d. 1. april og takker for det gode 
samarbejde igennem tiden.
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Fællesarrangementer
i boddum - YdbY - Heltborg

Fælles Fastelavnsgudstjeneste for 
Boddum, Ydby og Heltborg

Søndag d. 26. februar kl. 14.00 i Boddum 
Kirke er der fastelavnsgudstjeneste med 
efterfølgende tøndeslagning i Carl Christi-
ans lade, Præstevej 4. Derefter er der kaffe 
og fastelavnsboller i konfirmandstuen og 
der er præmier til de flotteste udklædte.

Sangaften
Torsdag d. 16. marts kl. 19.30 er der sang-
aften i konfirmandstuen i Boddum med 
skoleleder Morten Nebel.

Info-aften for konfirmander og 
konfirmandforældre

Mandag den 3. april kl. 19.30 i konfir-
mandstuen i Boddum Præstegård
Samvær omkring konfirmandundervisnin-
gen og konfirmationen.
Praktiske informationer, fotografering, tele-
gramkasser, mødetider, salmer og sange osv.
Der serveres en lille forfriskning.

konfirmation 2017
Søndag d. 23. april 2017 kl. 9.30 konfirme
res følgende i Ydby Kirke:
Asker Hougs Jensen, Ettrupvej 32, Vester-
vig
Freja Kjerrumgaard Mogensen, Siagervej 
4, Ydby
Laura Sophia Bank, Landevejen 3, Heltborg
Mads Vangsgaard, Oddesundvej 267, Ydby

Søndag d. 23. april 2017 kl. 11 konfirmeres 
følgende i Boddum Kirke:
Albert Hansen, Gravenhøjvej 18, Boddum
Sixten Bredil Thomsen, Ydbyvej 119, Ydby

Søndag d. 30. april 2017 kl. 10.30 konfir
meres følgende i Heltborg Kirke: 
Lars Bang Nielsen, Ullerupvej 12, Heltborg
Lotte Lilly Søndergaard Madsen, Bjerre-
gårdsvej 2, Heltborg
Magnus Falke Svensson, Dalstræde 14, 
Heltborg
Sebastian Nørskov Holm Pedersen, Toftum-
vej 3, Heltborg

Der henvises i øvrigt til sognenes hjemmesi
de www.boddumydbykirker.dk, som løbende 
vil blive opdateret både med billeder og 
andre spændende ting.

Minikonfirmander
onsdage 12.45 -14.15

Folkekirken, også i Boddum, Ydby og
Heltborg sogne tilbyder minikonfi-
mandundervisning.
Målgruppen er de 9-10-årige, som regel 
3. - 4. klasses elever, uanset om de er 
døbt eller ej.
Sidst i januar blev der startet et lille 
hold med minikonfirmander. Præst 
Knud Bunde Nielsen og Kameline Kra-
mer lægger op til god og hyggelig 
undervisning, hvor børnene bla. kom-
mer til at udforske kirken, høre gode og 
spændende bibelhistorier, være kreative 
og synge sammen.
Der vil blive hygget i konfirmandstuen.
Tak til Knud og Kameline for at tage 
sig af dette.
Man kan sagtens nå at komme med på 
holdet.
Ring blot på tlf. 40 18 63 91.
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langfredag den 14. april

Korsvejs-andagt
i Boddum kirke kl. 9 og Heltborg kirke kl. 10.30

Allerede den første generation af kristne ville gå de veje, 
som Frelseren vandrede på i Den stille Uge frem til 
korset på Golgatha. Og standse for at bede de ste-
der, hvor der var sket noget særligt. Sådan opstod i 
tidlig kristen tid den skik at vandre på Via Dolorosa 
(Smertens Vej) i Jerusalem.
Men da alle ikke kan rejse til Det hellige Land og 
gå Frelserens vej, kan menigheden skabe en korsvej 
i sin egen kirke. En indre, åndelig korsvej, som giver 
os mulighed for, selv ved at sidde på kirke-
bænken, at standse op i meditation ved de 
forskellige stationer på Kristi lidelsesvej 
og tænke over, hvad de kan betyde i vore 
egne liv. 
Stemningsmættet og rørende gudstje-
neste, uden altergang og sædvanlig 
prædiken.
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Konstitueret sognepræst Knud Bunde 
Nielsen bandt sangene sammen med fortæl-
ling om julens stemninger.

I en julesang der hedder ”Ind under jul, 
hvor er det trist” slutter de første vers med 
ordene Kommer ej jul. Sidste vers slutter så 
med ordene så kommer jul - når advents-
gudstjenesten i Heltborg Kirke er afholdt, så 
kan vi i sognet sige, så kommer jul.

adventsgudstjeneste
Det siges, at julen er traditionernes fest, alt 
skal være, som det plejer at være og sådan 
er det også i Heltborg Kirke. Derfor blev der 
torsdag den 1. december afholdt advents-
gudstjeneste.

Vi havde, som der er tradition for, besøg 
af Skyum-Hørdum Kirkekor under ledelse 
af Bente Lind Bliksted. Koret sang fanta-
stisk for os, både noget af det vi kender og 
noget lidt nyere, som ikke er så kendt.

set & sket
i boddum - YdbY - Heltborg
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Juleafslutning
Igen i år var en flok lydhøre børn til juleafslutning. 

Børnehaven Boddumhus pyntede igen så smukt kirkens juletræ.

Josefs æsel, kejserens hest og en af de vise 
mænds kameler var også mødt op.

Den gamle præst får i Ydby hjælp til at 
fortælle juleevangeliet af elever fra Boddum 
Ydby Friskole.
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Der har været stor aktivitet i gruppen hen 
over efteråret og vinteren. Lige nu tæller 
gruppen 53 børn og unge, fordelt på fami-
liespejdere (3-6 år med deres forældre), 
bævere (0.-1. klasse), ulve (2.-3. klasse), 
troppen (4.-7. klasse) og seniorer (8. klas-
se+)
Der har været bagt og smagt, bygget små 
brande og vilde bål. Der har været travet, 
tumlet og talt om små og store ting i livet. 

Og ikke mindst har der været hygge og grin 
i stor stil. 
Vi går foråret i møde med små og store pro-
jekter for alle. Bl.a. skal de største spejdere 
forberede sig til at deltage i spejdernes lejr 
2017 i Sønderborg, sammen med 40.000 
andre danske og udenlandske spejdere.

Se mere på 
www.facebook.com/spejderneivestervig

kFum-spejderne
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korsHærskredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
Den 22.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. 

Allé 20, Hurup.

april
Den 19.: Møde hos Grethe Kirkegård, 

Bredgade 55C, Hurup.

Maj
Den 17.: Møde hos Maren Sørensen, 

Limfjordsgade 7, Koldby.

Marts
2.: I anledning af reformationsjubilæet hol-

der lektor Kurt E. Larsen, Århus et kir-
kehistorisk foredrag om Martin Luther i 
Harring-Stagstrup Kirkecenter kl. 19.30. 
Kaffen koster kr. 30,-.

9.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
14.: IM`s repræsentantskabsmøde i Hørdum 

Missionshus kl. 19.30.
16.: Sangaften i Boddum Præstegård kl. 

19.30 v/Morten Nebel, fra Ydby Friskole.
23.: Møde i missionshus, hvor missionær 

Simon Overgård, Lemvig taler.
29.-30.: Bibelkurser i henholdsvis Bedsted 

og Heltborg missionshus kl. l9.30. Under-
viser er: Missionær Villy Sørensen, Ham-
mel. Obs. 2 forskellige foredrag.

april
5.: Soldatermissionens forårsstævne i 

Vestervig Missionshus kl. 19.30, hvor 
Edith og Bent Larsen, Skjern taler.

20.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftum.
24.-25. Kredssamfundsstævne i Agger Mis-

sionshus, hvor missionær Christen Peter 
Olesen, Ejstrupholm medvirker.

Maj
3.:  Kredsmøde i Thyholm Kirkecenter kl. 

19.30. Taler: Regionsleder for ”Region 
Midt” Thorkild Vad, Videbæk.

11.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Graven-
højvej 26, Boddum.

17.: ”Tabormøde” i Harring Gl. Missions-
hus. Medvirkende er biskop Henning Toft 
Bro, Ålborg og provst emeritus Jens F. 
Munksgård, Boddum.

 

pRogRAM
Indre Missions samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

menigHedsråds-
møder

Heltborg:
21. marts - Landevejen 43 og 9. maj, 
Oddesundvej 215.

Boddum/Ydby:
7. marts og 16. maj - møderne holdes i 
konfirmandstuen.

Møderne er kl. 19.00 og offentlige.

Fælles menighedsrådsmøde den 11. maj 
i konfirmandstuen.

angående

sognepræsten
Da Margit Dahl stadig er sygemeldt, er 
Knud Bunde Nielsens stilling som kon-
stitueret sognepræst forlænget fra den 
31. januar 2017 indtil raskmelding af 
Margit Dahl.
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SognepræSten
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum. 
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09 /
direkte mobilnr. 40 18 63 91. 
Mail: knbn@km.dk
Mandag fri.

I fravær passes embedet af sognepræst 
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.

BodduM-YdBY MenIgHedSråd
Formand: Ingrid Ledet Jespersen, 2043 2331
Næstformand: Evald Eliassen, 9795 9022
Kirkeværge i Ydby: 
Eva Lund Christensen, 2396 5816
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)
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

redaktIon:
Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jesper-
sen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 11. april 2017

Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/

Fra vugge til grav
Heltborg:
Døbt: 
Anders Damsgaard

Boddum:
Begravet: 
Mathilde Thøgersen Arneraq Jensen

Ydby: 
døbt:
Mads Mark Lynge

kirkelig velsignelse:
Tina Mark Lynge og Peter Jonathan Lynge

Begravet:
Linne Hedegaard
Asta Strange Madsen

indsamlinger
Boddum Kirke
24. december: Børnesagens Fælles-
råd kr. 200,-

1. januar: Det danske Bibel-
selskab kr. 340,-

Heltborg Kirke
1. juledag.: Børnesagens 
Fællesråd kr. 240,-

kommende 
indsamlinger

Heltborg Kirke
12. marts: Folkekirkens Nødhjælp.
2. påskedag: KFUM og K i Danmark.
Kr. Himmelfartsdag: Danske Sømands-
og Udlandskirker.
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Modtager:

gudstjenester
MartS
5. marts 1.s.i fasten
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

12. marts 2.s.i fasten
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

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

26. marts Midfaste
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

aprIl
2. april Mariæ Bebudelsesdag
Boddum 10.30

9. april Palmesøndag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

13. april Skærtorsdag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

14. april langfredag *se omtale inde i bladet
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

16. april Påskedag
9.00 Ydby
10.30 Boddum

17. april 2. Påskedag
10.30 Heltborg LR

23. april Konfirmation
9.30 Ydby
11.00 Boddum

30. april Konfirmation
Heltborg 10.30

MaJ
7. maj 3.s.e. påske
Ydby 10.30

12. maj Bededag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

14. maj 4.s.e. påske
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

21. maj 5.s.e. påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30

25. maj Kr. Himmelfartsdag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

28. maj. 6.s.e. påske
Heltborg 9.00 LR

LR = Lillian Risum

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


