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Påsken er
for alle
I 1984, tror jeg det var, skulle jeg
som præst i Næstved på besøg hos
bedemanden for at aftale en begravelse. Da jeg nåede frem, blev jeg
mødt af stor opstandelse og en knust
forretningsrude. Grunden var, at den
nu afdøde, folkekære skuespiller
Jens Okking i raseri havde grebet fat
i en 16 årig dreng og med en lussing
klasket ham op ad ruden, fordi han
på knallert havde ramt Okkings kone
på fortovet.
Det var altså ikke kun på skærmen, Jens Okking var en øretævende
strømer. Ja, temperamentet kunne
ligefrem slå gnister over for ham selv.
I sine unge år, da han som konstabel i
søværnet sejlede på Grønland, fik han sammen med de øvrige underofficerer en tår
over tørsten. Han så sig selv i et spejl og
brølede ”Hvad glor du på, din stodder?”
Hvorpå han slog glasset i stykker og måtte
have sin hånd syet af skibets læge – hvilket
i øvrigt udløste en fyring og gråd efter hjemkomsten - men bragte ham ind på vejen til
den elskede skuespiller, han blev.
Jeg husker ham ikke alene for den smadrede rude, men for fremragende, oftest
menneskevarme, roller. Som person yderst
vellidt og medmenneskelig. Min eneste
religiøse tv-oplevelse har været den udsendelse, hvor Jens Okking på en telttur sad
ved bålet og citerede salmer lige ind i hjertekulen på mig.
Et blandingsmenneske
Mange mennesker, tror jeg, har identificeret sig med Jens Okking, fordi han var et
blandingsmenneske, dvs et ægte sammensat
menneske med plus og minus.
Nu er ”stodderen” død - og med egne ord
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holde sig til, også for den, som ikke tror.
Opstandelse er solen, som står op hver dag,
muligheden for en ny dag, nye muligheder.
Alle har vi et stærkt ønske om det. ”Se
hvilken morgenstund…” er en påskesalme
så god som nogen. Muligheden for at lægge
det bag sig, som er ondt, udgør noget vældigt alment og taler stærkt til os.

teksten. Meget af historien om mennesket
er kapslet ind i påskefortællingen. Utallige
store forfattere og komponister har ladet sig
inspirere af den. Mange af skikkelserne kan
vi genkende os i. Maria som sørger over sin
søn, Peter den velmenende men feje, Judas
som forråder, Thomas, som tvivler og folkemængden, som råber ”korsfæst”.

Gør ondt
Naturligvis hænger det religiøse uløseligt
sammen med påskehistorien og som præst
vil jeg understrege dette. Men det betyder
ikke, at man skal have en klar udtalt tro for
at forholde sig til budskabet. Budskabet
berører os alle.

Praktisk sandhed
Uanset hvilket forhold man har til troen, om
man er i tvivl eller ikke har nogen udtalt tro
i det hele taget, er det værd at bruge tid på
at meditere over påskefortællingen.
Ja, ligefrem fordomsfrit afprøve påskens
hilsen ”Kristus er opstanden” i dit liv her og
nu. For det er en praktisk sandhed ligesom
de afgørende sandheder i vore liv.
At du elsker din kone, kan være rigtigt eller
ikke

”rejst i forvejen”. Hans afskedsord er virkelig en lussing til os, der måske først vil
mene, at den døde er bagude og ikke forude.
Kan vi også identificere os med denne del
af Okkings liv, hans påsketro, at døden ikke
får det sidste ord?

For at det bliver sandt, må du også gøre det.
At du igen bliver rask, kan være rigtigt eller
ikke.

Påsken er fuldførelse af julen
Mange har et forhold til julen. Den er let at
fejre og en enorm succes verden over. Håb
er julens budskab, men vi må ikke glemme,
at det får sin fuldførelse i påsken. Jeg vil
kalde påsken det ultimative håbsbudskab.
Påsken har et vigtigt budskab, om man tror
eller ikke.
Et menneskeliv kan ofte være krævende.
Konflikter mellem mennesker, anger over
det, man har gjort eller ødelagt eller ikke fik
gjort. Så kommer budskabet om nåde. At
dette kan man lægge fra sig. At man kan se
fremover mod det, som er nyt. Dette er ikke
noget, som gælder én gang, eller for nogen
få. Det taler til os alle hver eneste dag.

Symbolikken er almen. Om det er klimaændringer, Nord Korea eller globaliseringen, vi bekymrer os for, så er det her, vi
får budskabet om, at vi alligevel skal håbe.
Vi taler ikke om et billigt ”alt går nok godt,
skal du se” Påsken tager det onde alvorligt.
Det koster. Livet er barskt. Nogle gange gør
det ondt. Men når vi tager det onde alvorligt, kan vi overvinde det.

En ny chance
Påskens centrum er påskemorgen og opstandelsen. Det symbol er egentlig let at for-

Kendte skikkelser
Påskefortællingen har en almen værdi, fordi
der er så mange genkendelige skikkelser i

Du må imidlertid leve sådan, at det bliver
muligt.
Påskens budskab, at Kristus er opstået og
gået forud for os ind i livet, kan være rigtigt
eller ikke.
Hvis du lever efter det, hvis du gør det til
din sandhed,
Så vil det allerede nu forandre dit liv.
Så du bliver vækket hver gang du i levende
live dør ved at tage alting for givet
Så dit liv lyser gult og smager af forår og
appelsin.
Glædelig påske. Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

”Livet er smukt”
Søndag den 25. februar kl. 10.30 i Ydby
Kirke. Familiegudstjeneste - en gudstjeneste
for alle aldre.

Sangaften
Torsdag den 8. marts kl. 19.30 er der sangaften i konfirmandstuen i Boddum med
skoleleder Morten Nebel. Der serveres kaffe i løbet af aftenen. Kom og vær med til en
dejlig aften.

Besøg af kirkeministeren
Mandag den 19. marts lægger kirkeminister Mette Bock vejen forbi Sydthy Provsti.
Efter at have besøgt Vestervig Kirkemusikskole og Vestervig Kirke kommer hun
kl. 14.00 til et offentligt møde i VestervigAgger Hallen. Alle er hjerteligt velkomne.

Langfredag den 30. marts
Korsvejs-andagt
i Ydby Kirke kl. 9 og i Boddum Kirke kl.
10.30. En indre, åndelig korsvej, som giver
os mulighed for, selv ved at sidde på kirkebænken, at standse op i meditation ved de

forskellige stationer på Kristi lidelsesvej og
tænke over, hvad de kan betyde for vort liv.
Stemningsmættet gudstjeneste uden altergang og sædvanlig prædiken.

Konfirmation
Ydby Kirke Søndag den 8. april 2018, kl.
10.00:
Emil Krogh Grud, Sindrupvej 25, Ydby
Kasper Jensen, Bakken 9, Ydby
Magnus Sprogøe Johansen, Kløvenhøjvej
11, Ydby
Jeppe Emil Madsen, Dovervej 6, Dover
Lasse Vangsgaard Pedersen, Toftegade 5,
Hurup
Martin Birkebæk Svendsen, Tinghøj 3, Sindrup
Carl Monk Vangsgaard Kilsgaardvej 12,
Dover
Heltborg Kirke, Søndag den 29. april 2018,
kl. 10.00:
Josephine Elisabeth Dybdal, Ginnerupvej
4, Ginnerup
Laura Brændgaard Kappel, Bjerregårdsvej
5, Heltborg
Astrid Bang Nielsen, Ullerupvej 12, Ullerup

Klokken i Ydby Kirke fylder 100 år
Indskrivning af konfirmander og
minikonfirmander
Vi afholder et arrangement på Hans Bakgaards Plads den 26. maj. Her byder vi de nye
konfirmander og minikonfirmander fra alle tre sogne velkommen, og samtidigt markerer
vi 100 års jubilæet for kirkeklokken i Ydby.
I forbindelse med sidstnævnte vil der være mulighed for en tur i tårnet.
Arrangementet er for alle, store som små. Eftermiddagen afsluttes med fællesspisning.
Det præcise tidspunkt annonceres senere.
Heltborg, Boddum og Ydby sogne
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TROMPETIST

Grib chancen og få en enestående musikalsk oplevelse i

Villerslev kirke
Søndag den 18. marts 2018 kl. 16:00
Per Nielsen er vel nok Danmarks mest populære trompetist.
Landet over fyldes kirkerne til hans koncerter. Han har gennem årene haft et cd-salg
på over 400.000 eksemplarer, hvilket gør ham til den mest sælgende instrumentalist i Danmark.
Per Nielsen formår som få at spille med respekt for kirkerummet med bla. populære numre som:
”Hallelujah”, ”En dejlig dag” og Can You Feel the Love Tonight”.
På repertoiret er desuden populære klassikere som:
”O mio babbino caro” af Puccini, ”Jesus bleibet meine Freude” af Bach og ”Ave Maria” af Schubert.
Et fast nummer i koncerten er endvidere ”Amazing Grace”.
Alle numre kædes sammen med hans hyggelige sønderjyske lune!
Koncerten varer ca. 70 minutter.
Billetpris: 100 kr.
Billetsalg: v/Lone Olsen, Udsigten 7, Hassing, 7755 Bedsted.
Mobil 40 81 62 16 Mail: loneo5071@gmail.com
Betaling kan ske ved afhentning af billetter på adressen, samt på mobilepay.
Købte billetter kan udleveres ved kirken en halv time før koncerten.
Indbyder
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd
Heltborg-Boddum-Ydby menighedsråd
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Der er indsamling til projekter i udlandet.
Kontaktperson: Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12 84
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm
www.kvindebededag.dk

KVINDERNES INTERNATIONALE BEDEDAG

Fredag den 2. marts kl. 19.00 afholdes ”Kvindernes Internationale Bededag” i Hurup Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup. ”Kvindernes Internationale Bededag” er en verdensomspændende bevægelse af kristne kvinder, der mødes en gang
om året for at fejre en fælles bededag – og det har man
gjort siden 1887.
I år er temaet ”Gud så, at det var godt”, dvs., at der fokuseres på den skabte verden og på, hvordan vi forvalter
jordens ressourcer. Det er kvinder fra det sydamerikanske land Surinam, der har udarbejdet et spændende
program for aftenen. Vi vil høre om Surinam og kvindernes bestræbelser for at udvikle landets og deres egne
potentialer. Vi vil bede for dem og os selv, samt lytte til
en prædiken.
Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden at kende på tværs af sogne- og kirkeskel.
Kaffen er gratis.
Vi synger efter Den danske Salmebog. Der er indsamling til projekter i udlandet.Kontaktperson: Vivian Egeberg, tlf. 26 21 12 84.
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm www.kvindebededag.dk

Blomstrende ungdom
i Heltborg - Ydby- Boddum Sogne

Glimt fra børnenes juleafslutning

MINIKONFIRMANDERNE
Firbenet besøg hos minikonfirmanderne
En eftermiddag i november var der en lidt
anderledes undervisning i konfirmandstuen.
Selvom Knud Bunde Nielsen havde annonceret, at der ville komme en løvetæmmer,
tog børnene godt imod hunden Smilla.
Hunden havde taget al sin charme med, og
det var der ingen der kunne stå for. Lidt

opvisning fik minikonfirmanderne også, for
Smilla kunne spille død, stå på bagbenene
og lege trækkeleg. Hvem der morede sig
mest - hunden eller børnene - er svært at
sige, men vi nød det alle.
Billederne er taget af minikonfirmanderne.

Grandækning på Ydby kirkegård

Mini-konfirmander med glubende appetit heldigvis også på undervisning og livet.
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I denne vinter har vi lavet forsøg med grandækning, som er fastgjort på net. I de senere år
har der været problemer med, at grandækningen blev ødelagt af den kraftige blæst. For at
forhindre dette har vi som forsøg fastgjort gran på net.
Hvis det ønskes, vil vi arbejde videre med denne teknik og f.eks. bruge flere slags gran,
hvilket giver mulighed for en mere dekorativ grandækning.
Vi vil gerne, om kirkegårdens besøgende vil kontakte graveren eller formanden for menighedsrådet og give deres mening til kende om, hvilken metode der ønskes fremover.
7

KFUM-Spejderne
Vinteren hos KFUM Spejderne har som
altid summet af aktivitet for små såvel som
for store.
Familiespejderne har været i køkkenet
og lave lækkerier, både til sig selv og til
havens fugle.

Gennem efteråret har det også summet af liv på
Margrethevej 2, og i år har der været hamret og
banket lidt mere end sædvanligt.
Det har resulteret i, at der nu står 4 flotte
patruljehytter og et shelter, som vi kunne indvie til
det første fællesmøde efter jul.

På Luciadagen d. 13. december gik alle
gruppens piger luciaoptog på Sct.
Thøgersgård, mens drengene hyggede sig
ved spejderhuset.

På efterårsweekenden var der uhygge som tema, så
der blev både lavet græskarlygter og
spøgelsesfælder. Og hvad skal man bruge som
lokkemad til spøgelser? Huller fra vaniljekranse
selvfølgelig…og de blev gnavet fri efter kyndig
instruktion.

Troppen har i efteråret taget mærket
”Handlekraft” som handler om demokrati
og regler, og i den forbindelse havde vi
inviteret en politiker til at komme og fortælle om lokalpolitik. Efterfølgende gennemførte vi vores eget lille valg i troppen
med valgkort, stemmeboks og det hele.
Den våde vinter
er jo ingen
hindring for
aktiviteter i det
fri, så når
ulveunger har
lyst til pandekager, skal de
selvfølgelig
tilberedes på bål.
Temaet for årets juleoptog var ”Julemand
på badeferie”.
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Jane Vie
Christensen
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PROGRAM

31.: Bibeltime hos Birgit Pedersen, Møllebakken 38, Hurup.

Indre Missions Samfund

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

Marts
1.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Toftumvej 10.
8.: Sangaften i Boddum Konfirmandstue kl.
19.30 ved skoleleder Morten Nebel, Ydby.
13.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Heltborg Missionshus kl. 19.30.
21.: Bibelkursus i Vestervig Missionshus
kl. 19.30.
22.: Bibelkursus i Jegindø Missionshus kl.
19.30. Begge aftner taler missionær Henri
Alex Jensen, Silkeborg. Obs.! 2 forskellige bibelforedrag.
April
4.: Soldatervennernes forårsstævne i Hurup
Missionshus. Tale ved soldaterhjemsleder
Troels Moesgård, Holstebro.
10.: Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus, hvor missionær Henrik Søgård
Jørgensen, Dragstrup medvirker. Program.
11.: Vi er inviteret til Jegindø, hvor missionær Henrik Søgård Jørgensen taler i
missionshuset. Vi mødes ved Heltborg
Missionshus kl. 18.45.
19.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé
20, Hurup.
Maj
2.: Kredsmøde i Hurup Missionshus med
tale af sognepræst Morten Mouritsen,
Vinding.
16.: ”Tabor” møde i Harring kl. 19.30, hvor
provst Line Skovgård Pedersen, Hurup og
provst emer. Jens F. Munksgaard, Boddum medvirker.
24.: Sangaften i Missionshuset ved Åse og
Hans Korsgård, Vang.
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KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Marts
Den 14.: Møde hos Bente Egeberg,
Toftumvej 10, Heltborg.
April
Den 4.: Møde hos Karen Sørensen, Limfjordsgade 7, Koldby.

Fra vugge til grav
Boddum Kirke:
Døbt:
Aksel Lützhøft Thomsen
Begravede:
Kaj Grundtmann

Sognepræst Knud Bunde Nielsen
Mobilnr. 40 18 63 91 - Mail: knbn@km.dk
Mandag fri

Heltborg Kirke
Døbt:
Emilie Gamskjær Serup
Alberte Gamskjær Serup
Mitte Suwannee Sae Khow Serup
Karoline Friis Gade

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

Maj
Den 9.: Møde hos Maja Pedersen, Nr.
Allé 20, Hurup.

indsamlinger

Menighedsrådsmøder
Fællesmøde:
Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Boddum/Ydby:
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.

I Heltborg blev der i julen samlet kr.
632,- ind til Børnesagens Fællesråd
Kommende indsamlinger i
Heltborg Kirke:
KFUM og K i Danmark - Påskedag,
1. april
Danske Sømands- og Udlandskirker
- 13. maj

Heltborg:
Onsdag d. 7. marts kl. 19.00 Toftumvej
10 og torsdag 17. maj kl. 19.00 Siagervej 2e.

Besøgstjenesten
Angående
Præsteembedet
Margit Dahl er efter hendes sygemelding
begyndt at arbejde på 25%. Det forventes, at hun i løbet af det næste halve år
kan varetage stillingen 100% igen. Indtil
da vil Knud Bunde Nielsen fortsætte
med at løse de resterende opgaver.

Sognepræsten
Sognepræst Margit Dahl
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09
Mobil 30 89 18 44 - Mail: mdl@km.dk

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)
Graverafløser: Per Hansen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Redaktion:
Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)

Elsebeth Johansen, tlf. nr. 29 400 108

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 5. april 2018
heltborgmr@live.dk
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Modtager:

Gudstjenester
FEBRUAR
25. februar 2.s.i fasten
Ydby 10.30 - Familiegudstjeneste
MARTS
4. marts 3.s.i fasten
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
11. marts Midfaste
Boddum 9.00
Ydby 10.30
18. marts Mariæ bebudelsesdag
Heltborg 9.00 LR
25. marts Palmesøndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
29. marts Skærtorsdag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30
30. marts Langfredag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
APRIL
1. april Påskedag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
2. april 2. Påskedag
Ydby 10.30
8. april 1.s.e. påske
Ydby 10.00 - Konfirmation
15. april 2.s.e.påske
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
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22. april 3.s.e.påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30
27. april Bededag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
29. april 4.s.e.påske
Heltborg 10.00 Konfirmation
Ydby 10.30 MD
MAJ
6. maj 5.s.e.påske
Heltborg 9.00 LR
10. maj Kristi himmelfartsdag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
13. maj 4.s.e påske
Ydby 9.00
Heltborg 10.30
20. maj Pinsedag
Heltborg 9.00
Boddum 10.30
21. maj 2. Pinsedag
Fælles provstigudstigudstjeneste på
Ashøje 10.30
27. maj Trinitatis søndag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

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

