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Der finDes gåDer, som kun kan løses 
veD brug af kærligheD

- Dem alle sammen

Bedsteforældres sidste gave
Når vi bedsteforældre bliver skrøbelige, så 
lærer børnebørnene, at livet er endeligt. De 
ser, hvordan vor hørelse og vore øjne bliver 
dårligere, hvordan vi ikke mere må spise 
dette og hint, at vi bliver glemsomme, at vi 
har haft vort første hjertetilfælde og til sidst, 
at vi dør. 

Hvilken illusorisk verden ville det være, 
hvis vore børnebørn kun oplever de unges, 
stærkes, erhvervsaktives, livsdygtiges og 
smukkes verden! Hvilken farlig moral ville 
vore børnebørn lære, hvis kun det sunde og 
livsdygtige må være synligt. Vor svaghed 
lærer dem: menneske du skal dø. De lærer 
det ikke i panik, men i dagligdags sindsro. 
Grundtvig siger om det at leve og blive 
gammel: ”Drue jeg var, vin jeg vel omsider 
bliver”.

Hvilken gave og kilde til livsmod for vore 
børnebørn, hvis de oplever, at vor afsked 
med livet har værdighed og smag af god vin.  
            

Langfredag  er 
god nok
Langfredag viser 
os en korsfæstet 
Gud, som på sin 
egen krop og sjæl 
ved, hvad frygt, 
ondskab, had og 
ligegyldighed gør. 
Til trøst for den 
som selv lider. Til 
udfordring for den 
som skaber uret og 
lidelse eller lader 
være med at hindre 
det onde i at ske.

Tanken om, at Jesus ikke alene dør med 
os, men for os og vore synder, er til forar-
gelse for mange. Måske fordi vi i vor tid, 
lige fra bankverdenen og til vore egne liv, 
er blevet elendige til at ofre os for andre 

og afstå fra berigelse og status, for at andre 
kan komme til. Samtidigt med at vi ofte kan 
føle os som ofre for et uretfærdigt samfund, 
en dum ægtefælle etc. Selv professionelle 
kristne, altså vi præster, kan sige, at tanken 
om, at Gud ofrede sin søn for at frelse os, er 
makaber. Og satser i stedet på at Gud er rar, 
og at vi skal være rare. Vel er vi rare, men vi 
mislykkes samtidigt hele tiden med at leve. 
Vi korsfæster andres livsmod. Ustandseligt 
finder vi syndebukke. Se blot TV Avisen i 
aften.

Vi er kort sagt syndere; men vi bliver også 
tilgivet. Det er det, der er påskens budskab. 
Nogen elskede dig sådan, at han ofrede livet 
for dig, så at du kunne blive fri til at leve og 
elske. Det er ikke makabert. Det er smukt.

Derfor hedder dagen da også Good Friday  
i mange lande.
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De åbne hænder
Med knyttede hænder
har min mor født mig
til det første skrig
til den første trøst.
Mit liv er en stedse øvelse
at åbne de knyttede næver til hænder.
For på anden måde kan livet ikke komme til 
os. Et nyt forår, en ny sang, et nyt smil og 
et nyt mod. 

Hvis du vil tage dit liv, så ved du, hvad 
det betyder - at dø. At vi ikke fatter og kan 
bevise Jesu opstandelse fra de døde, gør 
ingenting. Er det ikke sådan med alt stort 
og smukt i livet: Vi fatter det ikke, men 
det tager fat i os. Skønheden, kærligheden, 
musikken.

Så, hvad er gevinsten med en skepsis, 
som holder virkeligheden på afstand! Kun 
at tro på det vi begriber, og det vi kan banke 
vor knytnæve ned i, gør os forbeholdne og 
fattige.

 Troens påstand: Kærligheden hører aldrig 
op. Et barn vil, at dets hund lever så længe, 
som det selv - det giver mig en forestil-
ling om, at Gud også vil beholde det, han 
elsker, hos sig. Han vil videre med dig 
og mig. Hvordan det fungerer, når jeg har 
aflagt mig min rejseklædning, kroppen, er 
mig gådefuld. Kun: Du, jeg som person har 

himlen foran os, fylde, væren i Gud. Jesus 
hjælper heller ikke konkret, men er meget 
mere fokuseret på opstandelse her og nu og 
ikke bare i fremtiden: Han siger: ”Den, der 
tror på mig, er allerede gået over fra døden 
til livet”.

Opstandelse allerede NU
Påske er også starten på opstandelse nu. 
Lad det være inspiration i  dit liv, det er dog 
ikke af beton. Det er ikke godtgjort, hvad 
der bliver af dig og din situation. Lykke er 
endnu ingen helt lykke, man må se, hvad der 
kommer derudaf. Ulykke er endnu ingen hel 
ulykke, man må se, hvad der kommer der-
udaf, - foran dig noget godt, tro det.

Påske betyder også: Du er ikke smedet til 
nogen skæbne, du kan træffe en afgørelse, 
tiltræde en rejse, begynde en forandring. 
Du kan rejse dig nu, ringe til en for at aftale 
en vandretur. Tro at synderne er dig tilgivet, 
og du ser dig selv som ny; opsøg den, som 
du er blevet noget skyldig, forsøg en ny 
begyndelse.

I det hele taget er det kernen i påsken:
Begyndende er vi altid og evige.

 Godt forår og Glædelig påske.
Knud Bunde Nielsen
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fællesarrangementer
i boDDum - YDbY - heltborg

fastelavn
Søndag, den 3. marts slår vi katten af 
tønden.
Vi begynder med en familiegudstjeneste 
kl. 14 i Boddum Kirke. Efterfølgende er 
der tøndeslagning i Carl Christians lade 
(Præstevej 4).

Derefter er der kaffe 
og fastelavnsboller 
i konfirmandstuen, 
og til de flottest 
udklædte er der en 
præmie.

SaNgafteN
torsdag, den 7. 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.

POP- Og 
ROcKgUDStjeNeSte

Søndag, den 24. marts i Ydby Kirke kl. 
10.30. 
Ved gudstjenesten medvirker  konfirmander 
og medlemmer af orkestret ”Thy State of 
Mind”.
Det er en almindelig gudstjeneste med 
salmer og hvad, der ellers hører til, men for-
håbentligt forfriskende præget af de unges 
musik og temaet: Bibelen i pop- og rock-
musikken.
”If God was one of us” (som sangerinden 

Joan Osborne spurgte) – hvis Gud altså 
faktisk skulle være en af os - og vi ved: 
Gennem Jesus er han det! – så kan det heller 
ikke være anderledes. Så hører Bibelen til 
midt i den populære musik.
En gudstjeneste med unge og en gammel 
præst - for alle aldre.

”ORD Og tONeR veD 
PåSKetiDe”

torsdag, den 11. april kl. 19.30 i Heltborg 
Kirke.
Lokale kræfter fører os ind i påskens bud-
skab gennem nye og gamle fællessalmer, 
solosang, oplæsning og musikalske indslag.
Påskens salmer og musik indeholder alle 
livets kontraster. Man kommer igennem alle 
følelserne, og det gør det virkeligt spæn-
dende at synge med på. Men det er også dét, 
der gør det så smukt og rørende at lytte til.
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KORSvejS-aNDagt
Langfredag, 
den 19. april 
i Ydby Kirke kl. 10.30.
Allerede den første 
ge neration 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 
steder, 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 gudstjene-
ste, uden altergang og sædvanlig prædiken.

KiRKevaNDRiNg
Sydthy Distriktsforening inviterer til kirke-
vandring ved Skyum Kirke tirsdag, den 
28. maj kl. 19.00.
Se dagspressen for nærmere program.

Lektor, cand. mag. Else Bisgaard, Sundby, 
fortæller om Skyum Kirke, og der bliver 
mulighed for at gå en tur på kirkegården.
Herefter er der kaffebord i Kirkecentret i 
Koldby, Algade 18.
Der bliver anledning til spørgsmål.
Aftenen sluttes med andagt.
Det er en aften for alle. Vel mødt!

Distriktsforeningen Sydthy
 

KONfiRmatiON 
Heltborg Kirke
søndag, den 28 april. kl. 9.30:
Thit Erichsen,  Kammersgaardsvej 30B, 
Ydby
Kasper Søgaard Henriksen, Viborggaardvej 
12, Heltborg
Kynil Jade Segarra Zengel, Ginnerupvej 5, 
Ginnerup
Gustav Birk Svensson, Dalstræde 14, 
Heltborg

Boddum Kirke
søndag, den 28. april kl. 11:
Vigga Hansen, Gravenhøjvej 18, Boddum
Magnus Høj Andresen, Ulstedvej 4, Hurup
Noah Strand Salling, Svanevej  21, Hurup
Laurits Thing Vangsgaard, Ydbyvej 162,
Ydby

gRaveR 
caRL cHRiStiaN NieLSeN

har meddelt, at han pr. 1. april fratræder sit 
job som graver ved Boddum Kirke.
Carl Chr. har på meget dygtig vis udført 
sit arbejde i kirken, på kirkegården og med 
administrative opgaver.
Menighedsrådet takker for godt samarbejde 
gennem mange år og ønsker ham fremtidigt 
et godt otium.
Søndag, den 31. marts kl. 10.30 er der 
gudstjeneste i Boddum Kirke, og her vil vi 
tage afsked med Carl Chr.

KiRKeHøjSKOLeN 
Sydthy Provsti

Se programmet på:
sydthyprovsti.dk/aktiviteter/

kirkehoejskole/



6

en nY alterDug 
i heltborg kirke

Kender du det, at en ny idé fødes. Den 
er faktisk så god, at den skal føres ud i 
livet, og sådan var det også med idéen 
om en ny alterdug til Heltborg Kirke, 
da den gamle dug fra 1970, som var 
broderet på hørlærred med guldtråde og 
udført af Anna Kjær, Ellen Handrup og 
Mette Andersen, var værdig til udskift-
ning, eftersom solen havde mørnet den 
fuldstændigt. 

Det ligger efterhånden flere år til-
bage, og der var flere forslag i spil, men 
det daværende menighedsråd blev enige 
om, at en kniplet kant på en ny dug 
ville være rigtig fin. Der blev allerede dengang taget kontakt til nuværende og tidligere 
kvindelige Heltborgborgere, men det blev desværre ved det.

Én af de dengang adspurgte var Maja 
Pedersen, og det er hende, der i 2018 har 
udført det store stykke arbejde, det er at 
kniple kanten, ligesom hun har skænket 
alterdugen til Heltborg Kirke.

Det gennemgående mønster er et kors 
i en bue, og dem er der godt 30 af hele 
vejen rundt. Maja Pedersen startede med 
arbejdet i foråret 2018, og den tørre som-
mer fik hende også til at bruge meget 

tid ved kniplebrættet. Det betød, 
at den nye alterdug kunne tages 
i brug ved gudstjenesten sidste 
søndag i kirkeåret.

Vivian Egeberg takkede på 
menighedsrådets vegne Maja 
Pedersen for det store arbejde 
og overrakte hende en buket - en 
erkendtlighed for den værdifulde 
gave til kirken.
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30 års jubilæum 
i boDDum – YDbY menigheDsråD

Evald Eliassen kunne ved kirkeårets begyndelse søndag, 
den 2. december 2018 fejre sit 30 års jubilæum som med-
lem af Boddum - Ydby Menighedsråd.
Gennem flere perioder har han været formand, men er for 
nuværende efter eget ønske næstformand.
Evald har gennem årene udført et stort og dygtigt arbejde, 
som vi har værdsat og fortsat værdsætter.

Menighedsrådet ønsker tillykke med jubilæet.

kvinDernes internationale beDeDag 2019
fredag, den 1. marts kl. 19.00 afholdes 
”Kvindernes Internationale Bededag” i Hurup 
Kirkecenter, Kirkevej 42A i Hurup. ”Kvinder-
nes Internationale Bededag” er en verdensom-
spændende bevægelse af kristne kvinder, der 
mødes en gang om året for at fejre en fælles 
bededag – og det har man gjort siden 1887.  
Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!” Guds-
tjenesten, der bruges over hele verden, er 
udarbejdet af kvinder fra alle kirkesamfund 
i Slovenien ud fra én af Jesu lignelser i Det 
Nye Testamente. 
Forskellige kvinder fortæller i gudstjenesten 
om deres egen baggrund og om de præcise 
udfordringer, de har i deres hverdag. 
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

Kvindernes Internationale Bededag 
www.kvindebededag.dk 

 

Kvinder fra Slovenien 
leder os i bøn 

Fredag den 1. marts 2019 

”Kom, Alt er forberedt!” 
 
 
Det finder sted i  
Hurup Kirkecenter 
Kirkevej 42 
7760 Hurup 
 
 
Fredag den 
1. marts kl. 19.00 
 
 
Arrangør  
En gruppe kvinder 
I Sydthy og på 
Thyholm 
 
 
Kontakt 
Vivian Egeberg 26211284  
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kfum-spejDerne
af jane vie Christensen

Vinteren hos KFUM spejderne 
har som altid været fyldt af akti-
viteter for både store og små.
Gruppens ældste spejdere, 
Seniorerne, har kastet sig over 
den ikke helt nemme opgave 
at pionere et 10-minutters-
tårn. Første forsøg er bestemt 
godkendt, men der skal nok 
alligevel arbejdes en smule 
med tidsrammen. Den korrekte 
betegnelse i dette tilfælde ville 
nok være et 80-minutterstårn.

Gruppens yngste enhed har også haft travlt. Op til jul bestod opgaven i at fremstille 
julemandens rensdyr af birkegrene og kviste.
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I november var hele grup-
pen, traditionen tro, på 
efterårsweekend i Teutoner-
hytten. Gruppelederen var 
blevet bortført, og alle spej-
derne måtte arbejde sam-
men om at få ham befriet 
og finde frem til bortføre-
ren. I den forbindelse skulle 
der bages æbleskiver. Det 
er ikke en nem disciplin, 
og den bliver bestemt ikke 
nemmere af, at det skulle 
foregå over bål.

Sidste torsdag inden jule-
ferien havde Bæverne og 
Ulvene inviteret deres 
forældre og søskende til 
julebingo, så spejderhuset 
på Margrethevej summede 
af liv.

Endnu en tradition er Lucia-
optoget på Sct. Thøgers-
gaard. På Luciadag d. 13. 
december mødtes mange af 
gruppens piger og de kvin-
delige ledere og gik i smukt 
optog gennem plejehjem-
met. 
Drengene fornøjede sig i 
spejderhuset sammen med 
de mandlige ledere med de 
fleste spejderes yndlingsak-
tivitet… Bål.
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korshærskreDsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

marts
Den 13.: Møde hos Bente Egeberg, 

Toftumvej 10, Heltborg.

april
Den 24.: Møde hos Maja Pedersen, Nr. 

Alle 20, Hurup.

maj
Den 22.: Møde hos Ingrid Dorf Peder-

sen, Degnebakken 5, Hurup.

marts
5.-8.: Vi slutter op om missionsugen i 

Hurup, se dagspressen.
12.: Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø 

Missionshus kl. 19.30. Program.
21.: Bibeltime hos Gustav Egeberg, Helt-

borg.
28.: Møde i missionshuset, hvor Bent Inge-

mann Jensen, Uglev taler.

april
3.-4.: Bibelkursus i Hurup Missionshus.
 Emne 1. aften: Profeten Jonas` omven-

delse.
 Emne 2. aften: Apostlen Paulus` omven-

delse.
 Underviser begge aftener: Missionær 

Søren Grysbæk, Horsens.
9.: Samfundsstævne i Agger Missionshus, 

Pastor Thomas Kristensen, Hvide  Sande 
medvirker, program udleveres.

10.: Soldatervennernes forårsstævne  med 
generalforsamling i Bedsted Missionshus.

 Taler er Ruth Birk Christensen, Kølkær.
25.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Graven- 

højvej 26, Boddum.

maj
1.: Kredsmøde i Harring-Stagstrup Kirke-

center kl.19.30. Taler: Præsteparret Irene 
og Peter Bjerre, Stenum.

9.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé 
20, Hurup.

15.: ”Tabor Møde” i Harring Missionshus 
kl. 19.30. Taler er sognepræst Peter Øster-
by Jørgensen, Galtrup og provst emeritus 
J. 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

inDsamlinger
I Heltborg blev der i julen samlet 256 kr. 
ind til Børnesagens Fællesråd, og i januar 
blev der samlet 355 kr. ind til KLF, Kirke 
og Medie.

I Boddum blev der 1. januar samlet 
310 kr. ind til Bibelselskabet, og den 
20. januar blev der samlet 660 kr. ind til 
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

23.: Sangaften v/Åse og Hans Korsgård, 
Vang.

25.: IM' årsmøde i Skive, nærmere program.
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SOgNePRæSteN
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum
Pastoratets hovedtlf. nr. 97959009 /
direkte mobilnr. 40186391.
Mail: knbn@km.dk

Mandag fri.

I fravær passes embedet af sognepræst 
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 97941112.

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,  2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 2267 5964

ORgaNiSt:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249

KiRKeSaNgeR:
Boddum og Ydby: 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: Per Hansen
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

ReDaKtiON:
Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, 
Vivian Egeberg, Hanne Borre Andersen, (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 16. april 
borre-dahl@post.tele.dk

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

menigheDsråDsmøDer
Boddum-Ydby: 
tirsdag, den 26. februar og torsdag, 
den 4. april. - Begge møder er kl. 19.00, 
og de afholdes i konfirmandstuen.

Heltborg:
Onsdag, den 6. marts på Siagervej 2 E.
Onsdag, den 8. maj på Toftumvej 5.
Begge møder er kl. 19.00.

Fællesmøde:
Onsdag, den 13. marts kl. 19.00 i kon-
firmandstuen.

kirkelige hanDlinger
Døbte: December 2018 - februar 2019

Heltborg Kirke:
Lucas Christian Abildhauge Kobberø
Thomas Overgaard Olesen

Ydby Kirke:
Frederik Hundahl Larsen
Theo Jensby Lyngs

Boddum Kirke:
Thea Mommer Tjener
Carl Mommer Tjener
Magnus Skov Frost Eliassen



12

Modtager:

guDstjenester
maRtS
3. marts fastelavn
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 14.00 - Familiegudstjeneste

10. marts 1.s.i fasten
Ydby kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30 - Inds.: Folkekirkens Nødhjælp - 
Landsindsamling

17. marts 2.s.i fasten 
Boddum kl. 10.30

24. marts 3.s.i fasten
Ydby kl. 10.30 - Orkestret “Thy State of Mind” 
medvirker

31. marts Midfaste
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

aPRiL
7. april Mariæ Bebudelsesdag
Ydby kl. 10.30

11. april 
Heltborg kl. 19.30 - ”Ord og toner ved påsketide”

14. april Palmesøndag
Heltborg kl. 9.00 LR 

18. april Skærtorsdag
Boddum kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30

19. april Langfredag
Ydby kl. 10.30 - ”Korsvejsandagt”

21. april Påskedag
Heltborg kl. 9.00 - Inds.: KFUM og K i Danmark
Boddum kl. 10.30

22. april 2. Påskedag
Ydby kl. 9.00 CN

28. april 1. e. Påske
Heltborg kl. 9.30 - Konfirmation
Boddum kl. 11.00 - Konfirmation

maj
5. maj 2.s.e. Påske
Heltborg kl. 9.00
Ydby kl. 10.30 

12. maj 3.s.e. Påske
Boddum kl.  9.00 CN

17. maj Bededag
Heltborg kl. 10.30 LR

19. maj 4.s.e. Påske
Boddum kl. 9.00
Ydby kl. 10.30

26. maj 5.s.e. Påske
Ydby kl. 9.00
Heltborg kl. 10.30 - Inds.: Dansk Sømands- og 
Udlandskirker

30. maj Kristi Himmelfartsdag
Boddum kl. 10.30

jUNi
2. juni 6.s.e. Påske
Heltborg kl. 9.00
Boddum kl. 10.30

KiRKeBiL - Der kan bestilles kørsel 
til gudstjenester i alle kirkerne hos Poul 
Svendsen på tlf. 9795 6175 senest afte-
nen før. Kirkebilen er gratis. 


