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Det sker, at jeg kikker ind i et af de 
kæmpestore drivhuse, som moderne 
gartnere bruger til at dyrke deres 
planter i, og jeg bliver hver gang lige 
imponeret: Tusindvis af lyserøde hya-
cinter eller gule påskeliljer eller hvad 
det nu er sæson for – alt sammen i per-
fekt orden og alle sammen af samme 
slags.  Det er nemlig økonomisk og 
arbejdsbesparende ikke at blande de 
forskellige slags blomster – og det er 
nødvendigt med orden og effektiv 
planlægning, med automatisk van-
ding, klimaanlæg osv., ellers er det 
ikke rentabelt.

Det har slået mig, hvor anderledes det 
er i forhold til vores Skabers måde at 
arbejde på. Tænk, hvis Gud begyndte 
at organisere skabningen på samme 
måde som i et moderne drivhus og 
ikke lod alt vokse hulter til bulter – 
træer og bær og svampe og elge og 
ræv og hare! – og en feltbiolog og en 
lille kone, der plukker blåbær. Hvis 
Gud var mere som mennesker, ville 
Han sikkert også se lidt nærmere på 
årstiderne, så der var mere styr på 
regn- og soldage – samme temperatur 
og mere orden i dagenes længde. Og 
ikke en masse forskellige slags menne-

Mangfoldighed
- en Guds gave
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sker, som nu. Reproduktion gennem 
kloning, så folk blev ens ligesom ba-
nanfluer, med samme smag og samme 
adfærdsmønster. Det ville også gøre 
det lettere med religion – med én kirke 
og én måde at synge og tilbede på. 
Samme slags klæder, samme fingeraf-
tryk, samme tanker på samme tid.
Men der er ikke den mindste orden 
i noget som helst, men derimod en 
utrolig mangfoldighed, der går langt 
ud over, hvad vi kan fatte. Ikke en-
gang snefnuggene er ens, til trods for 
at de er så uendeligt mange. Ugræsset 
og hveden, det tamme og det vilde. 
Sådan er Guds uendelige mangfoldig-
hed.
Tag f.eks. en savanne – en fascineren-
de økologisk enhed. Med seks meter 
høje giraffer, der løber med en ha-
stighed på 50 km i timen, når de har 
travlt. De vikler deres næsten halve 
meter lange tunge omkring akaciernes 
tornede grene og tygger bladene i sig. 
Store dyr – antiloper, zebraer, vildsvin 
og løver – og små, små dyr nederst i 
græsset og i gange under jorden. Hvis 
ikke økosystemet forstyrres af natur-
katastrofer eller mennesker, fungerer 
samspillet på alle niveauer. Når balan-
cen forstyrres, breder ørkenen sig. Så-
dan en mangfoldighed burde vi kunne 
lære lidt af, vi mennesker der alt for tit 
forkaster hinanden indbyrdes.
Tag f.eks. de store hjorde af zebraer 
med deres karakteristiske sort-hvide 
striber. Alle ser ens ud. Alligevel er det 
sådan, at hvis et zebraføl kommer væk 
fra sin mor, kan det finde hende igen, 
fordi hendes striber er helt individu-
elle. Og hvis det er mørkt, hører det 
lille zebraføl lige nøjagtig dens egen 
mors stemme i mængden. Til trods for, 

at vi synes de er ens alle sammen. Igen 
denne bemærkelsesværdige mangfol-
dighed, underordnet enheden. Og vi 
mennesker er ligeså forskellige! ”Det 
er umuligt at styre et land med mere 
end 246 ostesorter” skal de Gaulle 
have sagt. Tak Herre, at du ikke giver 
op!
Det fantastiske billede i Bibelen af Kri-
sti krop med alle lemmerne lærer os 
noget om Guds dybe visdom.  Kristus 
selv er hovedet, og vi mennesker er 
lemmerne (Paulus’ første brev til Ko-
rintherne, kapitel 12). Pludselig bliver 
der en mening og en sammenhæng i 
al vor forskellighed. Det handler ikke 
om en masse forskellige ideer strøet 
ud over jorden. Tværtimod er det så-
dan at vi – med vore forskellige gaver 
og med vore forskellige forudsætnin-
ger – sammen viser, hvilken uendelig 
stor Gud vi har.
En ensrettet gade bliver irriterende, 
hvis den er byens eneste gade. Men 
hvis den indgår som en lille del af et 
stort vejnet, så falder den på plads 
som en nyttig brik i et puslespil. 

(Fra svensk efter Ylva Eggehorn.)
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Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 24. august er der konfir-
mandindskrivning i præstegården kl. 
19.30. Forældre og konfirmander er 
velkommen. Der er kaffe på kanden 
og information om undervisningen. 
I bedes medbringe konfirmandens 
dåbsattest.
Undervisningen begynder onsdag 
morgen d. 7. september.
Konfirmationsdagen er i 2012 som 
sædvanlig første søndag efter påske, 
hvilket vil sige 15. april.

Årets konfirmander:  
Camilla Kjærgaard Andersen, Charlotte Kjærgaard Andersen, Anders Hove Christensen, 

Emma Bjerregaard Hasager, Mette Vehl Poulsen, Simone Lynge Hald.

Minikonfirmanderne
3. klasse indbydes til minikonfirmand 
undervisning. Vi mødes i præstegår-
den, hvor vi synger og leger sammen 
og hører fortællinger fra bibelen. Før-
ste gang er onsdag d. 7. september ef-
ter skoletid. Eleverne tager til præste-
gården med bussen fra skoletid.



5

Kaffe i Præstegårdshaven
tirsdag den 5. juli kl. 14.30 er alle vel-
kommen til en hyggelig eftermiddag i 
præstegårdshaven.
Vi får lejlighed til at snakke, synge og 
drikke kaffe sammen.
Alle indbydes af menighedsrådene og 
pensionistforeningen.

Besøg på ”Lunaria”
den 28. august kl. 10.30 inviteres til et 
spændende møde med Gunnar Iver-
sen og Susanne Tvermoes i deres for-
underlige verden på ”Lunaria”, Sin-
drupvej 5, Sindrup.
Efter gudstjenesten kl. 9.00 i Ydby 
Kirke og en kop kaffe i våbenhuset kl. 
ca. 10 kører vi i egne biler sammen til 
Sindrup, hvor Gunnar Iversen viser 
rundt i Limfjordsdigterstuen, Danas 
Have og Frejas sal. Han vil bl.a. for-
tælle om Teutonernes ravvej fra Thy til 
Grækenland og om keltisk kristendom 
i Thy. I Frejas sal er der en kopi af Sct. 
Mortens kors fra Iona. Sct. Morten var 
forbillede for den keltiske kristendom, 
og navnet kender vi jo fra Skt. Mortens 
kirke i Ydby og Skt. Mortensgaard.
Susanne Tvermoes fortæller om sine 
smukke løvbilleder. I denne sæson ud-
stiller hun en serie af billeder inspire-
ret af folkevisen om Liden Kirsten og 
Prins Buris.

Sydthy Provstis 
Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup 
kirkecenter en række torsdage sidst på 
dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspis-

ning kl. 18.30. Temaet for efterårets sæ-
son er  ”Liv og død – glæde og sorg”. 
Hvordan er forholdet mellem liv og 
død, glæde og sorg? Hvad sker der 
med os, når døden kommer os nær? 
Hvad kan vi tro og håbe? Hvad bety-
der det for os, når vi mister en af vore 
kære? Hvad har det kristne evange-
lium at give os midt i sorgen? 
Temaet belyses fra forskellige syns-
vinkler af foredragsholdere, der har 
stor erfaring fra deres daglige virke og 
som kan formidle deres viden og er-
faringer på en vedkommende og livs-
nær måde.

Program:
15. september: Præst og forfatter Jo-
hannes Værge, København: Hvad sker 
der, når vi dør?  
29. september:  Sognepræst og præst 
på Kamillianergaardens Hospice Ole 
Raakjær, Aalborg: Kan tro flytte bjerge 
eller bjerge flytte tro? 
13. oktober:  Psykoterapeut Kirsten 
Haaber, Hassing: Sorg - at holde fast el-
ler give slip. 
3. november:  Præst og salmedigter 
Holger Lissner, Middelfart: »Du fylder 
mig med glæde -«. 
17. november:  Præst og forfatter Kaj 
Mogensen, Svankjær: Glæd jer altid i 
Herren. 
1. december:  Gudstjeneste og julebe-
gyndelse.

Deltagerbetaling er kr. 500. Man til-
melder sig hele forløbet. Tilmelding 
til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 
Hurup eller mail: lei@km.dk seneste 
2. september. Flere oplysninger kan 
findes på http://www.sydthyprovsti.
dk/kirkehojskole.asp 
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Inden det bliver rigtig 
sommer, kan vi glæde os 
til en række aktiviteter i 
den grønne uniform. 
Bævere og ulve skal på 
Kr. Himmelfartsløb, sam-
men med tegneseriefigu-
rerne, Phineas og Ferb og 
deres opgave med at finde 
”Spejderånden”.  Det sker 
i Ydby Skov d. 2. juni. Alle 
der har lyst til at møde 100 
små spejdere i grønne uni-
former er velkomne til at 
lægge gåturen forbi fest-
pladsen.         
Sommerlejrene er ved at 
tage form. Bævere og ulve 
deltager sammen med an-
dre grupper fra Thy Di-
strikt i fælles sommerlejr 
fra d. 29. juni til 2. juli. Lej-
ren afvikles i Teutonerhyt-
ten med eventyr som tema. 
De store spejdere kan for 
første gang i flere år plan-
lægge lejr med deltagelse 
af 2 patruljer, en senior/
roverpatrulje og en spej-
derpatrulje. Turen går til 
Ålborg, hvor der venter et 
døgn i Ålborg ZOO sam-
men med mere end 1000 
andre spejdere fra alle spejderkorps i 
Nordjylland. Aktiviteter, konkurren-
cer, Sebastian Klein show, overnatning 
på Savannen og meget mere. Resten af 
uge 26 tilbringes i Mou.                                                                           
Spejdernes aktivitetsniveau skyldes 
i høj grad de voksne, der bruger tid, 
energi og stort engagement på at være 
ledere. Gruppen har derfor valgt at 
sætte mere fokus på ”lederpleje” end 

tidligere med lederkurser, fællesarran-
gementer o.l.  Vi håber på den måde 
at kunne fastholde lederne, så de også 
fremover kan mobilisere lyst og energi 
til at være ledere, og at nye kan få lyst 
til at være med. Læs mere på: www.
boddum-ydby-spejd.dk  

Jette Pedersen, Gruppeleder

Nyt fra KFUM spejderne

Lederpleje...
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Fra vugge til grav
Ydby
Døbte:
Silke Sørensen Bjerregaard
Simon Østergaard Frostholm
Kaya Thing Vangsgaard
Thore Dahl Kapitzky

Døde:
Inge Jørgensen
Jens Gert Kragh Møller
Kristine Pedersen
Solvejg Andersen
Karl Egon Jensen

Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Vi mødes til gudstjeneste følgende onsdage kl. 15: 
1. juni - 6. juli og 7. september

Ældre i sognet er meget velkommen til at 
deltage i disse gudstjenester. Man kan ringe 

efter kirkebil på 9795 6175 
(senest aftenen før).

soGnePrÆsten
Mogens Jeppesen, Doveroddevej 17, Boddum.
Tlf. 97 95 90 09. Mandag fri. 
Træffes bedst dagligt mellem kl. 12 – 13.
I fravær passes embedet af sognepræst Lilian Risum, 
Visby, tlf. 9795 1133.
BoddUm kirke
Menighedsrådsformand: Evald Eliassen,  97 95 90 22 
Kirkeværge: Hanne Borre Andersen,  97 95 90 75
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Carl Chr. Nielsen,  97 95 91 81
Privat  97 95 91 51
Graverafløser: Verner Enevoldsen,  97 95 65 61
Organist: Holger Laursen,  97 16 12 49
YdBY kirke
Menighedsrådsformand: Ingrid Jespersen, 97 95 91 46 
Kirkeværge: Elsebeth Johansen,  45 93 53 13
Kirkesanger: Vibeke Oxlund, 40 24 11 50
Graver: Ole Madsen,  97 95 63 16/21 40 63 54
Privat 97 95 90 19.
Medhjælper: Vagn Kappel,  97 95 63 72
Organist: Holger Laursen,  97 16 12 49
BesØGstJeneste
Mette Olesen, Boddum 86 36 56 18
redaktion
Elsebeth Johansen (Ydby), 
Karin Nikolaus (Boddum)
Mogens Jeppesen (sognepræsten)

oPfordrinG - Send et indlæg til kirkebladet, så vi 
kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at 
stof til næste kirkeblad: 20. juli 2011

Ny hjemmeside for 
Boddum-Ydby kirker
Menighedsrådene arbejder i øjeblikket 
med etablering af en hjemmeside for 
de to sogne. Hjemmesiden vil inde-
holde oplysninger om aktuelle arran-
gementer, navne og adresser på ansat-
te og menighedsrådenes medlemmer 
samt historiske oplysninger om kir-
kerne og sognene. Den tekniske side 
af hjemmesiden er lagt i hænderne på 
Søren Riis, som har valgt en løsning, 
der gør det enkelt for medarbejdere og 
menighedsråd at lægge aktuelle op-
lysninger ind på hjemmesiden, så den 
hele tiden er opdateret. Det giver gode 
chancer for at man hele tiden – både i 
og udenfor sognene – kan følge med i, 
hvad der foregår i og omkring kirker-
ne. Endnu er vi i gang med forberedel-
serne, men håber, at vi snart kan åbne 
for siden. Hold derfor øje med 

www.boddumydbykirker.dk 



Maj
20. maj Bededag
Ydby 9.00
Boddum 10.30 
22. maj 4.s.e.påske
Boddum 9.00
29. maj 5.s.e.påske
Boddum 9.00
Ydby 10.30

juni
2. juni Kristi himmelfarts dag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
5. juni 6.s.e.påske
Ydby 10.30
12. juni Pinsedag
Ydby 9.00
Boddum 10.30
13. juni 2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste, Ashøje
19. juni Trinitatis søndag
Boddum 9.00
Ydby 10.30
26. juni. 1.s.e. trinitatis
Boddum 9.00 (LR)

juli
3. juli. 2.s.e. trinitatis
Ydby 10.30
10. juli. 3.s.e. trinitatis
Boddum 10.30

17. juli. 4.s.e. trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30
24. juli. 5.s.e. trinitatis
Ydby 10.30 
31. juli. 6.s.e. trinitatis
Boddum 10.30

august
7. august 7.s.e. trinitatis
Ydby 9.00 (LR)
14. august 8.s.e. trinitatis
Boddum 9.00  (LR)
21. august 9.s.e. trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30 
28. august 10.s.e. trinitatis
Ydby 9.00 

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester 
i Boddum og Ydby kirker samt til guds-
tjenesterne på Sct. Mortensgård hos Poul 
Svendsen, tlf. 97 95 61 75, senest aftenen 
før. Pris: kr. 10,- t/r.


