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Glæde
”Lukket på grund af glæde”. Sådan stod 
der på et skilt i en butik i København 
5. maj 1945.
Engang imellem har vi brug for at 
standse op i vores travle jag og spørge, 
hvad livet egentlig er. Og om vi lever 
livet, som vor Gud og Skaber havde 
tænkt sig vi skulle, da Han gav os li-
vet.
For vi tror da på Gud, ikke sandt? Du 
er døbt, du er mærket med Guds bo-
mærke, korsets tegn, og det var dine 
forældres ønske, da de bar dig til då-
ben, at du skulle blive i Kristus, som 
du ved dåben blev indpodet i ham. 
Men hvor mange tanker skænker du 
Gud? Beder du – eller bander du?
Når vi er i kirke, hører vi – på en eller 
anden måde – at vort liv er en gave fra 
Gud. Aldrig noget ligegyldigt, aldrig 
en selvfølge, men en gave – et under.
Den russiske forfatter Dostojefski 
(1821-1881), blev sat i fængsel, fordi 
han havde talt imod zaren og det rus-
siske regime. Han tænkte han blev fri-
kendt, men en dag blev han sammen 
med 31 andre i 30 graders kulde ført 
ud på en plads for at blive henrettet. 
Dødsdommen blev læst op, 32 kister 
blev kørt frem. Deres sidste time var 
kommet.
Da kom der besked fra zaren, at de alle 
var benådet. I stedet skulle de sendes 
til Sibirien.
Dostojefski skrev senere til sin bror: 
Da jeg stod foran geværerne, sagde jeg 
til mig selv: hvor har jeg levet forkert! 
Hvor ofte har jeg ikke været blind og 
døv for alle ting, været ligeglad og 

tom indvendig. Og jeg sagde til mig 
selv: Hvis jeg bare kunne få fem timer 
– selvfølgelig kan jeg ikke få fem dage 
eller fem uger, men måske bare fem ti-
mer, så ville jeg sætte alt ind på at op-
leve 100 procent, hvad det er at være 
levende: at have hænder, øjne, mund, 
øren, at kunne tænke, føle og tale.
Han fik fem timer – og flere til – og li-
vet blev nyt, men aldrig en selvfølge. 
Hver solopgang var et under, hver 
solnedgang, hvert lysglimt, alle san-
ser. jeg lever.

”Jeg vil ånde luften i fulde drag,
Synge Gud en sang for den lyse dag, 
takke ham, at morgnen mig end er 
sød, 
at mig dagen fryder trods synd og 
død.”

Hvorfor skal vi så tit nå helt til livets 
ydergrænse og være tæt på døden, 
før det går op for os, hvad livet er, og 
hvad det er at leve? Hvor tit kan vores 
måde at leve på ikke minde om de to 
vagabonder hos Storm P., der har til-
bragt natten ude på en mark.
Den ene siger: ”Nu står solen op.” Og 
den anden gaber højlydt og siger ”At 
den gider!”
Eller samme Storm P., hvor to naboko-
ner står og snakker sammen. Den ene 
siger: I begyndelsen af vores ægteskab 
vækkede jeg ham hver morgen med et 
kys.” – ”Og hvad nu?” – ”Nu har vi 
købt et vækkeur.”
Glæde er et godt ord. Det dækker over 
utrolig mange følelser og pragtfulde 
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oplevelser. Men er det ikke meget læn-
ge siden, vi – du og jeg – havde et skilt 
i vinduet: Lukket på grund af glæde. 
Måske fordi livet er blevet en træde-
mølle og glæden har fået trange kår.
Glæde er et ord, der har hjemstedsret 
i Bibelen. En bibelordbog henviser i 
spalte efter spalte til, hvor man kan 
finde bibelske udtryk, hvor ”glæde” 
eller ”at glæde sig” indgår. Tænk bare 
på juleevangeliet: ”Se, jeg forkynder 
jer en stor glæde, som skal være for 
hele folket.” Og påskemorgen skyndte 
kvinderne sig bort fra graven ”med 
frygt og stor glæde”. Og Jesus siger til 
sine disciple, før han skal forlade dem: 
”Ingen skal tage jeres glæde fra jer!”
Og det går vel an at minde om, at 
evangelium ordret oversat betyder 
Glædeligt Budskab. Og at dette glæ-
delige budskab er bestemt for hele fol-
ket og alle folkeslag.
Mens apostelen Paulus sad i fængsel i 

Rom og ventede på sin dom, som for-
mentlig blev en dødsdom, skrev han 
disse opmuntrende ord til sine venner 
i Filippi:
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger igen: 
Glæd jer! Lad alle mennesker mærke, 
at I har et mildt sind. Herren er nær. 
Vær ikke bekymrede for noget, men 
lad i alle ting jeres ønsker komme frem 
for Gud, idet I beder og bønfalder un-
der taksigelse. Så skal Guds fred, som 
overgår al forstand, bevare jeres hjer-
ter og jeres tanker i Kristus Jesus.
Det er gode ord at tænke over. Jord-
nære ord, livsbekræftende, fyldt med 
håb og lys og glæde. Hverdagsord for 
os, som kender til, at glæden bliver 
hjemløs og husvild, og bekymringerne 
overstiger og overskygger alt det, der 
gør livet værd at leve.

Fra: Poul Henning Fromsejer: 
Når hjertet klædes i festdragt (2005)

Automatisk ringeanlæg i Ydby kirke
Den moderne tids elektronik og teknik gør nu på en ny front sin entre i Ydby 
Kirke. Om nogle måneder vil der blive etableret automatisk ringning. Graver 
og ringer Ole Madsen ringer dermed solen ned for sidste gang. Hele moder-
niseringen er muliggjort af en gave fra fru Edith Madsen, som for nogle år si-
den sammen med sin nu afdøde mand Paludan Madsen besluttede at donere 
kirken et pengebeløb til etablering af ovennævnte anlæg. Menighedsrådet 
ønsker at takke Edith Madsen for den smukke donation. Det er livsbekræf-
tende og med stor glæde, vi konstaterer, at der også i vore dage er mennesker 
som Edith Madsen, som tænker på vores kirke og dermed bidrager til dens 
modernisering og position i samfundet.

Ydby menighedsråd, Ingrid Jespersen
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Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirke-
center en række torsdage sidst på dagen 
kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 
18.30. Temaet for efterårets sæson er ”Kri-
stendommen i kulturen”. 
Program:
Torsdag d. 13. september
Samtidsreligion som udfordring til kri-
stendommen ved Viggo Mortensen, dr. 
theol. og tidligere professor ved Aarhus 
Universitet Samtidsreligion er den nu-
tidige religion, der lever blandt menne-
sker. Den forandrer sig dramatisk i disse 
år. Sommetider erklæres Gud for død og 
hans kirker beskrives som tomme. Andre 
gange ses religionen at spille en stærkere 
rolle; det kan gælde storpolitisk eller på 
det individuelle plan, hvor det viser sig i 
en interesse for en ny spiritualitet. Samti-
dig er kristendommen ikke længere alene 
på markedet og er derfor udfordret til at 
gentænke såvel sit indhold som sin frem-
trædelsesform. 
Torsdag d. 27. september
Djævlekrigen ved Kenneth Bøegh Ander-
sen, forfatter til bl.a. den prisbelønnede 
Djævlekrigen 1-4. Djævlekrigen er en for-
tælling for store børn, om Filip der ved 
en fejl ender i Helvede i stedet for Søren, 
der for sin nederdrægtighed er udset til 
at være Djævelens lærling. Nu blev det 
Filip, som ikke har det i sig, han forstår 
ikke hvad ondskaben skal til, han kender 
ikke til vrede eller hævnlyst. Kenneth Bø-
egh Andersen vil komme ind på nogle af 
de tanker og ideer, der ligger til grund for 
hans fortællinger.    
Torsdag d. 11. oktober 
Jeg har ladet mig fortælle.....ved  Gud-
mund Rask Pedersen, sognepræst fore-
dragsholder og forfatter. Mennesket er en 
fortælling. En fortsat fortælling, hvor vi 
hver især udover konstant at fortælle med 

Sydthy Provstis Kirkehøjskole
på egen livshistorie også er meddigtere 
på hinandens. Det betyder noget, hvad vi 
lader os fortælle, hvad vi sådan går og hø-
rer, og tager til os og taler med på. Et fore-
drag om grundspørgsmålet "hvad vil det 
sige at være menneske?" med inddragelse 
af fortælling fra skønlitteratur og film og 
andre gode historier inklusive den kristne 
grundfortælling.  
Torsdag d. 25. oktober 
Folkekirken i spændingsfeltet mellem 
evangelium, folk og statsmagt ved Kar-
sten Nissen, biskop over Viborg Stift. Kar-
sten Nissen vil med konkrete eksempler 
beskrive folkekirkens særlige situation 
som en kristen kirke, der er forpligtet på 
evangeliet, samtidig med at den skal være 
et fælles samlingssted for det danske folk, 
og samarbejde med statsmagten. Netop i 
disse år er det en udfordring for folkekir-
ken at fastholde sammenhængen mellem 
evangeliet, folket og statsmagten.  
Torsdag d. 8. november
Vi som er søgende... ved Iben Krogsdal,  
ph.d. i religionsvidenskab forfatter og sal-
medigter. Foredraget "Vi som er søgende" 
handler både om nye salmer og om den 
verden, vi lever i. Iben Krogsdal vil for-
tælle om det moderne menneskeliv ud fra 
sin egen salmedigtning. Undervejs vil hun 
fortælle om salmernes tilblivelse og bag-
grund. Hun vil også som religionsforsker 
kommentere vores samtid: Hvad er det 
for en tid, vi lever i? Og hvordan opfatter 
moderne danskere kristendommen?
Torsdag d. 29. november
Gudstjeneste og julebegyndelse

Deltagerbetaling er 500 kr. inkl. aftensmad 
hver gang. Tilmelding til Sydthy Provsti, Kir-
kevej 40, 7760 Hurup eller mail: lei@km.dk 
senest 4. september. Se også http://www.syd-
thyprovsti.dk/kirkehojskole.asp



5

Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 22. august kl. 19.30 er der 
konfirmandindskrivning i præstegår-
den. Forældre og konfirmander er vel-
kommen. Der er kaffe på kanden og in-
formation om undervisningen. I bedes 
medbringe konfirmandens dåbsattest.
Undervisningen begynder torsdag mor-
gen d. 6. september.
Konfirmationsdagen er i 2013 som sæd-
vanlig første søndag efter påske, dvs. 7. 
april.

Årets konfirmander
Bagerst:  Anders Gisselbæk Galsgård, Asmus Dam Korsgaard, 

Ebbe Ingemann Olesen, Jonas Vestergaard Madsen. I midten: Jonas Lund Jensen,  
Magnus Vestergaard Poulsen, Sofie Berg-Sørensen, Esben Nørskov Jensen, 

Maja Krabbe Nielsen, Frederik Andersen. Foran:  Monika Mandrup Hansen og 
Emma Kildemoes Kragh Møller.

(Foto: Knud E. Jensen)

Minikonfirmanderne
3. klasse indbydes til minikonfirmand 
undervisning. Vi mødes i præstegården, 
hvor vi synger og leger sammen og hø-
rer fortællinger fra bibelen. Første gang 
er onsdag d. 12. september efter sko-
letid. Eleverne tager til præstegården 
med bussen fra skolen.
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Spejderne ønsker alle et godt og aktivt 
Det har været et travlt og spændende 
forår. Gruppeweekenden i marts var 
en stor succes. Smølfer, superhelte, 
Disneys eventyr oversat til spejder-
aktiviteter fyldte lørdagen og det var 
en flok trætte spejdere i alle aldre der 
krøb i soveposerne til biografstemning 
og popcorn efter en intens dag.
Det nye tiltag med fælles spejdermøde 
sidste tirsdag i hver måned har vist sig 
at være et godt supplement i hverda-
gen for både børn og ledere.  Spejder-
ne har nydt godt af aftalen med skyt-
terne om at benytte deres faciliteter i 
Dover Skov. Lagkageløb, Smuglerløb, 
Spejdernes rekorder og aktiviteter re-
lateret til Spejderdagen d. 23. april er 
det foreløbig blevet til.  
Spejderhuset har fået ”nyt” køkken 
ved aktive frivilliges hjælp, og med 
den nyinstallerede varmepumpe er re-
novering af Spejderhuset godt i gang. 
Nu glæder også spejderne sig over 

foråret og de muligheder det giver for 
udendørsaktiviteter.  
Nu gælder det forberedelserne til som-
merens store oplevelse: Spejdernes 
lejr. 31. marts var der ryste-sammen-
dag for alle spejdere fra de forskellige 
korps i Thy, der skal bo i kvarteret, 
Røgvenderen,  på Spejdernes Lejr 2012 
i Holstebro til juli. Lejrsangen skulle 
læres, der skulle f.eks. laves stole m. 
motorsav, og ikke mindst skulle spej-
derne lære hinanden at kende. Bævere 
og ulve deltager i lejren fra mandag 
til onsdag, resten af spejderne er med 
hele ugen.  Ingen kan vist forestille 
sige hvor stort (og uforudsigeligt) det 
bliver – STORT på alle måder, når op 
mod 35.000 spejdere skal bygge og bo i 
en teltby med moderne faciliteter som 
bybus, internet, toilet og bad, side om 
side med bål, fedtfælde og spisebord 
af rafter – en herlig blanding. Vi glæ-
der os. 

Jette Pedersen, gruppeleder

Nyt fra KFUM spejderne

Casper og Lukas er 
i gang med at løse 
koden – bæverloven 
skrevet med 
morsealfabet
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård
Onsdag d. 6. juni - Onsdag d. 4. juli

Onsdag d. 1. august - Onsdag d. 5. sept.

Ældre i sognet er meget velkommen til at del-
tage 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. 
Email: mjep@km.dk
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: Lajla Pedersen, 97 94 13 47
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)

Sognenes hjemmeside: 
http://www.boddumydbykirker.dk/

OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi 
kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at 
stof til næste kirkeblad: 20. juli 2012

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

Særlige arrangementer
KIRKEvANDRING
Onsdag d. 6. juni indbydes til kirke-
vandring med besøg i forskellige af 
egnens kirker. Man begynder med 
Grurup kirke kl. 19.00 og kører derfra 
til Boddum kirke. Aftenen slutter med 
kaffe i Doverodde. Alle er velkomne.

KAFFE I PRæsTEGåRDshAvEN
Tirsdag den 3. 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 pensionistfor-
eningen.

Fra vugge til grav
Ydby:
Døde:
Dorthea Enevoldsen
Aage Søndergaard Jørgensen
Jens Jørgen Christensen
Anna Luxhøj Christensen



Maj

27. maj Pinsedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

28. maj 2. pinsedag
Ashøje 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste

juni
3. juni Trinitatis søndag
Boddum 10.30

10. juni 1.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

17. juni 2.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

24. juni 3.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

juli
1. juli 4.s.e.trinitatis
Ydby 10.30

8. juli 5.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 

15. juli 6.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

22. juli 7.s.e.trinitatis
Boddum 9.00  (LR)

29. juli 8.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

august
5. august 9.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
 
12. august 10.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

19. august 11.s.e.trinitatis 
Ydby 9.00
Boddum 10.30

26. august 12.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

Gudstjenester

8

Modtager:

Gudstjenester


