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Skole-Kirke-Samarbejde
Svende Grøn er for nylig startet som ny
konsulent for Skole-Kirke-Samarbejdet i
Thy og på Mors. Han kommer fra en stilling som folkeskolelærer på Thyholm Skole, hvor han har undervist i kristendomskundskab, dansk og billedkunst. Han
fortæller om sit nye arbejde:
Mødet med skole- og kirkefolk er altid
spændende, for vi er i en eller anden forstand alle optagede af mødet mellem mennesker, der vil vise nye og større sider af
tilværelsen.
God undervisning er Under-Visning, altså
at vise undere. Og i en tid præget af næsten dræbende fornuft (selv levende lys er
sundhedsskadelige og en trussel mod miljøet) er der brug for, at børn i Danmark får
viden om det sprog og de traditioner, som
kirke og kristendom bærer med sig. Tro
og livsgrundlag glider umærkeligt ud af
vores fælles sprog til fordel for tørre tal og
konsekvensanalyser, som om det vigtigste
i menneskelivet kan rummes af tørre tal og
analyser.
Kirkens rolle i samfundet, som det fælles
sted med de store ord og fortællinger, er
udfordret i disse år. Men vi står sært stumme tilbage, når vi møder glæden og taknemmeligheden ved fødsel, ungdom og
kærlighed, og når dødens altudslettende
sorg erobrer os, hvis vi ikke har et stort kirkerum med et stort fællesskab at færdes i.

Fra salmesangsdagen i Hurup kirke i marts,
hvor også elever fra Boddum-Ydby friskole
(m.fl) deltog.

Min vision er i al ydmyghed at hjælpe med
til at kvalificere undervisningen i kristendomskundskab med konkrete tilbud og
tiltag. Jeg er nok ikke så optaget af fantas
tiske shows som af hverdagens arbejdsomhed, hvor vi selv er på spil. Elevinddragelse virker bedst, når eleven ikke kun
er tilskuer til aktiviteter eller forestillinger,
men selv bidrager. Så lærer man i øvrigt
også mest!

Der bliver åbnet døre og budt på kaffe
overalt i de tre provstier, samtalen om god,
gedigen undervisning florerer, og der udvikles med respekt for både tradition og
fornyelse.

Se også www.skolekirkesamarbejdet.dk
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Pinse – løftet om Guds nærvær
Fyldt af Guds sundhed
Altid bløde og sande.

Vi har lige fejret pinse – kristendommens
tredje store højtid efter jul og påske. Vi
har fejret at Gud følger os hver dag livet
igennem med sin hellige ånd – som en livsledsager, der støtter og vejleder, trøster og
rådgiver og retleder os i vores stadige forsøg på at leve livet rigtigt.
Det kan godt være svært at sætte ord på
dette med Guds nærvær og Guds vejledning, for det handler i sidste ende om
noget, der er større end os selv. Et af vore
hjælpemidler er poesien – som f.eks. i denne bøn fra den keltiske tradition:
Hellige ånd, som holder dine vinger over hele
jorden
Genskab det stof, vores selvrespekt er gjort af
Genskab os i din skønhed
Forny i os:
Stilheden i vores væsens kerne
Lødigheden i vores kroppe
Hemmeligheden bag vores helhed
Må vi være Guds strålende lys

Bøn handler ikke kun om at bede om noget, men om at påkalde et nærvær. Selvom
man ikke har et klart gudsbillede, kan man
hvile i roen og nærværet, og på den måde
gå ind i et andet rum, hvor angst, bekymring, stress og forhastethed ikke får samme
plads som ellers.
Poetiske bønner som den ovenfor kan
være en hjælp til at lade sig bære ind i livets nærvær – men dybest set er stilheden
det sted, hvorfra Gud taler stærkest. Kan
man lade sig falde helt til hvile og være lyttende, kan Gud for alvor få plads. Men ofte
har vi brug for ordene for at komme ind i
det rum, som er bønnens hvile. Ellers kommer alle de fortravlede skeletter i skabet
med ind i bønnen og rasler forstyrrende.
(Fra: Du er min ø i havet, Boedal 2010)

Morgenkaffe og
gæsteprædikant

Forsøg med kirkekaffe

For det meste spredes vi hurtigt efter
at gudstjenesten er færdig. Men det
kan også være rart at tage sig tid til en
lille sludder med hinanden – gerne –
på ægte dansk vis – med en kop kaffe i
hånden. Derfor forsøger vi nogle gange
hen over sommeren at lave kirkekaffe
efter gudstjenesten. Det bliver meget
enkelt og uformelt – nogle kander kaffe
og kopper i våbenhuset, hvor man hjælper hinanden – vi har jo ikke de store
menighedslokaler ved kirkerne – og
det skal heller ikke være afgørende. Se i
gudstjenestelisten hvor og hvornår. Lad
os se, hvordan det går, og om det er noget vi skal fortsætte med.

Søndag d. 23. juni har missionær Rikke
Vestergaard lovet at prædike til gudstjenesten i Ydby kl. 10.30. Mange kender Rikke, som efter 40 år som missionær i Nigeria fortsat tager af sted hver
vinter for at arbejde på klinikken i Dakka. Denne søndag er der morgenkaffe
kl. 9.00 i præstegården sammen med
Rikke (altså før gudstjenesten), hvor
der er chance for under uformelle former at blive opdateret lidt om hendes
arbejde. Ved gudstjenesten vil der være
indsamling til hendes arbejde.
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Sydthy Provstis
Kirkehøjskole

Torsdag d. 24. oktober: Mette Behrndtz:
Adams første kone var ikke Eva.
Som en velproduceret, moderne actionfilm myldrer Det Gamle Testamente
med kvindelige skurke og heltinder.
Mange kunstmalere har ladet sig inspirere og givet deres bud på, hvordan
disse kvinder skal ses og forstås. I foredraget vises nogle af disse billeder fra
kunstens verden. Samtidig løftes sløret
for nogle gribende og berømte, men
også glemte og berygtede kvinder i Det
Gamle Testamente.

Program for efteråret 2013:
Torsdag d. 26. september: Ingrid Schrøder Hansen fortæller om ”Ildsjælen
Paulus”.
Paulus er blevet kaldt tung og svær og
kedelig, og alle ved, at det var ham, der
forbød kvinder at tale i forsamlinger.
Men Paulus er også et menneske, der
lever med lidenskab og som afgjort er
værd at lære at kende.

Torsdag d. 14. november Bart Kris Lieve Vanden Auweele: ”Jeg er min elskedes, og han begærer mig” - Højsangen
som kristen tekst.
Gud er kærlighed. Men hvilken slags
kærlighed? Af alle bibelbøger er Højsangen det skrift, som har givet anledning til de mest forskellige og ofte modstridende tolkninger. Nogle beskriver
denne kærlighedens lovsang som bibelens smukkeste og vigtigste tekst overhovedet, mens andre betragter dette
erotiske digts optagelse i bibelkanonen
som en fejltagelse. Højsangens kærlighed udtrykker for nogle den smukkeste
mystik og for andre den mest verdslige
erotik. Mange – lige fra de gamle kirkefædre til Brorson – har ladet sig inspirere af Højsangen.
Når man dykker ned i Højsangens virkningshistorie lærer man meget om kristnes skiftende opfattelser af kærlighed
og lidenskab, af skriftforståelse og bibeludlægning. Højsangens billedsprog
har igennem århundreder inspireret
mystikere og salmedigtere. Men hvordan kan digtet bruges og forstås i dag?

Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirkecenter en række torsdage sidst på dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning
kl. 18.30. Deltagerbetaling er 500 kr.
inkl. aftensmad hver gang. Tilmelding
til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760
Hurup eller mail: lei@km.dk senest 13.
september. Se også http://www.sydthyprovsti.dk/kirkehojskole.asp .

Torsdag d. 10. oktober: Niels Jørgen
Cappelørn fortæller om Søren Kierkegaards liv og værk - et geni i den danske
guldalder.
Kierkegaard blev født den 5. maj 1813
i København. Der levede han det meste af sit liv – samtidig med de andre
store skikkelser i den danske guldalder,
f.eks. Grundtvig, H.C. Andersen og biskop Mynster. Kierkegaard var både
teolog og filosof. Skønt han kun blev
42 år gammel, udgav han ca. 40 bøger
og publicerede ca. 40 avisartikler af en
kvalitet, der har gjort ham verdensberømt. I sine værker behandler han såvel
angst, fortvivlelse og lidelse som kærlighed, glæde og tro, og han arbejder
med, hvordan man kan blive et autentisk menneske, der hverken kommer for
tidligt eller for sent til livet, og hvordan
man kan blive en enfoldig kristen, der
gør troen levende i handlinger.

Torsdag d. 28. november - Gudstjeneste i Hurup kirke kl. 17.30 v. Ruth Folmersen. Sydthy kammerkor medvirker
ved gudstjenesten og bagefter til en festlig aften med korsang og fællessang.
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Bagerst: Mads Moldrup Kappel, Mikkel Tidemann Pedersen, Anne-Sofie Jelle,
Per Dalgaard Eliassen, Rasmus Jensen. Foran: Julie Bust Hestbech, Ida Vehl Poulsen.
Foto: Knud E. Jensen.

Særlige arrangementer
Kaffe i Præstegårdshaven
Tirsdag den 2. juli kl. 14.30 er alle velkommen til en hyggelig eftermiddag i
præstegårdshaven.
Vi får lejlighed til at snakke, synge og
drikke kaffe sammen. Alle indbydes
af menighedsrådene og pensionistforeningen.

I bedes medbringe konfirmandens
dåbsattest. Undervisningen begynder
torsdag morgen d. 5. september.
Konfirmationsdagen er i 2014 som
sædvanlig første søndag efter påske,
dvs. 27. april.
Minikonfirmanderne
3. klasse indbydes til minikonfirmand
undervisning. Vi mødes i præstegården, hvor vi synger og leger sammen
og hører fortællinger fra bibelen. Første gang er onsdag d. 11. september
efter skoletid. Eleverne tager til præstegården med bussen fra skolen.

Konfirmandindskrivning
Onsdag d. 28. august kl. 19.30 er der
konfirmandindskrivning i præstegår
den. Forældre og konfirmander er
velkommen. Der er kaffe på kanden
og information om undervisningen.
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Nyt fra KFUM spejderne

Spejderne glæder sig, som alle andre
til, at det snart bliver godt vejr, så vi
ikke behøver bål for at holde varmen
udendørs. Lørdag før påske deltog
spejderne i et tværkorpsligt arrangement for alle spejdere i Thy, ”dysten
om påskeægget”. En dag i sne og kulde, men som altid, når spejdere mødes
om fælles aktiviteter, også en dag med
gåpåmod og højt humør.
Aktivitetsdag i skoven med computerspil i spejder- og friluftsudgave og By
Night arrangement i Hurup med det
populære Angry Bird spil i spejderversion er seneste resultat af nytænkning
af spejderaktiviteter. KFUM spejderne
i Boddum-Ydby Gruppe følger med

tiden og beviser at spejderliv er mere
end snobrød og bål.
Men vi holder skam også fast i traditionerne og ingen sommer uden lejr.
Gruppens sommerlejr 2013 afvikles
i år på Mors. Fra d. 7.7. til 13.7 bliver
naturlejrpladsen i Ljørslev vores base.
Bævere og ulve deltager fra 8.-10. og
slutter deres lejr af med en festaften for
hele familien. Og efter ferien er vi klar
til at modtage alle børn fra 0. klasse og
ældre, der har lyst til at være spejder.
Man kan altid prøve et par gange, før
man melder sig ind i gruppen.
Følg med på gruppens hjemmeside:
www.boddum-ydby-spejd.dk.

Nu er jord og himmel stille
vinden holder tyst sit vejr
og der lyder ingen trille
fra de høje, stille træer.
I marts mistede vi en god
spejderkammerat, Nicolaj.
Æret være Nicolajs minde.

6

Fra vugge til grav

Menighedsrådsmøder

Der er menighedsrådsmøde tirsdag
d. 25. juni kl. 19.00 i præstegården.
Mødet er offentligt. Efter hvert menighedsrådsmøde kan man på sognenes hjemmeside læse et sammendrag af, hvad der er blevet drøftet på
mødet.

Boddum:
Døbt:
Thomas Natthayot Thøgersen Jensen
Viet:
Iulia Maria Lazar og Anton Jensen
Døde:
Bent Nørgaard
Christian Jørgensen Slavensky

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.

Ydby:
Døbte:
Kate Victoria Stærk Akselsen
Freja Johanne Egeberg
Sara Østergaard Frostholm

Boddum Ydby menighedsråd
Formand: Evald Eliassen, 9795 9022
Næstformand og kirkeværge i Ydby:
Eva Lund Christensen, 9795 2034
Kirkeværge i Boddum: Laurits Hansen, 9795 9037

Døde:
Jytte Hansen
Peder Heinrich Clemmensen
Nicolaj Jensen
Evald Emanuel Krogsgaard
John Frandsen

Organist
Holger Laursen, 9716 1249
Kirkesanger
Vibeke Oxlund, 4024 1150
Graver
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 9794 1347
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316, (privat 9795 9019)
Graverafløser: Vagn Kappel, 9795 6372

Gudstjenester
Sct. Mortensgård

Besøgstjeneste
Mette Olesen, tlf. 8636 5618
REDAKTION
Gitte Hansen, Alice Krabbe og sognepræsten (ansv.)

Onsdag d. 5. juni kl. 15.00
Onsdag d. 3. juli kl. 15.00
Onsdag d. 4. september kl. 15.00

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

Alle i sognet er meget velkomne til at deltage
i disse gudstjenester. Man kan ringe efter
kirkebil på 9795 6175 (senest aftenen før).

OPFORDRING - Send et indlæg til kirkebladet, så vi
kan få et spændende blad! Sidste frist for indlevering at stof til næste kirkeblad: 20. juli 2013
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Modtager:

Gudstjenester
Maj
26. maj Trinitatis søndag
Ydby 9.00 (LR)
Juni
2. juni 1.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

28. juli 9.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
August
4. august 10.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 (kirkekaffe)

9. juni 2.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

11. august 11.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

16. juni 3.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (LR)

18. august 12.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (LR)

23. juni 4.s.e.trinitatis
Ydby 10.30 - Morgenkaffe i præstegården. Prædikant: Rikke Vestergaard
(indsamling)

25. august 13.s.e.trinitatis
Ydby 10.30 (kirkekaffe)
September
1. september 14.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

30. juni 5.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Juli
7. juli 6.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

KIRKEBIL

Der kan bestilles kørsel til gudstjenester 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.

14. juli 7.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (LR)
21. juli 8.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (kirkekaffe)
Ydby 10.30
8

