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Trosbekendelsen
Et fast led i gudstjenesten er trosbeken-
delsen – kirkens ældgamle forsøg på i få 
sætninger at sammenfatte troens indhold. 
Vi har flere af dem, men den, der er mest 
anvendt i folkekirken er den apostolske 
trosbekendelse. Trosbekendelsen kan både 
siges og synges. I Boddum og Ydby kirker 
har vi de seneste mange år sunget trosbe-
kendelsen. Men forandring en gang imel-
lem kan være med til, at vi bliver mere 
opmærksomme på, hvad der er indholdet 
i trosbekendelsen. Menighedsrådet har så-
ledes besluttet at vi (præst og menighed) 
fremover siger trosbekendelsen til gudstjene
sten. 
Teksten er nem at finde, idet den er optrykt 
på den næstsidste side i salmebogen.

Konfirmand-
undervisning i 
Thisted Kommune
I forbindelse med folkeskolereformen 
skal 7. klasse gå i skole 35 klokketimer om 
ugen, dvs. i gennemsnit fra klokken 8 til 
klokken 15. Konfirmandundervisningen 
kan ikke indgå i disse 35 timer. Kommu-
nens to provster og skoleforvaltningen har 
derfor sat sig sammen for at se, hvordan 
man bedst håndterer denne nye situation. 
Resultatet er blevet, at skolerne fortsat stil-
ler to morgenlektioner til rådighed i syv 
uger før efterårsferien samt tre uger før 
påske. Resten af undervisningstiden skal 
findes udenfor skoletiden. 
I Boddum Ydby pastorat vil det ske ved 
undervisning en række lørdag formiddage 
i månederne november – februar. Da der 

er tale om en ny ordning vil den blive eva-
lueret efter den første konfirmandårgang.
Nærmere orientering ved konfirmandind-
skrivningen i præstegården onsdag d. 20. 
august kl. 19.30.

Kirkevandring 
torsdag den 12. juni
Man mødes ved Sønderhå Kirke kl. 19.00 
og efter rundvisning fortsætter man til 
Nørhå Kirke.
Både Sønderhå og Nørhå Kirker er bygget 
i 1200-tallet. Nørhå Kirke var gennem en 
stor restaurering i 1990’erne, medens Søn-
derhå Kirke står foran en større istandsæt-
telse.
De to kirker har historisk ikke haft meget 
med hinanden at gøre, idet de er adskilt 
af Nørhå Sø og tidligere tilhørte hvert sit 
herred. Først i 1970 kom de under samme 
pastorat. 
Hvad der til gengæld er temmelig ens for 
de to kirker er altertavlerne. De er malet af 
den samme maler Jens Jensen Thrane om-
kring 1710 (formedelst en pris på 30 daler) 
og viser begge nadveren i hovedbilledet 
og korsfæstelsen og opstandelsen på fløj-
billederne. 
Efter rundvisning i kirkerne er der kaffe i 
Nørhå fritidsskole. Alle er velkomne!  

Et forslag til morgenbøn:  
Kære Gud. Endnu har jeg i dag hverken 
sladret eller mistet besindelsen. Jeg har ikke 
været sur, ond eller særlig selvisk. Men om 
nogle minutter er det tid til at stå ud af sen
gen, og fra da af vil jeg få brug for en hel del 
hjælp. Amen.
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I julen fejrer vi Jesu fødsel. Påskedag fej-
rer vi Jesu opstandelse fra de døde - at selv 
dødens magter ikke kan få bugt med Guds 
kærlighed. Pinsedag fejrer vi, at Gud deler 
sin hellige ånd med os, at Gud er iblandt 
os. - Ikke som et håndgribeligt menneske, 
som da Gud sendte Jesus til Mellemøsten 
for 2000 år siden, men som ånd - på tværs 
af tid og sted. 

Det er svært for os mennesker at forstå så-
dan noget »luftigt« noget som ånd, vi der 
selv er bundet af tid og sted og alle mulige 
andre begrænsninger. Alligevel har det 
haft nogle meget konkrete følger, at Gud 
delte sin ånd med os: Der er vokset en kri-
sten kirke op, som har spredt sig til alle 
hjørner af kloden. 

Det er blevet til millioner af menigheder, 
samlet i tusinder af kirkesamfund med 
vidt forskellige udtryksformer, afhængig 
af forskellige kulturer, forskellige sprog, 
forskellige traditioner, og afhængig af 
hvordan den historiske udvikling har væ-
ret rundt omkring. Op gennem tiden har 
kirker udviklet sig uhyre forskelligt, præ-
get af de mennesker, der har ledet dem, 
af forskellige syn på små og store ting, af 
magtkampe og alle mulige andre stærke 
og svage elementer, sådan som det er med 
alt, hvad mennesker har med at gøre. 

Men tværs igennem alle forskelle og tværs 
igennem alle menneskelige begrænsnin-

ger, fejltrin, misforståelser og fallitter, har 
kirkerne viderebragt fra generation til ge-
neration budskabet om Guds uforståeligt 
store kærlighed til mennesker. Det har gi-
vet glæde og livsmod til uendeligt mange 
mennesker. Det har også inspireret til me-
get af det, vi i dag betragter som umistelige 
værdier i vore samfund. Det gælder ikke 
mindst det grundsyn, at livet er ukrænke-
ligt og at ethvert menneske er skabt i Guds 
billede = har uendelig stor værdi, sådan 
som det i dag afspejles i f.eks. FN’s erklæ-
ringer om menneskerettigheder. 

Vi har stadig brug for Guds vejledning 
og inspiration. Som kirke kan vi ikke be-
stå uden. Som mennesker kan vi ikke leve 
uden. For der er også i dag stærke kræf-
ter i os og omkring os, der truer med at 
ødelægge det liv, vi har modtaget af Guds 
hånd. Derfor er Guds løfte i pinsen om at 
være hos os og støtte os med sin ånd en lige 
så stor gave - eller rettere en anden side af 
den gave, vi fik, da Gud sendte os sin søn 
og senere ved hans opstandelse viste os sin 
kærligheds uovervindelige styrke. 

At være kirke er at anerkende, at vi ikke 
kan klare os uden Guds hjælp - og med 
Guds hjælp at klare livet - for os selv og 
for hinanden. I pinsen fejrer vi, at Gud er 
til stede iblandt os med sin ånd netop for 
at hjælpe og opmuntre os - ikke bare pinse-
dag, men hver dag.                                 

mj

Pinse - kirkens fødselsdag
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Jørn Henrik Petersen har i mere end 40 
år været professor i socialpolitik ved 
Syddansk Universitet. Er lic.oecon. og 
dr.phil. I de senere år har han været ho-
vedredaktør på Dansk Velfærdshistorie, 
hvis sjette og sidste bind netop er ud-
kommet. I januar i år udgav han bogen 
Pligt & ret, Ret & Pligt. Refleksioner 
over den socialdemokratiske idearv. 

Torsdag d. 30. oktober 
Generalsekretær i Danmission Mogens 
Kjær: ”Forfulgte kristne”. 
Hvordan kan vi bedst hjælpe vores for-
fulgte kristne søstre og brødre? Hvad 
forstår vi ved forfølgelse, hvor slemt 
skal det være før vi vil kalde det forføl-
gelse? Er der mange kristne der bliver 
forfulgt for deres tros skyld? 
Der vil i foredraget være et særligt ud-
blik til situationen i Pakistan og Mel-
lemøsten, hvor Danmission arbejder. 

Torsdag d. 13. november 
Dr. theol. og professor Anna Marie Aa
gaard: ”Tro til tiden og tro i tiden”.
Som teolog er Anna Marie Aagaard mest 
optaget af troen, som den leves i hver-
dagen. Hun siger, at kristen spiritualitet 
i al enkelhed og vanskelighed drejer sig 
om at leve hverdagen på Helligåndens 
og Guds nåde. Indøvelse i kristendom 
og kristen spiritualitet kræver disciplin. 
Et sejt træk hvor hun fremhæver bøn og 
læsning af Bibelen som praksisser…. 
Det er blevet undersøgt i mange sam-
menhænge og vist at den vestlige ver-
dens mennesker holder op med at tro 
på opstandelsens Gud, når de holder 
op med at gå til gudstjeneste. Gudstje-
nesten lærer mennesker at sige Gud tak 
for lykken og at lægge døden og al bru-
taliteten over på Gud. (Uddrag af Kri-
steligt Dagblad 22. marts 2014).

Sydthy Provstis 
Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kir-
kecenter en række torsdage sidst på da-
gen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning 
kl. 18.30. Deltagerbetaling er 550 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.syd-
thyprovsti.dk/kirkehojskole.asp
Følgende aftener indgår i programmet:

Torsdag d. 18. september 
Ingrid Hvass: ”Elsalil”.
Elsalil er en fortælling om det der skete 
på en lille ø i den svenske skærgård for 
500 år siden: Kærligheds-historien mel-
lem den fattige Elsalil og den smukke 
sir Archie, de brutale mord i præstegår-
den og tyveriet af Hr. Arnes penge og 
om fiskehandleren Torarin der prøver at 
få styr på handlingen i denne dramati-
ske og voldsomme historie. 
Fortællingen er en bearbejdning af Sel-
ma Lagerlöfs roman ”Hr Arnes Penge”.

Torsdag d. 9. oktober 
Professor Jørn Henrik Pedersen: ”Velfærds
stat og næstekærlighed” 
Er der overhovedet en sammenhæng 
mellem buddet om næstekærlighed og 
udformningen af en velfærdsstat? Kan 
tankerne i lignelsen om den barmhjer-
tige samaritaner gøres gældende – også 
når det drejer sig om samfundet? Kan 
vi se velfærdsstaten som institutionali-
seret næstekærlighed – næstekærlighe-
dens surrogat? Har vi som mennesker 
evne og vilje til at leve op til velfærds-
statens ”krav” – eller har vi svigtet, så 
velfærdsstaten er på vej til at krakelere? 
Hvor er vi overhovedet på vej hen? Det 
er nogle af de spørgsmål, Jørn Henrik 
Petersen vil tage livtag med. 
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Særlige arrangementer
Kaffe i PræsTegårdshaven
Tirsdag den 1. juli kl. 14.30 er alle vel-
kommen til en hyggelig eftermiddag i 
præstegårdshaven. Vi får lejlighed til 
at snakke, synge og drikke kaffe sam-
men. Alle indbydes af menighedsrå-
dene og pensionistforeningen.
Der kører bus fra Ydby kirke kl. 14.15 
til præstegården (retur kl. 16.00)

KonfirmandindsKrivning
Onsdag d. 20. august kl. 19.30 er der 
konfirmandindskrivning i præstegår-

den. Forældre og konfirmander er 
velkommen. Der er kaffe på kanden 
og information om undervisningen. 
I bedes medbringe konfirmandens 
dåbsattest. Undervisningen begynder 
torsdag morgen d. 28. august.
Konfirmationsdagen er i 2015 som 
sædvanlig første søndag efter påske, 
dvs. 12. april.

miniKonfirmander
3. klasse indbydes til minikonfirmand 
undervisning. Vi mødes i præstegår-
den, hvor vi synger og leger sammen 
og hører fortællinger fra bibelen. Ele-
verne tager til præstegården med bus-
sen fra skolen.

Årets konfirmander

Bagerst: Magnus Thomsen Nielsen, Dennis Thomsen, Simon Dybdahl Damulog Andersen, 
Thomas Birkebæk Svendsen. Forrest: Silje Bredil Thomsen, Kathrine Bach Christensen, 
Liv Vernie Mardal.
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Nyt fra KFUM spejderne
Spejderaktiviteterne er for længst 
rykket udenfor, hvilket alle forbinder 
med ”rigtigt” spejderliv.   Bævere og 
ulve har afsluttet mærkerne ”Lege” og 
”Sygeplejerske”.  Der er afprøvet nye 
og gamle spil og lege, opfundet nye 
spil og det hele afprøvet til et fælles-
møde i gruppen. Det basale kendskab 
til førstehjælp er pudset af, så nu kan 
enhver rift forbindes og solskoldning 
behandles og alle ved hvordan de til-
kalder hjælp. Nyttig viden for aktive 
børn. 
Tropsspejdere har brugt tid på at ud-
vikle færdigheder, der gør dem i stand 
til at overleve under ukendte vilkår. 
Færdighederne blev i den grad ud-
fordret på troppens OVERLEVEL-
SESTUR i begyndelsen af april. Ryg-
sækken skulle tømmes – indholdet 
erstattes med brænde – målet ukendt, 
viste sig at være Hanstholm og om-
egn.  Forsynet med en trillebør hvorpå 
der skulle monteres lys, vidnede om at 
det nok ville blive mørkt før turen slut-
tede. Undervejs var der opgaver, der 

skulle løses og veksles til nyttige ting 
til overlevelsen. f. eks.: grill, kul, kød, 
kartofler, brød og gulerødder. Gule-
rødderne skulle senere skrælles med 
en tidligere valgt ting, som spejderne 
ikke på det tidspunkt vidste, hvad 
de skulle bruge til, så det er hermed 
bevist at der kan skrælles gulerødder 
med alt fra en dåse tun til en thesi.  Ef-
ter en tur på stisystemerne omkring 
Hanstholm nåede spejderne kl. 22.30 
frem til overnatningspladsen, en bun-
ker ved Bunkermuseet. Her blev de 
også genforenet med indholdet af de-
res rygsække. Grillen var tændt i tril-
lebøren undervejs, så kartoflerne var 
varme og grillen klar til de velfortjente 
bøffer. Efter lejrbål (i trillebøren) og 
en lidt kølig nat i bunkeren konstate-
redes det at ”Alle overlevede – ingen 
fik varige mén” - eneste løfte afgivet 
på forhånd. Gruppens næste store ak-
tivitet er Distriktslejren i uge 28 ved 
Egebaksande.  
Læs mere på 

www.boddumydbyspejd.dk

Hvor ska’ vi hen du? 
Koordinaterne lægges 
ind på kortet.
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Onsdag d. 4. juni kl. 15.00
Onsdag d. 2. juli kl. 15.00

Onsdag d. 6. august kl. 15.00

Alle i sognet er meget velkomne 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. Email: mjep@km.dk
I fravær passes embedet af sognepræst Lilian Risum, 
Visby, tlf. 9795 1133.

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

organisT
Holger Laursen, 9716 1249

KirKesanger
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: Vagn Kappel, 9795 6372

BesøgsTjenesTe
Mette Olesen, tlf. 8636 5618

redaKTion
Gitte Hansen, Alice Krabbe og sognepræsten (ansv.)

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

oPfordring - Send et indlæg til kirkebladet, så vi 
kan få et spændende blad! Sidste frist for indleve
ring at stof til næste kirkeblad: 1. august 2014

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde tirsdag 
d. 19. august kl. 19.00 i præstegår-
den. Mødet er offentligt. Efter hvert 
menighedsrådsmøde kan man på 
sognenes hjemmeside læse et sam-
mendrag af, hvad der er blevet drøf-
tet på mødet.

Fra vugge til grav
Boddum:
Døbt: 
Søs Vestergaard Jensen

Død:
Mette Marie Troelsgaard

Ydby:
Død:
Svend Aage Thomsen
Nora Kristine Olesen
Marie Vangsgaard Jensen

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.



MAJ
25. maj 5.s.e.påske
Ydby 9.00 (kirkekaffe)
Boddum 10.30

29. maj Kristi himmelfarts dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

Juni
1. juni 6.s.e.påske
Ydby 9.00 (LR)

8. juni Pinsedag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

9. juni 2. pinsedag
Ashøje 10.30
Fælles friluftsgudstjeneste

15. juni Trinitatis søndag
Boddum 10.30

22. juni 1.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (kirkekaffe)
Ydby 10.30

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

Juli
6. juli 3.s.e.trinitatis
Ydby 10.30

13. juli 4.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 

20. juli 5.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

27. juli 6.s.e.trinitatis 
Boddum 9.00 (LR)

August
3. august 7.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

10. august 8.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (kirkekaffe)
Boddum 10.30

17. august 9.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 
Ydby 10.30

24. august 10.s.e.trinitatis
Ydby kl. 9.00
Boddum 10.30 

31. august 11.s.e.trinitatis 
Ydby 10.30 (konfirmandvelkomst)

septeMber
7. september 12.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 (kirkefrokost)

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


