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Kærlighedsfrøet
Jesus sammenlignede engang Guds rige 
med et frø (Markus 4,26-29). Når først frøet 
er kommet i jorden, så spirer det og vokser. 
Vi ved ikke hvordan, det går til. Det er 
altså frøet, som det kommer an på. Frøet er 
noget levende. Det har muligheden i sig til 
at vokse og blive noget stort. Hvis der ikke 
var noget frø – noget levende – en begyn-
delse - så kunne der heller ikke vokse noget 
levende frem. 

Sådan er det i naturens verden. Men sådan 
er det egentlig også med os mennesker. 
Hvis vi skal vokse og trives, da må der også 
først være et frø. Ja, vi er helt afhængige af, 
at der er et frø. 

Et barn, - ja, hver eneste af os, - om så vi 
er unge eller gamle – lever af, at nogen ser 
os. Men med børnene er det så tydeligt. Et 
barn lever især af, at forældrene ser det. Ser 
det og elsker det, præcis som det er. Både 
når det er roligt og sødt – men også når 
det skriger og er hidsig. Både når barnet er 
dygtigt og ihærdigt – men ikke mindst, når 
det mislykkes med noget i livet. Kærlighe-
den til et barn må aldrig være afhængig af, 
hvordan det er, og hvad det kan præstere. 
Kærligheden må være der som en naturlig 
selvfølge. Hvis et barn må gøre gengæld for 
at blive elsket, er det ikke en kærlighed, det 
kan vokse af og leve sit liv på.  

En præst fortalte engang denne lille ople-
velse. Han stod uden for børnehaven. Klok-
ken var halv fire om eftermiddagen. Bør-
nene strømmede ud. Over for præsten stod 
der en ung mor og ventede på sin dreng – 
Daniel. Først kom en lille pige springende. 
Det var Victoria og moren snakkede venligt 
med hende. Så kom Jonas: Ny samtale på 
barnets præmisser. Og så kom der endnu et 
par små charmører i gult regntøj.  

Endelig kom hendes egen Daniel! Jeg 
stod lige over for denne mor, fortalte præ-
sten. Og jeg så at lyset blev tændt i hendes 
øjne. Hun skinnede på drengen – og han 

skinnede tilbage. Sekundet efter var han i 
hendes favn.  

Det var utroligt fint at se. Og da jeg så 
det, blev jeg klar over dette: Hvis et barn 
får alt – men ikke lyset fra mors eller fars 
øjne – så får dette barn for lidt. For det er 
netop herfra, barnet skal hente det, som det 
skal bygge sit liv på. Det er den tryghedska-
pital, som et menneske må have at bruge af 
resten af livet.

Med Guds rige er det som et frø, siger 
Jesus. Det lægges i jorden- og det spirer og 
vokser. Vi ved ikke, hvordan det går til. 

Men hvad er da Gudsrigets frø? Hvad er 
det levende – begyndelsen? Vi hører om det 
mange gange i bibelen. Et af frøene er disse 
ord: For således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror 
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt 
liv (Johs. 3,16). Sådan siger Jesus det. Et 
andet sted lyder det: Deri består kærlighe-
den: Ikke i at vi har elsket Gud – men i at 
han har elsket os og sendt sin søn til soning 
for vore synder (1. Johs. Brev 4,10).    

Nogle gange kan det være vanskeligt at 
forstå omfanget af denne gave. Men det 
bliver for eksempel tydeligt for os, når vi 
holder dåb. Da vi blev døbt, såede Gud sit 
kærlighedsfrø i os. Han sagde til os, at vi 
tilhørte ham – ja, var hans elskede børn. Det 
måtte vi aldrig glemme. 

Da vi blev større og ældre fik frøet mulig-
hed til at vokse og udvikles. Nogle gange 
blev det gødet og vandet godt og blev til 
noget stort og fint.  Andre gange glemte 
vi at passe det.  Men frøet var der – og er 
der heldigvis fortsat. For det er Gud, som 
plantede frøet. Det som Gud gør, angrer han 
ikke på. Han ved nemlig, at vi ikke kan leve 
uden hans omsorg og kærlighed. 

Så lad os da tage vare på frøet, så at det 
kan give os næring til at leve et nyt liv som 
Guds elskede børn. 

Margit Dahl                                                                                                                                             
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Konfirmation i YdbY KirKe d. 3. april 2016 

Sognepræst Erik Bennetzen, Simon Stentoft Svenningsen fra Ansgarkirken på Mors, 
som fulgte undervisningen hos Erik. Dernæst Mathias Bjerregård (Hurup), Emil Verner 

Mardal og Emil Andersen.

menighedsrådsvalg 2016
Nu er det snart 4 år siden, der var valg til menighedsrådene i Danmark, så nu det er tid 
igen her til efteråret.
I den forbindelse er der nogle møder og nogle datoer, der skal overholdes. Vi vender 
tilbage i næste nummer af Kirkebladet om dem, men vi kan allerede nu afsløre, at der 
afholdes orienteringsmøde tirsdag d. 13/9 2016 hhv i Konfirmandstuen Boddum kl. 
19.30 og Heltborg Forsamlingshus kl. 19.30

Menighedsrådene
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Kaffe i 
præstegårdshaven

tirsdag d. 5. juli 2016 kl. 14.00 er alle 
velkommen til en hyggelig eftermiddag i 
præstegårdshaven i Boddum. Vi får lejlig-
hed til samtaler, sange og kaffebord. Alle 
indbydes af menighedsrådene og pensio-
nistforeningen.
Bemærk: Der kører bus til præstegården 
med afgang fra Heltborg Kirke kl. 13.30, 
”Glashusene” på Poppelvej i Hurup 13.35 
og fra Ydby kirke kl. 13.45 (retur kl. 15.30).

KirKevandring, 
vestervig KirKe

D. 14. juni kl. 19.00 
afholdes kirkevan-
dring ved Vestervig 
Kirke, hvor der vil 
være fremvisning af 
kirken og efterføl-
gende blive fortalt 
om den nye indvendige restaurering.
Vi går en tur på kirkegården og ser og hører 
om driften og nye tiltag.
Derefter kører vi til Sognehuset og drik-
ker kaffe. Her vil formanden for Vestervig 
Menighedsråd Margit Nørgaard fortælle om 
arbejdet omkring kirkerestaureringen. 
En aften for alle!

Arr. er Distriktsforening Sydthy.
På Distriktsforeningens vegne

Ketty Sørensen

KonfirmandindsKrivning
onsdag d. 31. august kl. 19.30 er der 
konfirmandindskrivning i præstegården i 
Boddum. Forældre og konfirmander er vel-

komne. Der er kaffe på kanden og informa-
tion om undervisningen, som bliver fælles 
for alle tre sogne.
I bedes medbringe konfirmandens dåbsat-
test. Undervisningen finder sted i præste-
gården og begynder i uge 36. Der arrange-
res buskørsel fra og til Hurup Skole.
Konfirmationsdagen er i Boddum-Ydby 
søndag d. 23. april 2017 og i Heltborg søn-
dag d. 30. april 2017.

sogneudflugt
onsdag d. 3. august 2016 holder menig-
hedsrådene fælles sogneudflugt for alle 
sognebørn. Vi finder en rasteplads, hvor vi 
kan nyde den medbragte formiddagskaffe 
og kører derefter til Baunekirken i Tjør-
ring. Denne kirke er indviet i 1979 og er i 
2011 blevet gennemrestaureret med bl.a. ny 
kunst. Efter at have lyttet til en fortælling 
om kirken, kører vi til Søbyhus Cafeteria og 
spiser middag.
Efter middagen går vi over på den anden 
side af vejen, hvor vi får en guided rund-
visning i Søby Brunkulsmuseum. Derefter 
vil der blive tid til på egen hånd at gå rundt 
og forhåbentlig nyde naturen i godt som-
mervejr. Vi forventer at være hjemme igen 
til aften.

Tilmelding senest onsdag d. 27/7 til
Hans Christian Hansen, Ydby 9795 6340 / 
2036 7849
Holger Krabbe, Boddum 2421 9085
Ebbe Skammelsen, Heltborg 9795 2746 / 
2090 7906
Hvis den ene ikke svarer, så ring til én af 
de andre. 
Afgang fra Heltborg Kirke kl. 08.50.
Afgang Ydby Kirke kl. 09.00.

Pris for hele herligheden: 100,00 kr. pr. per-
son, børn halv pris.
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en morgenfugl

En morgenfugl begynder sin dag på nøgen gren
den fløjter vej igennem mørkets øre,
i jorden vokser frø som kan flytte en sten
og døve kan håbets hilsen høre.

Guds Søn er hos den bange i ensomhedens stund
hvor frygt og tvivl gør nattens timer lange,
han kalder os ved navn og han kysser vor mund,
han vækker sit barn med lysets sange.

Vær uden frygt, du lille, jeg er dig altid nær
så nær som sommerluften i din lunge,
jeg er i korsets tegn over den jeg har kær,
jeg rører dit hjerte og din tunge.

Når alle stjerner slukkes og natten kun er nat
når ingen ven kan kende vores stemme,
da siger Gud igen: Du er ikke forladt
i dag skal du være med mig hjemme.

Hør, alle lærker synger når dagen atter gryr
de står og dirrer på Guds lillefinger,
og lyset gennem græsser det grønne fornyr,
hvert menneske bærer glædens vinger.

Melodi: Nu titte til hinanden - C.E.F. Weyse 1837. Tekst Inge Hertz Aarestrup, maj 1990
Tekstbaggrund: Esajas 41,10 og 43,1
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festdag
indsættelse af margit dahl søndag den 17. april i alle tre KirKer

 - med efterfølgende Kaffe i heltborg forsamlingshus
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KYndelmisse lYs-gudstjeneste
Heltborg Kirke tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 19.30
LYS Kyndelmisse Stilhed Stearinlys 
Læsning LYS Sang Oplæsning Præludium 
Aarup Kyndelmisse Veksellæsning Lindgren 
Matthæusevangeliet 16, 13-16 Jeppe 
Du, Herre Krist LYS Fortælling Guds Kærtegn 
Spurven Sidder Stum Bag Kvist Kyndelmisse 
Aarestrup Johannesevangeliet 8, 12 
Aastrup Solosang Den Store Hvide Flok 
Gade Velsignelse LYS Bøn Grøn 
Fadervor Kaalø Postludium Andreasen
Hør Mig, Min Gud Aakjær Gå I Mørket Med Lyset 

Det var smukt! Det var stemningsfuldt! Det var befriende!
Der blev lys! Det var Kyndelmisse LYS-Gudstjeneste i Heltborg Kirke
    ARP

set og sKet

glimt fra fastelavn
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bøn om fred 
af frans af assisi 

Herre,
gør mig til redskab for din fred.
Hjælp mig at sprede kærlighed,
hvor hadet hersker,
tro, hvor tvivlen råder,
håb, hvor der er angst og nød. 
Hjælp mig at bringe forsoning,
hvor der er begået uret,
at skabe enighed, hvor der er strid,
at sprede lys, hvor der er mørke,
at bringe glæde, hvor sorgen tynger.

Mester,
Hjælp mig at søge 
Ikke så meget at blive trøstet som at trøste,
Ikke så meget at blive forstået som at forstå,
Ikke så meget at blive elsket som at elske.

For det er ved at give, at vi får,
ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse,
ved at miste vort liv, at vi finder det.
Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv.
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KorshærsKredsen
Alle møder holdes kl. 14.30.

Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni
I forbindelse med ” Korshæren Vandrer” 

er der møde på Helligsø Lejren tors-
dag den 9. kl. 19.30, hvor korshærs-
præst Søren Nielsen, Holstebro taler.
Fælleskørsel.

Onsdag d. 15.: Møde hos Anne Lis Hyl-
dahl, Rønnebærvænget 15, Koldby.

Juli
Mandag d. 18.: Torvedag i Hurup med 

tombola fra Kirkens Korshær.

August
Onsdag d. 17.: Møde hos Grethe Hansen, 

Østre Allé 33, Hurup.

sommerlejr 
for børn

fRA DEn 4. - 7. JULI 
afholder Thykredsens Søndagsskoler 

sommerlejr
på ”BJØRNEBORG” på Mors.

Børn fra 6-14 år er velkommen på 
denne fælles børne- og juniorlejr,

hvor vi bl.a. har bibelarbejde 
(aldersopdelt), løb, sangkor, bål, hygge,

boldspil og godt kammeratskab.
Programmet er omtalt i Skolernes 

Ferieaktiviteter, bliver omdelt i
børne- og juniorklubber eller kan 

rekvireres hos Jytte Thomsen,
Kallerup, tlf. 9793 1439.

Juni
2.: Sangaften v/Åse og Hans Korsgård, 

Vang.
7.-11.: Teltmøder i Vildsund – program.
16.:  Bibeltime hos Maja Pedersen, Nr. Allé 

20, Hurup.
25.: Udflugt til Mors, hvor vi besøger haven 
 v/Nørremølle i Rakkeby og hønsehuset i 

Karby - program.

Juli
15. – 22.: Bibelcamping i Hurup – program.

August
3.: Sogneudflugt - se programmet i kirke-

bladet eller i dagspressen.
10.: Kredsmøde i Jegindø Missionshus kl. 

19.30. Taler er missionær Henri Alex Jen-
sen, Silkeborg.

18.: Møde i missionshus v/Jens Chr. Bran-
der, Hurup.

25.: Bibeltime hos Holger Krabbe, Graven-
højvej 26, Boddum.

31.: Møde i Hurup missionshus, hvor 
Rikke Feraru, Uglev, fortæller om egne 
oplevelser i forbindelse med bibelsmug-
ling til Kina.

PRogRAM
Indre Missions samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.

Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

indKommet ved 
indsamlinger

Heltborg 13. marts 540,- (Folkekirkens 
Nødhjælp).
Boddum - Ydby påskedag 415,- (KFUM 
og K i Danmark).
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menighedsrådenes 
møder

heltborg: 8. juni kl. 19.00, Toftumvej 5 
og 24. august kl. 19.00, Siagervej 2.
Boddum-Ybdy: 14. juni kl. 19.00 og 16. 
august kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Møderne er offentlige.

fra vugge til grav
Ydby:
Døbt: 
Freja Sophia Langgaard Madsen

Bryllup: 
Tanja Henriette Langgaard Madsen og 
Thomas Langgaard Madsen

Død:
Jytte Moldrup Frost

Heltborg:
Død:
Holger Toft Hamming

sognEPRæstEn
Margit Dahl
Doveroddevej 17, Boddum. 
Tlf. 9795 9009. Mail: mdl@km.dk
Mandag fri.

I fravær passes embedet af sognepræst 
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.

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

hELtBoRg MEnIghEDsRåD
Formand: Lis Skammelsen, 9795 2746 / 
2388 2746
Næstformand: Bente Egeberg 9795 1652
Kirkeværge: Margit Vang, 9795 2393

oRgAnIst:
Boddum og Ydby: Holger Laursen, 9716 1249
Heltborg: Mette Egeberg, 9793 1763

KIRKEsAngER:
Boddum og Ydby: Vibeke Oxlund, 4024 1150
Heltborg: Christina Egeberg, 2266 5228

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
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768

REDAKtIon:
Gitte Hansen, Alice Krabbe, Lis Skammelsen, 
Vivian Egeberg og sognepræsten (ansv.)

Sidste frist for indlevering af bidrag til næste 
kirkeblad: 20. juli 2016

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

fra salmebogens bønnebog
At møde dAgen
Herre,
Luk mig ind i stilheden for dit ansigt
bare for en kort stund.
Luk alt det ude,
der tynger mit sind
og ødelægger min fred.
Gør mig stille, så jeg kan høre,
hvad du vil sige mig.
Tal til mig, Herre,
og lad mig mærke din nærhed,
så jeg kan gå styrket ud
til dagens opgaver og arbejde,
til dens sorger og glæder,
og det, som du vil bruge mig til.
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Modtager:

gudstjenester
JUnI
5. juni
Heltborg 19.30 LR

12. juni
Ydby 10.30
Heltborg 9.00

19. juni
Boddum 10.30
Ydby 9.00

26. juni
Boddum 9.00
Heltborg 10.30 (dåb)

JULI
3. juli
Ydby 10.30

10. juli
Heltborg 10.30

17. juli
Boddum 10.30

24. juli
Ydby 10.30
Heltborg 9.00

31. juli
Boddum 10.30
Ydby 9.00

AUgUst
7. august
Boddum 10.30

14. august
Ydby 9.00 CN
Heltborg 10.30 LR

21. august
Boddum 9.00 CN

28. august
Heltborg 9.00 LR

sEPtEMBER
4. september
Boddum 9.00
Ydby 10.30

11. september
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

18. september
Boddum 10.30

25. september
Ydby 9.00 CN?

Sognepræsten har ferie fra 8. til 28. august. 
Embedet bliver i denne periode passet af 
Claus Nybo (9794 1112/cny@km.dk)

KIRKEBIL
Der kan bestilles kørsel til gudstjene-
ster i alle kirkerne hos Poul Svendsen 
på tlf. 9795 6175 senest aftenen før.  


