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Morgenrøden
Mit hjerte er trygt, Gud,
jeg vil synge og spille.
Vågn op, min sjæl,
vågn op, harpe og citer,
jeg vil vække morgenrøden.
Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre,
jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.
For din godhed når helt op over himlen,
din troskab til skyerne.
Løft dig højt over himlen, Gud,
lad din herlighed komme over hele jorden!
(Davids salme 108 vers 2-6)

Han er digter og musiker og dirigent 
på samme tid. En hel nat har han ven-
tet. Han er tryg i sit hjerte. Templet lig-
ger i mørke. Endnu er det stille.
Så løfter han taktstokken i intens 
koncentration. Musikken begynder – 
knapt hørbar. Harpe og Lyre vågner 
op. Vinden puster liv i blæseinstru-
menterne. Først fløjte, så trompeter og 
horn. Korene falder i med lovsang fra 
det dybe. Paukerne fanger rytmen, og 
dansen begynder.
En ny bevægelse, og lyset begynder 
at spille over bjergene: ”Jeg vil vække 
morgenrøden!”
Snart er hele skaberværket med i en 
gigantisk symfoni. Floderne klapper 
i hænderne og bjergene jubler i kor. 
Himlen glæder sig, jorden synger af 
fryd, og havet bruser.

Lovpris Herren på jorden,
alle I havdyr og store dyb,
ild og hagl, sne og røg,
du stormvejr, der udfører hans befaling!
Alle I bjerge og høje,
alle I frugttræer og cedertræer,

alle I vilde dyr og alt kvæg,
alle I krybdyr og vingede fugle!
Alle jordens konger og folk,
alle jordens stormænd og dommere,
unge mænd og piger,
gamle og unge!
(Davids salme 148, vers 7-12)

Men musikken forandrer sig. Morgen-
røden er ikke kun gylden. Fuglesan-
gen brydes af skærende dissonanser. 
Der lyder stemmer fra det dybe. Råbet 
fra de glemte forstyrrer harmonien. 
Ansigter træder frem fra skyggerne. 
Den skjulte angst fra nattemørket. 
Skabningens suk.
Den som vækker morgenrøden må 
også tåle lysets grelle afsløringer. Den 
verden, som vi løfter op til Gud som 
et takoffer, er ødelagt af grusomhed og 
galskab. Den enkeltes lille verden med 
brudte håb, forspildte muligheder, 
nederlag og utrygge hjerter. I forhold 
til andre – med brudte forbindelser 
og ødelagte forhold, jalousi og inde-
stængte følelser. Og i den store sam-
menhæng – en verden, som dagligt 
såres af krig og undertrykkelse.

Er disharmonien overraskende? Kun 
for dem som dyrker idyllen – censu-
rerer de gamle bibelske sange og klip-
per det ubehagelige væk. Den bibelske 
bøn rummer alle livets dimensioner. 
Selv den idylliske lovsang, som væk-
ker morgenrøden med harpe og lyre, 
rummer skrig. Hjertet, som er stemt 
til stilhed, har uroen i sig. Fjenden 
bevæger sig mellem linjerne. Krigen 
lurer i baggrunden. Lande skælver og 
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står for fald. Er det hævnen og hadet, 
der sniger sig ind i fromheden? Eller 
er det angsten for ny fornedrelse, som 
forvandles til lovsang?
Hele salmernes bog i det gamle testa-
mente er fyldt med modsætninger. 
Lovprisningen udfolder sig sammen 
med klagesange og nødskrig, hymner 
veksler med bodssalmer fra livets af-
grunde. Tillid og mismod lever side 
om side. Morgenrøden bærer natten 
med sig, og dagen er fuld af mørke.
Når vi vækker morgenrøden og bærer 
vor tak frem, er det en ødelagt verden 
vi giver tilbage. Ikke verden, sådan 
som Gud skabte den, men det, som vi 
har gjort den til. Troen lever i forvent-
ning om, at Gud tager imod også det, 
som ikke var fra ham. Han skabte os 
ikke til de problemer, vi slås med. Han 
gav os ikke en ødelagt verden. Når vi 
bærer frem en del af hans gaver som et 
tegn på, at alt er hans, bliver dette tak-
keoffer samtidig et bønneoffer: ”Tag 
imod vores gave og gør den til din”. 
Vi bærer en del af det ødelagte liv frem 
i forvisning om, at Gud tager imod det 
hele – også det som ikke er fra ham – i 
smerte og kærlighed.

Og netop dér sker der noget. For Gud 
er ikke bare én, der passivt tager imod 
vores tak og overser det onde og øde-
lagte. Gud tager imod vort takoffer, 
når vi bærer os selv og vores lille del 
af skaberværket frem som et tegn på, 
at alt er Guds. Han tager imod vort 
bønneoffer, når vi bærer en del af det 
ødelagte frem for ham, og han gør det 
til sit. Hvis Gud virkelig er skaber og 
ophav til alt liv, vover vi at tro, at hans 
skjulte kraft gennemstrømmer univer-
set og skaber det ødelagte om. Han 
arbejder med os, former nye mulighe-
der, skaber nyt liv, og sender os tilbage 
til den store sammenhæng.
Det er kun når vi i sangerens græn-
sesprængende musik hører de dybe 
undertoner i mol, at lovsangen bliver 
ægte. For så bliver den en sang for og 
af en såret jord. Det er kun når vi for-
nemmer nattens uro og dagens mørke, 
at de smukke ord kan blive hele ver-
dens lovsang, en hymne som også er et 
skrig: ”Jeg vil vække morgenrøden”.

Notto Thelle, norsk teolog og forfatter

Foto: Linda Eliassen
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Konfirmationsundervisningen begyn-
der torsdag morgen d. 6. september. 
Konfirmationsdagen er i 2013 som sæd-
vanlig første søndag efter påske, dvs. 7. 
april.

Minikonfirmanderne (børn i 3. klasse) 
mødes i præstegården, hvor vi synger 
og leger sammen og hører fortællinger 
fra bibelen. Første gang er onsdag d. 12. 
september. Eleverne tager til præstegår-
den med bussen efter skoletid.

Særlige arrangementer
Søndag d. 9. september er der kirke-
frokost efter gudstjenesten i Boddum 
kirke. Vi mødes i præstegården ca. 
11.45, hvor maden er parat. Pris: 40 kr. 
pr. person.

Søndag d. 16. september er der høst-
gudstjeneste med indsamling og kon-
firmand velkomst i Ydby kirke kl. 
10.30. 

Søndag d. 23. september er der Fami-
lie- og høstgudstjeneste med indsam-
ling i Boddum kirke kl. 10.30. 

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.30: For-
tælleaften i præstegården: Salmedigter 
og tidl. højskolelærer Leif Rasmussen 
fortæller om ”salmer fra værksted”.

Tirsdag d. 6. november kl. 19.00 er der 
ungdomsgudstjeneste i Boddum kirke.

Torsdag d. 29. november: Fortælleaf-
ten i præstegården med Jakob Kors-
gaard: ”I guldgravernes fodspor”. 
Adventshygge med gløgg og æbleski-
ver (arrangeres sammen med Boddum 
Beboerforening).

Konfirmand-
indskrivning
Onsdag d. 22. august er der konfir-
mandindskrivning i præstegården kl. 
19.30. Forældre og konfirmander er 
velkommen. I bedes medbringe konfir-
mandens dåbsattest. 

Valg til 
menighedsråd 

Der skal vælges nyt menighedsråd i 
dette efterår. På et offentligt menig-
hedsmøde i maj fik de nuværende 
menighedsråd i Boddum og Ydby 
grønt lys til at gå sammen i et fælles 
menighedsråd – dog således at hvert 
sogn hver for sig vælger et antal 
medlemmer til rådet.

Der indkaldes derfor til orienterings-
møde for de to sogne hver for sig, 
hvor reglerne for valget vil blive gen-
nemgået. Der vil efterfølgende være 
mulighed for at opstille en liste til 
valget for hvert sogn.

Orienteringsmødet for Boddum sogn 
bliver tirsdag d. 11. september kl. 
19.00 i præstegården, og  
orienteringsmødet for Ydby sogn bli-
ver onsdag d. 12. september kl. 19.00 
i præstegården.



5

Korsang for voksne
Voksenkoret med medlemmer fra både 
Helligsø-Gettrup og Ydby øver i Bor-
gerhuset i Gettrup hver mandag aften 
kl. 19.30 under ledelse af Holger Laur-
sen. Nye deltagere er til hver en tid vel-
komne. Kontakt Holger Laursen på tlf. 
9716 1249. Efterårets øvning begynder 
sidst i september.

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. 
Temaet for efterårets sæson er ”Kristen-
dommen i kulturen”. Datoerne er 13. og 
27. september, 11. og 25. oktober, samt 
8. og 29. november. Der bliver bidrag 
af teologen Viggo Mortensen, forfatte-
ren Kenneth Bøegh Andersen, sogne-
præst Gudmund Rask Pedersen, biskop 
Karsten Nissen og salmedigteren Iben 
Krogsdal – se det fulde program på 
http://www.sydthyprovsti.dk/kirke-
hojskole.asp .
Deltagerbetaling er 500 kr. inkl. aftens-
mad. Tilmelding til Sydthy Provsti, 
Kirkevej 40, 7760 Hurup eller mail: lei@
km.dk senest 4. september. 

Pilgrimsvandring
Pilgrimsgruppen i Thy arrangerer pil-
grimsvandring lørdag den 8. september 
med temaet ” Kirken den er et gammelt 
hus, står om end tårnene falde”. Man 
vandrer fra Vang Kirke over Thorup 
Kirkeruin til Jannerup Kirke igennem 
det smukke landskab – skov og mark. 

Der begyndes kl. 9 med  andagt i Vang 
Kirke.  Senere er der spisepause og an-
dagt i Kirkeruinen ved Thorup, der har 
har inspireret til vandringens tema: Står 
om end tårnene falde.  Kristendommen 
er større end både kirkebygninger og 
kirkens organisation – og på det person-
lige plan: Kristus er større end både det, 
der lykkes og det, der mislykkes i mit 
liv.  Hvordan gør jeg Kristus til arkitek-
ten for mit liv? 
Vandringen er på ca. 11 km og foregår 
ad gode skovveje og nogle km asfalteret 
biveje til sidst.  Det vil også være muligt 
at cykle ruten; men så vil der blive lidt 
ventetid i forhold til de gående. 
Vandringen vil være slut omkring kl. 
15. Tag tøj på, som passer til vejret, gode 
sko samt mad og drikke til eget brug 
med. Tilmelding er ikke nødvendig.  
Aftal gerne et par stykker sammen at få 
stillet et par biler ved Jannerup Kirke, så 
det er let at komme tilbage til Vang. 
Alle er velkomne. Nærmere oplysnin-
ger hos Sognepræst Finn Feilan, 97 96 
00 47  ffe@km.dk

Teologisk 
Voksenundervisning
Teologisk Voksen Undervisning er et 
kursusforløb, der sigter mod at give 
deltagerne en bred og grundig orien-
tering om kristendommens idé-ind-
hold og historie, kirkens bekendelses-
grundlag og det religiøse univers, som 
har sat sit præg på dansk kultur i 1000 
år. Undervisningen foregår i Aalborg 
og strækker sig over 8 lørdage fra ok-
tober til marts. Program kan rekvire-
res fra Teologisk Voksenundervisning, 
Thulebakken 1, 9000 Aalborg, Tlf. 
98188088, mail: lrb@km.dk
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”Vi møder hinanden – Vi forandrer 
verden – Jeg udvikler mig.” - Dette 
var temaerne for den 
store Spejderlejr 2012, 
som spejderne fra Bod-
dum-Ydby selvfølgelig 
deltog i i uge 30 i Hol-
stebro. Alle enheder 
deltog, de yngste dog 
kun et par dage. Denne 
gang havde gruppen 
valgt at dele lejrplads 
med en gruppe spejdere 
fra Schweiz. Det var en 
stor oplevelse og en ud-
fordring på alle måder, 
men helt i tråd med Lej-
rens tema.    
Men før vi får set os 
om er et nyt spejderår 
godt i gang. Spejderne har opstart 21. 
august, hvor ALLE, der har lyst til at 
se, hvad vi laver er velkomne til at 
møde op og være med.  Alle enheder 
har efter sommerferien samme mø-
detidspunkt, 16.30-18.00 - Det skulle 

gøre det en del lettere for familier med 
flere børn der er spejdere.  

Spejderne vil også være meget synlige 
ved foreningernes næste store fælles 
arrangement i hallen i Ydby sidst i ok-
tober, og selvfølgelig en del af Julestu-
en i samarbejde med Friskolen.  Kort 
sagt, der er gang i KFUM spejderne fra 

Boddum-Ydby. 
Læs meget mere, og se 
de mange billeder fra 
vore aktiviteter på vo-
res hjemmeside, www.
boddum-ydby-spejd.dk 

Jette Pedersen

Nyt fra KFUM spejderne

Navneleg for at lære schweiziske og danske navne.

Bævere og ulve får en glad smiley for teltorden.
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Onsdag d. 5. september
Onsdag d. 7. november
Onsdag d. 5. december

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: 15. oktober 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.

Fra vugge til grav
Boddum:
Viet:
Iben Lützhøft Thomsen og Jens Ulrik 
Thomsen

Ydby:
Døde:
Maja Othilie Henriksen
Kristiane Christensen
Karen Margrethe Jessen
Gunnar Poulsen

KLF – Kirke og Medier 
Lokalforeningen for Hurup og omegn 
afholder årsmøde med generalforsam-
ling i Hurup Missionshus onsdag d. 31. 
oktober kl. 19.30. 
Dagsorden ifølge lovene. 
Pastor Holger Laursen, Hurup, taler 
over emnet: ”Kristendom og litteratu-
ren”.



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

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

september
2. september 13.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

9. september 14.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Kirkefrokost

16. september 15.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
Konfirmandvelkomst og
Høstgudstjeneste (indsamling)

23. september 16.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Familie- og høstgudstjeneste
(indsamling)

30. september 17.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

OktOber 
7. oktober 18.s.e.trinitatis
Boddum 14.00 (LR) 

14. oktober 19.s.e.trinitatis 
Ydby 9.00 
Boddum 10.30

21. oktober 20.s.e.trinitatis 
Ydby 10.30

28. oktober 21.s.e.trinitatis 
Ydby 9.00
Boddum 10.30

NOvember
4. november Alle helgens dag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

6. november 
Boddum kirke 19.00 
ungdomsgudstjeneste 

11. november 23.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

18. november 24.s.e.trinitatis
Boddum 10.30 

25. november sidste s. i kirkeåret 
Boddum 9.00
Ydby 10.30 

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


