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Så er ferietiden ovre, og mange har 
været ude at se sig om og – hvis vi har 
haft øjnene åbne sikkert også lært no-
get nyt. Det skete i hvert fald for den 
japanske teolog Kosyke Koyama, da 
han engang var på vej hjem. Han skri-
ver:
Jeg sad i flyet på vej hjem fra et kir-
kemøde i Moskva. Jeg sad og iagttog 
personalet - unge kønne stewardesser 
– og kom til at tænke på de kvinder 
jeg havde set i kirkerne i Moskvá. – 
At sammenligne de koner, jeg havde 
mødt i de russiske kirker med disse 
stewardesser kan lyde som noget ejen-
dommeligt noget at foretage sig, men 
tillad mig alligevel at gøre det, for det 
sagde mig noget, at stille disse to typer 
op overfor hinanden:
De rynkede, nedslidte ansigter i Mo-
skvá overfor de glatte, skinnende an-
sigter i flyet.
De klodsede, tunge støvler kontra ste-
wardessernes slanke høje hæle
Ansigter, der aldrig havde set kosme-
tik overfor stewardessernes perfekt 
anlagte make-up. 
Konernes uplejede hår overfor stewar-
dessernes sofistikerede frisurer.
Konerne belæsset med alle mulige 
former for »pakkeneliker« overfor ste-
wardesserne med deres elegante rejse-
tasker.
De trætte og falmede koner overfor de 
oplagte og evigt friske stewardesser.
Lugten af jord og sved kontra duften 
af kostbar parfume.
Jeg skal ikke nægte, fortsætter denne 
mand, at jeg ville foretrække at spise 
middag med den sidstnævnte gruppe 

- åbenlyst kønne og tiltrækkende, som 
de er.
Men når jeg ser de russiske koner for 
mig, kommer jeg til at tænke på, hvad 
Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 
5. - Der siger han:
Vi priser os også lykkelige over vore 
trængsler, for vi véd, at trængslen vir-
ker udholdenhed, og udholdenheden 
prøvet fasthed, og den prøvede fast-
hed håb. Og håbet gør ikke til skam-
me; thi Guds kærlighed er udgydt 
i vore hjerter ved Helligånden, som 
blev os givet.
I disse koners rynkede ansigter og ru 
hænder så jeg trængsler, der udvirke-
de udholdenhed.
Hvor må de have arbejdet hårdt med 
disse hænder hele deres liv igennem.
Barmhjertige hænder vil fremstå som 
hårde, forslidte hænder - ikke som 
smukke, attraktive hænder. - Hvor si-
gende de er, disse ru, trætte hænder. 
De fortæller om strenge russiske vin-
tre, om madlavning og tøjvask, gulv-
vask og slid i primitive huse. - De af-
værgede fortvivlelsen gennem hårdt 
arbejde - selv under fortvivlende 
forhold. Udholdenheden værdsætter 
Gud, for at holde úd er at tage livet 
alvorligt. Ikke at snyde for eller liste 
uden om vanskeligheder.
Den der undgår problemer eller van-
skeligheder ved at snyde eller udnytte 
andre, ser ikke livet i øjnene - og sny-
der sig selv. Og ved at snyde sig selv, 
snyder han eller hun Gud.
Men at føle at livet, livet i udholden-
hed, er omgærdet af Guds varme nær-
vær og billigelse - er det ikke netop 
oplevelsen af håb?
Håb lever på trods af trængsler. Uden 
trængsler intet håb. Der er ikke no-

Håb og ru hænder
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get automatisk håb, noget billigt håb. 
Ægte håb er håb mod alle chancer - 
men den slags håb, siger Paulus, skuf-
fes ikke.
Håb, som ikke er rodfæstet i kærlighed 
er falsk håb. Kærlighed skaber rynker 
og ru hænder. Kærlighed giver håbet 
indhold. Ru hænder giver håbet ind-
hold. Håb peger på Helligåndens nær-
vær i verden. Helligånden har med 
andre ord et eller andet at gøre med de 
rynkede ansigter og de ru hænder....

Som man ser det...
Alt i vore liv påvirkes af, hvilket syn vi 
har, hvordan vi ser. Ikke mindst hvor-
dan vi ser på os selv. Og det hænger 
sammen med, hvordan andre har set 
på os. Øjne kan være så forskellige. De 
kan give livsmod og varme, nærvær – 
eller tomhed, frygt og foragt.
Hvis man regner med Gud i sit liv, 
er et afgørende spørgsmål, hvordan 
man tror, at denne Gud ser på en. For 
det ene menneske indebærer ordene 
”Gud ser dig” en trøst og tryghed. For 
en anden er de samme ord forbundet 
med ubehag og en trussel, en hindring 
for personlig udvikling og frihed. 
Hvordan tænker vi os, at Gud er på sin 
skabning og på os, som han har skabt 
i sit billede? Med andre ord: Hvilket 
gudsbillede og menneskesyn har vi? 
Blandt nogle kristne er der en forestil-
ling om, at Gud er utilfreds med sin 
skabning, skuffet – frem for alt over 
mennesket, ”kronen” på skabervær-
ket.
Men: ”Gud så alt, hvad han havde skabt, 
og han så, hvor godt det var”. Sådan slut-
ter skabelsesberetningen i Bibelens 

første kapitel og understreger, at Gud 
er helt tilfreds med sit værk. Han ser 
sin herlighed åbenbaret og genspejlet 
i alt det, han frembringer.
Livets store gave til mig som menne-
ske er at være nogen og lidt efter lidt 
blive den person, jeg er. Allerede fra 
begyndelsen er jeg nogen, en jeg kan 
lære at kende og blive ét med. Allige-
vel lever mange med en følelse af at 
være ingen, præget af en sejlivet løgn: 
Du skal ikke tro, du er nogen.
Du skal vide, at du er nogen! Ethvert 
menneske kan i sandhed og i al yd-
myghed over for sin skaber sige:

Jeg er fin, for du har skabt mig.
Jeg er dyrebar, for du elsker mig. 
Skøn er jeg i dine øjne, 
en ædelsten i din hånd.

Skidt med om nogen siger 
at jeg er værdiløs og dum.
I mit hjerte hvisker du sandheden: 
at jeg er mere værd end guld.

Jeg er din øjesten, din hemmelige skat.
Du er glad for, at jeg er til.
Jeg vil takke dig, så længe jeg lever 
og aldrig glemme, hvem jeg er.

I Guds øjne har hver og én sin værdi, 
sin skønhed. Inde bag skår og frygt er 
der en hellighed, en tone af den kær-
lighed, som har frembragt verden. At 
se med Guds øjne er at se forbi det 
ydre – ind til en kerne af guddomme-
lighed.

(Margareta Melin i ”Tro godt om dit hjerte”, 
Unitas 2005)
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Minikonfirmander 
Minikonfirmanderne (børn i 3. klasse) 
mødes i præstegården, hvor vi synger 
og leger sammen og hører fortællinger 
fra bibelen. Første gang er tirsdag d. 
10. september. Eleverne tager til præ-
stegården med bussen efter skoletid.

Orlov
I tiden fra november til marts har sog-
nepræsten fået orlov fra embedet i 
Boddum og Ydby, så han i stedet kan 
være præst for danskere, der tilbringer 
vinteren i Sydspanien. Der vil blive 
ansat en anden præst som vikar i den 
pågældende periode.

KLF - Kirke og Medier
Lokalforeningen for Hurup og omegn 
afholder årsmøde med generalforsam-
ling i Hurup Missionshus onsdag d. 
29. oktober kl. 19.30. Tidl. MF Chri-
stian Mejdahl taler over emnet ”Medi-
erne og Folkestyret”. 

Sydthy Provstis 
Kirkehøjskole 
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup 
kirkecenter en række torsdage sidst på 
dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspis-
ning kl. 18.30. Programmet i efteråret 
omfatter flg. foredrag:
Torsdag d. 18. september: Ingrid Hvass: 
Fortællingen ”Elsalil” – en bearbejd-
ning af Selma Lagerlöfs roman ”Hr 
Arnes Penge”.

Særlige arrangementer
Søndag d. 31. august er der gudstjene-
ste med konfirmand velkomst i Ydby 
kirke kl. 10.30. 

Søndag d. 7. 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. Under frokosten vil menig-
hedsrådet fortælle lidt om årets gang 
og det aktuelle arbejde i rådet.

Søndag d. 14. september er der høst-
gudstjeneste med indsamling og konfir-
mand velkomst i Ydby kirke kl. 10.30. 

Søndag d. 21. september er der Fami-
lie- og høstgudstjeneste med indsam-
ling i Boddum kirke kl. 10.30. 

Tirsdag d. 23. september kl. 19.00 i 
præstegården: Medarbejdere fra Hu-
rup Bibliotek fortæller ”Nyt om bø-
ger”. 

Reformations-
gudstjeneste
Fredag d. 31. oktober kl. 19.00 er der 
reformationsgudstjeneste i Vestervig 
kirke som optakt til 500 års reformati-
onsjubilæet i 2017.
Prædikant er rektor Eberhard Harbs-
meier, som vil sætte fokus på evangeli-
et for folket. Efter gudstjenesten er der 
kaffe på Thinghuskroen i Vestervig, 
hvor stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard 
fortæller om Martin Luthers salme-
digtning. Desuden vil der blive uddelt 
en nyoversættelse af Luthers lille Ka-
tekismus.
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Torsdag d. 9. oktober: Professor Jørn 
Henrik Pedersen: ”Velfærdsstat og 
næstekærlighed” 
Torsdag d. 30. oktober: Generalsekretær 
i Danmission Mogens Kjær: ”Forfulg-
te kristne”. 
Torsdag d. 13. november: Dr. theol. Anna 
Marie Aagaard: ”Tro til tiden og tro i 
tiden”.
Se flere detaljer på http://www.syd-
thyprovsti.dk/kirkehojskole.asp Del-
tagerbetaling er 550 kr. inkl. aftens-
mad. Tilmelding til Sydthy Provsti, 
Kirkevej 40, 7760 Hurup eller mail: 
lei@km.dk senest 5. september. 

Teologisk 
Voksenundervisning
Teologisk Voksen Undervisning er 
et kursusforløb, hvor deltagerne får 
en bred orientering om kristendom-
mens indhold og historie. Der kræves 
hverken særlige faglige eller kirkelige 
forudsætninger hos deltagerne. Der er 
undervisning i Ny Testamente, Gam-
mel Testamente, dogmatik og etik, kir-
kehistorie og kirkekundskab. Kurset 
strækker sig over 8 lørdage fra oktober 
til marts i tre år. For dem, der gerne 
vil vide endnu mere, er der etableret 
et fortsættelseshold, som man kan gå 
på, så længe man vil. Undervisningen 
finder sted i Hasseris kirkes lokaler i 
Aalborg. Første kursusdag i den nye 
sæson er lørdag d. 4. oktober kl. 9-16. 
Nærmere oplysninger i særlig fol-
der eller Aalborg Stifts hjemmeside: 
http://aalborgstift.dk/udvalg/teolo-
gisk-voksenundervisning.

Hvad kan man lære 
af en fiasko?  
En fiasko betyder ikke 
at jeg er en taber – 
det betyder, at det ikke er lykkedes mig 
endnu.

En fiasko betyder ikke 
at jeg ikke har udrettet noget endnu – 
det betyder, at jeg har lært mig noget.

En fiasko betyder ikke 
at jeg har været tåbelig – 
det betyder, at jeg turde gøre et forsøg.

En fiasko betyder ikke 
at jeg ikke har nogen evner – 
det betyder, at jeg er nødt til at gøre 
noget anderledes.

En fiasko betyder ikke 
at jeg er værdiløs – 
det betyder, at jeg ikke er perfekt.

En fiasko betyder ikke 
at jeg har ødet mit liv væk – 
det betyder, at jeg har en god grund til at 
begynde forfra.

En fiasko betyder ikke
at det aldrig mere vil lykkes for mig – 
det betyder, at jeg er nødt til at øve mig 
mere.

Hvis en mand har fået det kald at være gade-
fejer, så skal han feje gaderne på samme måde 
som Michelangelo malede, som Beethoven kom-
ponerede musik, som Shakespeare skrev poesi. 
Han skal feje gaderne, så himmelens og jordens 
herskere standser op og siger: ”Her levede en 
stor gadefejer, som udførte sit arbejde vel”. 

(Martin Luther King Jr.)
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Nyt fra KFUM spejderne
Efter en lang og tiltrængt sommerferie 
er spejderne ved at være klar til et nyt 
spejderår, klar til nye oplevelser i et 
forpligtende fællesskab.
Sommerferiens spejderoplevelse var 
THY distrikts fælles sommerlejr ved 
Egebaksande, i nærheden af Sjørring, 
hvor knap 300 spejdere i alle aldre 
tilbragte uge 28 sammen. Temaet for 
lejren var Middelalder, og en del af ak-
tiviteterne tog da også udgangspunkt 
i middelalderen, f.eks. kunne spejder-
ne lave deres egen langbue, prøve at 
smede deres egen kniv, og de yngste 
lavede skjolde og kæpheste og var på 
vandretur, hvor de undervejs skulle 
”udruge” deres egen drage. Alt sam-
men i et mix med traditionelle lejrakti-
viteter. Boddum-Ydby Gruppe havde 
ansvaret for en andagt om søndagen, 
og helt i middelalderstil blev den vare-
taget af 2 ”munke” og det blev både til 
bønnen Ave Maria og dele af fadervor 
på latin som det foregik i middelalde-
ren.

Tilbage til nutiden, hvor Grupperåd 
og ledere er klar med masser af nye 
aktiviteter. Som sædvanligt har alle 
enheder samme mødetid om tirsda-
gen, og ca. én gang om måneden er 
der fælles spejdermøde for hele grup-
pen. Det nye er tidspunktet. P.g.a. 
skolereformen blandt andet, er møde-
tidspunktet ændret til tirsdag kl. 18.30-
20.00.  Opstart tirsdag d. 19. august. I 
erkendelse af at Boddum-Ydby Grup-
pe har spejdere fra et stort geografisk 
område, planlægger vi spejdermøder 
på en række forskellige steder i lokal-
området, men den faste base er fortsat 
Spejderhuset i Boddum. Alle børn fra 
0.kl-?kl. er meget velkommen i grup-
pen. Alle der har lyst til at afprøve om 
spejder er noget for dem, kan deltage 
nogle gange på prøve, før de melder 
sig ind. 
Læs mere på: 

www.boddum-ydby-spejd.dk

Lejrbålshygge efter en travl dag        
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Gudstjenester
 Sct. Mortensgård

Onsdag d. 3. september
Onsdag d. 1. oktober

Onsdag d. 3. december

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: 15. oktober 2014

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde tirsda-
gene d. 23. september, 21. oktober og 
2. december kl. 19.00 i præstegården. 
Møderne er offentlige. 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: 
Simone Dam Sørensen
Viet:
Elsebeth Thomsen og 
Morten Baastrup Poulsen
Døde:
Poul Amby
Betty Elisabeth Roesgaard

Ydby:
Velsignelse af ægteskab:
Lene Bernhard Ramsdal Petersen og 
Thomas Bernhard Ramsdal Pedersen

Døde:
Inger Marie Nielsen
Kiss Østergaard Mikkelsen
Holger Ivan Kristensen

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.



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

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

14. september 13.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
Høstgudstjeneste (indsamling)

21. september 14.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Familie- og høstgudstjeneste
(indsamling)

28. september 15.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

OktOber 
5. oktober 16.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 
Boddum 10.30

12. oktober 17.s.e.trinitatis 
Boddum 9.00 (kirkekaffe)
Ydby 10.30

19. oktober 18.s.e.trinitatis 
Boddum 10.30

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

NOvember
2. november Alle helgens dag
Ydby 9.00 
Boddum 10.30

9. november 21.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

16. november 22.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 
Ydby 10.30 

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

Gudstjenester
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Modtager:

Gudstjenester


