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Glæden i Thy
 

Af Karen Louise Erichsen

Jeg ønsker mig brændende en ny 
præst her i Thy!

Egentlig er der ikke så 
meget at klage over. 
Jeg bor på en dejlig 
lille herregård tæt på 
præstegården med 
min mand, forældre 
og to dejlige børn 
på 11 og 14 år. Vi 
flyttede til Thy for 10 år 
siden fra Frederiksberg i 
København, og vi har aldrig 
set os tilbage. 

Livet er stort og rigt i Thy, hvor naturen og 
årstiderne er en naturlig del af hverda-
gen. Vi driver vores gård som ferie- og 
retreatsted og elsker at få besøg af 
verden hernede ved fjorden. Min mand 
er også gymnasielærer i Holstebro, hvor 
han underviser i filosofi og matematik. Og 
jeg - ved siden af mit arbejde på gården 
driver jeg en lille rådgivningsvirksom-
hed, underviser i yoga og er i øjeblikket 
organist i Heltborg Kirke. Vores børn går 
på den lokale Grundtvig-Koldske friskole, 
spiller violin og cello, er læseheste - og 
trives som fisk i vandet. Vi har gode 
venner her lokalt og i København. Og vi 
elsker alle litteratur, god mad og god 
musik. Vi har det med andre ord ret godt!

Men jeg ønsker mig altså bræn-
dende en ny præst. En præst, 

der, som vi, har lyst til at 
bo så langt ude på lan-

det, at der rent faktisk 
er mørkt om natten, 
himlen gigantisk, 
fjorden allestedsnær-
værende, skoven blid, 
istidslandskaberne bli-

de og bølgende, skoven 
og hede stor og krattet 

dybt. Hvor oldtidshøjene 
er en del af landskabet og 

bryder tiden. Hvor landsbyerne er 
levende - og menigheden er tæt forbun-
det, hvor lysten til at synge, lytte og åbne 
hjertet er stor.

Jeg ønsker mig brændende en præst, 
der vil nyde at indtage den skønne gamle 
præstegård, der har fantastisk udsigt 
over Limfjorden og filialen for Statens 
Museum for Kunst i Doverodde. Nyde at 
byde min søn velkommen i konfirmandstu-
en om to års tid. En præst, der måske er 
havetosset og vil slå sig løs i den dejlige 
have, der hører til præstegården.

En præst, der har lyst til at leve livet fuldt 
og rigt her i Thy, plukke svampe i skoven, 
bruge fjorden, spise frisk fisk, vandre og 
mærke livet i solvinden.



En præst, der måske har lyst til at bruge 
og være en del af en kommune med et 
levende kulturliv, hvor der er regionalt 
spillested, egnsteater, klassiske og rytmi-
ske festivaler, nationalpark, et gigantisk 
foreningsliv, team-danmark, en kommune 
med et suverænt drenge-mandskor og en 
levende kortradition. Og hvor en af Dan-
marks 3 kirkemusikskoler ligger 15 km fra 
præstegården med et levende kirkemusi-
kalsk og kirkekulturelt miljø.

Men mest af alt ønsker jeg mig en 
præst, der har noget på hjerte. 

En præst, der har lyst til at bruge sine 
kirker aktivt. 

En præst, der gerne vil udfordre mig, 
engagere mig, overraske mig … give 
mig nye vinkler på troen og dagligli-
vet … har lyst til musik og masser af 
salmer i kirken … 

En præst, der vil være en aktiv medspil-
ler i mit liv her i Thy. 

En præst, jeg kan glæde mig til at høre 
prædike om søndagen. 

En præst, jeg vil kunne læne mig op ad 
i de svære stunder og glædes med i de 
lyse.

Jeg ønsker mig brændende en ny præst 
her i Thy.

Vi søger en præst...



Tre små soGne i Thy  
- helTborG, boddum 
oG ydby

Af Annelise Ravnsgård Pedersen, Heltborg

Med højt til himlen og udsigt til vand
med Dover skov som nabo og tæt på strand,
der ligger tre sogne med hver sin tradition
omkring fødsel og død, dåb og konfirmation.

Tre smukke kirker danner rammer om fest,
de ligger på bakkerne i sol, regn og blæst.
Gamle oldtidshøje - ikke langt fra præstegården
og i ”baghaven” der har vi fjorden.

Tre små sogne – i dem er der skub!
Børnehave, skole, BMX og løbeklub,
Indre Mission, vandsport og museer, 
Korshærskreds og herreklub og meget mere.

Velkommen hos os! – det skal du være,
hvor du naturen og mennesker kan lære
at kende - og udfylde den plads, der er tom.
Kom vær vor nye præst! Kom, ja kom!

Heltborg kirke

Ydby kirke

Boddum kirke

Læs mere om  
pastoratet på  
Aalborg Stifts  
hjemmeside...

Tjek vores  
hjemmeside ud



”Som børnefamilie giver det os en god tryg-
hed at vide, at det er kendte ansigter, som vi 
møder i forbindelse med kirken. For nylig har 

vi holdt barnedåb, og det betyder virkelig 
meget, at præsten tager sig tid til at lære os 
at kende, så det bliver en personlig oplevelse 
at høre præstens tale og prædiken i kirken 
på dåbsdagen. Derfor håber og tror vi på, 
at vores kommende præst vil arbejde for en 
rummelig og levende kirke, der giver plads 

til det enkelte menneske i vores sogn.”

Esther Line & Steffen Frost, Heltborg

”Min familie og jeg kom til Boddum i Sydthy 
i 1994 efter altid at have boet i Aarhus/

Silkeborg. Vi ledte efter en unik og vild natur 
og fandt stedet tæt på skov og vand, og 

det var en lise efter mange år i tæt trafik og 
tiltagende larm at finde roen og stilheden 

og samtidig bevare mulighederne for gode 
skoler, kulturelle begivenheder og en venlig, 
men stolt befolkning. Vi vil nødig herfra!”

Adi Arhøj, Boddum

”Da vi flyttede til Boddum, stillede flere os 
det spørgsmål, hvorfor vi ville flytte så langt 
væk fra alting. Men vi flyttede blot tættere 
på det, vi gerne ville fylde vores liv med. 
Fjord, hav, skov samt ro og plads omkring 

vores familieliv.  
Derefter opdagede vi, at vi også var flyttet 
tæt på gode naboer, nye venskaber og en 
vidunderlig naturbørnehave i et levende 
lokalsamfund. Og det var jo en gave”.

Katrine Overby Thatt, Boddum



samværeT med  
Trosfæller 
 
Interview med Niels Peter Riis, Heltborg. Han 
er pensioneret landmand, der altid har boet 
på egnen og hele sit liv er kommet i kirken.

Hvad er godt ved denne egn? 
Det er naturen, og at det er jævne  
mennesker, der bor her.

Hvad gør dig glad her i Sydthy? 
Her er mange fritidstilbud for alle aldre, 
og så er jeg glad ved, at der stadig  
kommer folk i kirken.

Hvad betyder noget for dig i kirken? 
Samværet med trosfæller.

Hvilke forventninger har du til en præst? 
Præsten skal drage omsorg for de nye 
familier og formå at trække dem med ind 
i kirken. Ligeledes er det vigtigt at bakke 
op om sogneaktiviteterne.



liveT i Thy
Af Isa Paludan Asboe og Stig Asboe.

Vi flyttede for godt tre år siden fra 
Aarhus til Sydthy – verdens udkant eller 
Danmarks rygrad. Vi synes naturligvis, at 
det sidste er mest rammende.  

Først og fremmest ønskede vi plads og 
mulighed for at strække armene. Vi ville 
gerne skabe et roligt hjem med masser 
af udfoldelsesmuligheder - plads til 
køkkenhave, hønsehold, værktøj, 
drejebænk, trommesæt... og ikke 
mindst plads til, at børnene kan 
lege trygt og uovervåget i 
tillid til deres dømmekraft.

Der er selvfølgelig færre 
jobs på en egn som Thy 
end i eksempelvis Aarhus. 
Men det betyder ikke, at 
der ikke er spændende 
jobs. Og allervigtigst, så 
er jobmarkedet meget 
mere overskueligt og 
analyserbart, hvilket 
gør, at det er nemmere 
at skabe noget selv. Man 
kan bedre se, hvad der 
mangler, og hvor ens fag-
lighed kan gøre gavn.

Livet i Thy giver ro, genkendelighed, 
stabilitet og forpligtelse. Her er vide ram-
mer, men ikke mindre højt til himlen.



”Sydthy er lidt ligesom en stor by, 
hvor kvartererne er adskilt af fem minutter 
i bil frem for fem minutter på 
cykel.Hvert kvarter (læs: 
landsby/område) har 
hver sin atmosfæ-
re, geografi og 
charme. 

Vi elsker også 
Sydthy, fordi 
naturen her både 
kan være sammen-
sat, rå og uforfalsket. 

I Sydthy finder vi samtidig 
mange kulturelle lommer for 
både børn og voksne. Disse perler er lidt 

mere skjulte end i storbyen, men i de fleste 
tilfælde også langt mere autentiske og 

øjensynligt upåvirket af tidens 
trends og tendenser. 

Sidst, men absolut 
ikke mindst, så har 

vi mødt en utrolig 
åbenhed og 
virkelyst i vores 
lokalområde fra 

både foreninger, 
skole- og dag- 

tilbud samt mennesker 
i Ydby.  

Det kan man som til- og/eller 
tilbageflytter glæde sig over hver dag”.

Søren Clemen Møller Gøttsche, Ydby


