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Den uhelbredelige kærlighed
man De måske egnede. Det er en rå og brutal
beretning om børn som vokser op på børnehjem og andre institutioner. Mange er
vokset op med opløste hjem, vold og overgreb. De ved mere om hårdhed og følelseskulde end om kærlighed og omsorg. For at
overleve må de tilpasse sig et system, der
knuser deres små personligheder. De må
tie og tåle den velmente pædagogiske vold
på sindet og den ikke så velmente fysiske
vold med straf og overgreb.
Men beretningen har en øm kerne. Nogle
børn trodser systemet og søger famlende
efter en anden type menneskelighed.
Kraftkilden til det hele er nogle få grundlæggende erfaringer, som giver dem glimt
af noget andet: omsorg, kærlighed, vovemod for andres skyld. Det handler om
vennen, som knuser telefonboksen for at
hindre læreren i at voldtage en anden. Det
er børn, der bryder reglerne for at trøste
den utrøstelige. Det er øjne, som ser det ingen voksen opdager. Det er hemmeligheder, der deles. Det er den ene, der vælger
at stå lidt længere under den kolde bruser,
for at den anden kan få lidt længere tid under den varme. Det er næsten ingenting.
Men det er sådan nogle bittesmå hændelser og venskabsbånd, som giver næring
til livsmodet. ”Katarina, August og jeg, vi
mødtes, derefter blev det aldrig mere muligt at give totalt op,” skriver Peter Høeg.
”Jeg tror det var kærlighed. Har man én
gang mødt den, da vil man ikke mere synke. Da længes man for altid efter lyset og
overfladen.” (Fra Notto Thelle: ”Hvor højt
må et menneske spørge” med citater fra Peter
Høegs ”De måske egnede”).
- En påmindelse om, at øjensynligt ubetydelige oplevelser kan forandre livet – og

Jeg tror det var kærlighed.
Har man én gang mødt den,
da vil man ikke mere synke.
Da længes man for altid
efter lyset og overfladen.
(Peter Høeg)
”Det er helt ufatteligt, men den nye tro
spreder sig som en smitsom pest”, skrev
Plinius til kejseren i det andet århundrede.
Denne ”overtroens smitte” måtte standses
før det var for sent.
– Det var allerede for sent. Smitten havde
bidt sig fast. Som de fleste epidemier fik
den først tag i de fattige og forkomne, men
efterhånden sparede den hverken høj eller
lav, fattig eller rig.
Omkring 1900 år senere lancerede Leonard
Cohen sin sang ”There ain’t no cure for
love” – der er ingen kur for kærligheden.
Han begynder med det, vi alle kender:
hjertesorgen – om tabet af det umistelige,
om sårene der ikke kan læges.
Men undervejs sker der noget. Ordene får
nye farver og nuancer. Sangen går fra gråd
og klage til protest og bekendelse. Han
synger en hymne til kærligheden som ikke
slipper sit tag. Der kan da ikke være noget
galt i at elske så meget! Netop på grund
af sin hengivenhed og sårbarhed er kærligheden hel. Kærligheden er ren. Ingen
medicin kan knække den.
Under en koncertturné sagde Cohen : ”Jeg
tænker tit på Jesus Kristus, da han hang på
korset og råbte: ”Min Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig”. Jeg tror også, at
han tænkte ”There ain’t no cure for love” –
kærligheden er uhelbredelig. Det står der i
skrifterne. Det står skrevet i blod.”
Vi finder det samme tema i Peter Høegs ro-
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om at der ”fortsat er noget at tro på, når
der ikke er noget tilbage at tro på” – hvor
ufatteligt det end fortsat måtte være.

Det samme er adventstiden og det den
peger frem mod – øjensynligt ubetydelige
hændelser, som kan forandre livet.

Tårnur på Ydby kirke
En onsdag i september blev det lidt lettere at følge med i tiden i Ydby. Da
blev det nye ur på Ydby kirkes tårn sat i gang, og nu kan man følge de gyldne
visere på deres vej rundt på den også gyldne urskive og lytte til de klare men
diskrete klokkeslag hver fulde time i dagens løb.
Uret er ligesom det automatiske ringeanlæg, der blev taget i brug sidste år en
gave fra fru Edith Madsen og hendes afdøde mand Paludan Madsen. Det er
menighedsrådet, der har valgt det nøjagtige udseende, og firmaet Tubalka,
der har stået for opsætning af uret og installation af den sindrige teknik, der
styrer ur, klokker og åbning af lågerne i glamhullerne. Som det ses af fotoet
har det ikke været nogen simpel opgave. Så meget mere kan vi glæde os over
det gode resultat.

Foto: Christian Morsing
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Særlige arrangementer
Torsdag d. 28. november kl. 19.00 er
der adventshygge i præstegården med
gløgg og æbleskiver. Mogens Thomsen
fortæller om deres tur til FÆRØERNE
(arrangeres sammen med Boddum Beboerforening).

ster, der fortæller om Guds omsorg og
løfter og peger hen mod den forestående jul.
Onsdag d. 19. februar kl. 19.30 er der
sangaften i præstegården hvor friskolens leder Morten Nebel giver os mulighed for at lære nye sange.

Søndag d. 1. december er der familie- og adventsgudstjeneste kl. 10.30 i
Ydby kirke.
Minikonfirmanderne medvirker.

Søndag d. 2. marts kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste og derpå tøndeslagning i Carl Christians lade. Bagefter er der kaffe, boller og sodavand i
præstegården samt præmier til de flottest udklædte. Alle aldre indbydes af
beboerforeningen og menighedsrådet.

4. søndag i advent (22. december) er
gudstjenesten i Ydby kirke kl. 10.30
udformet som de ni læsninger, hvor
fællessang veksler med bibelske tek-

Sydthy Provstis Kirkehøjskole

Forårets tema i kirkehøjskolen bliver ”gudstjeneste i dag - fornyelse eller bevarelse”. Det bliver et program som vil understrege dybden i det vi har i dag,
nemlig en solid højmesse med en indholdsmættet og gennemtænkt liturgi og
måske den rigeste salmetradition i verden. Samtidig vil der være bud på fornyelse, nye salmer og nye former i højmessen.
Det bliver m.a.o. et bidrag til den løbende debat om højmessen, som nogle
gange går i retning af, at den er for kedelig og gammeldags – andre gange, at
nye tiltag og eksperimenter er for poppede eller forvirrende – hvorfor kan vi
ikke synge det vi kender. Vi skal ikke sidde fast i vanen, men vi skal heller ikke
ændre på det som er godt, blot for at lave forandring.
Kirkehøjskolen finder sted i Hurup kirkecenter en række torsdage sidst på dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 18.30. Datoerne i foråret bliver 16.
januar, 6. februar, 20. februar samt 27. marts.
Se flere detaljer på http://www.sydthyprovsti.dk/kirkehojskole.asp. Deltagerbetaling er 600 kr. inkl. aftensmad. Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej
40, 7760 Hurup eller mail: lei@km.dk.
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Hent den nye Kirkekalender app
til din smartphone
Som noget nyt kan man nu få adgang til Kirkekalenderen på
sin smartphone. Kirkekalenderen giver en let adgang til oplysninger om gudstjenester i Boddum og Ydby kirker samt i
de ca. 2.200 andre kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, men det er muligt
at få kirker vist over hele Danmark.
Der er kørselsvejledning til hver kirke og adresser og kontaktoplysninger på
præster m.v.

Årets minikonfirmander.
Bagerst: Kasper, Martin, Magnus, Melissa og Lasse. Forrest: Emil, Carl, Lau og Jeppe.
5

Nyt fra KFUM spejderne
Vi håber at mange fra Boddum-Ydby
området vil finde vej til Hurup til Jule
by night 5.12., eller komme forbi julehytten i weekenden 6. + 7. + 8. 12.. Det
nye initiativ med at bemande en Julehytte i Hurup er opstået som et samarbejde med FDF i Hurup og KFUM
spejderne i Bedsted, da ingen af grupperne har kræfter til at løfte opgaven
med bemanding alle weekender i december alene; vi ser frem til samarbejdet. Snart vil vi også komme rundt og
sælge julekalendere, og vi håber at I
vil tage godt imod spejderne og støtte
gruppens arbejde. I ønskes hermed
alle en glædelig Spejderjul og godt
nytår.
Følg med i gruppens aktiviteter på
www.boddum-ydby-spejd.dk

Så er der taget fat på et nyt spejderår,
hvor vi har sagt velkommen til nye
spejdere og sendt et par stykker videre
i livet, i forbindelse med uddannelse
og dermed medlemskab i andre spejdergrupper. Vi glæder os over medlemmer fra større og større geografisk
område.
Spejderne har indtil efterårsferien afholdt fællesmøder for alle enheder,
med niveaudelte opgaver, og samarbejde som omdrejningspunkt. ”Skulpturen” med tovspejderne, Knud
Frandsen og Ulla Mortensen, som nu
rager højt op ved Spejderhuset er bl.a.
et produkt af samarbejde. Alle har
på forskellige niveauer lært knob og
besnøringer for at kunne bidrage til
skulpturen.
Forberedelserne til Årsfesten tog også
tid; der skule laves
bordpynt, øves underholdning, og ikke
mindst skulle alle
have lært eller repeteret lov og løfte som
aflægges eller fornyes
til årsfesten. Her deles bl.a. også årsstjerner ud, det synlige
bevis på et års medlemskab af BoddumYdby Gruppe.
I år vil vi være at
finde i en af Julehytterne i Hurup, hvor
vi sælger varm kakao
og boller, hjemmelavede slikkepinde,
fuglemad i pileophæng, som spejderne
selv har lavet m.m.
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KIRKEBIL

Fra vugge til grav

Der kan bestilles kørsel til gudstjenester 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.

Boddum:
Døbt:
Nicklas Krogsgaard Nielsen
Viet:
Louise Guld Nielsen og
Henrik Gramstrup Nielsen

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.

Ydby:
Døbt:
Mikkel Hundahl Larsen
Død:
Kirstine Nielsen

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

Høstoffer

Ved høstgudstjenesternes indsamling
(høstoffer) i Ydby og Boddum kirker
indkom der i alt kr. 4.429,-.
Menighedsrådet har besluttet at fordele beløbet ligeligt mellem Kirkens
Korshær og Røde Kors’ lokale arbejde.

KIRKESANGER
Vibeke Oxlund, 4024 1150
GRAVER
Boddum: Carl Christian Nielsen, 9795 9181
(privat 9795 9151)
Graverafløser: Lajla Pedersen, 9794 1347
Ydby: Ole Madsen, 9795 6316, (privat 9795 9019)
Graverafløser: Vagn Kappel, 9795 6372
BESØGSTJENESTE
Mette Olesen, tlf. 8636 5618

Gudstjenester
Sct. Mortensgård

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

Onsdag d. 4. december kl. 15.00
Juleaften d. 24. december kl. 10.30
Onsdag d. 5. februar 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).

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. januar 2014
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Modtager:

Gudstjenester
NOVEMBER
17. november 25.s.e.trinitatis
Boddum 9.00 (kirkekaffe)
Ydby 10.30

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

5. januar Helligtrekongers søndag
Ydby 9.00 (LR)
12. januar 1.s.e. hellig 3 konger
Boddum 9.00 (LR)

DECEMBER
1. december 1.s.i advent
Ydby 10.30 - Familiegudstjeneste

19. januar 2.s.e. hellig 3 konger
Ydby 9.00 (LR)

8. december 2.s.i advent
Boddum 9.00 (LR)

26. januar 3.s.e. hellig 3 konger
Boddum 10.30 (kirkekaffe)

15. december 3.s.i advent
Ydby 9.00
Boddum 10.30

FEBRUAR
2. februar 4.s.e. hellig 3 konger
Boddum 9.00
Ydby 10.30

22. december 4.s.i advent
Ydby 10.30 - De ni læsninger
24. december juleaften
Boddum 15.00
Ydby 16.30

9. februar sidste søndag e. hellig 3 konger
Ydby 9.00
Boddum 10.30

25. december juledag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

16. februar Septuagesima søndag
Ydby 10.30 (kirkekaffe)
23. februar Seksagesima søndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

26. december 2. juledag
Boddum 9.00 (LR)
29. december julesøndag
Ydby 10.30

MARTS
2. marts Fastelavn
Boddum 14.00 - Familiegudstjeneste

JANUAR
1. januar Nytårsdag
Boddum 10.30
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