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Lacrimae rerum
- udskyd ikke kærligheden
Et barn leger i solen. Et glas vin i gode
venners selskab, en fugl som synger i natten, et grinende slagsmål med børn eller
børnebørn på køkkengulvet. Blikket ud over
Limfjorden, der ligger dér for at gøre det
hele smukt og indviklet. Musikken som et
klingende sakramente, hvad enten det er en
koncert af Mozart eller en harmonika, der
klinger så glad og smertesmukt, at det får
min underlæbe til at bæve.
Sådanne situationer gives mennesker som
gaver. Men alt skal forlades. Som det hedder
i den gamle sang:
Hvorfor er lykken så lunefuld,
og hvorfor er glæden så kort?
Der findes en blå tone af mol i tilværelsen. Nogle gange høres den klarere, ikke
mindst i livets store overgange. En far ser
sin datter synge i skolekoret og får en klump
i halsen - årene går.
Aldeles nys gik han selv i børnehaven.
Nogen tolker dette som almindelig nostalgi, følsomhed over svundne dage……Tiden
går så hurtigt.
Den gamle kristne kirke talte om, at
dette ydre vemod åbner luger inde i os til en
anden, langt dybere sorg. Den kan komme
over os i de fineste og mest gribende øjeblikke i livet.
Denne blanding af rørthed og dyb glæde,
der kan føre til at struben snøres sammen og
vi kommer nær tårer. Man kaldte det i den
gamle kirke for de hellige tårer.
Det kan lyde fortænkt, - men er dog egentlig velkendt fra vort almindelige liv.
En af mine minikonfirmander, må have
oplevet det. For hun spurgte mig: Hvorfor
græder man nogle gange, når man har det
dejligt og når man ler. Jeg måtte svare, at det
ved jeg ikke, hvorfor man græder af glæde.
Kan ikke vide, hvorfor det allersmukkeste
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og det allersværeste længst inde
har noget uforløst over sig.
Men jeg
aner, at bar
nets spørgsmål rører ved
selve mysteriet i
livet. I al vor stræben,
i al vor længsel, i al
vor elskov og ønske
om lykke, findes der en
skjult tåre til stede. Lacrimae rerum - ”Altings iboende tårer” som den romerske digter Vergil kaldte det.
Selv det kæreste, vi ejer, vil en dag efterlade savn og tårer. Det gælder menneskelige relationer som materielle ting. Alt vi er
omgivet af, tæres af tidens tand.
Mod det hellige vemod står den hellige
glæde.
Den siger, at alt er ikke foreløbigt. Lyset
vrides ikke sagte ned over vort fattige liv og
til slut er alt borte. Der findes en tillid og en
klippestærk fortrøstning hos den, vi kalder
Gud. Denne uudgrundelige anden som ikke
har nøjedes med at udlevere os til vemod
og anelser, men har klargjort hvem han er.
Evighedens og den hemmelige glædes kilde
– ham møder vi i Jesus, julens grædende
barn, den grædende Gud.
Med ham kom der et hjem til os midt i
hjemløsheden, i vemodet over tidens gang
findes en lavmælt glæde.
Det er ikke livet som raser af sted. Det er
os. Livet har intet tempo. Livet er en indbydende grøn lund, men vi lever vort liv på en
motorvej. Alt suser bare forbi.
Vor nutid føder tusinde undskyldninger

for, at vi ikke behøver at høre til hinanden.
Jeg har været ligesådan. Jeg har været ussel
til at vedligeholde venskaber og tage mig
af mine forældre, men har gået op i mine
egne gøremål. Ren egoisme. Pinligt med
andre ord.
Men så hænder noget, som får mig på
andre tanker. Endelig indser jeg, at tiden
sammen med dem jeg elsker på den her jord,
ikke er evig. Sandet rinder i alles glas.
Der findes en ny hjemmeside ”See You
Folks”, hvor man kan se hvor mange gange
man rent statistisk kommer til at træffe sine
forældre inden de dør. Makabert og provokerende synes mange, Fantastisk synes jeg.
For vi lever i et land og en tid som har
drevet hovmodet og egoviljen så langt, at vi
tror, det kun er sommeren, der går på hæld
og lyset der aftager efter Sankt Hans og ikke
os selv.
Men dine forældre skal dø en dag. Dine

børn skal dø. Din hustru skal dø. Og du,
min ven, skal dø en dag. Døden og livet.
To søskende. Som kristen tror jeg ikke, at
døden er endegyldig. Det som skræmmer
mig ved døden er fraværet og stilheden efter
de mennesker, jeg har været vant til at elske
og leve med.
Andres død skræmmer mig mere end min
egen.
Det er det modsatte af trist og makaber.
Det er skønt, eftersom det påminder os om,
at timen vi er i netop nu, er hellig og tiden vi
har fået, er udmålt. Vi er her. Vi lever.
Ja, for bare når vi indser, hvor brutalt
uforudsigeligt livet er, når livets vilkår bliver salt på huden, et hug i hjertet, først da
forstår vi, at i morgen måske ikke findes.
Udskyd derfor ikke din kærlighed til en
morgendag, som måske ikke kommer.
”Tag vel vare på den tid, som er tilbage…”
hedder det i Bibelen.
Må Kærlighedens Gud sende dig
Som bro til adskilte
Som svar til spørgende
Som forsoner til hadende
Som engel til ensomme
Gå med mod - du er ventet.
Med venlig hilsen
Knud Bunde Nielsen
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Fællesarrangementer
i

Boddum - Ydby - Heltborg

Kirkevandring i Heltborg

Aktivitetslørdag

Tirsdag den 13. juni 2017 inviteres der til
kirkevandring ved Heltborg Kirke kl. 19.00.
Der vil blive fortælling om kirke og kirkegård. Der er for nylig indrettet en afdeling
med urnegravsteder, og en anden afdeling
er for de anonyme, hvor der er rejst en sten
med indskriften KENDT AF GUD. Efter en
tur rundt både ude og inde bliver der serveret kaffe i Heltborg Forsamlingshus.
Efter kaffen vil Erik Linnet, El-Kontakten,
Bedsted fortælle lidt om lys på kirke og kirkegård - han har i efteråret 2016 renoveret/
fornyet belysningen på kirkegården.
Alle er velkommen.
Venlig hilsen
Sydthy Distriktsforening

2. sep. Aktivitetslørdag på Hans Bakgårdsplads i Ydby. Vi begynder kl. 10.00 med
kaffe og rundstykker og slutter kl. 22.00.
Der vil være aktiviteter for alle aldre. Kom
og få en hyggelig dag. Endeligt program vil
blive annonceret senere.

Indvielsen af kirkeskibet
i Boddum Kirke
finder sted ved gudstjenesten søndag, den
18. juni kl. 10.30.
Menighedsrådet vil efterfølgende i våbenhuset servere pølser med brød, sodavand/
kaffe.

Hygge i præstegården
Tirsdag d. 4. juli kl. 14.00 er der hygge i
præstegården i Boddum. Der vil være musik
samt oplæsning ved Niels Hansen og kaffebord. Alle er velkommen.
Bemærk: Der kører bus til præstegården
med afgang fra Heltborg Kirke kl. 13.30,
”Glashusene” på Poppelvej i Hurup kl.
13.35 og fra Ydby Kirke kl. 13.45 (retur kl.
16.00)
Menighedsrådene og seniorerne
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Sogneudflugt 2017
Onsdag den 2/8 2017 afholdes der sogneudflugt, og i år går turen til Fur. Formiddagskaffen nyder vi et eller andet sted på
Mors, derefter kører vi til Fur og begynder
med et besøg i kirken. Elisabeth Olsen har
lovet at vise rundt og fortælle om stedet.
Frokosten er bestilt til os i Cafeteriet på Fur
Camping, og derefter skal vi opleve ”Fur
fra den blinde vinkel”. Det, der ligger bag
udtrykket er, at vores guide er blind, men
har vist rundt på Fur så længe, at han kan
finde rundt i mørke. Hans fortælling på
turen munder ud i, at vi slutter dagen med
et besøg på Fur Museum.
Tilmelding senest søndag d. 30/7 til Hans
Christian Hansen, Ydby 9795 6340 /
20527539
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 Ydby Kirke kl. 08.50.
Afgang fra Heltborg Kirke kl. 09.00.
Pris for hele herligheden: 100,00 kr. pr.
person.
Børn får turen til halv pris.

Kirkeskib
Vi flyttede til Doverodde i 1976, og i alle
årene, som er gået, har vi nydt synet af Boddum Kirke – kun et stenkast fra fjorden.
Til trods for den tætte placering ved vandet, har der ikke i mands minde været et
kirkeskib i Boddum Kirke (der var et i ca.
1920 – men det er pist forsvundet – ingen
ved hvorhen).
I Sydthy Provsti er der 25 kirker, og kun 5
kirker må undvære et skib.
Og når så vores kirke ligger tættest ved
vandet - det må der gøres noget ved.
For mig symboliserer et kirkeskib livsrejsen – også min livsrejse. Derfor stævner det
mod øst – mod alteret – mod lyset – hvorfra
livet kommer – mod opstandelsen.
Skibet hænger tavst og deltager ikke i de
kirkelige handlinger, men det er med til at
stemme mit sind til gudstjeneste.
Skibet til vores kirke skulle ikke bare
være et tilfældigt skib. Det skulle helst være
en model af et skib, som havde sejlet her i
området.
Det blev LEDA – et fartøj på ca. 18 meter
i længden – et fragtskib, som kunne laste
ca. 70 tons.
Det var bygget i Nykøbing Falster i 1871
og sejlede indtil 1918 for det meste som
parketbåd mellem Nykøbing Falster og
København (datidens fragtmand).
Leda var en god sejler. De første år tog
den ofte en tur til Hull i England med en
last maltbyg og retur med kul. Rekorden for
sådan en rundtur var 13 dage.
Fra 1918 til 1937 var den hjemmehørende
i Lohals og sejlede i fri fart. Alt gik godt
indtil en tåget nat den 15. maj 1937 kl. 0.25,
hvor den blev påsejlet i Øresund og sank.
Alle 3 mand druknede.
Leda havde mursten i lasten – mursten fra
Næssund Teglværk, så skibet er en forårsdag for 80 år siden kommet forbi herude på
sin sidste rejse på østlig kurs.

Datidens skibe blev bygget af egetræ, og
selvfølgelig er vores Leda også bygget af
eg.
Det gamle orgel, som har sendt sine
toner ud i kirkerummet siden 1954 (56?),
er blevet erstattet af et nyt orgel, men en
del af det gamle orgel er blevet genanvendt
i kirkeskibet. Plankerne er 2.5 mm. tykke,
og når sådan noget eg har hørt salmer og
prædikener i 60 år, kan det have sin egen
mening om, hvordan det vil bøjes. Her har
kogning af egetræet i en elkedel været en
nødvendighed.
Modellen er udført i forholdet 1:24.
Jeg har valgt ikke at sætte sejl på Leda.
Det skyldes, at jeg håber, skibet må hænge
i kirken i mange år uden alt for meget vedligehold.
Jeg har ikke holdt regnskab med mit timeforbrug, men jeg har brugt en hel del tid de
sidste 2 vintre på skibsbyggeri, og det har
været nogle dejlige timer.
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Jeg føler, det er en stor ære at få lov til at
hænge et skib op i Boddum Kirke, og jeg
ønsker, at det må blive til glæde for mange.
Tak til menighedsrådet for jeres positive
modtagelse af skibet.
PS: Der er mere eg fra orglet.
Keld Pedersen,
Skråningen 4, Doverodde

PSS: Skibets navn var Leda, og selvfølgelig
skal modellen også bære navnet. I 1867
blev der bygget 2 tvillingeskibe på samme
værft som Leda. De bar navnene Castor og
Pollux, og lige pludselig ser vi, at Leda er
navnet på Spartas dronning. Den dronning,
som fik tvillinger med Zeus – Castor og
Pollux – navnene i tvillingernes stjernetegn.

Konfirmanderne

Fastelavs-

i teateret

gudstjeneste

Mandag den 20. februar 2017 var vi i
teateret i Thisted. Der var lavet en særlig forestilling for alle konfirmanderne
fra Thisted Kommune. Ruth Folmersen
og Trine Ubbesen deltog sammen med
konfirmanderne fra Hurup.
Forestillingen hed ”Traditionen TRO”
og handlede om tre unge kristne i konfirmationsalderen. Hver især ender de
op med hver sin udfordring.
Den ene bliver mobbet på grund af
sin tro, en anden bliver skilsmissebarn,
og den sidste mister et nært familiemedlem. De ender alle tre med at tro på
Gud på hver sin måde og herigennem
søge tryghed, men inden de når her til,
tager diskussionerne udgangspunkt i
forskellen mellem buddhisme, kristendom og islam. Her tænkes specielt på
døden som helhed, og hvad der sker
efter døden samt traditionen omkring
konfirmationen. Der tales meget om
forskelligheden i de tre religioner.
En rigtig god forestilling, der giver
noget at tænke over.
Tak for en god dag.

Traditionen tro var der også i år fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning. 80
børn og voksne havde fundet vej til
kirken og senere til Carl Christians lade.
Til sidst var der boller, saft og kaffe i
præstegården.

Hilsen Lars Bang Nielsen
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Guldkonfirmander

Guldkonfirmander, 9. april 2017 i Ydby Kirke
Bagerst fra venstre: Ulla Vangsgaard, Betty Dalgaard (Christensen), Hanne Vangsgaard (Bang),
Tove Holmgaard, Ane Grethe Thisen (Sørensen), Poul Svendsen, Jens Christian Jensen,
Gunnar Larsen, Jens Jørgen Munk Pedersen, Niels Christian Jensen
Forreste række fra venstre: Bodil Pedersen (Jensen), Britta Christensen (Hangaard), Anna
Elisabeth Smed (Sørensen), Solveig Dedriksen (Plougman), Bodil Nørbjerg (Thobiasen), Bente
Pedersen (Jensen og søster til tvillingerne Jens Chr. og Niels Chr.), Jytte Sunesen (Jensen).

konfirmander
Ydby kirke
23. april
Fra venstre:
Freja Kjerrumgaard Mogensen,
Laura Sophia Bank,
Asker Hougs Jensen,
Mads Vangsgaard.
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konfirmander
Boddum kirke
23. april
Fra venstre:
Sixten Bredil Thomsen,
Albert Hansen.

konfirmander
Heltborg kirke
30. april
Bagest fra venstre:
Magnus Falke Svensson,
Lotte Lilly Søndergaard Madsen.
Forrest:
Sebastian Nørskov Holm Pedersen,
Lars Bang Nielsen.
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KFUM-Spejderne
Der er fuld gang i spejderarbejdet
Vinteren har budt på mange sjove aktiviteter. Blandt andet var hele gruppen, fra
familiespejdere til seniorer på vinterweekend i februar. Temaet for weekenden var
Olsen Banden og en af aktiviteterne var at
hjælpe Egon Olsen med at lave en fjernbetjent alarmafbryder. Der blev tænkt kreative
tanker og samarbejdet på tværs af alder. Og
halvanden time senere stod der 5 meget fantasifulde og meget forskellige ”maskiner”.

I vinter har troppen og seniorerne bygget
knive. Der har været arbejdet ihærdigt, og
spejderne har efterhånden fået lavet nogle
flotte og meget personlige knive. Nu mangler vi at få lavet skeder til dem, inden de er
klar til at blive pakket i rygsækken, når vi
drager på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg i juli.
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PROGRAM
Indre Missions Samfund

Møderne holdes i Heltborg Missionshus
kl. 19.30, hvor andet ikke er anført.
Kontaktperson: Gustav Egeberg, 9795 1652

Juni
1.: ”En Afrika Aften” i missionshuset v/
Kirsten Graversgård, Jegindø.
8.: Bibeltime hos Henry Vang, Heltborg.
9.-10.: IM`s årsmøde i Skjern Kulturcenter
Program.
13.-17.: Teltmøder i Vildsund. Hver aften kl.
19.30. Program.
24.: Udflugt – nærmere program.
Juli
14.-21.: Bibelcamping i Hurup. Program.
August
9.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus kl.
19.30, hvor missionær Heri Elttør, Aulum
taler.
17.: Møde i missionshuset med tale og sang
v/Hanne Sohn, Ålborg.
24.: Bibeltime hos Maja Pedersen, Hurup
31.: Møde i missionshuset v/missionær
Svend Taulborg, Struer.

Menighedsrådsmøder
Heltborg:
Tirsdag d. 15. august kl. 19.00 på Sia
gervej 2.
Boddum-Ydby:
Torsdag d. 17. august kl. 19.00 i konfirmandstuen

Sommerlejr for børn
Fra den 3. – 6. juli afholder Thykredsens
Søndagsskoler sommerlejr på ”Bjørneborg” på Mors.
Børn fra 6 – 14 år er velkommen på
denne fælles børne- og juniorlejr, hvor
der bl.a. er bibelarbejde (aldersdelt), løb,
sangkor, bål, hygge, boldspil og godt
kammeratskab. Programmet er omtalt
i Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter 2017 og bliver omdelt i børneog juniorklubber. Eller kan programmet
rekvireres hos Jytte Thomsen, tlf. 97 93
14 39.
Hilsen lederne

Konfirmandindskrivning

KORSHÆRSKREDSEN
Alle møder holdes kl. 14.30.
Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf. 9795 1652

Juni
Den 21.: Møde hos Anne Lis Hyldahl,
Rønnebærvænget 15, Koldby.
Juli
Den 17.: Torvedag i Hurup med KK`s
tombola.
August
Den 16.: Møde hos Ingrid Dorf Pedersen,
Degnebakken 5, Hurup.
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Kommende skoleårs konfirmander vil
inden sommerferien modtage et brev
angående indskrivning til konfirmandundervisning. Desuden vil der blive et
opslag i Thylands Avis i august angående
sted og tidspunkt.

Indsamlinger
Heltborg Kirke
12. marts (Folkekirkens
Nødhjælp)
2. påskedag (KFUM & K)

410,50 kr.
450,00 kr.

Fra vugge til grav
Boddum:
Begravet/bisat:
Hanne Kirchheiner
Jens Hasager
Ydby:
Begravet/bisat:
Birte Grønkjær
René Møller
Freddy Malou
Karl Oluf Jørgensen
Heltborg:
Begravet/bisat:
Kamma Olesen
Jens Erik Roursgaard
Oda Knakkergaard

Angående
præsteembedet
Da Margit Dahl stadig er sygemeldt,
fortsætter Knud Bunde Nielsen i stillingen indtil videre som konstitueret sognepræst.

Minikonfirmander
Der vil igen i det
nye skoleår være
undervisning og
hygge for minikonfirmander.
Efter sommerferien
bliver der sendt
invitationer ud.

Sognepræsten
Konstitueret sognepræst Knud Bunde Nielsen
Doveroddevej 17, Boddum.
Pastoratets hovedtlf. nr. 97 95 90 09 /
direkte mobilnr. 40 18 63 91.
Mail: knbn@km.dk
Mandag fri.
I fravær passes embedet af sognepræst
Claus Nybo, Vestervig, tlf. 9794 1112.
Boddum-Ydby menighedsråd
Formand: Ingrid Ledet Jespersen, 2043 2331
Næstformand: Evald Eliassen, 9795 9022
Kirkeværge i Ydby:
Eva Lund Christensen, 2396 5816
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)
Heltborg: Jens Thomsen, 2087 3768
Redaktion:
Hanne Borre Andersen, Ingrid Ledet Jespersen, Lis Skammelsen, Vivian Egeberg (ansv.)
Sidste frist for indlevering af bidrag til næste
kirkeblad: 25. juli 2017
Besøg sognenes hjemmeside:
http://www.boddumydbykirker.dk/
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Modtager:

Gudstjenester
JUNI
4. juni Pinsedag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30
5. juni 2. pinsedag
Provstigudstjeneste
på Ashøje i Hurup kl. 11.00
11. juni Trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30
18. juni 1.s.e.trin.
Boddum 10.30
25. juni 2.s.e.trin.
Ydby 9.00
Heltborg 10.30
JULI
2. juli 3.s.e.trin.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
9. juli 4.s.e.trin.
Ydby 10.30
16. juli 5.s.e.trin.
Boddum 10.30
23. juli 6.s.e.trin.
Heltborg 9.00 LR
30. juli 7.s.e.trin.
Ydby 9.00 CN
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AUGUST
6. august 8.s.e.trin.
Heltborg 10.30 LR
13. august 9.s.e.trin.
Ydby 10.30
20. august 10.s.e.trin.
Boddum 9.00
Heltborg 10.30
27. august 11.s.e.trin.
Ydby 9.00
Boddum 10.30
SEPTEMBER
3. september 12.s.e.trin.
Boddum 9.00
Ydby 10.30

Sognepræsten har ferie fra 17. juli til og med
7. august.
Embedet bliver i denne periode passet af
Claus Nybo (9794 1112/cny@km.dk)

Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester
i alle kirkerne hos Poul Svendsen på
tlf. 9795 6175 senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

