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At lære for livet

Den blev levende for børnene og samtidig
blev børnene levende for hinanden, som
de sad der og opdagede sig selv som en
del af en større verden.
Alt dette lyder selvfølgeligt i enhver dansk
pædagogs ører. Men det er ikke selvfølgeligt i lande, hvor børnene ikke læres op
til at være ansvarlige og kritiske borgere,
men til at være underdanige og lydige - så
de er lette at kontrollere.
Ved mødet med denne skole kom jeg til
at tænke på, hvor vigtigt det er for et land
at have en skole, der opdrager børn til at
tænke selvstændigt og kritisk. Hvis ikke
folk kan tænke selvstændigt og kritisk, kan
demokrati ikke trives.
Men jeg kom også til at tænke på, om vi
herhjemme i Danmark virkelig tænker
selvstændigt og kritisk? Kender vi stadig
dialogens, samtalens kunst? Eller er den
overtaget af en lille elite af politikere, bureaukrater og studieværter, mens vi andre
læner os tilbage i stolen og kikker på - og
enten keder os eller lader os underholde?
Måske var børnene i denne lille landsbyskole i gang med at lære noget, som vi er i
gang med at glemme, noget som er grundlaget for ethvert ordentligt samfund, nemlig dialog, samtale.
mj.

Ferietiden er ved at være forbi, og mange
sidder forhåbentlig med gode minder
fra ferierejser. Nogle husker man bedre
end andre – f.eks. oplevelser i fremmede
kulturer, der sætter vores egen hverdag i
perspektiv. En af de oplevelser, jeg stadig
husker, er et besøg i en lille skole på landet i Guatemala. Jeg undrede mig over,
hvad det var for nogle ting, man i denne
lille skole fremhævede som det allervigtigste, ja faktisk som noget, der var nyt og
usædvanligt og brød nogle grænser ned i
forhold til, hvordan man plejede at gøre i
skolerne.
Det nye var dialog, samtale mellem lærer
og elever. Den normale undervisningsform var præget af at læreren dikterede og
eleverne skrev ned, hvad læreren sagde,
eller at læreren skrev op på tavlen, og så
gentog eleverne i kor, hvad der var skrevet. Og så havde man ”lært” noget.
Sådan kunne man ikke gøre, når undervisningen startede med samtale. For så kunne
ingen på forhånd forudsige, hvordan det
ville ende. Ingen kunne på forhånd sige
nøjagtigt, hvad børnene vil lære og hvordan. Undervisningen kom til at bære præg
af børnenes hverdag, deres erfaringer, det
som de bragte med ind i undervisningen.

Inventaret i Ydby kirke

I Ydby kirke har der været problemer med afskalning af maling fra især billederne på prædikestolen og også lidt på alteret. Det er ikke nemt at vedligeholde inventar, der er flere hundrede år gammelt. Det har derfor krævet
grundig forberedelse, så det kunne blive gjort korrekt. Men nu er konservator
Kurt Nedergård gået i gang med restaureringen. Man er velkommen til at gå
ind i kirken og se, hvordan arbejdet foregår.
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HØST

Lovet være du vor Gud, verdens skaber,
for brødet og vinen,
som vi har modtaget af din godhed.
Dette brød og denne vin,
frembragt af jorden ved menneskers arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad det for os blive livets brød
og frelsens kalk. Amen.

selv skabt det – blot fået det til at bruge.
Og det sætter bønnen ind i sit eget perspektiv: At vi har modtaget jordens frugter
af Gud – fordi Gud er god. Vi lever ikke ved
en tilfældighed, men fordi vi har en Gud,
der vil det og vi har ikke vores jord at leve
på ved en tilfældighed, men fordi Gud har
givet os den. Det maner til taknemmelighed – og ærbødighed. Jorden og alt, hvad
der er på den, er en gave og fortjener at
blive behandlet som en gave – også selv
om det betyder hårdt arbejde.
Det centrale perspektiv i bønnen får vi
imidlertid i de sidste ord – om ”livets
brød” og ”frelsens kalk”. De har deres baggrund tilbage i måltidet aftenen før Jesus
blev anholdt og slået ihjel. Ved det måltid
delte Jesus livets brød og frelsens kalk med
sine disciple, hans nærmeste tilhængere,
– velvidende, at alle ved bordet få timer
efter ville svigte ham – løbe deres vej og
afvise at kende noget til ham.
Bagefter, da det var gået op for dem,
hvordan tingene hang sammen, holdt de
fast ved, når de delte brødet og vinen, at
mindes hvordan Jesus havde lovet dem
troskab, netop som de alle var ham utro.
Den skik er holdt ved lige lige siden i vort
nadvermåltid. Når vi deler brød og vin i
nadveren, sker det altid i ydmyghed og i
taknemmelighed over, at vi har en Gud,
der er tro mod os og på trods af vores egen
troløshed stadig lader os leve.

Sådan lyder en gammel nadverbøn – og i
al sin enkelhed sammenfatter den på fin
vis vores vilkår som mennesker.
For det første er der det helt selvfølgelige:
Det kræver hårdt arbejde at få brød på bordet, både på spisebordet derhjemme og på
alterbordet i kirken. De færreste af os oplever det i dag direkte ved at dyrke jorden.
Det er efterhånden ganske få, der tager sig
af den opgave, mens de fleste af os dækker
andre opgaver i vores samfund, som dog –
i sidste ende – kun kan fungere, hvis vi alle
får brød på bordet.
For det andet er der det ligeså selvfølgelige: Uanset hvor hårdt vi arbejder på at få
brød på bordet, så er det ikke noget, vi selv
er herre over. Der skal mere til. Der skal
jord, der kan dyrkes, der skal korn, der kan
spire, og der skal vand og lys og varme til
– alt sammen noget, som heldigvis er der
– i større eller mindre grad – i bedre eller
ringere kvalitet – men det er der, uden at
vi selv formår at skabe det. Vi kan forbedre
det, udnytte det optimalt, men vi har ikke
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Minikonfirmanderne
(børn i 3. klasse) mødes i præstegården, hvor vi synger og leger sammen
og hører fortællinger fra bibelen. Første gang er onsdag d. 11. september.
Eleverne tager til præstegården med
bussen efter skoletid.

Særlige arrangementer
Søndag d. 15. september er der kirkefrokost efter gudstjenesten i Boddum
kirke.
Vi mødes i præstegården ca. 11.45,
hvor maden er parat. Pris: 40 kr. pr.
person.

KLF – Kirke og Medier

Søndag d. 22. september er der høstgudstjeneste med indsamling og konfirmand velkomst i Ydby kirke kl.
10.30.

Lokalforeningen for Hurup og omegn
afholder årsmøde med generalforsamling i Hurup Missionshus onsdag
d. 30. oktober kl. 19.30. Generalsekretær Michael Arndt Laursen taler om
”KLF’s fremtid – en forening i vækst?”

Søndag d. 29. september er der Familie- og høstgudstjeneste med indsamling i Boddum kirke kl. 10.30.

Sydthy Provstis
Kirkehøjskole

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 er
der fortælleaften i præstegården, hvor
museumsleder Jytte Nielsen fortæller
om Mieherne og deres cirkus.

Kirkehøjskolen finder sted i Hurup
kirkecenter en række torsdage sidst på
dagen kl. 17.30 – 20.30 med fællesspisning kl. 18.30.

Tirsdag d. 5. november kl. 19.00 er
der ungdomsgudstjeneste i Boddum
kirke.

Program for efteråret:
Torsdag d. 26. september: Ingrid Schrøder Hansen, fortæller og sognepræst:
Ildsjælen Paulus.
Torsdag d. 10. oktober: Niels Jørgen Cappelørn, Professor dr.theol.h.c.:
Et geni i Guldalderen Om Søren Kierkegaards liv og værk

Konfirmandindskrivning

Onsdag d. 28. august er der konfirmandindskrivning i præstegården kl.
19.30.
Forældre og konfirmander er velkommen. I bedes medbringe konfirmandens dåbsattest.
Konfirmationsundervisningen begynder torsdag morgen d. 5. september.
Konfirmationsdagen er i 2014 som
sædvanlig første søndag efter påske,
dvs. 27. april.

Torsdag d. 24. oktober: Mette Behrndtz,
sognepræst ph.d.: Adams første kone
var ikke Eva
Torsdag d. 14. november: Bart Kris Lieve
Vanden Auweele, sognepræst: ”Jeg er
min elskedes, og han begærer mig” Højsangen som kristen tekst.
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Torsdag d. 28. november: Gudstjeneste
og julebegyndelse v. Ruth Folmersen
og Sydthy kammerkor.

Menneskelig
Er kærligheden det eneste
som har meningen i sig selv
fordi den ikke tjener noget formål –
tåbelig, ussel og overset
som træerne på fabriksområdet
der kun står i vejen for nye
udvidelser
og en tilstrækkelig rationel
planlægning.
Er du den modstand i vore sind
der gør, at vi ikke uden kval
bliver til automatiserede
produktionsenheder.

Se flere detaljer på http://www.sydthyprovsti.dk/kirkehojskole.asp
Deltagerbetaling er 500 kr. inkl. aftensmad. Tilmelding til Sydthy Provsti, Kirkevej 40, 7760 Hurup eller mail:
lei@km.dk senest 12. september.

Teologisk
Voksenundervisning

Teologisk Voksen Undervisning er
et kursusforløb, hvor deltagerne får
en bred orientering om kristendommens indhold og historie. Der kræves
hverken særlige faglige eller kirkelige
forudsætninger hos deltagerne. Der er
undervisning i Ny Testamente, Gammel Testamente, dogmatik og etik, kirkehistorie 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 Aalborg. Første kursusdag i
den nye sæson er lørdag d. 5. oktober
kl. 9-16. Nærmere oplysninger i særlig
folder eller Aalborg Stifts hjemmeside:
http://aalborgstift.dk/udvalg/teologisk-voksenundervisning.

Lovet være tvivlen, anfægtelsen
træerne, som bare står i vejen
kærligheden, som gør det hele så
upraktisk.
Lovet være den forsinkelse eller det
nederlag
der forhindrer den rationelle
udnyttelse i
at sejre fuldstændig.
Lovet være troen og håbet og kærligheden.
Lovet være du
som gør mennesket
til et menneske.
Jens Rosendal
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Nyt fra KFUM spejderne

at de indlagte hikeopgaver blev løst.
Det blev en varm udfordring, men dagen blev afsluttet med ren forkælelse.
Hiken sluttede med tur i Jesperhus
Badeland, pizzeria og sidst men ikke
mindst, filmaften i lejren. Gruppens
nye samlingstelt blev afprøvet som
filmlærred med stor succes.
Sommerlejren er på mange måder kulmination på et års spejderarbejde rettet mod børn og unge, som vi ønsker
at støtte i at blive selvstændige, ærlige,
demokratiske og ansvarlige voksne,
der har respekt for deres omverden og
naturen. Derfor bliver snobrød til mere
end et spørgsmål om mad; for spejderne handler det også om en øvelse i tålmodighed og i at vise hensyn til andre,
så alle får bagt deres brød.
Vi er klar igen fra d. 20. august kl.
16.30 i Spejderhuset, hvor vi tager fat
på et nyt spejderår for børn og unge
i alle aldre. Læs mere på www.boddum-ydby-spejd.dk.

Boddum-Ydby Gruppe gik på sommerferie efter en uges sommerlejr med
22 børn og voksne på naturlejrpladsen
i Ljørslev på Mors fra 7.-13. juli. Bævere og Ulve deltog fra 8.-10. juli, hvor
forældre og søskende var inviteret på
Ludoløb, fællesspisning og afhentning af de yngste. Ugen bød på nye og
klassiske spejderaktiviteter som overnatning i telt, hike, madlavning over
bål – dog i moderniseret design. Frikadellerne var byttet ud med lasagne
og pizza bagt i grydeovn, og snobrød
blev til kanelsnegl på pind. Tirsdag
var ”primidag”; kokosnødder blev til
spiseskåle og der blev snittet spiseredskaber af grene. Skovløg, blade og andet grønt fra naturen indgik i aftenens
menu, der i øvrigt bestod af spidstegt
fisk, planket kød (kød sat fast på træ
med trædyvler og stegt ved strålevarmen fra bålet) og flødekartofler tilberedt i urtepotter i høkasse. Torsdag var
der hike. Gåtur til Nykøbing, bevæbnet med kamera for at dokumentere

”Det kræver hårdt arbejde og teamwork
at være spejderleder
– også når opvasken skal klares.”
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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:
Velsignelse af ægteskab:
Louise Kjelsmark Kappel og Anders
Lundsby Kappel
Døde:
Aksel Bernhard Nielsen
Johanne Kirstine Larsen Jensen

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:
Asger Dahl Kapitzky
Viet:
Karina Broberg Daugaard
og Robert Edward Shapter Sturge

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

Død:
Holger Dybdahl Andersen

Organist
Holger Laursen, 9716 1249

Menighedsrådsmøder

Kirkesanger
Vibeke Oxlund, 4024 1150

Der er menighedsrådsmøde tirsdagene d. 24. sept. 22. okt. og 3. dec. kl.
19.00 i præstegården. Møderne er offentlige. Efter hvert menighedsrådsmøde kan man på sognenes hjemmeside læse et sammendrag af, hvad der
er blevet drøftet på mødet.

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. september kl. 15.00
Onsdag d. 6. november kl. 15.00
Onsdag d. 4. december 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. oktober 2013
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Modtager:

Gudstjenester
August
25. august 13.s.e.trinitatis
Ydby 10.30 (kirkekaffe)
September
1. september 14.s.e.trinitatis
Ydby 9.00
Boddum 10.30

20. oktober 21.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
27. oktober 22.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

8. september 15.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30

November
3. november Alle helgens dag
Ydby 9.00 (kirkekaffe)
Boddum 10.30

15. september 16.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Kirkefrokost
22. september 17.s.e.trinitatis
Ydby 10.30
Konfirmandvelkomst og
Høstgudstjeneste (indsamling)

5. november
Boddum kirke 19.00
ungdomsgudstjeneste
10. november 24.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

29. september 18.s.e.trinitatis
Boddum 10.30
Familie- og høstgudstjeneste
(indsamling)

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

Oktober
6. oktober 19.s.e.trinitatis
Ydby 9.00 (LR)

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

13. oktober 20.s.e.trinitatis
Boddum 9.00
Ydby 10.30
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