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Årets konfirmander i Sundby: Lærke Hyllested, Lærke Kristensen, Louise, Katrine, Philip og Lukas

Kirkebladet
Flade – Bjergby – Sundby – Skallerup
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Årets prædiken ved konfirmationerne:
Kære Konfirmander, 
Det var en fryd at vende tilbage fra barsel og 
at have konfirmandforberedelse med jer som 
min allerførste opgave. Jeg vil ikke skjule det 
for jer: I er svære ikke at holde af – og hvor-
for skulle man egentlig også lade være med 
det  Jeres forældre og jeres gæster ved det 
også, tror jeg. Det er jo derfor denne dag skal 
fejres noget så eftertrykkeligt. Men prøv lige 
at tænke tilbage: Nogle af jer her i kirken kan 
huske det, og andre må på en fantasirejse, men 
for ca. 13 år siden bar I konfirmandforældre 
små babyer ind i en kirke. I var så stolte og 
forstod måske slet ikke, at man kan elske så-
dan et lille menneske så højt – og se det lige 
for jeres indre blik. Dengang kunne I konfir-
mander næsten ingenting. Skrige, fylde en ble 
og smile kunne I, men ikke ret meget andet, 
og alligevel, så fik I den dag livets største gave: 
Armene rundt om jer og alle dem i kirken for-
talte det: At I var og er højt elskede, og Gud 
selv sagde det til jer, da I blev holdt hen over 
døbefonten. I fik løftet om, at Han altid er hos 
jer. Og kære konfirmander, begge kærligheds-
erklæringer fik I uden at have gjort jer fortjent 
til noget som helst, for kærligheden er ikke en 
byttehandel. Den er en underfuld gave.

Og sådan er det også i dag. I vil få mange 
gaver, men den vigtigste er kærligheden. Og 
nyd det. Bad jer i den – både i Guds kærlig-

hedserklæringer og i familiens. Tag ordene og 
følelserne med i jeres bagage gennem livet og 
mærk også den opfordring, der ligger i dem, 
for kærligheden er jo både en gave og en op-
gave. I skal både elskes og elske. Gud har skabt 
jer ud af kærligheden til også at give den vide-
re. Senere i dag får I masser af gaver, tror jeg, 
men her i kirken får I også to helt konkrete 
ting, som skal hjælpe jer med at huske denne 
dag og alt det, den står for. Den ene gave er Bi-
belen – eller som man også kunne kalde den: 
Bogen om Guds kærlighed. Og så får I også en 
anden lille gave. 

Kirkesangeren delte små gaver ud…

Hvad er det, kan I tænke, og det er altså en 
yoyo, men ikke bare en helt almindelig en. 
Det er er en ”greb om livet yoyo”, for yoyo’en 
er et billede på jer konfirmander. I er jo i Guds 
hånd – præcist ligesom yoyo’en lidt senere vil 
ligge i jeres hånd, og så bliver den sluppet, li-
gesom I skal turde kaste jer ud i livet. Der skal 
I se jer omkring, lære mennesker at kende og 
finde grosteder, for livet er altid i bevægel-
se. Det kan ikke standses. Der er ingen pau-
se-knap. Livet skal leves, men I skal også vide, 
at der er en konstant: Gud er der og slipper jer 
aldrig. Altid er I i hans hånd!

Faktisk er det også lidt det billede, der var i 
den første bibeltekst, jeg læste for jer i dag. I 
gamle dage troede man, at en ørn lærer sine 
unger at flyve ved at kaste dem ud fra reden, 
og at den så fløj hen over dem. Når de så var 
ved at styrte til jorden, så fløj den ned og tog 
dem, lagde dem på sine vinger, fløj højt, højt 
op og slap dem igen. Og den blev ved, til un-
gerne selv mestrede flyvningen. Er det ikke et 
smukt billede på, hvordan vi mennesker på én 
gang er i Guds hænder og bliver givet frihed 
til at kaste os ud i livet?! Til at leve! Ligesom 
yoyo’en kastes ud i rummet, men stadig bliver 
holdt oppe af en varm og levende hånd.”Greb om livet yoyo”.
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På den ene side af den helt særlige yoyo, I har 
fået, står der LIV, og det gør der, fordi I skal 
turde livet. Der er så meget, der kan gøre en 
bange og bekymret. Der er alt det, som vitter-
ligt er farligt – klimaændringer, vold, sygdom 
og andet – men der er også krav om, hvordan 
man klarer sig i skolen. Krav om, hvordan 
man ser ud. Krav om, hvor populær man skal 
være. OSV. Nogle af kravene bliver til stem-
mer inden i os selv, og så kan vi blive til vo-
res egne værste dommere – meget værre end 
Blachman og resten af panelet i X-Factor.
Men det er ikke kun stemmer i os selv: På en 
eller anden måde, så er det også bare blevet så-
dan i dag, at alle helst skal ligge over middel på 
alle parametre, og helt ærlig, selv som sproglig 
student så kan jeg jo regne ud, at det er umu-
ligt! Men alligevel, så kan bekymringerne helt 
løbe af med os, og når det sker, så lukker vi 
vores dør i. Så handler tankerne om mig, og 
hvad jeg kan og ikke kan, men kære konfir-
mander, lykkens dør går udad. Meningen med 
livet findes ikke i tusinder af bekymringer om 
én selv, men i forholdet til vores medmenne-
sker og i forholdet til Gud. Ja, hver og én er I 
jo som en dejlig lilje på Guds egen mark. Skabt 
i Guds billede til at stå der og vokse – lige så 
forskellige I nu er – og som Guds liljer, ja, så er 
der ikke en konkurrence om at være smukkest 
eller stærkest. Nej, alle er vi gode nok til at el-
ske og blive elsket. Og det gælder i forholdet 
til ens nærmeste, men det gælder også i for-
holdet til andre – og også helt fremmede. Bare 
tænk på den opfordring, I fik, om engang, 
når I er lidt ældre, at være frivillige i Kirkens 
Korshær. I syntes, at det lød voldsomt at være 
sammen med mennesker, der har så massive 
problemer. Nu er I så unge, men hvem ved – 
med tiden får I måske modet til det... Og husk 
det, kære konfirmander – og kære forældre og 
gæster: Fortæl igen og igen vores unge men-
nesker, at de er elskede lige præcist som dem, 
de er! Og at de præcist som dem, de er, har så 
meget at give! 

Carpe diem – ”Grib dagen”, siger man nogle 

gange, og livet er jo fantastisk og skal gribes 
– leves! Faktisk går udtrykket Carpe Diem 
tilbage til en romersk digter, der levede før 
Kristus, og egentlig sagde Horats noget mere: 
Nemlig ”Grib nu’et og hav minimal tillid til 
fremtiden”. Ikke ligefrem et livsbekræftende 
udsagn. Og det sidste vil jeg bestemt ikke sige 
til jer. Bare prøv at se på yoyo’ens anden side. 
Dér kan I se, at der står TRO. Og konfirmati-
onen og hele Kristendommen handler jo om 
tro – om tillid. Om at Gud i sin Søn har sagt et 
endegyldigt ja til os, og om at vi må have tillid 
til, at Han følger os gennem livet. Og derfor 
mener vi som kristne, at vi skal leve ud af den 
tillid, vi kan have til Gud. Livet og fremtiden 
er i Guds hånd, og derfor skal vi forsøge at leve 
som markens liljer og himlens fugle – forsø-
ge at leve uden at lukke os inde i os selv med 
alverdens bekymringer – men i stedet at leve 
livet som den gave og opgave, det er. Leve livet 
med en dør, der står åben 

Og husk så også, når vi afprøver yoyo’en, at 
hele menneskeheden – ja, hele universet – er 
i Guds hænder, og vi hver er især en lille bitte 
og helt umistelig del af den store kærligheds-
historie, der begyndte ved skabelsen. 
På den måde bliver yoyo’en også et billede på 
os alle sammen i Guds levende hænder. Og 
Gud, han har greb om livet!

Amen!

Louise Raahede
Sognepræst

Konfirmationer 
2019
Bjergby den 12. maj kl. 10.30
Skallerup den 17. maj kl. 9.30
Flade den 17 maj kl. 11.00
Sundby den 19. maj kl. 10.30
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Minikonfirmanderne 2015 

Pastoratets fotoalbum

Først var der fastelavnsgudstjeneste 
i Sundby Kirke og så fastelavnsfest 
ved SIF i forsamlingshuset.

Skole-kirkekoret sang ved en 
aftengudstjeneste i Sundby i 
marts, og hvor lød det godt!

Iben, Claudia, Sidse, Kirstine og sognepræst Louise Raahede.
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Børnene fra pastoratets friskoler var til mor-
gensang i henh. Bjergby og Sundby Kirke. Til 
morgensang med Sundby Friskole lavede bør-
nene kors i opstandelsens farver. Langfredag 
og påsken over hang korsene i kirken og min-
dede os om, at lyset er stærkere end mørket.

Steen Busck fortalte både inde i kir-
ken og ude på kirkegården om Sundby 
Kirkes historie.

På en smuk forårsaften prædikede Biskop Hen-
ning Toft Bro den 4. maj i Flade Kirke. Bag-
efter fortalte han i forsamlingshuset lidt om 
kirkens liv, som han ser det, og der var kaffe og 
en fantastisk fællessang.

Ca. 70 glade pilgrimme kom i maj forbi Skallerup og Sundby Kir-
ker. I Sundby spiste de frokost på kirkediget med udsigt over fjor-
den, og i kirken hørte de om Pinsen og Peter Bastian.
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Arrangementer
Friluftsgudstjeneste i Bjergby
Søndag den 12. august kl. 19.00 i Sahara
Traditionen tro fejrer vi gudstjeneste i det fri, 
og efter gudstjenesten sørger Stinne for bag-
værk, graveren for kaffe og kirkesangeren og 
organisten for lidt sommersange. Medbring 
gerne en stol eller et tæppe at sidde på.

Friluftsgudstjenesten for et par år siden.

Pastoratsudflugt til Thy
torsdag den 16. august

Vi kører forbi Faddersbøl Mølle i det dejli-
ge område mellem Hundborg og Vorupør. 
Næstformanden i Flade-Skallerup Menig-
hedsråd, Magda Krogsgaard Pedersen, har i 
mange år boet i området, og hun vil fortælle 
os om familien Jakobsen med dens 5 ugifte 
søskende, der alle havde en rolle i landbrug, 
købmandsforretning, mølledrift m.m.
I Vorupør skal vi se kirken, der er malet og 
restaureret af Bjørn Søndergaard.

Efter besøget i kirken drikker vi kaffe i det 
smukke, gamle missionshus, der i dag også 
fungerer som sognegård.

Til middag spiser vi en rødspætte på San-
den Bjerggaard – og bryder man sig ikke 
om fisk, må man gerne lige sige det ved 
tilmeldingen. Stedet drives af direktørpar-
ret Sonja og Søren Grøn. Søren er i øvrigt 
oprindeligt fra Sundby.

Sidste del af turen går til Lildstrand Kirke 
og til andre smukke steder langs kysten.
Vi er hjemme på Mors sidst på eftermidda-
gen.
Tilmelding senest den 1. august

Pris for dagen: 175,- kr.
Drikkevarer ved frokosten er ikke inkl.

Afgang: 
Flade Agora kl. 8.00.
Bjergby Købmand 8.10.
Sundby Kirke 8.20.
Skallerup ved forsamlingshuset 8.30.

Tilmelding til:
Else Marie Jensen – 97746004 / 30515521
Britta Sørensen – 97740639 / 23443391

Faddersbøl Mølle.
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Konfirmand- 
indskrivning
Tirsdag den 21. august kl. 14.30-17.30 i 
konfirmandstue og præstegård
Årets konfirmander møder op sammen med 
deres forældre for at tilmelde sig konfirma-
tionsforberedelsen og høre lidt om den. In-
den for tidsrummet kommer man, som det 
passer familien bedst, og man udfylder en 
tilmeldingsblanket med oplysninger om dåb, 
ønsket konfirmationssted osv. Man kommer 
på skift ind på præstens kontor, hvor vi lige 
lærer hinanden lidt at kende.

Velkomstgudstjeneste
Søndag den 2. september kl. 10.30 i Flade 
Kirke
Vi byder årets konfirmander velkommen 
ved en almindelig gudstjeneste. Kom endelig 
fra alle 4 sogne og lad vore unge mennesker 

mærke, at de er en del af et fællesskab. Efter 
gudstjenesten er der kaffe og sodavand i kir-
ken, så vi kan hilse på hinanden.

Minikonfirmander
På torsdage fra september og frem til 1. 
søndag i Advent kan man være minikon-
firmand i vores sogne. Som minikonfir-
mand hører man bibelhistorier, ser film, 
leger, er kreativ og hygger sig med sine 
kammerater. Vi slutter forløbet af med at 
opføre et krybbespil i en af kirkerne. Bør-
nene bliver hver gang hentet ved de lokale 
friskoler og køres også med bus tilbage til 
landsbyerne. Efter sommerferien besøger 
Louise friskolerne med invitationer, og 
hvis I har nogle spørgsmål, må I endelig 
ringe. 

Mange hilsner
Britta Sørensen og  

Louise Raahede – Sognepræsten

Høst
Høst handler om taknemmelighed for skabervær-
ket og alt det, vi modtager. Traditionen tro er der 
høstgudstjeneste og –samvær i alle vore kirker.

Bjergby Kirke søndag den 9. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten er der smørrebrød og kaffe i gra-
verhuset.

Skallerup Kirke søndag den 16. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i graverhuset.

Flade Kirke torsdag den 27. september kl. 19.00. 
Efter gudstjenesten er der kaffe, sang og brød i kon-
firmandstuen.

Sundby Kirke søndag den 30. september kl. 10.30. 
Efter gudstjenesten er der en let frokost i kirken. Flade Kirke pyntet til høst.
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Børneteater for 
Troldehøj og  
Bjergby Friskole
Fredag den 14. september kl. 10 i Bjergby 
Kirke
Bjergby Menighedsråd har inviteret Trolde-
højs ældste børn og friskolens yngste til en 
teaterforestilling om ”Den barmhjertige sa-
maritaner”. Det er skuespiller Jens Jødal og 
hans kirketeater, der står for forestillingen.

Jens Jødal fra Kirketeatret opfører fortællingen 
om ”Den barmhjertige samaritaner”.

Sang og Musik  
i kirkerne
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 i Skalle-
rup Kirke
”Sang og Musik i Kirkerne” er et fælles pro-
jekt for kirkerne på Mors, og denne gang skal 
vi synge i pastoratets mindste sogn. Skallerup 
Kirke har en dejlig akustik, og det skal ud-
nyttes denne aften. Kirkens organist og kirke-
sanger står sammen med et menighedsråds-
medlem og præsten for en aften med sang 
og musik. Der vil være masser af fællessang, 
vores dygtige skole-kirkekor vil medvirke, og 
mon ikke Ejvind Engelbrecht kan lokkes til 
lidt solosang. Efter arrangementet bydes der 
på kaffe og brød.

Skallerup Kirke.

Morgensang med 
Sundby Friskole
Fredag den 26. oktober kl. 8.30 i Sundby 
Kirke
Tre gange i årets løb får vi besøg af henholds-
vis børnene fra Sundby og Bjergby Friskoler 
i vores kirker. Denne gang er det Åben Mor-
gensang for Sundby Friskole, der finder sted 
i kirken – med fortælling, sang og fadervor. 
Alle er hjerteligt velkomne!

Fyraftenssang
Tre gange i efterårets løb står kirkesanger 
Keld Andersen for en hyggelig stund i en 
af pastoratets kirker. En lokal beboer præ-
senterer sine 8 yndlingssange og – salmer, 
og vi synger dem. Det er kort sagt en dej-
lig stund for alle os, der gerne vil synge 
sammen.
Den 15. august kl. 17 Sundby Kirke
Den 19. september kl. 17 i Flade Kirke
Den 10. oktober kl. 17 i Bjergby Kirke
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Vi ønsker tillykke med  
dåben til:
Frey Steenberg Trabjerg, Skallerup Kirke
Jonathan Leth Petersen, Flade Kirke
Sigrid Kobberø Hausgaard, Sundby Kirke
Valentin Brandhøj Justesen, Sundby Kirke

Rasmus og Camilla med lille Frey, bedstemor 
og de stolte søskende: August, Disa og Nohr.

Jeannette og Peer med lille Jonathan og store-
søster Alberte.

Sigrid med sine forældre, Janni og Claus, og 
storesøster Thilde.

Sara og Jacob med deres lille Valentin.
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Flade kirke
Kirkehøj 6, Flade

7900 Nykøbing M.

Skallerup kirke
Tordenshøjsvej 7A, Skallerup

7950 Erslev 

Bjergby kirke
Friskolevej 9, Bjergby

7950 Erslev

Sundby kirke
Skolebakken 69, Sundby

7950 Erslev

Sognepræst  
Louise Krogh Raahede
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0121
Mail: lraa@km.dk

Kirkenøglen

Flade
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Kirkesanger
Keld Andersen
Sundbyvej 174 A, Sundby, 
7950 Erslev
Tlf. 9774 6229 / 2441 5188
kaba@os.dk

Graver
Ernst Møller Lauridsen
Oddesundvej 276
7760 Hurup Thy
Tlf. 2120 8187
fladekirke@gmail.com

Gravermedhjælper
Lina Gregersen
Jørsbyvej 14, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2120 8167
lina-jorgen@mail.dk

Gravermedhjælper og 
graverafløser
Ida Vestergaard
Rokkjærsvej 9, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2974 9010

Skallerup
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Kirkesanger
Ejvind Engelbrecht
Sundbyvej 50
7950 Erslev
Tlf. 6154 9500
noblaest@mvb.net

Graver
Ernst Møller Lauridsen
Oddesundvej 276
7760 Hurup Thy
Tlf. 2120 8187
fladekirke@gmail.com

Gravermedhjælper
Lina Gregersen
Jørsbyvej 14, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2120 8167
lina-jorgen@mail.dk

Bjergby
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Kirkesanger
Keld Andersen
Sundbyvej 174 A, Sundby, 
7950 Erslev
Tlf. 9774 6229 / 2441 5188
kaba@os.dk

Graver
Ernst Møller Lauridsen
Oddesundvej 276
7760 Hurup Thy
Tlf. 2120 8187
fladekirke@gmail.com

Gravervikar
Lina Gregersen
Jørsbyvej 14, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2120 8167
lina-jorgen@mail.dk

Sundby
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Kirkesanger
Ejvind Engelbrecht
Sundbyvej 50
7950 Erslev
Tlf. 6154 9500
noblaest@mvb.net

Graver
Rie Kortegaard
Skolebakken, Sundby
7950 Erslev
Tlf.: 2120 8477
sundby-kirke@outlook.dk

Menighedsrådene

Oplysninger om kirkerne kan man få på: www.flade-bjergby-sundby-skallerup-kirker.dk

Flade-Skallerup
Lone Jensen
Heltoften 10, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0606/2178 2082
lone.ravnholt@gmail.com

Flade-Skallerup
Lone Jensen
Heltoften 10, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0606/2178 2082
lone.ravnholt@gmail.com 

Bjergby
Stinne Jakobsen
Grydehøjvej 25, Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 9774 1403
info@gullerupstrandkro.dk

Sundby
Inger Saaby
Skolebakken 45, Sundby
7950 Erslev
Tlf. 21 75 21 20
inger@saaby.com

Præsten og graverne har fast fri om mandagen
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GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
JULI
1. juli 10.30 Flade
	 Kaffe	i	kirken	efter	gudstj.
8. juli 10.30 Bjergby
15. juli 10.30 Sundby
	 Kaffe	i	kirken	efter	gudstj.
22. juli 14.00 Skallerup (Holck)
29. juli 9.00 Flade (Holck)

AUGUST
5. aug. 14.00 Sundby (Holck)
11. aug. Lørdagsdåb
 10.30 Flade
  Gudstjenesten er lagt i den kirke, hvor 

der først har været ønske om det
12. aug. 19.00 Bjergby
 Friluftsgudstjeneste i Sahara
	 	Efter	gudstjenesten	er	der	kaffe,	brød	

og lidt sang

15. aug. 17.00 Sundby
 Fyraftenssang
16.	aug.	 Sogneudflugt
 Tilmelding senest den 1. aug.
 (se s. 6)
19. aug. 10.30 Skallerup
 Frokost i graverhuset efter gudstj.
21. aug.  14.30-17.30 Præstegården
	 Indskrivning	til	konfirmation
26. aug. 9.00 Sundby (Gjørtz)

Vi har i sognene  
taget afsked med:
Lillebror, søn af Maja og Søren, Bjergby
Edel Solvejg Andreassen, Sundby
Niels Peder Nielsen, Sundby
Agnete Kibsgaard, Sundby
Erling Bjerregaard, Skallerup

Sang & Musik i Kirkerne  
2018 

Outrup Kirke     Onsdag d. 15. august 
Elsø Kirke     Tirsdag d. 25. september 
Skallerup Kirke     Onsdag d. 24. oktober 
Ljørslev Kirke       Onsdag d. 28. november 

kl. 19 - 20.30 
kl. 19 - 20.30 
kl. 19 - 20.30 
kl. 19 - 20.30 



Gratis Kirkebil
Til samtlige gudstjenester og arrangementer i 
pastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse på 
tlf. 97 72 47 11. Der opgives følgende konto- 
numre	for	de	fire	sogne:	Flade	72294,	Sundby	
72284, Skallerup 72290 og Bjergby 72292.

Ansvarshavende redaktør: 
Louise Krogh Raahede, sognepræst

Fortsat fra forrige side

SEPTEMBER
2. sept. 10.30 Flade
	 Konfirmanderne	bydes	velkommen
	 Kaffe/sodavand	i	kirken	efter	gudstj.
9. sept. 10.30 Bjergby
 Høstgudstjeneste
	 	Smørrebrød	og	kaffe	i	graverhuset	efter	

gudstj.
14. sept.  10.00 Bjergby
  Kirketeatret opfører forestillingen om 

”Den barmhjertige samaritaner” for 
de ældste børnehavebørn og de yngste 
skolebørn.

16. sept. 10.30 Skallerup
 Høstgudstjeneste
 Høstfrokost i graverhuset
19. sept. 17.00 Flade
 Fyraftenssang
23. sept. 9.00 Bjergby (Gjørtz)
27. sept.  19.00 Flade
 Høstgudstjeneste 
	 	Kaffe,	brød	og	sang	i	konfirmandstuen	

efter gudstj.
30. sept. 10.30 Sundby
 Høstgudstjeneste
 Let frokost i kirken efter gudstj.

OKTOBER
7. okt. 9.00 Bjergby
 10.30 Skallerup
 Frokost i graverhuset efter gudstj.
10. okt. 17.00 Bjergby
 Fyraftenssang
14. okt. 14.00 Flade (Holck)
21. okt. 9.00 Sundby (Holck)
24. okt. Sang og Musik i kirkerne
 19.00 Skallerup
  Kirkens organist og kirkesanger står 

sammen for en aften med masser af 
sang og musik.

 Pastoratets skole-kirkekor medvirker. 
	 	Efter	arrangementet	bydes	på	kaffe	og	

brød
26. okt. 8.30 Sundby
 Morgensang med Sundby Friskole
28. okt. 10.30 Skallerup
 Frokost i graverhuset efter gudstj.

Se mere på www.sogn.dk


