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Sommer
Af Hans Aage Koller Nielsen

”Den dejligste plet mellem fjord og bakker” 
er overskriften på en turist pamflet, som er 
udgivet af fællesforeningen i Flade. Men be-
tegnelsen kan vist gælde hele Nordmors. De 
sommergrønne bakker og den blå fjord ind-
går ligesom i en højere enhed og får det hele 
til at se vidunderligt smukt ud.
Er der noget som kan indfange en dansk 
sommerstemning, så er det vore sommersan-
ge. Nu lyser løv i lunde, Danmark nu blunder 
den lyse nat, Du danske sommer jeg elsker 
dig. Og der kunne nævnes mange flere. Vi har 
sunget dem så ofte og i forfatternes beskrivel-
ser af sommeren ikke blot genkender vi vore 
egne sommeroplevelser, men vi adapterer på 
en måde også forfatternes iagttagelser og gør 
de poetiske stemninger og lyriske udtryk til 
vore egne. Når vi for eksempel synger ordene 
i ”Danmark nu blunder den lyse nat” gør vi 
Thøger Larsens ord til vore egne.
Men glæden ved sommeren er ofte også for-
bundet med et stænk af vemod, fordi vi ved 
at sommeren ikke varer ved. Om få måneder 
er sommeren forbi og efteråret kommer. Det 
træk kan også indgå i sommersangene, som 
for eksempel i ”Når egene knoppes”, hvor 
Chr. Richard i sidste vers skriver: ” Men bedst 
som du kommer, du danske skærsommer, så 
hastig du flyr som en drømmerig blund.
Som vi har sommersange, har vi også som-
mersalmer. I salmerne har sommeren imid-
lertid ofte en anden betydning end i som-
mersangene. I salmerne er sommeren ikke 
kun den sommer, som vi oplever her og nu. 
I salmerne bruges sommeren som et billede 
på Guds rige. Alt det som sommeren betyder 
for os, glæden, lyset, varmen og skønheden 
beskrives i salmerne, som indholdet af livet 
i Guds rige.
En af vore bedste sommersalmer er Paul Ger-
hardts ”Gak ud min sjæl, betragt med flid, i 
denne skønne sommertid”. Det er en salme 

som sætter os i sommerstemning. Vi går ud i 
naturen og betragter ”Guds underfulde gaver”.
Men den skabte natur, det jordiske Paradis 
har sin Himmelske parallel i det Himmelske 
paradis.  Poul Gerhardt minder os om, at 
ganske vist er livet på jorden skønt, men evig-
heden er endnu skønnere. Vi er som blom-
ster, der blomstrer på jorden, mens vi lever, 
for dog den dag vort liv bliver til evighed, at 
blive rykket op med rode, for at blive plantet 
om i ”Paradis derhjemme”.
Vi har så at sige et dobbelt statsborgerskab. Vi 
hører til og skal leve og sanse og glædes over 
vort liv på jorden, men vi kan leve i håbet om, 
at blive plantet om i Paradisets have.

”Gak ud min sjæl betragt med flid” er fyldt 
med sommerglæde, men den er også fyldt 
med troen og håbet om evighedens dimensi-
on, som livet på jorden er en svag afskygning 
af. Så nyd den dejlige sommer mens vi endnu 
har den. Nyd den blå fjord og de grønne bak-
ker, blomsterne og skovens træer. Det hele er 
med til at fortælle, at du   allerede og dog ikke 
endnu er tilstede i Paradisets have.

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde.

Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå
i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang!
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nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder.

Hver hvedemark om gylden høst
nu varsler til den gamles trøst
og til de unges glæde;
og Paradisets takkesang
genlyder i en efterklang
fra lave barnesæde.

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!

Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven dér
i evighedens sommer

og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer.

Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme!

Paul Gerhardt 1653

Præstevikar
Mit navn er Hans Aage Koller Nielsen og jeg 
er ansat som præstevikar under Louise Råhe-
des barselsorlov.
Da jeg efterhånden er blevet 64 år har jeg prø-
vet lidt forskelligt i mit præsteliv. Lige efter 
jeg var færdiguddannet som cand. teol. fik jeg 

ansættelse i Lystrup sogn lidt nord for Århus. 
Derefter blev jeg sømandspræst, først i Rot-
terdam og senere i Hong Kong. Det blev til 
i alt 22 år i udlandet og derfor er det dejligt 
at være tilbage i Danmark igen og havne på 
det smukke Nordmors. Jeg bor  ved Vester-

vig i Thy og var før kun 
enkelte gange på Mors, 
som turist. Men nu føler 
jeg mig helt hjemme på 
Nordmors og hvor er det 
herligt at opdage og lære 
nye og dejlige steder i 
Danmark at kende.
Jeg har allerede mødt 
mange af jer til gudstje-
nester og konfirmationer, 
men håber at møde man-
ge flere i sommerens løb.

Med venlig hilsen
Hans Aage
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Barselsorlov – glæde, bæven 
og overraskelser
Sognenes præst, Louise, er på barsel med en lille datter. Silke blev født den 1. 
marts ved et planlagt kejsersnit i Viborg. Hun var længe ventet, men meget blev 
ikke helt som planlagt under graviditeten og efter fødslen. Heldigvis er Silkes 
helbred ved at bedres, og hun er den sødeste lille pige, som nyder at være sam-
men med sine forældre og storebror Niels. Her fortæller Louise lidt om at være 
blevet mor til en dejlig lille prinsesse med et ekstra kromosom.

Vi fandt ud af, at Silke skulle komme til ver-
den sidste sommer. Ret tidligt meldte en 
voldsom kvalme sig, og det var heldigvis ikke 
influenza, men et lille fint menneskebarn. Vi 
glædede os til at tage imod hende og håbede 
på, at alt måtte gå godt. I slutningen af august 
var det tid til en scanning, og den gik ikke 
helt som forventet. I dag tester man for tre 
kromosomfejl samt alvorlige hjertefejl, og 
vi havde en høj risiko for det hele. Vi valgte 
at få lavet en test mere, så vi vidste, hvordan 
det stod til med det lille barn i min mave, og 
da vi var kommet til Belgien i efteråret på en 
ulønnet orlov, ringede en læge fra Danmark. 

”I venter en pige med downs syndrom”, sag-
de hun, og jeg skal være ærlig og sige, at min 
verden stod stille, for hvad betød det…? Vi 
begyndte at læse en masse materiale, for no-
get ved man jo om, hvad downs syndrom er, 
men rigtigt meget vidste vi i hvert fald ikke. 

Undersøgelser og sygemelding
Vi vidste f.eks. ikke, at man, når man venter 
et barn med downs syndrom, bliver fulgt tæt, 
fordi der er en meget stor risiko for hjerte-
fejl. Allerede under vores orlov i Belgien blev 
vores lille pige tjekket af en kyndig professor 
i echokardiografi. Han fandt ingen fejl på 
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Minikonfirmanderne 2015 

hjertet, og det gjorde de heller ikke senere i 
Skejby. Et lille hul i hjertet kunne man ikke 
udelukke, men der var ikke nogle virkeligt 
alvorlige ting. Ved den sidste hjertescanning i 
graviditetsuge 27 troede vi, at nu var alt godt, 
og at nu kunne vi bare begynde at glæde os til 
at tage imod den lille, men desværre viste det 
sig, at moderkagen ikke fungerede helt opti-
malt, og derfor skulle vi følges endnu tættere: 
Besøg hver uge først i Skejby og siden i Vi-
borg. Flere gange mente lægerne, at nu skulle 
hun ud, men heldigvis fik hun lov til at blive 
i maven til uge 38, hvor hun kom til verden 
ved et planlagt kejsersnit. På det tidspunkt 
havde jeg været sygemeldt og på barsel i sam-
menlagt nogle måneder, for sammen med 
alle undersøgelserne og et væld af tanker var 
der kommet et utal af plukveer, og det var for 
farligt at blive ved med at arbejde.

Den lille anemone brød frem 
den første dag i marts
Kejsersnittet blev planlagt til den 1. marts, 
og den dag kom vores lille, blå (eller måske 
rettere lilla) anemone til verden. Efter alle 
scanningerne havde vi regnet med, at der 
ikke ville være nogle problemer, men Silke 
havde desværre et for højt blodtryk i lunger-
ne og for mange røde blodlegemer. De to ting 
gjorde til sammen, at hun faktisk var mørk 
lilla i den første tid. Hun lå i en åben kuvøse 
med ilt og overvågningsudstyr, og hver gang 
hun skulle ligge hos os, hjalp de fantastiske 
sygeplejersker med at få hende transporteret 
over til en hospitalsseng med alle de man-
ge ledninger. Det var dejligt at kunne holde 
hende, og selvom min sangstemme ikke er 
ret god, så hørte hun igen og igen Kaj Munks 
sang om den lille anemone, der kom på den 
første dag i marts, for det gjorde hun jo, og 
det er det, hun er: Vores lille anemone, der 
kom til verden med al sin skønhed og klarede 
sig – på trods af kulde og fattig jord og diver-
se helbredsmæssige udfordringer. Heldigvis 
meldte foråret sig også på kuvøsestuen: Blod-
trykket i lungerne begyndte at falde efter et 

par uger, og efter tre uger kunne hun klare sig 
uden ilt. Nu skulle hun lære at spise og lige 
så stille komme sig. Det er på mange måder 
stadig dér, vi er nu, hvor jeg skriver denne ar-
tikel. Vi er hjemme efter ca. 6 uger på sygehu-
set. Blodtrykket er stadig lidt forhøjet, og vi 
skal til Viborg hver uge til et lille tjek af hen-
des almene tilstand og en gang imellem for at 
få set på et lille hul i hendes hjerte, men begge 
dele ser fine ud. Silke er stadig i gang med at 
lære at spise. Egentlig kunne hun godt spise 
ca. 40 % af sin mælk selv, men der kan åben-
bart ske det, hvis et spædbarn i lang tid skal 
have mælk gennem en sonde, at brækpunktet 
inde i munden flytter sig for langt frem, og så 
skal man ”flytte” det bagud igen ved træning. 
Så vi træner, og så nyder vi at have en mild 
lille pige, der kan smile og sige små lyde.

Bæven og glæde
Ved dåb i vores fire kirker synger vi tit salmen 
”Fyldt af glæde”. I den beskriver den norske 



6

salmedigter Svein Ellingsen det at stå med et 
lille nyfødt barn i armene. Man er som mor 
eller far fyldt af glæde og forundring i den 
situation, for hvor er det dog forunderligt, at 
et menneskebarn kan blive til. Samtidigt er 
der i nybagte forældre også en bæven foran 
ukendt fremtid, og når vi lader vores børn 
døbe i kirken, spiller begge dele en rolle: Tak-
nemmeligheden over det skabte og ønsket 
om, at Gud må holde vores barn i sine hæn-
der og aldrig må slippe det. I vores første tid 
som forældre til Silke har der på mange må-
der været rigeligt med bæven, for så utroligt 
meget var dybest ude af vores hænder, men 
heldigvis mærker vi også mere og mere den 
intense glæde ved, at hun er en del af vores 
liv. Om nogle år er alle ”start-vanskeligheder-
ne” forhåbentligt næsten glemt, og selvfølge-
ligt ved vi godt, at Silke pga. sit syndrom vil 
have flere udfordringer end gennemsnittet, 

men vi tror også på, at hun og vi vil opleve 
så mange glæder. Ja, vi har taget hul på dem! 
Bare det at se ind i hendes øjne og mærke 
hendes tillid til os er en glæde, ligesom det er 
skønt at se hende begynde at gribe efter ting 
og putte dem i munden. At se hendes glæde 
over sin storebror og hans nænsomhed over 
for hende er også en glæde, og hvem ved; må-
ske synger vi ”Fyldt af glæde”, når Silke skal 
døbes den 6. august i Flade. Datoen er i hvert 
fald aftalt med familien i Belgien og min gode 
vikar, Hans-Aage Koller.

Louise Krogh Raahede
Sognepræst – på barsel til januar 2018

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
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Et digt om at få et barn med downs syndrom
Velkommen til Holland
Af Emily Pearl Kingsley

At vente et barn er som at
planlægge en drømmerejse –
til Italien.
Du køber en masse
rejsehåndbøger og lægger
eventyrlige planer.
Colosseum, Michelangelos
David, gondolerne i
Venedig. 
Du lærer dig
nyttige vendinger på
Italiensk. 
Alt er meget spændende.
 
Efter måneders spændt
forventning kommer endelig
dagen. 
Du pakker dine
kufferter og tager af sted.
Flere timer senere lander
maskinen. 
Stewardessen
kommer ind og siger:
”velkommen til Holland”.
 
"Holland?!" råber du.
"Hvad mener du med
Holland? 
Jeg har bestilt en
rejse til Italien! 
Jeg skulle være i Italien! 
Hele mit liv har jeg drømt 
om at komme til Italien!"
 
Men der er lavet om på
fartplanen. 
Maskinen er
landet i Holland, 
og der må du blive.
 
Det er vigtigt, at de ikke

har ført dig til et rædsomt,
fælt, snusket sted, 
fuld af pest, sult og sygdom. 
Det er bare et sted, 
som er anderledes.
 
Så du må ud og købe nye
rejsehåndbøger.
Og du må til at lære et helt
nyt sprog.
Og du møder en helt ny
type mennesker, 
du ellers ikke ville have 
mødt.
 
Det er som sagt et sted,
der bare er anderledes.
Tempoet er langsommere
end i Italien; 
der er ikke så pragtfuldt.
 
Men når du har været der
et stykke tid og har fået
vejret, ser du dig om-
kring……
Og opdager efterhånden, 
at der er vindmøller i
Holland…
Og Holland har
tulipaner. 
Holland har
endda Rembrandter.
 
Men alle, du kender, har 
travlt med at rejse til og fra
Italien…
Og de praler af,
hvor vidunderligt de havde
det der. 
Og resten af dine
dage vil du sige : 

”Ja, det var der, 
jeg skulle have været;
det var det jeg havde plan-
lagt”.
 
Og smerten ved det vil
aldrig, aldrig, aldrig
nogensinde fortabe sig…
for tabet af den store drøm 
er et tab af stor, stor betyd-
ning.
 
Men… hvis du bruger dit liv
til at sørge over den
kendsgerning, 
at du ikke kom til Italien, 
bliver du aldrig fri til at 
værdsætte og
nyde det helt specielle, 
det virkeligt vidunderlige… 
ved Holland.
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”Ny” kirkesanger ved Sundby og 
Skallerup Kirker
Jeg hedder Ejvind, bor i Sundby M., og er 66 år.
Kirkesangertjansen har længe rumsteret i mit 
indre, men først nu mener jeg at have den tid 
til overs, som skal bruges, for at kunne passe 
hvervet.
Som de fleste sikkert ved, kan jeg godt li’ at 
synge, så det passer meget godt med sådan 
en tjans. Og de mennesker, der er tilknyttet 
kirkerne, har jeg det fint sammen med. Rare  

mennesker!
Den største udfordring har nok været at synge 
rytmisk, som noden foreskriver. Som erfaren 
balmusiker og sanger har man været vant til 
at improvisere i sangrytmen, men det går ikke 
her, selv om man somme tider er fristet.
Jeg er ny i ”gårde”, men føler mig allerede godt 
tilpas, så det skal nok gå.

Ejvind Engelbrecht

Nyt fra Sundby Sogns Menighedsråd 
Efter fire års arbejde med et samlet renove-
ringsprojekt for Sundby Kirke er der nu ud-
sigt til, at det indenfor en overskuelig årræk-
ke kan tage sin begyndelse.
Vi har fået både midler og godkendelser til at 
påbegynde en reparation af kirkens ydermu-
re, våbenhuset og ikke mindst til at få foreta-
get en omstøbning af blytaget på kirkens skib 
og kor. Blytaget på skibet blev oplagt i 1935, 
og af ukendte årsager er tagpladerne her sat 
op med det, man normalt ville betragte som 
bagsiden, udad. Blytaget på koret og apsis er 
fra 1966, og tage fra denne tid har vist sig at 
være mindre levedygtige end tidligere oplag-
te blytage, måske fordi de var tyndere.
En blytækkerrapport fra 2014 beskriver så-
ledes taget på Sundby kirke med revnede 
tagplader og betydelige skader på tagværket 
og anbefaler, at såvel taget på skibet som på 
koret støbes om.
Det bliver en omfattende og helt sikkert en 
særdeles spændende proces at følge med i. 
Enkelte Sundbyborgere kan muligvis hu-
ske, at de som børn har været tilskuere til, 
at blypladerne blev omstøbt på kirkegården, 
hvilket man gjorde så sent som i 60’erne. I 
dag foregår det på et værksted, men blypla-
derne genbruges stadigt. 
Våbenhuset, der blev opført omkring år 1800, 

skal også sættes grundigt i stand, og det utæt-
te skifertag bliver udskiftet med blytag, så det 
kommer til at hænge bedre sammen med ho-
vedbygningen. 
Kapellet, som er fra 1930, og som ligger 
smukt med ryggen mod Mosebjerg og Thi-
sted Bredning indgår også i den samlede re-
novering, der er bl.a. planlagt et nyt tegltag og 
et nyt teglgulv. 
Men, for der er et men. Der kommer ikke til 
at ske noget før foråret 2019, da den eneste 
blytækker i Danmark har ordrebogen fuld 
indtil da! Det var for menighedsrådet en 
streg i regningen, men der er ikke noget at 
gøre. Det udsætter desværre hele processen, 
da kirken som alle andre huse skal repareres 
fra taget og nedefter. 
Menighedsrådet har derfor været nødt til at 
lade en nødreparation udføre på tagværket, 
hvor et spær var hårdt angrebet af råd og 
svamp, og på taget, hvor de største utætheder 
er blevet lukket. Dette for at begrænse skaden 
indtil selve omstøbningen kan finde sted. 
Vi glæder os meget til at få projektet sat i 
gang, så den gamle middelalderbygning fort-
sat vil egne sig til at blive brugt til sit formål. 

Inger Saaby
Formand, Sundby Sogns Menighedsråd 
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Organist ved Skallerup, Sundby, 
Bjergby, Flade sogne
Siden august sidste år har jeg haft fornøjelsen 
af at sidde ved orgelet i pastoratets fire kirker. 
Siden 1. november som fastansat organist.
Jeg hedder Lisbeth Frandsen og er bosidden-
de i Bjergby sammen med min mand Ib An-
dersen og vores to drenge Bjarke og Asger. Jeg 
har været lærer ved Sundby Friskole i rigtig 
mange år, men er nu på vej væk derfra og vil 

derfor til at bru-
ge min tid på 
mit organiststu-
die i Vestervig, 
mu s i ku n d e r-
visning i for-
skellige af øens 
børneinstitutio-
ner, og arbejdet 
ved Skallerup, 
Sundby, Bjerg-
by, Flade sogne, 
hvor jeg ud-
over at spille til 

gudstjenester m.m. også skal til at starte to 
børnekor, have minikonfirmander og admi-
nistrere sognenes hjemmeside. 
Derudover er jeg ret glad for at passe min 
have, mit hus og min familie. Jeg tager ger-
ne en tur med vandrestøvler og rygsæk eller 
nogle dage i min kajak, når jeg kan komme 
til det, gerne i nye spændende bølgerige far-
vande.

Skole-/kirkekor
Fra august indleder vi et samarbejde mellem 
pastoratets sogne og skoler om at tilbyde bør-
nekor for alle pastoratets børn (4. til 8. klasse) 
Korene kommer til at øve på henholdsvis 
Sundby og Bjergby Friskole og vil blive lagt, 
så de passer med skolernes skemaer og bus-
driften fra de øvrige skoler, hvor børnene fra 
de 4 sogne går.  Korene vil optræde i kirker-
ne ved særlige lejligheder i løbet af året. Det 
kan kun gå hen at blive sjovt, højtideligt og 
festligt.

Samarbejde om kirkegårdspersonale
Da Anton efter mange år som graver i Bjerg-
by stoppede i foråret 2016, spurgte menig-
hedsrådet mig, om det kunne være en mulig-
hed at lave et samarbejde omkring graver og  
gravermedhjælpere. Det indvilligede både jeg 
og menighedsrådene i, og pr. 1/1 2017 tråd-
te det i kraft. Derved kunne Lina, som kun 
var ansat på 1200 timer, komme op på fuld 
tid, hvilket hun var ganske godt tilfreds med.  
Vi er et team på tre kvinder, som passer de tre 
kirkegårde Flade, Bjergby og Skallerup. 
Ida Vestergaard er ansat på ca. 500 timer år-
ligt. Hendes arbejdsområde er fortrinsvis Fla-
de. Ida har været afløser i Flade siden 2009. 
Lina Gregersen er ansat på fuld tid. Hun de-
ler tiden mellem Skallerup og Bjergby. Lina 

har været ansat siden 2015. 
Jeg selv prøver at have overblikket over alle tre 
kirker, men bruger flest timer i Flade. Jeg har  
været ansat som graver i Flade siden 2007, og 
fik Skallerup med i 2014. 
I stedet for at arbejde sammen hver dag har 
vi valgt at tilrettelægge timerne sådan, at der 
er en graver eller medhjælper tilstede på kir-
kegårdene så meget som muligt, så brugerne 
ikke møder en "tom" kirkegård. Og kom en-
delig til os, hvis I har spørgsmål, ris eller ros. 

Graver 
Inger Marie Nygaard Nielsen 



10

Konfirmandindskrivning 
til konfirmation 2018
onsdag den 23. august kl. 15.00-18.00
De kommende konfirmander inviteres til 
indskrivning i konfirmandstuen i Flade ons-
dag den 23. august kl. 15.00-18.00.
Man skal komme sammen med en voksen og 
medbringe cpr-nummer, dåbsdato og sted.
Konfirmandforberedelsen begynder i sep-
tember.

KONFIRMATIONSDATOER 2018
Bjergby: Søndag den 22. april kl. 10.30
Skallerup: Fredag den 27. april kl. 9.30
Flade: Fredag den 27. april kl.11.00
Sundby: Søndag den 29. april kl. 10.30

Sogneudflugt onsdag den 9. august
Turen i år går til Mønsted Kalkgruber. Pris 
175,00 kr. Vi starter med kaffe, når vi når 
frem. Derefter er der rundvisning, og toget 
kører os ind i grotten. Senere skal vi spise 
middag på Grønhøj Kro, hvor der også vil 
være rundvisning i Morten Korch Museet. På 
hjemturen skal vi se en spændende kirke. 
Afg. Sundby kl 8.00 ved kirken

Afg. Skallerup kl 8.10 ved kirken
Afg. Bjergby kl 8.20 ved købmanden
Afg. Flade kl 8.30 ved købmanden
Tilmelding senest den 1. august til:
Rie på tlf. 2120 8477 
Erik på tlf. 4733 3743 
Britta på tlf. 2344 3391

Det sker i sognene...

Fyraftenssang
Kirken inviterer igen til fyraftenssang. For 
det næste halve år er der planlagt følgende 
arrangementer: 
Onsdag den 16. august kl.17 i Bjergby Kirke
Onsdag den 13. september kl. 17 i Skallerup 
Kirke 

Onsdag den 11. oktober kl. 17 i Sundby Kirke 
Onsdag den 8. november kl. 17 i Flade Kirke. 
Alle er velkomne til at høre om og at synge 
med på de valgte sange/salmer. Vel mødt!

Keld Andersen 

Gudstjeneste i 
Bjergbys Sahara
Søndag den 13. august kl. 19:00
Sommeren er over os, og derfor har vi be-
sluttet igen at fejre gudstjeneste i det fri. 
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet 
på kaffe og brød. Der er bænke på pladsen, 
men husk gerne stole eller tæpper at sidde 
på.
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Minikonfirmander 
Der starter minikonfirmandundervisning 
torsdag den 28. september 2017 for sognenes 
3. klasses elever. Undervisningen vil foregå i 
konfirmandstuen ved Flade Præstegaard og 
vil blive forestået af Britta Sørensen og Lis-

beth Frandsen.
Familier til børn i 3. klasse vil blive informe-
ret via skolerne i starten af september.
Vi glæder os til at få glade og nysgerrige børn 
til minikonfirmand. 

Luther på Mors
”I kirken fejrer vi 500 året for Reformatio-
nens begyndelse på mange forskellige måder. 
Vi ønsker at fejre Reformationsjubilæet på en 
nærværende måde så alle morsingboer kan få 
en oplevelse af, hvad det egentlig handler om. 
Se, hvordan man stadigvæk kan finde spor af 
reformationen i folke-, samfunds- og kirkeliv 
den dag i dag,” siger Mette Moesgaard Jørgen-
sen, som er provst på Mors. ”Selvom det er 500 
års siden, at Martin Luther slog 95 teser op på 
Slotskirkens dør i Wittenberg og dermed satte 
reformationen i gang, er det stadig aktuelt at 
se på mange af Luthers tanker og ideer.”
Fredag den 22. september 2017 fra kl. 9-19 ar-
rangeres Luther på Mors, hvor man gennem 
fem temaer kan fordybe sig i reformationen. 
På vejen mellem Dueholm kloster og Nykø-
bing Kirke vil man møde fem forskellige sider 
af historien om Martin Luther og hans sam-
tid: Middelalder, klosterliv, trykkeri, skole og 
musik.
”Vi vil gerne støve historien om Luther af og 

give alle mulighed for 
at fordybe sig i refor-
mationen. Vores pej-
lemærke har været, at 
man kan fordybe sig 
på mange måde med 
alle sanser”, fortæller 
Svende Grøn, der som 
skole-kirke-konsulent 
på Mors er med i ar-
bejdsgruppen bag Luther på Mors. ”Man kan 
lytte til en god historie, men man kan også 
bruge sine hænder og trykke afladsbreve. Eller 
bruge sin krop til dans eller teater. Eller bruge 
sine øjne til at se gøglere optræde. Eller smage, 
dufte, føle. Men andre ord, håber vi, at folk vil 
bruge alle sanser og opleve mangfoldigheden 
i reformationen og dermed få ny viden og nye 
oplevelser”.
På hjemmesiden www.lutherpaamors.dk kan 
man læse meget mere om arrangementet. Hvis 
man har mulighed for at hjælpe på selve da-
gen, er man altid velkommen til at skrive til 
Svende Grøn på sg@km.dk.

 

Høstgudstjenester
Høsten har fra gammel tid kaldt på vores 
tak. 
Vi fejrer ved pastoratets 4 gudstjenester alle 
de gaver, Gud giver os.

Bjergby Kirke
Søndag den 10. sept. kl. 10.30 
Kaffe og snitter i graverhuset

Sundby Kirke 
Søndag den 17. sept. kl. 10.30

Frokost og menighedsmøde
Tilmelding til Rie Kortegaard, tlf. 2120 
8477, eller sundbykirke@outlook.dk

Flade Kirke
Torsdag den 21. sept. kl. 19.00
Kaffe, brød og sang i konfirmandstuen

Skallerup Kirke
Søndag den 24. sept. kl. 10.30 
Høstfrokost i graverhuset
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Konfirmation Bjergby Kirke den 7. maj: Nora Nyby Bruun, Mia Søltoft Larsen, Mira Frostholm 
Bisgaard og Matti Frostholm Bisgaard.

Konfirmation Flade Kirke den 12. maj: Mark Mulvad, Laura Villadsen Mølgaard Mehlsen, Ma-
rie Mulvad og Martha Vigh Riis.

Sangaften med Erik Sommer
Mandag den 13. november kl.19.00 

afholder vi sangaften med komponist Erik Sommer på Gullerup Strand Kro.
Yderligere omtale i næste kirkeblad.
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Konfirmation Sundby Kirke den 14. maj: Camilla Kærgaard Christensen, Julie Stouby Svane, 
Lea Mark, Anders Krogh Bruun, Jens Toftdahl Djernes, Stine Feldborg Nielsen, Teresa Kappel-
gaard Damsgaard og Nicklas Krog.

Konfirmation Skallerup Kirke den 12. maj: Ann Jeanett Olesen, Danni Sommer Pedersen, Alex 
Sommer Bjerregaard og David Sommer Pedersen.
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Tillykke med dåben ønskes
Noah Nørgaard Thomsen, 5. februar, Flade 
Kirke
Mille Rosendahl Nielsen, 12. februar, Bjerg-
by Kirke
Magne Ryltoft Engelbrecht, 18. februar, 
Sundby Kirke
Signe Kamp Josefsen, 9. april, Bjergby 
Kirke
Agnete Hangaard Mathiasen, 23. april, 
Skallerup Kirke

Tillykke med vielsen ønskes
Maiken Rosendahl og Henrik Nielsen, 12. 
februar, Bjergby Kirke
Helle Vad Jakobsen og Jan Frøslev Nielsen, 
25. maj, Bjergby Kirke

Vi har taget afsked med
Helga Kjældgaard, Flade Kirke
Jens Karl Hvidbjerg, Flade Kirke
Johanne Kristiane Kokholm, Flade Kirke
Nelly Bethea Bertelsen,  –
Betty Vestergaard, Sundby Kirke
Anni Vangsgaard Blaabjerg, Sundby Kirke
Kirsten Andersen, Sejerslev Kirke

Menighedsråd 2016
Flade-Skallerup menighedsråd
Formand: Lone Jensen, Heltoften, Flade
Næstformand og kirkegårdsudvalg: Magda 
Krogsgård Pedersen, Fjordkær 84, Skallerup
Kontaktperson og sekretær: Karen Bavnhøj, 
Flade Klit 17, flade
Kirkeværge Flade: Erik Daugaard, Toften 10, 
Flade
Kirkeværge Skallerup: Ellen Krog, Thorn-
højvej 13, Skallerup
Kirkegårdsudvalg: Svend Bodilsen, Salt-
bækvej 50, Flade
Præstegårdsudvalg: Erik Dissing, Fjordkær 
4, Skallerup
Præstegårdsudvalg: Grete Odgaard, Rughøj 
6, Flade

Bjerby menighedsråd
Formand: Stinne Jakobsen, Grydhøjvej 25, 
Gullerup, tlf. 9774 1403, info@gullerups-
trandkro.dk
Kirkeværge: Elly Christiansen, Grydhøjvej 
13, Bjergby, tlf. 9774 0450, ec@he-va.com
Kasserer: Britta Alice Bundgaard Sørensen, 

Nordmorsvej 35, Bjergby, tlf. 9774 0639 / 
2344 3391
Kontaktperson: Anne Dorthe Riis, Korsbak-
kevej 3, Bjergby, tlf. 9774 0369 / 2380 6339, 
ad-riis@hotmail.com
Menigt medlem: Kirsten Toft Thomsen, Bi-
erkjær 4, Bjergby, tlf. 9774 0777, mohair@
danskmohair.dk

Sundby menighedsråd
Formand: Inger Saaby, Skolebakken 45, 
Sundby, tlf. 2175 2120, træffetid tlf.: man-
dag-fredag kl. 10-12, inger@saaby.com
Næstformand: Else Marie Jensen, Halagervej 
12, Sundby, tlf. 9774 6004, emjensen@mvb.
net
Kasserer: Jørgen Saaby, Skolebakken 45, 
Sundby, tlf. 2175 2110, jorgen@saaby.com
Kontaktperson: Hans Viktor Glysing Jensen, 
Fårtoftmark 3, Fårtoft, tlf. 6175 6041, hansv-
gj@gmail.com
Kirkeværge: Allan Steffensen, Skolebakken 
63, Sundby, tlf. 2034 1441 / 2211 2826, allan.
steffensen@mvb.net
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Alle arrangementer er selvfølgelig åbne for alle beboere i de fire sogne – så har du lyst til 
et arrangement i nabosognet, så tag endelig af sted. Du er mere end velkommen!

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
Inger Marie Nielsen
Søgårdsvej 20, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2120 8187
fladekirke@gmail.com

Gravermedhjælper
Lina Gregersen
Jørsbyvej 14, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2021 8167
lina-jorgen@mail.dk

Gravermedhjælper og 
graverafløser
Ida Vestergaard
Rokkjærsvej 9, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 27891129

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
Inger Marie Nielsen
Søgårdsvej 20, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
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
Inger Marie Nielsen
Søgårdsvej 20, Sejerslev
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2120 8187
fladekirke@gmail.com

Gravervikar
Lina Gregersen
Jørsbyvej 14, Jørsby
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 2021 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

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

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

Konst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Hans Aage Koller Nielsen
Randrupvej 24
7760 Hurup Thy
Tlf. 2365 6501
Mail: han@km.dk



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.

Bladets ansvarshavende redaktører er 
Britta Sørensen, Lone Jensen, Magda Peder-
sen, Stinne Jakobsen og Hans Aage Nielsen. 

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
JULI
2. juli 10:30 Bjergby
9. juli 10:30 Skallerup
16. juli 19:00 Sundby
23. juli 14:00 Flade (Holck)
30. juli 10:30 Bjergby

AUGUST
6. aug. 10:30 Flade
13. aug.  19:00 Friluftsgudstjeneste i Bjergbys 

Sahara
16. aug. 17:00 Fyraftenssang
  Bjergby – En lokal borger præsenterer 

os for sine 8 yndlingssalmer og -sange
20. aug. 9:00 Skallerup
26. aug. 10:00 Dåbsgudstjeneste i Sundby
27. aug. 10:30 Skallerup

SEPTEMBER
3. sep. 9:00 Flade (Holck)
10. sep. 10:30 Højstgudstjeneste i Bjergby
13. sep. 17:00 Fyraftenssang

  Skallerup – En lokal borger præsenterer 
os for sine 8 yndlingssalmer og -sange

17. sep. 10:30 Høstgudstjeneste i Sundby
21. sep. 19:00 Høstgudstjeneste i Flade
24. sep. 10:30 Høstgudstjeneste i Skallerup
27. sep. 8:30 Bjergby
29. sep. 8:30 Sundby

OKTOBER
1. okt. 10:30 Flade
8. okt. 9:00 Bjergby (Holck)
11. okt. 17:00 Fyraftenssang
  Sundby – En lokal borger præsenterer 

os for sine 8 yndlingssalmer og -sange
15. okt. 10:30 Sundby
22. okt. 10:30 Skallerup
25. okt. 8:30 Bjergby
 Morgensang
27. okt. 8:30 Sundby
 Morgensang
29. okt. 10:30 Flade

Se mere på www.sogn.dk


