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Vinduet mod øst
Mod øst bag alteret skulle der være et vindue, 
så man - også når man var til gudstjeneste - 
kunne holde øje med, om Jesus kom igen på 
himlens skyer for at gøre alting godt. Sådan 
tænkte man i ældgamle dage, da man bygge-
de de stenkirker, der ligger strøet over Mors 
som sukker på en søsterkage. Og når man be-
gravede de døde, måtte det være med ansigtet 
mod øst. Ellers ville man ligge med ryggen 
til, når Jesus kom tilbage.
Vore døde begraver vi stadig med ansigtet 
mod øst, som regel uden helt at vide hvorfor, 
sådan har man altid gjort. Men kirkevinduer-
ne mod øst er de fleste steder i landet muret 
til for flere hundrede år siden eller skjult bag 
en altertavle. Og da man sidst i attenhundre-
detallet byggede dusinvis af kirker på den 
genbefolkede hede i Midt- og Vestjylland, 
blev der ikke lavet vinduer mod øst i én ene-
ste.

Vinduet mod øst var gået i glemmebogen, 
øjet mod himlen, åbningen mod evigheden. 
Eller i hvert fald foretrak man altertavler med 
mere eller mindre vellykkede billeder af Vor-
herre frem for østvinduet. Det kan også være, 
at man var blevet utålmodig eller skuffet over, 
at der syntes at ske så lidt fra himlens kant?

Og vist kan det virke svulstigt og fremmed 
for vores tid – Jesus der kommer igen på him-
lens skyer. Hvis man taler om det andre ste-
der end i kirken, tænker folk, at man er blevet 
skør eller tilhører en obskur, religiøs sekt.

Men der er god mening i det. For fortællin-
gerne om Jesus, der kommer igen ”på him-
lens skyer”, er i det bibelske univers kædet 
sammen med undergang og sammenbrud. 
Og hvem frygter ikke det? Både på det sto-
re lærred og i det små, vores egen private 
undergang – døden. Men når det sker, når 
sammenbruddet kommer, undergangen og 
mørket, da kommer også Han, og vi skal ikke 
være bange. Det var det, de gamle ville hu-
ske sig selv på, når de sad i kirken og så ud 
på himlen gennem østvinduet. Så de kunne 
håbe i stedet for at frygte, så de kunne glæde 
sig i stedet for at fortvivle, så de kunne få mod 
til at leve i denne elendige og vidunderlige 
verden i tillid til, at alting ikke ender i død og 
undergang. For Gud findes og vil os det godt.

Men på et tidspunkt gik altså disse østvin-
duer af mode og blev glemt de fleste steder. 
Hvorfor det skete, er der vist ingen, der præ-
cist ved. Dog, også tilmuringerne er en del 
af troens og kirkens historie i vores folk, selv 
om jeg er usikker på, hvad det er, de fortæl-
ler. Måske har det bare handlet om, at man 
trængte til billeder at kikke på, når man sad 
i kirken i stedet for et lille vindue mod him-
len, eller at præsterne fandt det praktisk med 
store altertavler, fordi man så fik et lille rum 
bagved, hvor man kunne sætte ting og iføre 
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sig messeklæderne. Eller at de i nabosognet 
havde muret østvinduet til, og dem ville man 
ikke stå tilbage for.

Interessant er imidlertid, at man netop i disse 
år flere steder har åbnet de tilmurede østvin-
duer og erstattet murstenene med glas eller 
glasmosaik. Om det skyldes, at kirken i vores 

tid er begyndt at lægge mere vægt på evig-
heden, på øjet mod himlen, på Kristus, der 
kommer til os i undergangen, end man gjor-
de, da man murede vinduerne til, er svært at 
sige noget klogt om. Men det er da en tanke 
værd.

Anne Røndal

Praktikant hos præsten
Det næste halve år vil Kirsten Haaber være 
i praktik som præst hos mig her på Mors 
og hos min mand Bart i Klitsognene i Thy. 
Det betyder, at man vil opleve, at Kirsten ind 
imellem følger med mig rundt i mit arbejde. 
Vi har i denne anledning bedt Kirsten om at 
give en præsentation af sig selv her i Kirke-
bladet.

Louise

Jeg hedder Kirsten Haaber og er 58 år gam-
mel. Jeg er uddannet cand.mus.ter (musik-
terapeut) og psykoterapeut, og så har jeg en 
diplomuddannelse og en master i Clinical 
Palliation (MCP).

Jeg er opvokset i Thy og har boet der det me-
ste af mit liv, med undtagelse af de år hvor jeg 
var under uddannelse.
Efter studentereksamen var jeg på Løgum-
kloster Højskole. En tid med musik, litteratur 
og et møde med Sønderjylland, som på det 
tidspunkt var ukendt land for mig. Efter høj-
skoleopholdet blev jeg ansat på højskolen til 
at tage mig af alt det praktiske.
I 1980 påbegyndte jeg teologistudiet på Aar-
hus Universitet med ønske om at blive præst, 
når jeg var færdiguddannet. I min studietid 
var jeg frivillig i Gellerup Kirkes børne- og 
ungdomsarbejde og var ansat i kirkens kor 
og som afløser for kirketjeneren. Studiet 
blev dog afbrudt efter fire år, og jeg flyttede 
til Aalborg og påbegyndte musikterapistudi-
et i 1988. Under mit studie i Aalborg var jeg 
ansat henholdsvis på Kirkens Korshærs var-
mestue og på Herberget. Endvidere sang jeg i 
Hasseris Kirkes kor.
I 1989 rejste jeg til Bergen i Norge for at tage 
en specialistuddannelse indenfor palliation 
(lindrende behandling for alvorligt syge og 
døende). De første 1½ år var jeg stipendiat på 
Smerteklinikken på Haukeland Universitets 
Sykehus, og de følgende 1½ år var jeg ansat i 
Sygehusets præstetjeneste. Som en del af min 
uddannelse fik jeg mulighed for at rejse rundt 
i Norge for at holde foredrag og undervise.
I 1992 vendte jeg tilbage til Thy. Jeg oprettede 
en privatpraksis, som jeg stadig har.
I 1996 blev jeg ansat i Kræftens Bekæmpelse 
som rådgiver for Thy og Mors og oprettede 



4

Noget om at gøre sig umage
Når man kommer til én af sognets kirker, går 
ind ad lågen og hen over kirkegården, er der 
én ting, der springer i øjnene. Det er det før-
ste, man lægger mærke til, når man kommer 
som fremmed: kirkegårdene er usædvanligt 
velholdte. Her er ganske simpelt pænt. Bevæ-
ger man sig videre og åbner kirkedøren, får 
man det samme indtryk, når man træder ind 

i kirkerummet. Nogen har gjort sig umage, 
et sted er et vindue på klem, så luften ikke 
er som i en kælder, på alteret står buketterne 
fra søndagens gudstjeneste med blomster, der 
spejler årstiden og verden udenfor, og skønt 
mange fødder har trådt på gulvet og edder-
kopperne har arbejdet nat og dag, kan det 
ikke ses.
Måske går der én ude på kirkegården, når 
man kommer, måske ser man ingen, og dog 
er det som om en mild og dygtig usynlig hånd 
har strøget hen over det alt sammen. Man 
kan se, at nogen har været opmærksomme, 
flittige og brugt kræfter. Hører man til dem, 
der ofte besøger kirkegården eller kommer i 
kirken, tænker man uvilkårligt, at så pænt er 
der nok alle steder, det er nok helt alminde-
ligt. Men det er det ikke. Vist er kirkegårde 
ofte velholdte og smukke, men der er bestemt 
store variationer i det billede, det kan man se, 
når man kommer udefra som undertegnede. 
Det var det første, der sprang mig i øjnene, da 
jeg begyndte mit vikariat.
Det kan være godt med fremmede øjne på 
det kendte, så man skønner på det. Og hvis 
man ikke har sin jævnlige gang på kirkegår-
den eller i kirken, kan jeg anbefale en tur til 
én af pastoratets fire kirker og kirkegårde. 
Det er gode steder at gå rundt, hvis man godt 
kan lide at være på en plet, hvor nogen har 
gjort sig umage.

Anne Røndal

i den forbindelse sorggrupper for børn og 
unge. I 1998 blev jeg ansat som psykotera-
peut i Det Palliative Team på Nykøbing Mors 
Sygehus, som senere flyttede til Thisted Syge-
hus. Mit arbejde i Teamet har hovedsageligt 
bestået i samtaler med både børn, unge og 
voksne i forbindelse med alvorlig sygdom og 
død og opfølgning efter dødsfald. Stillingen 
som psykoterapeut blev nedlagt 1. januar i år.
Tiden er derfor nu inde til et skift i min til-

værelse. Jeg har det sidste halve år fulgt timer 
på universitetet i Aarhus og er nu så heldig og 
dybt taknemmelig for, at jeg har mulighed for 
at følge Louise og Bart i deres arbejde. Hvad 
fremtiden bringer vil vise sig. Jeg glæder mig 
til det næste halve år, hvor jeg får mulighed 
for på flere måder at fordybe mig i et arbejde 
og et studie, som står mit hjerte nær.

Kirsten Haaber
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Dåb på lørdage
Som noget nyt tilbyder vi i pastoratet dåb på udvalgte lørdage. Behovet for lørdagsdåb 
bliver større, og for mange familier er det et tilbud, der gør planlægningen af den lilles 
dåb lidt nemmere.

Det bliver 4 lørdage om året, og de første to ligger allerede fast:
12. november kl. 10.00 i Flade Kirke
18. februar kl. 10.00 i Sundby Kirke

Man er naturligvis velkommen til at få døbt sit barn, selvom man ikke bor i det pågæl-
dende sogn.

Hvis der ikke er dåb på de pågældende lørdage, falder gudstjenesten væk.

Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder alle kirkeligt interesserede i stiftet til åbent 
møde med Generalsekretær Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der vil tale om:

“Mødet med andre religioner
– troens betydning i udviklings- og 
nødhjælpsarbejde i verden”
Mødet holdes mandag den 14. november 
2016 kl. 18.00-21.30 i Folkekirkens Hus, 
Aalborg.

Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens 
tema:
“Tro er afgørende for de fleste mennesker i ver-
den og derfor er det vigtigt at forstå religion og 
dens betydning i menneskers liv når man søger 
at hjælpe fattige og udsatte. I FKN arbejder vi 
ud fra kristne værdier, men med en forståelse, 
som omfavner alle mennesker uanset race, tro 
eller køn. Vi arbejder sammen med kirkelige 
partnere men også partnere fra andre trossam-
fund eller sekulære partnere, hvor vi kan finde 
fælles værdier”.

På mødet, der samtidigt er årsmødet for mel-
lemkirkeligt stiftsudvalg, vil der også være 
lejlighed til at høre lidt om den kirkelige 
studierejse til Færøerne, som en gruppe skal 
foretage til sommer.

Mødet er åbent for alle, og traditionen tro 
byder stiftsudvalget på et lille måltid mad og 
en kop te/kaffe. Der er begrænset plads, og af 
hensyn til spisningen er der behov for tilmel-
ding forud for mødet. Tilmelding på e-mail 
til: Mellemkirkeligt@gmail.com
Sidste frist er lørdag den 5. november – eller 
når alle pladser er optaget.
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Det sker i sognene...
Alle Helgen
Søndag den 6. november i Sundby Kirke 
kl. 17.00 og i Flade Kirke kl. 19.00
Alle Helgen er dagen, hvor vi i særlig grad 
mindes dem, som vi i det forløbne år har 
måttet tage afsked med. Konfirmanderne vil 
bære lys ind i kirken, og vi vil læse vore afdø-
des navne op.

Fællesgudstjeneste i Teatersalen 
i Nykøbing
Fællesgudstjeneste i Teatersalen søndag 
den 13. november kl. 14.00.
En gruppe af øens præster og menigheds-
råd er igen i år gået sammen om en eks-

perimenterende gudstjeneste. Idéen bag 
gudstjenesten er at samle mange af øens 
beboere, så vi sammen kan fejre gudstjene-
ste – og gøre det på en lidt speciel måde.

Fællessang på Gullerup Strand Kro
Torsdag den 17. november kl. 19.00
En aften for hele pastoratet med masser af 
fællessang! Vi mødes på Gullerup Strand Kro 
og nyder en aften med sange fra både Salme-

bogen og Højskolesangbogen. Der vil også 
være musikalsk underholdning fra pastora-
tets ansatte, ønskekoncert samt kaffe og brød.
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Familiegudstjeneste i Sundby Kirke
Søndag den 27. november kl. 10.00 
i Sundby Kirke
Vi vil fejre, at julen er på vej, og det gør vi 
med en gudstjeneste for alle aldre. Minikon-

firmanderne vil lave et krybbespil, og efter 
gudstjenesten serveres æbleskiver og kaffe/ 
saftevand.

Konfirmandernes 
mosaikker afsløres
Søndag den 11. december i Skallerup Kirke 
kl. 10.30
Der vil fra denne søndag være en helt sær-
lig stemning i Skallerup Kirke. Vinduerne vil 
være dækket af mosaikker lavet af årets kon-
firmander, så man rundt i kirken kan følge 
højdepunkter fra Jesu liv. Sognepræsten og 
Kirsten Haaber står i fællesskab for dagens 
gudstjeneste, og efter gudstjenesten præsen-
terer Keld Andersen kunstprojektet, og kir-
ken byder på en forfriskning.

En mosaik fra Påsken 2016

Juletræet tændes i Bjergby
Søndag den 27. november i Bjergby Kir-
ke kl. 15.15
Vi mødes i kirken kl. 15.15 og slutter på 
Friskolen. I kirken vil der være sang og en 

julehistorie. Kl. 16:00 tændes juletræet, og 
efterfølgende serverer Beboerforeningen 
gløgg og æbleskiver på Friskolen.

Minikonfirmanderne 2015 
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Vi ønsker hinanden 
Godt Nytår!
Nytårsaftensdag den 31. dec. kl. 14.00 i 
Sundby Kirke
På årets sidste dag mødes vi i kirken. Vi tak-
ker Gud for det forløbne år og ser frem mod 
år 2017. Efter gudstjenesten ønsker vi hinan-
den godt nytår over et glas champagne og lidt 
kransekage.

Luciaoptog med friskolens børn
Tirsdag den 13. december i Bjergby Kirke 
kl. 19.00.
Friskolens børn vil ved denne gudstjeneste 
gå Luciaoptog, og vi skal høre om, hvem den 
unge pige Lucia var. Hun døde for ca. 1700 
år siden, men hvorfor fejrer vi hende her i 
Danmark nu? Efter gudstjenesten serverer 
Menighedsrådet kaffe/sodavand og klejner.

Fra juleafslutningen for de små i 2015

Musikgudstjeneste 
i Flade Kirke
Søndag den 18. dec. i Flade Kirke kl. 
14.00
Denne søndag byder på fællesbagning i 
Agoraen og fællessang i Kirken. Nord-
morskoret medvirker i Kirken, og efter 
gudstjenesten går vi i samlet flok om i Ago-
raen (Flade gl. Købmand), hvor vi vil nyde 
dagens bagværk.
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Aftengudstjeneste og -kaffe i Skallerup
Søndag den 22. januar i Skallerup Kirke kl. 
19.00
Vinteren er lang og dens aftener mørke. Den-

ne aften vil vi sammen fylde med musik, sang 
og fællesskab. Efter gudstjenesten er der kaffe 
og brød i Graverhuset.

Fastelavn
Søndag den 26. februar kl. 14.00 i Sundby 
Kirke og Forsamlingshus
Hvem er dog den fæle heks, og hvem er den 
farlige pirat? Vi mødes i kirken, hvor børnene 
meget gerne må være udklædte, og bagefter 
slår vi katten af tønden i Forsamlingshuset. 
Kirken og SIF står i fællesskab for denne dag.

”Alle Kirker Synger”
Torsdag den 23. februar i Bjergby Kirke 
kl. 19.00
Denne aften er en del af et projekt, der 
tager os med rundt til mange af øens kir-
ker. Denne aften skal vi være i en af øens 
mindste, men også smukkeste kirker. Vi 
skal synge sammen og høre kirkens og sog-
nets historie, men mon ikke der også bliver 
plads til en overraskelse…?
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Siden sidst i sognene...
Sognedagen i Flade

Sognedagen i Flade bød på masser af fællesskab.

Der var også jazz og fællessang.
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I Konfirmandstuen var der traditionen tro en udstilling med kunst og kunsthåndværk.

For børnene var der pandekager over bål, og 
Niels og Otto havde arrangeret Flade OL – en 
konkurrence med løb, NERF-skydning og bold-
spil. Vinderen blev Vitus Aaen.

Dagen sluttede med en gudstjeneste, som sog-
nepræstens mand, Bart, stod for.
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Friluftsgudstjeneste i Bjergby

Helt heldige var vi ikke med 
vejret, men der var et ophold 
i regnen den 14. august, da 
vi holdt friluftsgudstjeneste i 
Bjergbys Sahara, og en mo-
dig flok var mødt frem.

Keld Andersen synger for.

Høstgudstjenester 
i pastoratets kirker
Med organistvikarens rappe fingre på or-
geltangenterne og gravernes forunderlige 
høstudsmykning af kirkerne, der i sig selv var 
et kirkebesøg værd, blev høstgudstjenesterne 
fejret, som man har gjort i vores land og kir-
kesogne, så længe nogen kan huske. Det er en 
god og meningsfuld skik, selv om de færreste 
af os lever af jorden og er afhængig af høsten. 
Så vi i hvert fald én gang om året er tænk-
somme i forhold til den omstændighed, at vi 
og alting overhovedet er til.

Høst i Flade Kirke
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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
Mandag fridag

Kirkenøglen

Flade
Organist:
Stillingen er vakant

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

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

Bjergby
Organist:
Stillingen er vakant

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. 2120 8167
lina-jorgen@mail.dk

Sundby
Organist:
Stillingen er vakant

Kirkesanger
Claus Skaarup
Marievej 39,
7900 Nykøbing
Tlf. 2815 3015
skaarup75@gmail.com

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

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

Skallerup
Organist:
Stillingen er vakant

Kirkesanger
Lizette Gad
Rovvigen 5, V. Jølby
7950 Erslev
Tlf. 9774 1980
lizettegad@me.com

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

Menighedsrådene

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

Flade-Sundby-Skallerup
Inger Saaby
Tlf. 21 75 21 20
inger@saaby.com

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

Flade kirke
Kirkehøj 6, Flade

7900 Nykøbing M.

Bjergby kirke
Friskolevej 9, Bjergby

7950 Erslev

Sundby kirke
Skolebakken 69, Sundby

7950 Erslev

Skallerup kirke
Tordenshøjsvej 7A, Skallerup

7950 Erslev
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Tillykke med 
dåben ønskes
Rasmus Bladt Rolighed, 
Flade.

Rasmus med sine foræl-
dre, Søren og Mette, og 
storesøster Freya.

Tillykke med 
vielsen ønskes
Susanne Unruh Larsen 
og Jimmi Vestmar 
Jøhnk, Sundby.
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Vi har taget afsked med
Svend Aage Kristensen, Sundby
Kristine Bak, Sundby
Jette Pedersen, Sundby

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
NOVEMBER
6. nov. Allehelgen
 17:00 Sundby
 19:00 Flade
9. nov. 16:30 Fyraftenssang i Flade
  En lokal borger præsenterer os for sine 

8 yndlingssalmer og -sange
12. nov. 10:00 Flade
 Dåbsgudstjeneste
13. nov. 10:30 Bjergby
 14:00 Teatersalsgudstjeneste
17. nov. 19:00 Sangaften på Gullerup Strand Kro
  Medarbejderne står sammen for en aften 

med sang og musik samt kaffe og brød
20. nov. 9:00 Skallerup (Holck)
27. nov. 1. Søndag i Advent
 10:00 Sundby
 Krybbespil og mini’ernes afslutning
  Efter gudstjenesten er der æbleskiver, 

kaffe og sodavand i Kirken
 15:15 Bjergby
  Vi synger jule- og adventssange og 

hører en fortælling, før juletræet tændes 
og Beboerforeningen serverer gløgg og 
æbleskiver på Friskolen

DECEMBER
4. dec. 9:00 Flade (Gjørtz)
11. dec. 10:30 Skallerup
  Kirsten Haaber står sammen med sogne-

præsten for denne gudstjeneste
  Efter gudstjenesten fortæller Keld 

Andersen om årets mosaikker, der fra 

denne dato kan ses i Skallerup Kirke, og 
der serveres en lille forfriskning

13. dec. 19:00 Bjergby
  Luciagudstjeneste med friskolens børn. 

Efter gudstjenesten er der kaffe/soda-
vand og klejner

15. dec.  19:00 Juleafslutning for Sundby Frisko-
le

18. dec. 14:00 Musikgudstjeneste
 Flade Kirke
 Nordmorskoret medvirker
  Efter gudstjenesten er der mulighed for 

at nyde kaffe og julebag i Agoraen – den 
gl. købmandsbutik

20. dec. 10:00 Sundby
  Julegudstjeneste for de små fra Trolde-

høj og Sundby Børnehus
24. dec. Juleaftensdag
 13:00 Flade
 14:00 Bjergby
 15:00 Sundby
 16:00 Skallerup
25. dec. Juledag
 10:30 Skallerup
26. dec. 2. Juledag
 14:00 Flade (Gjørtz)
31. dec. 14:00 Sundby
  Vi ønsker hinanden ”Godt Nytår” over 

et glas champagne

JANUAR
1. jan. Der henvises til øens øvrige kirker
8. jan. 9:00 Bjergby (Holck)



11. jan. 16:30 Fyraftenssang i Bjergby
  En lokal borger præsenterer os for sine 

8 yndlingssalmer og -sange
15. jan. 9:00 Sundby (Gjørtz)
22. jan. 19:00 Skallerup
  Efter gudstjenesten er der kaffe, brød og 

sang i graverhuset
29. jan. 10:30 Sundby

FEBRUAR
1. feb. 8:30 Morgensang for Bjergby Friskole
3. feb. 8:30 Morgensang for Sundby Friskole
5. feb. 9:00 Flade (Holck)
8. feb. 16:30 Fyraftenssang i Skallerup
  En lokal borger præsenterer os for sine 

8 yndlingssalmer og -sange

12. feb. 10:30 Sundby
18. feb. 10:00 Sundby
 Dåbsgudstjeneste
19. feb. 9:00 Bjergby
 10:30 Skallerup
 Kirkefrokost i graverhuset
23. feb.  19:00 Alle kirker synger i Bjergby Kirke
  Denne aften er en del af et projekt, der 

inviterer os rundt i mange af øens kirker. 
Vi skal denne aften synge sammen, høre 
om kirken og lytte til lokale musikere?

26. feb.  14:00 Sundby
  Fastelavnsgudstjeneste for børn og 

andre barnlige sjæle.
  Efter gudstjenesten inviterer SIF til 

fastelavnsfest i forsamlingshuset.

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.

Fortsat fra forrige side

Bladets ansvarshavende redaktører er 
Sognepræst Louise Krogh Raahede og Anne 
Røndal. 


