Kirkebladet
Flade – Bjergby – Sundby – Skallerup

Minikonfirmanderne 2018 med malerier, de har lavet
med naturen som maling (blomsterblade, bøgeblade, jord etc.).

November 2018 - februar 2019

Et sted at mindes...
Et menighedsråd har mange vigtige opgaver
og taler om mange ting: Hvad der skal ske i
kirkerne, hvordan går det med kirkebygningerne og hvad med kirkegårdene: Hvordan
skal de se ud nu og om 10-20 og 50 år? Hvilke
behov er der? Hvad ønsker mennesker nu,
når de mister, og hvad ønsker man senere af
kirkegården og det enkelte gravsted?
At have et sted at mindes er vigtigt for mange
af os. Jeg kan stadig tydeligt huske at stå som
ganske ung og have mistet min mor. Jeg var
på kirkegården næsten hver dag. Der lagde
jeg en blomst, bad en bøn og var bare stille.
Man kunne sige, at jeg kunne have gjort meget af det et andet sted, men det var vigtigt for
mig, at det var netop dér. Når jeg så navnet
mejslet ind i den røde sten, så blev det på én
gang mere virkeligt, at hun var død, og at hun
havde været her. At alt det, hun havde været
og betydet, ikke bare var noget, der var væk.
At alt det, jeg bærer med mig, er virkeligt! I
dag bor jeg langt fra min mors gravsted, og
savnet er ikke mere som et åbent sår, men jeg
holder stadig af at komme der. Det betyder
meget, at stedet er der! At jeg også på den
måde kan holde fast i hendes betydning.
Jeg tror, at gravsteder betyder noget forskelligt for os. Nogle – mange – kommer meget ofte til kirkegården i den første tid efter
et dødsfald og måske også meget længere,
mens andre næsten aldrig kommer der. Jeg
kender en kvinde, der aldrig har besøgt sin
mors gravsted, men hun taler hver eneste dag
til sin mor, som om hun stadig var der. Hun
og hendes søskende har såmænd også holdt
moderens 100 års fødselsdag med taler og det
hele. Moderen var der selvfølgeligt ikke, for
hun er død for mange år siden. Det var deres måde at mindes på, og det slog mig, hvor
smukt det var, at de holdt hendes betydning
i live på den måde, men selv ville jeg savne
et gravsted, tror jeg… En anden kvinde, jeg
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kender, ser ud over fjorden og tænker på sine
forældre, der har fået deres aske strøet ud der.
Hjemme i sin have har hun sat den urne, deres aske var i, fordi den hjælper hende med at
mindes dem.
Jeg holder meget af Søren Ulrik Thomsens
digte. Et af dem, jeg ikke helt kan slippe, er
dette digt om kirkegården, og det vi der gør:
Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus
for at besøge din grav
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er.
På turen op gennem byen køber vi blomster
og taler som på enhver anden dag
indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.
Eftersom intet af dette giver mening
og alligevel finder sted
må det være af største betydning.
”Det sted, hvor du ikke er”… Jeg kan godt
lide den linje og hele den undren, der ligger i
digtet. Vi gør noget, der på mange måder slet
ikke giver mening, for vores døde er to andre
steder: I vores erindringer. Der bærer vi dem
og alt det, de var, med os gennem livet. Og så
er de hos Gud. I hans himmel. Der, hvor den
smerte, der måske var en del af den sidste tid
af deres liv, ikke er mere. På kirkegården er
de ikke, men alligevel har mange af os brug
for et sted, hvor vi kan sætte en buket, lægge
en krans, fjerne lidt ukrudt og tale med Vor
Herre om det, der er sket. Et sted, hvor vi kan
mindes… Et sted, hvor det stadig er tydeligt,
at de var her som en del af vores liv… Det har
jeg i hvert fald!
Søndag den 4. november fejrer vi Alle Helgen, og den aften vil vi mindes vores døde i
Flade og Sundby Kirker. Jeg vil læse navne-

ne på dem, der er døde i det sidste år her i
vores pastorat, og deres familier vil blive inviteret. Vi vil også hver især mindes dem, vi
har mistet til andre tider og på andre steder.
Konfirmanderne vil bære lys ind i kirken for
på én gang at vise den betydning, vores døde
havde for os, og det håb, kirken ligger midt på
kirkegården – i dødens have – og forkynder.

Håbet om at Gud, også når det gælder døden,
får det sidste ord!
Gudstjenesten den 4. november i Sundby er
kl. 17 og i Flade kl. 19.
Louise Raahede
Sognepræst

Mine forældre ville efter deres død brændes, og deres aske ville de gerne have strøet
ud i Limfjorden. Det har jeg stor respekt
for, og det vil jeg også selv. At stå og kigge
ud over vandet og snakke med mor og far
er en dejlig fornemmelse, men jeg er alligevel meget glad for mit lille mindested, jeg
har lavet i min have. Så sidder jeg og lader
roen falde over mig, sammen med mor og
far. De har begge været i urnen.
Doris Thøgersen
Flade

Meditation, Stemme og åndedræt
Det er dejligt, når kirken bliver opfordret
til nye tiltag. Som noget nyt er flere kvinder
i Flade gået sammen om stunder, hvor der
både skal være plads til ro og til kreativitet.
Tanken er at skabe et rum med udfoldelsesmuligheder, hvor man hver især har mulighed for at bidrage – altså en form for legeplads i kirkerummet. Dorthe Underberg og
Marianne Bay fra Flade er begge uddannet
instruktører i mindfulness, og de vil sammen stå for korte meditationer samt åndedrætsøvelser. Grete Holm, der i mange år
var lærer ved Flade Skole, vil bidrage med
stemmeøvelser, der både kan give en fornemmelse af fællesskab og måske en følelse

af at være en del af noget større. Hver gang
vil vi begynde og slutte med salmesang, og
vores præst, Louise, vil bidrage med fortællinger fra Bibelen og meditationer over
dem.
Der er mulighed for, at disse stunder ændrer sig over tid, da tanken er, at gruppen
selv er medbestemmende, så der er plads til
nye tanker og ideer.
Sted: Flade Kirke
Tid: Hver anden onsdag 16.30 – 17.30 – se
kalenderen.
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Siden sidst

Sognedagen i Flade bød på et fantastisk kagebord, fællessang samt en flot udstilling af kunst og
kunsthåndværk. Dagen sluttede med en gudstjeneste i præstegårdens have.

Kirkekaffe i
Bjergby.

Anna Johanne Jensen og
Amalie Kaad spillede og
sang i en næsten fuld Sundby Kirke i juni.
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I august gik årets udflugt til Thy. Vi kørte over Faddersbøl til Vorupør. På vejen fortalte Magda
Krogsgaard Pedersen, der er næstformand i Skallerup-Flade Menighedsråd, om egnen, som hun
kommer fra. I Vorupør så vi kirken og hørte om, hvordan kirkelivet er så langt mod vest. Før vi
kørte videre, nød vi kaffe og rundstykker i det gamle missionshus, der i dag er sognegård. Vi hørte
også om byggeriet af nye moler osv. på Hanstholm Havn, og dagen blev afsluttet tilbage på Mors
med mad på Feggesund Kro.

I september fejrede vi høsten i alle 4 kirker. Overalt var der pyntet smukt op, og der skal lyde en tak
til vores dygtige gravere!
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Årets konfirmander drog i midten af september til Ålborg. Vi besøgte Kirkens Korshær, Domkirken og Gug Kirke, og så lærte vi hinanden lidt bedre at kende. Det blev en god første dag
i konfirmandforberedelsen. En rigtig ryste-sammen-tur! Keld Andersen og Britta Sørensen var
med som frivillige.

Konfirmander i Gug Kirke.
Det var en stor oplevelse at
se en moderne kirke, hvor
selv alteret er lavet af beton.

Kirketeatret optrådte i Bjergby Kirke for Troldehøjs største og Bjergby Friskoles mindste børn.
Skuespilleren Jens Jødal fortalte historien om den barmhjertige samaritaner, og han fik god hjælp
fra både et skørt æsel og et veloplagt publikum. Hvor var det en god stund med mange grin og
vigtige pointer.
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Arrangementer
Fyraftenssang

16. januar kl. 17.00 i Flade Kirke
6. februar kl. 17.00 i Sundby Kirke
13. marts kl. 17.00 i Bjergby Kirke
Fyraftenssang er en stund for alle, der elsker
at synge. En lokal borger præsenterer sine

8 yndlingssange og – salmer, og så synger
vi dem. Det er dejligt på én gang at lære
mennesker fra vores område lidt bedre at
kende og samtidigt at mærke glæden ved
fællessangen.

Alle helgen – Vi mindes dem, vi har mistet
Søndag den 4. november kl. 17.00 i Sundby
Kirke og kl. 19.00 i Flade Kirke
Vi mindes denne aften dem, vi i løbet af dette år har mistet i vore sogne. Vi mindes også
dem, vi hver især har måttet give slip på til
andre tider og på andre steder. At mindes er
vigtigt. På den måde ærer vi vore døde og
bærer dem og alt det, de gav, med os videre
i livet. Årets konfirmander vil denne aften
bære stearinlys ind i kirkerne som et tegn på
det håb, Gud tændte i vores dåb: Håbet om
og troen på, at vi og vore døde altid må være
i hans levende hænder.

Morgensang for
Bjergby Friskole

Torsdag den 8. november kl. 8.30 i Bjergby
Kirke
Svende Grøn, der er skole-kirkekonsulent, vil
denne morgen fortælle friskolens børn om
Christen Kold, der jo både helt lokalt og på
landsplan har spillet en stor rolle for, at vi har
kunnet leve mange af Grundtvigs skoletanker
ud i livet.
Christen Kold
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Teatersalsgudstjeneste med Jonas
Søndag den 11. november kl. 14.
Morsø Teatersal, Nykøbing
Igen i år arrangerer nogle af øens præster
en anderledes gudstjeneste for hele familien
i Teatersalen i Nykøbing. Og i år bliver helt
speciel! Det bliver en koncert med Jonas H.
Petersen omkranset af kendte salmer og faste
dele fra en almindelig gudstjeneste. Jonas er
kendt fra gruppen Hyms from Nineveh, der
havde en af deres sange med til årets X-Faktor. Jonas er af aktiv musikalsk familie. Jonas’
søster, Lise P., har flere gange gæstet Nykø-

bing Kirke, og deres far skrev teksten til Danmarks nye julesang ”Hvad er det, der gør julen til noget særligt?”.

Jonas H. Petersen
fra gruppen
Hyms from Nineveh
står i front ved årets
teatersalsgudstjeneste

Musik bag tremmer
Sangaften på Gullerup Strand Kro
Onsdag den 14. november kl. 19.00
Kirsten Saurus Mehlsen vil denne aften fortælle og synge sammen med os. Hun har i syv
år arbejdet som musikmedarbejder på det
lukkede, topsikre fængsel, Enner Mark, ved
Horsens. Hun fortæller om at være sammen
med fanger, som afsoner straffe fra et par år
til livstid og forvaring. Hvordan det er at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal
sikkerhed, hvor fangerne er inddelt i grupperinger, der ikke må være sammen med hinanden. Om at dirigere tre forskellige fangekor, at få bandekriminelle til at sidde stille i

fængslets kirke og lytte til musik, at styre et
band, hvor de fleste, som udgangspunkt, ikke
kan spille. At "så små frø" og opleve de slår
rod, og hvordan musikken kan være med
til at lette afsoningen. Der er fotos/video fra
fængslet og lydklip af fangekor o.a. Undervejs
er der fællessang. Sangene er udvalgt blandt
de mest populære i fangekorene.
Kirsten Saurus Mehlsen er uddannet musikpædagog og musikterapeut og har før sit
fængselsarbejde undervist på musik-, efter-,
fri- og højskoler og været musikterapeut i
socialpsykiatrien, haft eget firma og optræder på 23. år i serveringsteatret Frk. Olsens
Vikarbureau.
I pausen er der kaffe og brød til 30,- kr.

Kirsten Saurus Mehlsen
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Enner Mark Fængsel ved Horsens, hvor Kirsten Saurus Mehlsen har haft et fangekor

Adventsarrangement i hele Flade
Søndag den 25. november
Kirken, forsamlingshuset og byens foreninger står sammen om denne aften, hvor
vi tænder juletræernes lys langs hovedgaden, synger advents- og julesalmer i kirken
og slutter i forsamlingshuset med julebag og
kaffe. Vandringen gennem byen begynder og
slutter på kirkens parkeringsplads. Undervejs
tændes 1. træ hos Doris og Jens, 2. træ ved
Æblelunden, 3. træ ved Agoraen og 4. træ ved
Fensal (Kirsten og Torben Kroghs hus). I kirken medvirker Flora Delcour med sin violin.
Kaffe og brød i forsamlingshuset koster en
smule, der går til forsamlingshuset.

Program:
18.30	
Fra Kirkens parkeringsplads går
vi gennem byen og tænder lys på
foreningernes juletræer
19.00	Flade Kirke – Gudstjeneste med
megen musik og sang
Ca. 20.00 Kaffe i Flade Forsamlingshus

Familiegudstjeneste og krybbespil
Søndag den 2. december kl. 10.00 i Sundby
Kirke
Ved denne gudstjeneste for alle aldre medvirker årets skønne minikonfirmander. De vil

lave et krybbespil, så vi allerede første søndag
i Advent får en fornemmelse af den glæde,
der venter os i julen.
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Julefortælling,
salmer og julelys,
der tændes
Søndag den 2. december kl. 15.00 i Bjergby
Kirke
Efterhånden er det blevet en tradition, at vi
1. søndag i Advent mødes i Bjergby Kirke for
at synge advents- og julesalmer samt for at
høre en julefortælling. Bagefter går vi om til
landsbyens juletræ, der tændes, og vi spiser
æbleskiver og drikker gløgg på friskolen.

Vi Synger Julen Ind
Onsdag den 12. december kl. 19.00 i Bjergby Kirke
Aftenen vil byde på masser af fællessang og
korsang. Skole-kirkekoret fra Bjergby Friskole medvirker, og det samme gør årets konfirmander. De vil læse tekster fra Bibelen, så
vi får en fornemmelse af hele Guds historie
med os mennesker: Den historie, der når sit
højdepunkt i Jesus, der kom til vores verden
julenat, og den historie hver eneste af os er
en del af.
Der vil efter gudstjenesten være julebag og
kaffe/sodavand i kirken.

Musikgudstjeneste med Nordmorskoret
Søndag den 16. december kl. 19.00 i Skallerup Kirke
Kirkens organist Lisbeth Frandsen og kirkesanger Ejvind Engelbrecht vil spille og synge,
så fællessangen får vinger i Skallerup Kirke
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denne aften. Nordmorskoret vil også optræde for os med dejlige advents- og julesange.
Efter gudstjenesten bydes på kaffe og klejner
i kirken

Nytårsgudstjenester
Søndag den 30. december kl. 16.30 i Flade
Kirke
og mandag den 31. december kl. 14.00 i
Sundby Kirke
Vi takker ved disse gudstjenester for året, der
er gået, og ser frem mod det nye år, der er på
trapperne. I Sundby medvirker Rasmus Tølbøll Såby og Malene Såby Poulsen med sang
og musik.
Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden
godt nytår over champagne og kransekage

Rasmus Tølbøll Såby og Malene Såby Poulsen
medvirker ved gudstjenesten nytårsaftensdag.

Morgensang for
Sundby og Bjergby Friskoler
Fredag den 25. januar kl. 8.30 i Sundby Kirke og fredag den 1. februar kl. 8.30 i Bjergby Kirke

Friskolernes børn kommer til kirken, hører
bibelfortælling og synger. Hvis man har lyst
og tid, må man gerne deltage.

Aftengudstjeneste og kaffe
Søndag den 27. januar kl. 19.00 i Flade
Kirke
Der er noget særligt over aftengudstjenester, hvor vi mødes i kirken, der lyser op

midt i mørket. Efter gudstjenesten er der
fællesskab, kaffe, sang og brød i konfirmandstuen.

Sang og Musik i kirkerne
Onsdag den 27. februar kl. 19.00 i Bjergby
Kirke
Dette arrangement rejser rundt på øen, så vi
både kan opleve hinandens smukke kirker
og fællesskabet om sangen. Kirkesanger Keld

Andersen og organist Lisbeth Frandsen står
sammen for en aften med masser af både nye
og gamle sange og salmer.
Efter arrangementet er der kaffe og brød i
kirken.
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Tillykke med dåben
ønskes:
Vitus Viiernfeldt Østergaard, Flade
Johan Noren Korsgaard Jensen, Flade
Kathrine Grønkjær Vester, Skallerup
Kathrine Ledgaard Steffensen, Skallerup
Karen Marie Østergaard Kristensen,
Skallerup
Martinus Bak Poulsen, Bjergby

Lilan og Kennet med lille Johan og de stolte
bedsteforældre, Poul og Linchen.

Sanne og Mathias med lille Vitus.

Kathrine og storesøster Mathilde med mor og
far, Susanne og Michael, samt sognepræsten.

Betina og Thomas med deres lille Kathrine.

Torben og Hanne med lille Karen Marie.
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Vi har i sognene
taget afsked med:

Martinus med mor og far, Nikolaj og Tammie

Karen Steffensen, Flade
Laura Johanne Jensen, Flade
Aksel Jespersen, Sundby
Harald Christensen, Flade
Peter Åchmann Thøgersen, Sundby
Børge Frederiksen, Sundby
Helga Haaning, Flade
Bente Viola Hansen, Skallerup

Tillykke med vielsen ønskes:
Maria Hardeberg Bach og Kasper Hardeberg Svendsen, Flade.

Maria og Kasper med vielsens to præster: Sognepræst Joan Holck, Tødsø, og et familiemedlem,
Brita Hardeberg, provst i Fosen ved Trondheim i Norge.
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Kirkenøglen
Sognepræst
Louise Krogh Raahede
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0121
Mail: lraa@km.dk

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

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

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

Sundby
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

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

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

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

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

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

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

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

Gravervikar
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

Præsten og graverne har fast fri om mandagen

Menighedsrådene
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

Flade kirke
Kirkehøj 6, Flade
7900 Nykøbing M.

Skallerup kirke
Tordenshøjsvej 7A, Skallerup
7950 Erslev

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

Bjergby kirke
Friskolevej 9, Bjergby
7950 Erslev

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

Sundby kirke
Skolebakken 69, Sundby
7950 Erslev

Oplysninger om kirkerne kan man få på: www.flade-bjergby-sundby-skallerup-kirker.dk
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GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
OKTOBER
31. okt. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
NOVEMBER
4. nov. Alle Helgen
17.00 Sundby
19.00 Flade
8. nov. 8.30 Bjergby
Morgensang med Bjergby Friskole
10. nov. Lørdagsdåb
	10.30 Gudstjenesten lægges i den
kirke, hvor der først måtte være ønske
om det
11. nov. 14.00 Gudstjeneste i Teatersalen
14. nov. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
	19.00 Sangaften for hele Pastoratet på
Gullerup Strand Kro
Musik bag tremmer
En aften med foredrag og sang
Kaffe og brød 30,- kr.
18. nov. 9.00 Bjergby (Holck)
25. nov. Flade
	Adventsarrangement i samarbejde med
byens foreninger og forsamlingshuset
	18.30 Vi går fra kirkens parkeringsplads gennem byen og tænder lyset på
foreningernes juletræer
19.00 Flade Kirke
	Gudstjeneste med megen musik
Flora Delcour medvirker
Ca. 20.00 Kaffe i Flade Forsamlingshus
28. nov. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
DECEMBER
2. dec. 10.00 Sundby
Familiegudstjeneste
Krybbespil ved minikonfirmanderne
15.00 Bjergby
Julefortælling og salmer
	Efter fortællingen i kirken tænder vi
landsbyens juletræ, og der er gløgg og
æbleskiver på friskolen

6. dec.

10.30 Bjergby
Julegudstjeneste for Troldehøj
9. dec. 10.30 Flade
Kaffe i kirken
12. dec. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
19.00 Bjergby
Syng julen ind
Skole-kirkekoret og årets konfirmander
medvirker
13.dec. 10.00 Sundby
	Julegudstjeneste for Sundby Fribørnehus
16. dec. 19.00 Skallerup
	Musikgudstjeneste med fællessang og
korsang
Nordmorskoret medvirker
Efter gudstjenesten bydes på kaffe og
klejner i kirken
18. dec. 19.00 Sundby
Julegudstjeneste for Sundby Friskole
23. dec. 9.00 Sundby (Holck)
24. dec. 13.00 Flade
14.00 Bjergby
15.00 Sundby
16.00 Skallerup
25. dec. 10.30 Bjergby
26. dec. 10.30 Skallerup
30. dec. 16.30 Flade
Nytårsgudstjeneste
	Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår over champagne og kransekage
31. dec. 14.00 Sundby
Nytårsgudstjeneste
	Rasmus Tølbøll Såby og Malene Såby
Poulsen medvirker
	Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår over champagne og kransekage
JANUAR
6. jan. 9.00 Bjergby (Gjørtz)
9. jan. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
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Fortsat fra forrige side
13. jan. 10.30 Skallerup
Frokost i graverhuset
16. jan. 17.00 Flade
Fyraftenssang
20. jan. 10.30 Sundby
Kaffe i kirken
23. jan. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
25. jan. 8.30 Sundby
Morgensang med Sundby Friskole
27. jan. 19.00 Flade
Kaffe, sang og brød i konfirmandstuen
FEBRUAR
1. feb. 8.30 Bjergby
Morgensang med Bjergby Friskole
3. feb. 10.30 Bjergby
6. feb. 17.00 Sundby
Fyraftenssang
16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
10. feb. 10.30 Skallerup
Frokost i graverhuset
17. feb. 9.00 Sundby (Gjørtz)

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

20. feb. 16.30 Flade
Meditation, stemme og åndedræt
24. feb. 14.00 Flade (Gjørtz)
27. feb. 19.00 Bjergby
Sang og Musik i kirkerne
	Kirkesanger Keld Andersen og organist
Lisbeth Frandsen står sammen med
sognepræsten for en aften med masser
af sang
MORGENSANG
29. marts 8.30 Sundby
Morgensang med Sundby Friskole
12. april 8.30 Bjergby
Morgensang med Bjergby Friskole
FYRAFTENSSANG
13. marts 17.00 Bjergby

Se mere på www.sogn.dk

Ansvarshavende redaktør:
Louise Krogh Raahede, sognepræst

