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Nadver
”Igen berørt, bevæget af
 dit ord, din ånd,
 dit ord, din hånd,
 her heler du hver bristet sang
 om lyse liv og dage.
 Vi får dit mod, vi tør gå ud
 og være lys i verden,
 vi er af dig, du er i os,
 er vores liv og færden.”

Sådan har vi i kirken den seneste tid sunget 
efter nadveren. Den smukke salme er skrevet 
af Janne Mark i 2015, og er en såkaldt ”nad-
versalme”. Den står ikke i salmebogen, men i 
Kirkesangbogen, hvor den har nummer 1004.

Når der er gudstjeneste i kirken, er der som 
oftest nadver – eller altergang, som det også 
kaldes. ”Nadver” er et gammelt ord, der be-
tyder ”aftensmad”, og nadveren er netop ud-
sprunget af et aftensmåltid. Nemlig det jødi-
ske påskemåltid, som Jesus fejrede sammen 
med sine disciple skærtorsdag aften. Under 
måltidet skete der følgende:

”Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han 
blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav 
sine disciple det og sagde: ”Tag det og spis det; 
det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette 
til ihukommelse af mig!”. Ligeså tog han også 
bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og 
sagde: ”Drik alle heraf; dette bæger er den nye 
pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syn-
dernes forladelse. Gør dette, hver gang I drik-
ker det, til ihukommelse af mig”.

De ord bliver gentaget hver gang, der er nad-
ver i kirken. Vi kalder dem for ”indstiftelses-
ordene”, for her blev nadveren indstiftet af 
Jesus. 
Nadveren er et sakramente. Ordet sakra-
mente betyder ”hellig handling”. Vi har to 

sakramenter i Folkekirken: dåb og nadver. Et 
sakramente består af tegn og ord. Nadverens 
tegn er brødet og vinen og ordet er Jesu ind-
stiftelsesord, som også er Guds løfte om, at 
vores synder bliver tilgivet. 

Der er 3 forskellige ritualer man kan bruge – 
A, B og C.  I vores pastorat bruger vi ritual C.  
Ritual C blev indført som en mulighed i 1992, 
så det er altså det yngste ritual. Ritualet har et 
poetisk sprog, og fordi det omtaler himmel 
og jord og englekor, siger man, at det har et 
kosmologisk snit.  

Præsten siger blandt andet:

”Du skabte himlen og hele dens hær,
 jorden og alt, som er derpå.

 Liv og ånde giver du os,
 mætter os daglig af din fylde.

 Derfor vil vi med hele din menighed
 på jorden og i himlen,
 i kor med alle engle,
 synge din herligheds lovsang”.

Herefter synger vi, det man kalder ”Helligsan-
gen”, som alle er velkomne til at synge med på:

”Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Al-
mægtige
  Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
  Hosianna i det højeste”

Senere, når præsten har sagt indstiftelsesor-
dene, synger vi et vers af ”O, du Guds lam”, 
som er salme 439 i salmebogen. Og så kan 
man gå op til alteret og knæle eller stå op alt 
efter, hvad man bedst kan.

Man kan følge med i nadverritualet på side 
798 i salmebogen. 
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At gå til nadver er ikke kun for de særligt 
fromme eller ”hellige”. Det er for alle. Måske 
kan man synes dét med nadver er svært at 
forstå, og at det er noget underligt noget dét 
med brødet, som er Jesus legeme og vinen, 
som er hans blod! 
Det, som Jesus siger er: her er jeg. Jeg går i 
døden for jer – og det gælder jer alle sam-
men, ikke kun de særligt fromme. Jeg rækker 
jer mit liv, min død, min opstandelse, min 
kærlighed. Jeg tilgiver jer alt, og hjælper jer 
med at bære dét, som er svært. Jeg tager de 
tunge byrder af jeres skuldre, og heler jer, så I 
kan gå ud i verden og være lys for hinanden. 

Det sker i sognene...

Restriktioner i
forbindelse med
Covid 19     
Ved et møde i kirkeministeriet d. 2. juli 2021 
blev det besluttet at areal – og afstandskrave-
ne fortsat gælder i folkekirken. Det betyder, 
at vi fortsat er underlagt bestemmelserne om 
at der skal være:

2 m2 pr. person i Kirken
1 m afstand til personer som ikke er i samme 
husstand, hvis man samles uden sang
2 m afstand til personer, som ikke er i samme 
hustand, hvis man samles om fællessang

Bestemmelserne får altså fortsat betydning 
for gudstjenester og andre aktiviteter i kirker-
ne i den nærmeste fremtid. Kirkeministeriet 
har planer om et nyt møde omkring retnings-
linierne midt i august.  

Nye 
gudstjenestetider!
Fremover skal man følge ekstra godt med, 
hvis man planlægger at gå i kirke om søn-
dagen, for det er ikke sikkert, at gudstjene-
sten finder sted 10.30 søndag formiddag, 
som den hidtil har gjort.

Vores organist Lisbeth Frandsen er nemlig 
også blevet ansat i Tødsø – Alsted – Sdr 
Dråby pastorat, og har således fremover 2 
faste gudstjenester om søndagen. Sogne-
præst Joan Holck og jeg samarbejder om 
at planlægge gudstjenesterne i vores 2 pa-
storater, så det passer bedst muligt. Lige nu 
er vi stadig lidt i en indkørings – og prøve-
fase, og vi undersøger, hvilke tidspunkter 
er mest ”brugervenlige” i de forskellige 
sogne. 
Du vil derfor opleve både formiddags, 
eftermiddags og aftengudstjenester. Giv 
gerne en tilbagemelding om, på hvilket 
tidspunkt du synes, gudstjenesten ligger 
bedst.
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Kirkeklokkerne ved Flade Kirke.

Jeg lovede i sidste udgave 
af Kirkebladet at der ville 
komme mere om kirke-
klokkerne ….

Den gamle klokke er nu 
hængt tilbage i klokkesta-
blen og ved siden af den en 
ny klokke. Og der er instal-
leret automatisk ringning 
på den nye.

Vi søgte tilbage i 2018 om 
tilladelse til opsætning af 
en ny klokke med tilhøren-
de automatik. Tilladelsen 
kom hurtigt – men så skulle 
det også lige finansieres. 

Klokken blev søgt hos 
fonde og automatikken hos 
provstiet.

D. 15. maj 2020 meddelte 
Stiftet os at Johan Otto 
Wroblewskis Fond havde 
bevilget kr. 134.000,- til 
anskaffelse af en aflast-
ningsklokke til Flade Kirke, 
incl. bom, demontering 
af eksisterende klokke og 
montering af begge klokker.

Klokken er støbt i Østrig og bærer følgende inskriptioner:

”STØBT TIL FLADE KIRKE ÅR 2020 AF GRASSMAYR I ØSTRIG”
”SKÆNKET AF JOHAN OTTO WROBLEWSKIS FOND”

og en selvvalgt tekst, som jeg fik lov at levere:

”TONERNE SPILLE SOM STJERNERNE TINDRE”

Jeg nyder tonerne fra den ny klokke og ser frem til at der til højtidelige lejligheder skal ringes 
med dem begge.
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Sundby-Bjergby og 
Flade-Skallerup Menighedsråd

indbyder til ”lille sogneudflugt”

Dette bliver i år en aften og solnedgangstur 
med turskibet Bertha.

Tidspunkt: onsdag den 4. august 2021.

Mødetidspunkt: på Nykøbing havn kl. 17.30 og afgang kl. 18.00.

Problemer med transport til Nykøbing havn fortælles ved tilmelding og det vil blive klaret.
Hjemkomst kl. 22 til Nykøbing Havn.

Pris for deltagelse vil være 175 kr. (gerne i aftalte penge).
Beløbet dækker over sejladsen – anretning med frikadeller og kartoffelsalat,

samt kringle med kaffe/the senere. Desuden en gratis øl/vand. 
P.S. mulighed for at købe drikkevarer på båden.

På turen udleveres folder (må tages med fra turen som minde) med de sange-salmer,
vi skal synge. 

Tilmelding senest onsdag den 28/7 kl. 18.
Sundby til Mie (Else Marie) på tlf. 30515521

Bjergby til Britta på tlf. 23443391
Flade-Skallerup Magda på tlf. 51747054

Vores ønske og håb er, at rigtig mange vil tage imod invitationen.
Mon ikke, der er et stort behov for at mødes igen efter den lange nedlukning i vores sogne.

   
Håber vi ses -udvalget vedr. sogneudflugten.

P.S. Fremvisning af corona pas eller negativ test ved ankomst til turen.
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Tillykke til konfirmanderne 
I august holder vi konfirmation  
i pastoratets 4 kirker

Sundby 7. august kl. 10.30 
Tillykke til 
Heiko, Johannes, Andreas, Silke, Mathias, 
Frederik

Skallerup 14. august kl 10.30 
Tillykke til 
Magnus og Laura

Flade 21. august kl. 10.30 
Tillykke til 
Mia, Sigrid, Christian, Mia, Philip

Bjergby 28. august kl. 10.30 
Tillykke til 
Lawst, Morten, Søren, Camilla

Indskrivning til konfirmation 2022
Torsdag d. 2. september kl. 15-18 er der indskrivning til konfirmation

i Flade – Bjergby – Sundby –Skallerup pastorat.

Indskrivningen foregår i konfirmandstuen ved Flade præstegård, og man dukker op, 
som det nu passer inden for tidsrummet. 

Jeg glæder mig til at hilse på de kommende konfirmander og deres forældre. 
Husk at medbringe dåbsattest.

Jeg ønsker alle konfirmander
hjerteligt tillykke
og alt godt i livet fremover.
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Høstbal i Flade
Vi mødes til gudstjeneste

i Flade kirke
fredag d. 24. september kl. 17.00

Efter gudstjenesten går vi til
Flade forsamlingshus, hvor der er 

spisning, musik og festligt samvær.

Tilmelding til Mette 61 37 57 07
senest 21. september

Pris pr. person 100,- 
Børn under 12 år gratis
Drikkevarer kan købes 

”Natkirke”
i Skallerup

Den 31. oktober 2021
mødes vi til en anderledes
gudstjeneste i Skallerup.

Vi vil ved hjælp af musik, billeder, 
korte tekster og bønner skabe en me-

ditativ oplevelse for sjæl og sind.
Gudstjenesten begynder kl. 21.00 og 

vil slutte omkring kl. 22.30

Høstgudstjeneste                               
Sundby kirke 22. august

kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der frokost, 

hvor alle er velkomne

Gudstjeneste
i Bjergby Sahara

Søndag d. 15. august 19.00
 

Vi fejrer gudstjeneste i det fri, og 
håber på en dejlig sommeraften.

Efter gudstjenesten byder menigheds-
rådet på kaffe og brød.

Der er bænke på pladsen, men med-
bring gerne en stol eller tæpper til at 

sidde på.
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Koncert i Sundby Kirke
Torsdag d. 28. oktober kl. 19.00

Sidste år måtte vi desværre aflyse vores planlagte koncert 
med lokale musikere. Nu prøver vi igen!

Vi inviterer jer til en aften med sang og musik i kirken, og håber, I har lyst til at komme og 
høre vores dygtige lokale musikere.
 
Kunne du tænke dig at stille op med et par numre så kontakt 
Organist Lisbeth Frandsen 22 94 54 57 eller sognepræst Mette Dencher 61 37 57 07

Dåbsklude i Sundby Kirke
Når det lille barn er blevet døbt, og håret er blevet vådt, har 
man brug for en dåbsklud til at tørre efter med.

I Sundby er vi så heldige at have Kirsten Larsen til at 
strikke de fineste dåbsklude. De er strikket med kristne 
motiver. Kors, hjerte og anker symboliserer tro, håb og 
kærlighed. Duen symboliserer Helligånden, og så er der 
også en kirke, for dåben foregår i kirken.

Efter dåben får man selvfølgelig kluden med hjem, som et 
minde om den højtidelige dag.

Minikonfirmand

Et sjovt tilbud lige efter skoletid
Alle børn i 3. klasse inviteres til at blive minikonfirmander. 
Til minikonfirmand hører vi historier fra Bibelen, ser film, leger inde og ude og laver 
kreative ting.
Idéen med forløbet er, at børnene har det sjovt i fællesskab, og lærer kirke og kristendom 
at kende.
Vi starter torsdag d. 30. september, og slutter 2. søndag i advent, hvor børnene viser et 
krybbespil ved en familiegudstjeneste  i Sundby kirke kl. 14.00.

Flade konfirmandstue hver torsdag fra d. 30 september 13.30 – 15.00
Der vil køre bus fra skolerne efter sidste time.
Ved spørgsmål og tilmelding kontakt sognepræst Mette Dencher 61 37 57 07 
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Alle Helgen
Alle Helgens dag falder altid d. 1. søndag i november.
Det er en dag til minde om de døde. Både dem, vi 
selv har mistet og alle de, der gennem generationer 
har båret den kristne tro videre.

Vi afholder to Alle Helgens gudstjenester i pastoratet. 
Her vil vi gennem bøn og salmer skabe plads til at 
mindes og sørge over dem, vi har mistet. Samt sige 
tak for det liv, vi fik lov at have med hinanden. 
Vi oplæser navnene på dem, vi har mistet i sognene 
siden sidste Alle Helgens søndag.

Pårørende, der anmeldte dødsfaldet, får et personligt 
brev med en indbydelse til gudstjenesten.

Sangaften på Gullerup Strandkro
Onsdag d. 3. november kl. 19.00

Vi byder velkommen til en aften med musik og fællessang på Gullerup Strandkro.
Vi glæder os til det hyggelige samvær, og byder på kaffe og brød.

1 søndag i advent d. 28. november
Juletræet tændes i Bjergby
Traditionen tro tændes juletræet i Bjergby den første søndag i advent.
Vi mødes i kirken 15.15 til sang og julehistorie, 
og klokken 16.00 tændes juletræet
…….
Advent i Flade kl. 19.00 
Kirken, forsamlingshuset og byens foreninger er fælles om denne 
aften, hvor vi går i kirke og synger advents – og julesalmer, 
tænder juletræerne langs hovedgaden i byen, og slutter med 
glögg og æbleskiver i forsamlingshuset.

Søndag d. 7. november
Sundby kirke kl. 15.00
Flade kirke kl. 19.00
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Vi har taget 
afsked med
Jenny Marie Kristensen, Sundby
Poul Mikael Hansen, Flade
Anni Lundberg, Sundby
Anne Kibsgaard Heide, Flade

Siden sidst
Tillykke til Ellie                               Tillykke til Thais

Giv pastoratet et ”like”!
Pastoratet er på facebook.  

Vi hedder ”Flade Bjergby Sundby Skallerup Pastorat”.
Følg også med på hjemmesiden ”Flade Bjergby Sundby Skallerup”. 

Se også Sogn.dk
Vi slår løbende nyheder og arrangementer op, og man kan finde søndagens prædi-

ken, musikalske indslag og andet godt på facebook.

Tillykke til Anne og Johannes
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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:  
Mette Dencher
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0121 / 6137 5707
Mail: mde@km.dk

Kirkenøglen

Flade
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 2294 5457
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. 2294 5457
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. 2294 5457
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. 2294 5457
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

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

Graver
Rie Kortegaard
Skolebakken 69, 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



Gratis Kirkebil
Til samtlige gudstjenester og arrangementer i 
pastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse på 
tlf. 97 72 47 11. 

Ansvarshavende redaktør: 
Mette Dencher
Deadline for næste blad: 1. november 2021.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
AUGUST
1. august  Bjergby 9.00 med nadver
7.  august  Sundby 10.30 konfirmation
8.  august  Flade 10.30
14.  august     Skallerup konfirmation  

10.30
15.  august   Bjergby 19.00 i Sahara
21.  august   Flade 10.30 konfirmation
22.  august     Sundby 10.30 høst- 

gudstjeneste med frokost 
28.  august    Bjergby 10.30 konfirmation
29.  august  Skallerup 19.00

SEPTEMBER
5.  september Sundby 10.30 (Joan Holck)
12.  september  Skallerup 9.00
19.  september  Bjergby 10.30 (Joan Holck)
24.  september  Flade 17.00 høstguds- 

tjeneste med efterfølgende  
spisning i forsamlingshuset

26. september Flade 19.00

OKTOBER
3. oktober  Sundby 16.00 
10.  oktober  Skallerup 10.30
17.  oktober  Flade 10.30
24.  oktober  Bjergby 10.30 Joan Holck  
31.  oktober  Sundby  19.00
31.  oktober   Skallerup ”natkirke”  

21.00-22.30

NOVEMBER
7. november  Alle Helgen Sundby 15.00
    Flade 19.00
14. november  Bjergby 19.00
21. november  Skallerup 9.00   (Joan Holck)
28.  november  Bjergby 15.15
                           Flade 19.00  


