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Fristelse
Mattæusevangeliet kap. 4 v. 1-11

Et ord vi kender så godt, og som vi måske 
forbinder med noget godt, selvom det er for-
budt. Skulle det være en kage mere? Springe 
træningen over? Jo, tak! Drikke et glas mere? 
Se et afsnit mere på netflix?

Fristelse synes oftest at handle om de daglig-
dags ting, der gør det mere behageligt for os, 
og får os til at føle os godt tilpas – om end 
tilsat et stænk af dårlig samvittighed. For jeg 
har ikke godt af de ekstra kalorier, og jeg bur-
de ikke ligge så meget på sofaen og se fjern-
syn.

Der er ikke mange, der tænker på fristelse 
som forårsaget af Fristeren med stort F – eller 
som Djævelen – Satan – den onde selv. 
Og tror vi egentlig på at Djævelen findes? 
Ja – vi siger jo i trosbekendelsen: vi forsager 
Djævelen og alle hans gerninger og alt hans 
væsen! 

Den danske folkekirke er den eneste af de 
kristne kirker, der har forsagelsen som ind-
ledning til trosbekendelsen. Vi kan takke 
Grundtvig for, at vi har den. Han kæmpede 
for forsagelsen, for det sikrer at vi nævner 
den onde ved navn, og ikke ignorerer ham. 
Vi skal sige nej til ondskab og mørke, før vi 
siger ja til lys og liv. 

Men hvad forstår vi ved den onde eller Djæ-
velen? Allerede i 1800-tallet mente mange, 
at fornuftige, moderne mennesker da ikke 
kunne tro på en Djævel med svovl og helvede 
som følgeskab. 

Da jeg skulle vælge et billede til dagens tekst 
var jeg i tvivl. Jeg havde først valgt et billede 
af et æble. En sort baggrund, som gennem-
brydes af en hånd, der rækker et fristende, 
rødt æble frem. Et helt klassisk motiv – men 

lige så klassisk er det billede af Doré, som jeg 
endte med at vælge. En Djævel med horn 
og flagermusvinger, der frister Kristus – og 
Kristus, der står rank og står imod.

Jeg tænker, at hvis mine fristelser altid blev 
rakt mig af et sådant hornet væsen med vin-
ger, var det hele meget lettere: jeg kan se, at 
her kommer noget ondt. Jeg siger fra! 

Men sådan er det jo ikke. Fristelserne kom-
mer heller ikke bare som trangen til en kage, 
man ikke har brug for. De kommer også som 
sund fornuft og overtalelse. Også omkring de 
mere alvorlige ting i ens liv. De beslutninger, 
der virkelig handler om noget. Både i forhold 
til én selv og til ens medmennesker.

Fristelserne bruger fornuft og overtalelse: ”du 
skal tænke på dig selv først” – eller kan kom-
me som smiger: ”du har fortjent det” – eller 
som tvivl: ”kan det virkelig passe at?” Som er 
i familie med ”har Gud virkelig sagt?”

Efter dåben fører Ånden Jesus ud i ørkenen, 
og det er her, han efter 40 dages faste bliver 
fristet af Djævelen. Jesus må have været fuld 
af mange menneskelige tanker og overvejel-
ser om den opgave, der lå foran ham. Hvor-
dan skulle han gå til opgaven? Hvordan skul-
le hans rolle være? Kunne han klare opgaven? 
Og hvad skulle det føre til? Hvordan skulle 
det ligesom slutte, det hele? Han har nok 
kunnet ane sit endeligt – sin lidelse og død 
- ude i horisonten, og det er jo sin sag at gå 
roligt og fattet mod den skæbne.  

Da Jesus efter de 40 dage i ørkenen er udmat-
tet og kraftesløs slår den onde til. Med fristel-
ser om hurtig lindring fra sult. Det er da sund 
fornuft at lave sten om til brød, når man nu 
kan! Og hvorfor ikke bevise sin overjordiske 
magt ved at kaste sig ud fra det højeste bjerg, 
og få andre til at tjene én? Og endnu bedre: se 
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her: du kan få al magt, al rigdom og suveræ-
nitet over hele jorden. Du kan leve et behage-
ligt og godt liv uden lidelse – der er bare lidt 
dét: du skal kaste dig ned og tilbede mig!

Det, som den onde tilbyder er: der er dén 
mulighed, at Jesus kan vælge at gå uden om 
korset. Du kan gå en anden vej end dén, som 
Gud har bestemt for dig. Du kan bruge din 
status som Guds søn til at undgå lidelsen.

Der er altid den uimodståelige trang til at 
vælge noget, der er behageligt for én selv. Det 
er slet ikke noget ondt. Det forekommer mig 
ikke at være etisk forkert, ja, det er nærmest 
uskyldigt! Og så viser det sig at være usundt 
på flere planer. Det går stik imod dét, som 
Gud vil med mit liv, og det går ud over andre.

Nogle af jer har måske set det interview med 
Brunhilde Pomsel, som blev sendt i tv forle-
den. Brunhilde Pomsel er blevet kendt for at 
have været sekretær for Josef Goebbels under 
det nazistiske styre i Tyskland. Før hun blev 
det, arbejdede hun samtidig for både en jø-
disk og en højre nationalistisk chef. 

Hun meldte sig ind i nazipartiet. Ikke for-
di hun var glødende nationalsocialist, men 
fordi det gav hende bedre muligheder for et 
bedre job. Og så fik hun et job i Goebbels mi-
nisterium. Det gav en god løn, og gode trygge 
kår under krigen. Hun udførte sit job, fordi 
hun skulle. Hun tog ikke stilling til forholde-
ne, havde ikke en mening om det, siger, hun 
ikke kendte til de forfærdelige ting, der skete. 
Men hun havde en jødisk veninde. Brunhilde 
kunne godt se, det ikke gik så godt for ven-
inden. Hun levede i fattigdom, og pludselig 
var hun forsvundet. Brunhilde stillede ikke 
spørgsmål, undersøgte ikke noget. Hun væg-
tede sit eget gode liv, gode job, gode løn høje-
re. Hun gjorde ikke noget sådan direkte ondt, 
og alligevel bidrog hun til noget ondt. Var én 
af dem, der fik det nazistiske hjul og den na-
zistiske ondskab til at dreje rundt.

Skal vi dømme hende? Kunne det ikke være 
én af os? Vi kan alle forføres, fordrejes, og 
vælge det forkerte - bevidst eller ubevidst. 
Vælge det, der umiddelbart er bedst for mig 
og mest behageligt. Det gælder os alle – lige 
fra Eva i Paradisets have til alle mennesker 
gennem alle tider – os i dag.  
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Det sker i sognene...

At vælge dét, der er behageligt for én selv. Det 
er dén fristelse, Jesus får hvisket i øret af Djæ-
velen. Guds modstander. Du behøver ikke...

Forskellen er, at hvor Adam og Eva og alle 
os andre falder i, besejrer Jesus den tvivl og 
fristelse, som Djævelen forsøger at så i hans 
sind. Jesus giver afkald på magten. Han afstår 
fra at flygte fra sit menneskeliv. Afstår fra at 
blive Gud på Djævelens præmisser. 

Djævelen bliver afvist tre gange, og må for-
trække. Jesus fortrækker ikke, og stikker ikke 
af fra sit menneskeliv og sin opgave. For ham 
er Djævelens magt brudt. I ham åbnes ve-
jen til Guds rige for alle os. Det sikrede han, 
Guds søn, da han gik den vej, han skulle. Ad 
støvede veje i Galilæa frem til Jerusalem, 
hvor han gennem kors, død og opstandelse 
brød dødens magt over os alle. 

Jo, men vi er jo stadig svage, selvoptagede 
mennesker – altid til fals for en god fristelse. 
Hvad skal vi gøre for at stå fristelser imod, 
blive lidt mindre selvoptagede, ikke blive et 
led i ondskabens hjul? 

Her trækker jeg endnu engang Luther frem 
fra boghylden: ”vil du opfylde alle bud, blive 
dit onde begær og din synd kvit, således som 
buddene uomgængeligt kræver det? Se da, 
tro på Kristus. I ham tilsiger jeg dig al nåde, 
retfærdighed, fred og frihed”.

Hold dig til Guds ord om Kristus. Det er dén 
kærlighed, der går gennem døden for os. For 
at befri os til liv. Hold dig til dét ord. I det ord 
er der liv og syndernes forladelse.

Luther fremhævede i øvrigt ofte musikken 
som en måde, hvorpå vi kan gøre os fri af det 
onde. Musik og sang beroliger og opmuntrer 
nemlig sjælen: ”Så kom, lad os Djævelen til 
trods synge af fuld hals” – ja, det kan vi så 
ikke i dag, men vi kan lytte, og læse og gerne 
nynne med på Møllehaves salme om Guds 
nåde: salme 522, og så kan vi hver især synge 
af fuld hals, når vi kommer hjem.

Amen

Der har været meget stille de sidste måneder. 
Vi håber, at det går den rigtige vej med Covid 
19, så vi efterhånden kan lukke mere op, og 
indbyde til flere arrangementer. Trods håb 
er det umuligt at sige, hvilken vej det går, og 
derfor er der ikke planlagt så meget de næste 
måneder. 

Vi vil gribe muligheden for forskellige ar-
rangementer, så snart det er både lovligt og 
sikkert. Det vi savner allermest, er at synge 
sammen. Både til gudstjenesten og ved for-
skellige arrangementer. Det vil vi tage fat i så 
snart, vi kan! Følg derfor gerne med på face-
book, på pastoratets hjemmeside, på sogn.dk 
og i ugeavisen. 

Nyt på facebook
Som et alternativ til ”Fyraftenssang”, kom-
mer nu ”Min yndlingssalme”. Vi spørger 
forskellige mennesker i sognene, hvilken 
salme, de synes bedst om, og derefter vil 
Lisbeth Frandsen og Ejvind Engelbrecht 
indspille salmen, og det hele lægges ud på 
facebooksiden. Vi vil også her præsentere 
nye, moder-
ne salmer, og 
der vil komme 
små indslag fra 
præsten.



Konfirmation 2021
I år har det været meget anderledes at gå til 
præst. Præst og konfirmander har næsten 
ikke set hinanden i det virkelige liv. Under-
visningen er foregået ved, at præsten har 
sendt opgaver til konfirmanderne, som har 
svaret tilbage på forskellig vis. Konfirmatio-

nerne er også i år udskudt, og afholdes her i 
pastoratet i august.

Vi nåede heldigvis at holde en konfirmand-
gudstjeneste i november 2020. Her var kon-
firmanderne aktive på forskellig måde.
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Konfirmandernes altertavle i Sundby Kirke
Søndag den 22. november 2020 kl. 16 stod 
årets konfirmander for gudstjenesten i Sund-
by Kirke. 

Til dette arrangement blev konfirmandholdet 
delt i tre grupper, hvor der var en vis mulig-
hed for at ønske sig til en af grupperne efter 
interesse.

 Den ene gruppe stod for bønner og prædi-
ken sammen med Mette. Den anden grup-
pe tog sig af musik og salmer sammen med 
Lisbeth. Den tredje skulle sætte billeder på 
gudstjenesten sammen med mig.

Temaet for gudstjenesten var Den Barmhjer-
tige Samaritaner. Da Sundby Kirke i øjeblik-
ket er uden altertavle, blev vi enige om, at 
min gruppes opgave var at male en altertavle.
Min gruppe var med på idéen. Vi ville male 
et israelsk landskab. Da dette landskab er øde 

og bjergfyldt, øvede vi os derfor i at male 
bjerge i ”israelske” farver: gul, okker og brun  
- hver konfirmand med sit billede, og der var 
selvfølgelig blå himmel og masser af sol.

De enkelte billeder var så gode, at vi med lidt 
tilpasning kunne samle dem til en lang frise 
på 380 cm x 55 cm. Personer og dyr, som ind-
går i billedet, tegnede og farvede vi efterføl-
gende og klistrede på maleriet.

Yderst til venstre ses et portræt af fortælleren.
Det var et spændende forløb, og gruppen var 
meget optaget af, at farver, form og indhold 
dannede den helhed, som er rammen for for-
tællingen.

Kære konfirmander: Tak for samarbejdet !

Keld



6

Kirkeklokken ved Flade Kirke
Mange har nok bemærket og undret sig over 
hvorfor klokken ved Flade Kirke var forsvun-
det og at der ikke er blevet ringet i en peri-
ode...

Årsagen er at vi/kirken er blevet bevilget pen-
ge til en ny klokke med tilhørende automatik.
Der er plads til begge klokker i den nuværen-
de klokkestabel. Men ophænget skulle pilles 
ned og ændres til at begge kan komme til at 
hænge side om side.

Efter nedtagelsen af den gamle klokke viste 
det sig at slyngbommen dertil var angrebet af 
orm og råd. Så der skulle en ny til.

Den nye slyngbom og ’Covid-19’ har været 
medvirkende årsag til at processen har taget 
noget længere tid end først antaget.

Vi håber på at klokkerne når at komme på 
plads inden påske, så vi dér kan nyde klangen 
af den nye klokke og måske dem begge på én 
gang.

Der vil komme mere om kirkeklokkerne i 
næste udgave af Kirkebladet.

Ernst Møller Lauridsen
Graver

Nedtagning af 
den gamle  
klokke. 

Den gamle klokke køres væk.

Den ”tomme” 
klokkestabel. Vores nye klokke.
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Påske 2021            
Palmesøndag 28. marts 
Flade kirke kl. 10.30

Skærtorsdag 1. april 
Flade kirke kl. 16.00  
med coronasikker nadver

Langfredag   
2. april Sundby kirke kl. 10.30

Påskedag      
4. april Skallerup kirke kl. 10.30

2. påskedag 
5. april Bjergby kirke kl. 9.00

Alterbillede Ringkøbing kirke.

Pinse 2021
Pinsedag 23. maj i Flade kl. 10.30
Vi vover at planlægge gudstjeneste  
med efterfølgende kaffe på Skibsted strand.  
Hvis både pandemi og vejr er imod os,  
går vi i stedet i Flade kirke.

2. pinsedag 
Bjergby kirke 10.30 

Den gamle klokke køres væk.
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Konfirmationer 
Sundby lørdag d. 7. august kl 10.30

Skallerup lørdag d. 14. august kl. 10.30

Flade lørdag d. 21. august kl. 10.30

Bjergby lørdag d. 28. august kl. 10.30

Skole-kirkekoret  
medvirkede ved  
Liturgisk gudstjeneste  
i Sundby Kirke.

Flora og Keld øver til  
virtuel julegudstjeneste.

Minikonfirmanderne 
opførte krybbespil  
i Skallerup kirke. 
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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 altid finde søndagens prædiken på facebook.

Sorggrupper
Der er mulighed for at deltage i sorggrupper, hvor man kan  

dele sin sorg og livsforandring med andre, der har oplevet tab.  
Man deler erfaringer, og giver hinanden støtte.

Grupperne ledes af sognepræst i Sydvestmors Pastorat  
Anna-Marie Sloth og medhjælper Gudrun Noesgaard.

Ring gerne til Anna-Marie Sloth på tlf. 22 74 15 52
eller Gudrun Noesgaard på tlf. 23 35 78 55

Besøg af præsten
Jeg tager meget gerne ud på besøg, men er klar over,  

at nogle på grund af risiko for smitte  
er varsomme med at lukke mennesker ind i deres hjem.  

Hvis du gerne vil have besøg eller har brug for  
en snak i telefonen, så ring gerne til mig.

Der er mulighed for altergang i hjemmet,  
hvis man ikke er tryg ved at komme i kirken.

Sognepræst Mette Dencher
Tlf. 61 37 57 07 eller 97 74 01 21
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Siden sidst…..

Ejvind og Lisbeth øver 
ved det nye klaver i 

Sundby kirke

Konfirmanderne fik  
en fastelavnshilsen  
fra kirken

Vi har i sognene  
taget afsked med
Niels Peder Nielsen Krog, Sundby
Per Havdal Nielsen, Skallerup
Edvard Pedersen, Sundby
Leo Hald Andersen, Flade
Harry Mathias Saaby, Sundby
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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. Der opgives følgende konto- 
numre for de fire sogne: Flade 72294, Sundby 
72284, Skallerup 72290 og Bjergby 72292.

Ansvarshavende redaktør: 
Mette Dencher
Deadline for næste blad: 13. juni 2021.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
APRIL
1. april Flade 16.00 
 Skærtorsdag
2. april Sundby 10.30 
 Langfredag
4. april Skallerup 10.30 
 Påskedag
5. april Bjergby 9.00 Joan Holck
 2. påskedag
11. april Flade 19.00
18. april  Bjergby 10.30 /  

Sdr. Dråby 9.00 ved Mette
25. april Sundby 10.30
30. april Skallerup 10.30
 Bededag

MAJ
2. maj Flade 10.30
9. maj Bjergby 9.00 Joan Holck
13. maj Sundby 10.30 
 Kristi Himmelfart

16. maj Skallerup 19.00
23. maj Flade 10.30 
 Pinsedag
24. maj Bjergby 10.30 
 2. pinsedag
30. maj Sundby 19.00

JUNI
6. juni Skallerup 10.30
13. juni Flade 10.30
20. juni Bjergby 10.30 
27. juni Sundby 10.30 

JULI
4. juli Skallerup 10.30
11. juli Flade 9.00 Joan Holck
18. juli Bjergby 9.00 Joan Holck
25. juli Sundby 19.00 Joan Holck


