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Magt 
Der er så megen uro på Guds runde jord. Der 
er så megen had og magtsyge. Der er uro, krig 
og sult så mange steder på jorden, at det kan 
være svært at fatte og forstå. Og umuligt at 
rumme.

Jeg kan ind imellem have perioder, hvor jeg 
ikke orker at tænde for tv-avisen, for jeg kan 
ikke rumme al dén død og ulykke, og synet 
af ulykkelige mennesker. Så slukker jeg, og 
forsøger at tænke på noget andet, selvom jeg 
godt ved, at dét ikke får det ulykkelige til at 
gå væk.

I dag hører vi om Kain, der slår sin bror ihjel, 
fordi han ikke kan holde ud, at Gud tager 
imod Abels offer og ikke hans. Kain bliver 
vred, og det murrer i ham af magtesløshed, 
og misundelse og had til sin perfekte bror. En 
dag vendes Kains magtesløshed til magtud-
øvelse. Han overfalder sin bror, og slår ham 
ihjel. 

At slå et andet menneske ihjel! Det må være 
den ultimative magtudøvelse. Så har man 
overskredet den yderste grænse, og har tilta-
get sig magt over et andet menneske, og har 
bestemt, at man har ret til at gøre med den 
anden, som man vil.

I dagens tekst diskuterer disciplene, hvem af 
dem, der kan regnes for den største. Og der-
med vel også den mest indflydelsesrige. For 
med storhed følger indflydelse og dernæst 
magt.

Jeg havde en bekendt, som jeg af og til dis-
kuterede verdens fortrædeligheder med. Det 
kunne være krig og forskellige politiske uri-
meligheder i verden, og min bekendte kunne 
finde på at sige: ”hvis jeg havde magt i ver-
den, så…..”. Ja, han mente nok, at han med sin 
magt ville kunne gøre alting bedre i verden, 

men sådan går det jo sjældent, når man har 
magt. Jeg vil sige, nærmest tværtimod!

Det er dét, man kan kalde magtens paradoks. 
Et menneske kan søge magt ud fra fuldstæn-
dig gode intentioner. Man kan søge magt, 
fordi man gerne vil fremme gode værdier. 
Det kan være rummelighed, empatisk ledel-
se, gode samarbejdsforhold. Man kan have 
alle mulige gode intentioner, men man taber 
de gode værdier af syne, når man får magten.

Der er nogle, der forsker i det, man kan kal-
de ”magtens neurologi”. Altså i, hvad der sker 
inde i hjernen på én, når man får en magtfuld 
position.

Det er påvist, at når en person får en magt-
fuld stilling, falder hjernens evne til empati. 
Man mister evnen til at sætte sig ind i andres 
behov. Man får sværere ved at se tingene fra 
andres synsvinkler. Man bliver mere selvcen-
treret og impulsiv.

Man bliver en magtsyg tyran. Man bliver 
magtfuldkommen. Man mener, man altid 
har ret. Og man får ret, fordi andre ikke tør 
sige én imod. Og så kan man for eksempel få 
den opfattelse, at man har ret til at invadere et 
andet land……

Nu er det heldigvis ikke altid, det går så galt, 
når man får magt og indflydelse, men har 
man en magtfuld position, har man et stort 
ansvar. Man bør altid være opmærksom på 
egen adfærd og være parat til at se indad.

Lige nu er vi vidner til en magt, der mener, 
den har ret til at invadere og underlægge sig 
et andet suverænt land.

Det er chokerende at være vidne til. Det er 
chokerende, at der findes en sådan magt i ver-
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den. Og vi føler med de mennesker, som nu 
lever i frygt for krig, død og ødelæggelse, og 
ikke ved, hvordan deres fremtid bliver. Og vi 
bliver selv lidt bange, for hvilke konsekvenser 
krigen får for os? Jeg kan mærke min ung-
doms frygt for atomvåben rører sig i mig…..

Vi må på det kraftigste tage afstand fra dét, 
der sker. Det hører ingen steder hjemme. 
Hverken kristeligt set eller folkeretsligt.

Det kan som nævnt være meget godt at have 
evnen til at se indad, og være opmærksom på 
vores egen adfærd og vores eget forhold til 
magtudøvelse.

Som vi dømmer andre, er vi selv under dom.

Var det ikke os i den vestlige verden, der en-
gang invaderede Irak, fordi vi ville hjælpe 
dem med at slippe af med en magtfuld tyran, 
og fordi vi syntes, at de skulle have frihed og 
demokrati. Og opfandt en historie om masse-
ødelæggelsesvåben som undskyldning for en 
invasion af et suverænt land?

Den krig, som vi var årsag til dengang, har 
haft frygtelige menneskelige konsekvenser. 
Den opløste et land totalt, og skabte grobund 
for og plads til grufulde overgreb fra Islamisk 
Stat. 

Der kan altid være en god grund til at se ind-
ad, og se på vores eget forhold til udøvelse af 
magt. Vi kender nok den gamle sandhed om, 
at når fingeren på hånden peger ud på andre, 
er der en 3-4 fingre, der peger ind på én selv.

Trang til at udøve magt findes alle steder. I 
familier, på arbejdspladser, i skolegårde – ja, 
alle steder, hvor mennesker er sammen om 
noget. Vi har alle sammen i større eller min-
dre grad trangen til indflydelse og magt i os. 

Vi kan også godt lide at rangordne. Vi ved 
nok, hvem, der regnes for mere – og hvem, 
der regnes for mindre. 

Selv disciplene, som havde vandret med Je-
sus, og havde hørt, hvad han prædikede, og 
set, hvordan han ikke satte skel op mellem 
mennesker, men regnede alle for lige meget 
værd. Selv de, sidder nu og diskuterer, hvem 
der egentlig er den største iblandt dem! 

Men den største er ikke den, der har stor 
magt og uden blusel bruger den. Den største 
er den, der tjener. Tjener folket, tjener sine 
ansatte, tjener sin næste. Apostlen Peter får 
at vide, at han skal bruge sin indflydelse på at 
give styrke og kraft til sine brødre og søstre. 
Han skal lede ved at tjene.

At være kristen er at være sat i tjeneste for 
næsten. Det er at arbejde på at elske sin næ-
ste som sig selv. Og når man svigter, og ikke 
klarer dét særligt godt, er der hver aften en 
tilgivelse og hver morgen en ny begyndelse.

En ny begyndelse, hvor vi kan tage afstand 
fra krig og uret, kæmpe for den svage, lede 
ved at tjene og altid tale magten imod.

Det kan vi gøre i lyset af den tjeneste, som 
Jesus Kristus udførte. Han, som gav afkald på 
magt, tog en tjeners skikkelse på sig, ydmy-
gede sig og for vores skyld blev lydig indtil 
døden på et kors. Amen  

Prædiken til 1. søndag i fasten 2022.

Mette Dencher
Sognepræst
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Det sker i sognene...
Affaldsgudstjeneste 
i Flade
Søndag d. 3. april kl. 8.30
Inden det går løs med ”Store oprydningsdag 
i Flade” byder sognepræst Mette Dencher og 
Charlotte Kristensen Heide velkommen til en 
gudstjeneste i Guds fri natur. 

Vi mødes ved Flade Agora kl. 8.30.

Gudstjeneste med 
minikonfirmander
Sundby kirke 1. maj kl. 16.00
Vi holder gudstjeneste sammen med mini-
konfirmanderne, og glæder os til en festlig 
gudstjeneste sammen med børnene og deres 
familier.

Påske- Påske- 
gudstjenestergudstjenester
Skærtorsdag Skallerup kirke 19.00Skærtorsdag Skallerup kirke 19.00

Langfredag Flade kirke 10.30Langfredag Flade kirke 10.30

Påskedag Bjergby kirke 10.30Påskedag Bjergby kirke 10.30

2. påskedag Sundby 10.302. påskedag Sundby 10.30

PinsePinse
Pinsedag Pinsedag 
Sundby kirke 9.00Sundby kirke 9.00
2. pinsedag 2. pinsedag 
Gullerup Strand 9.00Gullerup Strand 9.00

Vi byder alle hjerteligt velkomne til uden-Vi byder alle hjerteligt velkomne til uden-
dørs gudstjeneste ved Gullerup strand. dørs gudstjeneste ved Gullerup strand. 
Der vil være opsat stole, men tag gerne Der vil være opsat stole, men tag gerne 
en campingstol eller et tæppe med. Efter en campingstol eller et tæppe med. Efter 
gudstjenesten er der hyggeligt samvær gudstjenesten er der hyggeligt samvær 
med kaffe og rundstykker.med kaffe og rundstykker.
Vi håber vejret er med os, men skulle det Vi håber vejret er med os, men skulle det 
glippe, rykker vi indendørs i Gullerup glippe, rykker vi indendørs i Gullerup 
Strandkro og nyder udsigten derfra.Strandkro og nyder udsigten derfra.
Vel mødt til alle!Vel mødt til alle! Morgensang med 

skolerne
Sundby kirke 8. april kl. 8.30

Bjergby kirke 1. juni kl. 7.40

Alle er velkomne til at være med.

4



Konfirmationer
I maj holder vi konfirmation i pastoratets 
fire kirker.
Jeg ønsker alle konfirmander hjerteligt
tillykke og alt godt i livet fremover.

Bjergby kirke 8. maj kl. 10.30
Nikoline Parkegaard – Ottosen
Gry Rokkjær Hilligsøe
Freja Rokkjær Hilligsøe
Aija Krog Nissen

Skallerup kirke St. Bededag kl. 9.30
Ellen Serup Rimmer

Flade kirke St. Bededag kl. 11.00
Jens Peter Hoxer Thomsen
Vitus Siegler Aaen

Sundby kirke 15. maj kl. 10.30
Noah Borggaard 
Simon Kappelgaard Damsgaard
Mie Kibsgaard

Musikkens rolle i gudstjenesten
Af organist Lisbeth Frandsen

Organistens opgave. Der er i hovedtræk 
to opgaver som organisten skal udfylde i 
gudstjenesten: Salmespillet (At ledsage sal-
mesangen) og kunstspillet (at være med til 
at indramme gudstjenesten med et præ- og 
postludium, der passer til dagens tema og 
tjener som lovprisning af- og hyldest til det 
kristne budskab)

Jeg vil i det følgende skrive lidt om kunstspillet.

Kunstspillet. Der er komponeret mængder 
af kirkemusik fra barokken til i dag. De gam-
le komponister fra 1600-1800 tallet, f.eks. 
Bach, Pachabel og Mendelsohn har høj status 

og spilles stadig i rigt mål rundt omkring i 
kirkerne. Desværre er det meste større orgel-
værker, som ikke kan spilles på de små orgler, 
der er i vores kirker.

Til gengæld er der igennem tiden og stadig 
i disse år komponeret et rigt mål af orgelko-
raler, og dem benytter jeg mig meget af. Det 
er stykker, der er skrevet med baggrund i en 
kendt salme, som man så har improviseret 
videre over. Når man som menighed sidder 
og lytter på sådan en orgelkoral kommer der 
brudstykker, som man kender, hvorefter mu-
sikken bevæger sig videre i noget ukendt, for 
så at finde tilbage til det kendte igen. Det er 
oftest disse stykker jeg får positiv respons på 
fra menigheden.

Fyraftenssang
Et lille åndehul med plads til fællesskab om ord og toner
Flade kirke 31. marts kl. 17.00 • Bjergby kirke 28. april kl. 17.00
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Men det man overordnet kan sige om præ- 
og postludium, (og interludium, som er et 
stykke midtvejs i gudstjenesten) og som jeg 
synes, er vigtigt og spændende at forholde 
sig til er, at det skal tjene gudstjenesten på 
en sådan måde, at det stemmer overens med 
dagens tekst og tema, og er medvirkende til 
at skabe en helhed ud af dagens gudstjeneste. 

Præludiet skal sætte den rette stemning, når 
gudstjenesten begynder. Og postludiet skal 
runde gudstjenesten af og lede menigheden 
på vejen videre ud i verden. 

Ved højtider som påskedag og juleaften skal 
musikken være flot, festlig og glad. 

På f.eks. langfredag og til Allehelgens guds-
tjenesten er det en helt anden type musik 
man spiller.

Til konfirmationerne ynder jeg at spille noget 
der dels er festligt. Og så vælger jeg ofte, at i 
hvert fald udgangsmusikken gerne må være 
noget musik, de unge mennesker kender fra 
deres hverdag.

I de første år var det faktisk svært for mig at 
finde kirkemusik komponeret til de meget 
små orgler, vi har i flere af vores kirker. Det 
repertoire jeg havde fra Kirkemusikskolen 
var baseret på større instrumenter, og hvor 

finder man så lige musikken henne? Men ef-
terhånden har jeg et stort netværk af andre 
organister, med hvem jeg deler erfaringer og 
gode ideer til musik, og jeg har arvet en del 
noder fra forhenværende organister, der også 
har spillet på små orgler.

I Sundby og i Flade er vi så heldige, at vi har 
fået et klaver til at supplere orgelspillet med. 
Det giver andre og flere muligheder for at 
fremføre nyere musik i kirkerne, og p.g.a. 
samarbejdet med alle mine gode kolleger, som 
alle deltager, enten med input, eller som aktive 
i gudstjenestens musik, så nyder jeg meget, at 
der er mulighed for at afprøve forskellige veje 
at gå, når det gælder kirkemusikken.

Befrielsesgudstjeneste 4. maj kl. 19.00Befrielsesgudstjeneste 4. maj kl. 19.00
Traditionen tro holder vi befrielsesguds- Traditionen tro holder vi befrielsesguds- 
tjeneste i Flade kirke.tjeneste i Flade kirke.
Vi glæder os over at byde velkommen til Vi glæder os over at byde velkommen til 
gæsteprædikant Nikolai Seidelin, forstan-gæsteprædikant Nikolai Seidelin, forstan-
der ved Højskolen Mors.der ved Højskolen Mors.

Efterfølgende er der samvær med kaffe og Efterfølgende er der samvær med kaffe og 
sang i Flade forsamlingshus, hvor alle er sang i Flade forsamlingshus, hvor alle er 
hjerteligt velkomne.hjerteligt velkomne.
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SOGNEUDFLUGT
Torsdag d. 16. juni 2022

Menighedsrådene i Sundby, Bjergby og Flade-Skallerup 
inviterer alle i sognene til sogneudflugt.

Vi ser frem til en smuk tur med hyggeligt samvær og gode oplevelser.

Program

Afgang fra Flade Agora kl. 8.00

Bjergby gamle Brugs kl. 8.15

Sundby kirke kl. 8.25

Personer fra Skallerup tilbydes kørsel til Sundby.

Afgang over Thy til Sebbersund kirke, hvor der drikkes morgenkaffe 
med medbragte rundstykker.

Kl. 10.30 rundvisning i kirken ved 
præst Annemette Kamp Nielsen og graver Jens Terp.

Kl. 12.00 kører vi mod Bindslev Kro, 
hvor der serveres en to retters menu.

Kl. 14.00 kører vi videre til Nutidsmuseum i Aars. 
Her kan man købe en kop kaffe.

Kl. 16.00 kører bussen mod Hvalpsund, 
hvor vi nyder en vand/øl og lidt dertil på havnen.

Kl. 16.45 sejler vi med Hvalpsund færge til Salling og Mors.

Vi forventer at afslutte turen kl. ca 18.00.

Pris: 175 kr pr. person alt inkl. dog undtaget drikkevarer 
til middagen og evt. kaffe på Nutidsmuseum i Aars

Tilmelding senest d. 4. juni (gerne ml. kl. 16-18)

Mie fra Sundby                       Tlf. 30 51 55 21
Britta fra Bjergby                    Tlf. 23 44 33 91
Magda fra Flade-Skallerup    Tlf. 51 74 70 54



Siden sidst

Konfirmandstuen har længe 
trængt til et løft, så nu er vi 

gået i gang med at renovere det 
gamle og godt brugte rum. Vi 

forventer at være færdige i løbet 
af sommeren, og vi glæder os til 

at se det færdige resultat

Konfirmanderne arbejder med 
vores kreative projekt ”Gud og H2O”

Sorggruppe Sorggruppe 
For dig, der har mistet én af dine kære.For dig, der har mistet én af dine kære.

Er dit liv helt forandret og svært atEr dit liv helt forandret og svært at
komme videre med?komme videre med?

Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og 
dele sorg og smerte og livsforandring med.dele sorg og smerte og livsforandring med.

Gruppen ledes af to præster: Anna-Marie Sloth Gruppen ledes af to præster: Anna-Marie Sloth 
og Tabitta Flyger. Gruppen mødes i Kirkecentret og Tabitta Flyger. Gruppen mødes i Kirkecentret 
i Nykøbing.i Nykøbing.

Hvis du er interesseret i at høre mereHvis du er interesseret i at høre mere
om sorggruppe, kan du kontakte Anna-Marie på om sorggruppe, kan du kontakte Anna-Marie på 
tlf. 22 74 15 52 eller Tabitta på tlf. 24 45 23 29tlf. 22 74 15 52 eller Tabitta på tlf. 24 45 23 29

Alle er velkomne!Alle er velkomne!
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De store børn fra Troldehøj 
hører historien om Noahs Ark

Palmesøndag d. 10. april
Gudstjeneste i Sundby kirke 9.00

Fredsgudstjeneste i Flade kirke 14.00

Derefter støttekoncert for Ukraine i Flade forsamlingshus.
Her vil lokale musikere og elever fra 
højskolen underholde.
Der bydes på kage og kaffe/te, og det er 
muligt at købe andre drikkevarer.
Ved udgangen betaler man et valgfrit 
beløb, som går til støtte for ukrainske 
flygtninge.

Vi håber rigtig mange vil 
støtte op om det gode formål.
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Dåb og vielse

Vi har taget 
afsked med
Tove Larsen, Bjergby
Eli Svenningsen, Flade
Mariane Bull Dalgaard, Bjergby
Else Fink Hausgaard, Sundby

Tillykke til ZharlineTillykke til Katja og Kim

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 prædiken, musikalske indslag og andet godt på facebook.

Se også Ugeavisen
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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
lisbethfrandsen22@outlook.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
lisbethfrandsen22@outlook.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
lisbethfrandsen22@outlook.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
lisbethfrandsen22@outlook.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
Kirsten Mouritsen
Nordmorsvej 46, 
7950 Erslev
Tlf. 5173 9673
kirmou@godmail.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
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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. juli 2022.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
APRIL
 3. april  ”Affaldsgudstjeneste” ved 

Agoraen i Flade kl. 8.30
 5. april Duelund plejecenter 14.00
 8. april  Morgensang med skolen Sundby 

8.30 
 10. april Palmesøndag Sundby 9.00
   Fredsgudstjeneste Flade 14.00
   Derefter støttekoncert i Flade 

forsamlingshus
 14. april  Skærtorsdag Skallerup 19.00 - 

kirkekaffe
 15. april Langfredag Flade 10.30
 17. april Påskedag Bjergby 10.30
 18. april 2. påskedag Sundby 10.30
 24. april Skallerup 9.00 (Holck)
 28. april Fyraftenssang Bjergby 17.00

MAJ
 1. maj  Sundby kirke 16.00 med 

minikonfirmander
 4. maj Danmarks befrielse Flade 19.00
 8. maj konfirmation Bjergby 10.30
 13. maj konfirmation Skallerup 9.30
  konfirmation Flade 11.00

 15. maj konfirmation Sundby 10.30
 22. maj Skallerup 10.30
  Sdr. Dråby 14.00 (Dencher)
 26. maj  Kristi Himmelfart Flade 9.00 

(Holck)
 29. maj  Bjergby 9.00 (Holck)

JUNI
 1. juni  Morgensang med skolen 

Bjergby 7.40
 5. juni Pinsedag Sundby 9.00
 6. juni 2. pinsedag Gullerup Strand 9.00
 12. juni Skallerup 10.30 (Holck)
 16. juni Sogneudflugt
 19. juni Flade 10.30
  Sdr. Dråby 14.00 (Dencher)
 26. juni Tødsø 9.00 (Dencher)
  Bjergby 10.30 (Dencher)

JULI
 3. juli Sundby 19.00
 10. juli Skallerup 19.00
 17. juli Flade 19.00 (Holck)
 24. juli Bjergby 10.30 (Holck)
 31. juli Sundby 10.30 (Holck)
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