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Afsked med en god kollega
Som nogle af jer måske allerede har hørt, går
sognepræst Joan Amalie Holck i vores nabopastorat på pension ved årsskiftet.
Siden jeg kom her til vores pastoratet i september 2019, har Joan været min ”byttekollega”. Det vil sige at, vi dækker hinanden, når vi
hver især har fri, og jeg blev efterhånden godt
kendt både med Joan og med hendes sogne,
Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby.
Det har altid været en fornøjelse at samarbejde med Joan. Hun bar tålmodigt over med
mig og mine begyndervanskeligheder, og
gennem de sidste 3 år har vi drukket mange kopper kaffe sammen over planlægning
af gudstjenestelister og ferier. Joan har været
utrolig hjælpsom, og altid klar til at springe
til, hvis ”noget brændte på”.
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Vi er ofte mødtes bare til kaffe, ost og snak,
eller når Joan har indbudt til ”De døde fasaners klub”. Her har vi vendt det ene og det
andet emne over kaffen og fasanerne – både
de højtflyvende teologiske og de helt jordnære. Og vi har hæklet og strikket og beundret
hinandens frembringelser.
For alt dét siger jeg af hjertet ”tak”! Jeg kommer til at savne Joan – både vores personlige
relation og vores gode samarbejde.
Jeg ønsker Joan Guds velsignelse og alt godt
i hendes nye liv i det sjællandske – og håber,
hun af og til vil komme et smut til Mors og til
præstegården i Flade.

Sognepræst Mette Dencher

Gudstjenestelisten

I skrivende stund står det ikke helt klart,
hvem jeg fremover skal bytte med og aftale ferier og fridage med. Det er til gengæld helt klart, at der vil blive holdt gudstjeneste i pastoratet hver søndag. Men
gudstjenestelisten i dette blad vil være
ufuldstændig.
Man bedes derfor holde øje med hjemmesiden
www.flade-bjergby-sundby-skallerup.dk

Der vil også være oplysninger at finde
på sogn.dk, i ugeavisen og på vores facebookside.

Sognepræst Mette Dencher

Giv pastoratet
et ”like”

Pastoratet er på facebook. Vi hedder ”Flade Bjergby Sundby Skallerup Pastorat”.
Her kan du finde oplysninger om gudstjenester og arrangementer, se billeder fra
forskellige begivenheder, kommentere og
stille spørgsmål.
Se også:
• sogn.dk
• Pastoratets hjemmeside
www.flade-Bjergby-Sundby-Skallerup.dk
• Kirkesiden i Ugeavisen

Det sker i sognene...
Jul i pastoratet
Juleaften 24. december holdes
der følgende gudstjenester
Skallerup Kirke 11.00
Sundby Kirke 14.00
Bjergby 15.00
Flade 16.00
Juledag 25. december
Bjergby Kirke 10.30
2. juledag 26. december
Skallerup Kirke 9.00

Juleafslutning med skolerne
Sundby Friskole tirsdag 20. december kl. 19.00 i Sundby Kirke
Bjergby Friskole onsdag 21. december kl. 7.40 i Bjergby Kirke
Alle er velkomne til at være med i kirken.
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Vi synger julen ind
Tirsdag 6. december kl. 19.00.
Vi mødes i Bjergby Kirke, hvor vi synger julen
ind. Vi synger de kendte julesalmer, og undervejs
vil der være mulighed for at ønske salmer.
Efter sangen mødes vi til hyggeligt samvær om
kaffe og julebag.

Juleafslutning med børnehusene
SUNDBY BØRNEHUS
tirsdag 20. december kl. 10.00 i Sundby Kirke
TROLDEHØJ
onsdag 21. december kl. 10.00 i Bjergby Kirke
Alle er velkomne til at kigge ind og være med.

Nytårsgudstjeneste
Vi siger tak for året, der er gået, og ser
med håb frem mod det nye år.
Nytårsgudstjeneste
Sundby Kirke
31. december 14.00
Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår over
kransekage og et glas
champagne.
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Fyraftenssang

Et lille åndehul for de sangglade.
Vi mødes i kirken den sidste torsdag i måneden. Her vil en lokal gæst præsentere
de sange, vi skal synge, og det er altid
spændende at blive præsenteret for gæsternes yndlingssange og høre om historien bag deres valg.
Skallerup Kirke 26. januar kl. 17.00
Sundby Kirke 23. februar kl. 17.00
Flade Kirke 30. marts kl. 17.00
Bjergby Kirke 27. april kl. 17.00

Vel mødt til alle.

Alle kirker synger
Tirsdag 28. februar kl. 19.00
i Bjergby Kirke

JULEKORDAG
med efterfølgende
koncert

Denne aften vil organist Lisbeth Frandsen fortælle om salmesang gennem tiderne fra de tidligste kristne menigheder til
i dag. Undervejs skal vi synge en masse
salmer. Nogle af de meget gamle, nogle
af dem, vi kender så godt, og også nogle
af den nyeste.
I pausen serveres kaffe, te og fastelavnsboller.

Fredag d. 2. december holder vi fælles
kordag for Bjergby – og Sundby Friskole.
Børn og lærere mødes ved skoledagens
begyndelse på Sundby Friskole, hvor
børnene dagen igennem, sammen med
Lisbeth Frandsen, indstuderer et lille korværk over juleevangeliet.
Det opføres efterfølgende ved en koncert
i Sundby Kirke kl. 12.45 – 13.15.
Alle interesserede er meget velkomne.

Natkirke i Skallerup
Søndag 5. februar kl. 19.00
”Jeg er verdens lys”
Vi fejrer kyndelmisse med musik, sang
og fortælling. En stille og meditativ aften
med plads til eftertænksomhed.
Vi fejrer, at det er 40 dage siden, at lyset
kom til verden, og vi glædes også over, at
lyset i naturen nu begynder at tage til.
Vi slutter natkirken med vafler og noget
at drikke dertil.

MORGENSANG
MED SKOLERNE

Der er tradition for at friskolerne nogle
gange om året kommer til morgensang i
kirkerne. Her fortælles der om forskellige kirkelige traditioner og højtider, og vi
synger salmer, der passer til.
I marts kommer både Bjergby Friskole og
Sundby Friskole til morgensang i kirken
og de skal høre om Maria Bebudelse.
Hvis man har mulighed for at komme og
være med, er man meget velkommen.
Bjergby Kirke 1. marts kl. 7.40
Sundby Kirke 29. marts kl. 8.30
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Grøn omstilling ved Flade/Skallerup
Kirker og Kirkegårde
Af graver Ernst Møller Lauridsen

Kirkegårdene blev førhen ofte kaldet for
’de dødes haver’. Folk besøgte kirkegårdene
når de skulle se til deres gravsteder. Ellers
kom man der ikke ….
Nu er kirkegårdene blev mere levende og
tit besøger folk kirkegårdene for blot at gå
en tur i naturen.
Mange kirkegårde er blevet til små parker,
hvor folk nyder en stund. Også ofte medbringende kaffe, som nydes ved de opstillede bænke.
Kirkegårdene var før så sterile, så man ofte
skulle tro at der aldrig faldt blade af træerne.
Alt blev fjernet fordi der skulle se godt ud.
Jeg hørte fornyeligt én sige: ”Rod på kirkegården er et tegn på biodiversitet”.
Gamle træstubbe, nedfaldne grene, døde
planter og visne blade i hjørnerne er med
til at skabe liv på kirkegårdene.
Dette skal dog ikke forstås sådan at gravstederne og kirkegårdene fremover ikke vil
blive holdt pæne og rene for ukrudt.
Menighedsrådet ved Flade og Skallerup
Kirker/Kirkegårde har afsat midler og sat
sig det mål at blive grønnere.
De små kirkegårde har jo nok ikke helt de
samme muligheder og økonomi som de
større. Men ”Mange bække små gør en stor
å ….”.
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Så ved at starte i det små bliver det med
tiden til meget.Med inspiration fra Kirkegårdskonferencen ’Grøn Omstilling’ på
Nyborg Strand og fra ’Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonferencen’
i Fredericia har vi fået nogle værktøjer at
arbejde videre med.

Vi hørte bl.a. om:

- Folkekirkens mål for grønne omstillinger
favner også kirkerne og kirkegårdene.
- Større biologisk mangfoldighed i græsarealer.
- Inspiration til reduktion af CO2-udledning.

- Naturen som inspiration til udformning
af kirkegården.
- Belægninger der følger brugerne godt
på vej.
- Hvordan løser vi klima- og biodiversitetskrisen.
- Grønne strategier – fra idé til handling.
- Grøn forvaltning af kirkens jorder.
- Inspiration til grønne tiltag i den kirkelige hverdag.
- En kirkegård med plads til biodiversitet.
- Inspiration til klima- og miljøtiltag i
kirken.
Vi har så småt været i gang nogle år med at
gøre kirkerne og kirkegårdene grønnere i
Flade/Skallerup. Men nu og fremover skal
der ske noget mere. Nogle ting er allerede
sat i værk.
F.eks.:
- Grusarealer/-gange bliver til græs.
- Tomme gravsteder bliver sløjfet og sået
til med græs, beplantet med stauder eller
sået til med blomster. Et større område i
Flade er omlagt til ’Skovkirkegård’ med
mulighed for nedsætning af urner og
kister i plæne.
- Nyslåede plæner/arealer bliver til langt
græs. Hermed ser vi planter og blomster,

som før ikke fik en chance..
-A
 ffald sorteres og det som kan genbruges bliver genbrugt
-K
 ompostering af let omsættelige plantematerialer.
-B
 enzindrevne småmaskiner skiftes/er
skiftet ud til maskiner med el/batterier.
- Oliefyr skiftes ud med varmepumpe.
- Affugtere er installeret i begge kirker:
- Fugten kommer ud af kirkerne.
	Den kan ikke fjernes ved hjælp af
opvarmning og udluftning.
	- Det giver en bedre indeklima.
	- En luftfugtighed under 70% forebygger
endvidere mod skimmelsvamp.
	- En luftfugtighed under 60% forebygger
mod borebiller.
	- Tør luft er billigere at opvarme end
fugtig luft.
-U
 dskiftning af glødepærer i kirkerne,
mm til LED-pærer
-U
 dskiftning af stearinlys til olielamper
på alteret.
Kirkegårdene vil på nogle områder ændre
udseende. Om det er til alles smag kan der
så stilles spørgsmålstegn ved?
Jeg er klar til en snak og en god debat om
det der sker og tror også at mine menighedsrådsmedlemmer er klar til det samme.
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Siden sidst
Provsten prædiker
ved indvielse af
Altertavlen i Sundby
Kirke

Sangaften på
Gullerup Strandkro

Thy Folklore
medvirkede
ved høstfesten
i Flade

Lisbeth og Ejvind
ved høstgudstjeneste
i Sundby Kirke
De nye konfirmander og
familie til gudstjeneste i
Skallerup Kirke. Vi håber på
at få taget et bedre billede af
konfirmanderne sidenhen

Alle kirker synger i Flade
Kirke – højskolekor
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Dåb og vielse

Tillykke til Karla

Tillykke til Johanne

Tillykke til Elias

Tillykke til Severin
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Dåb og vielse

Tillykke til Lise og Jesper

Tillykke til Malthe

Vi har taget
afsked med
Søren Leicht Højgaard, Flade
Kristen Jensen, Sundby
Lis Christensen, Sundby
Kristian Frøkjær Tøfting

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 på hjemmesiden. På Facebook kan man også finde information om gudstjenester og arrangementer, musikalske indslag, billeder og andet godt.
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Kirkenøglen
Sognepræst:
Mette Dencher
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0121 / 6137 5707
Mail: mde@km.dk

Flade
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 2294 5457
lisbethfrandsen22@outlook.dk

Skallerup
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 2294 5457
lisbethfrandsen22@outlook.dk

Bjergby
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 2294 5457
lisbethfrandsen22@outlook.dk

Sundby
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

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 69, 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
Kirsten Mouritsen
Nordmorsvej 46,
7950 Erslev
Tlf. 5173 9673
kirmou@godmail.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
JANUAR
8. jan.
15. jan.
22. jan.
26. jan.
29. jan

Flade HTK gudstjeneste 10.30
Bjergby
Sundby
Fyraftenssang Skallerup 17.00
Flade

FEBRUAR
5. feb.	Natkirke – Kyndelmisse Skallerup
Kirke 19.00
12. feb Bjergby
19. feb. Sundby
23. feb. Fyraftenssang Sundby 17.00
26. feb. Skallerup
MARTS
1. mar.	Bjergby Friskole morgensang 7.40
5. mar. Flade
12. mar. Bjergby
19. mar. Sundby
26. mar. Skallerup
29. mar. Sundby Friskole morgensang 8.30
30. mar. Fyraftenssang Flade 17.00

Udebliver Kirkebladet,
kontakt da Nordjyske Distribution
tlf. 99 35 34 34
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. februar 2023.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

FJERRITSLEV TRYK A/S – 98 21 22 00

DECEMBER
2. dec.
Kordag med koncert kl. 12.45
4. dec.
Sundby 10.30
6. dec.	”Syng julen ind” Bjergby Kirke
19.00
11. dec. Bjergby 10.30
18. dec. Skallerup 10.30 Holck
20. dec.	Juleafslutning Sundby børnehus
10.00
		Juleafslutning Sundby Friskole
19.00
21. dec.	Juleafslutning Bjergby Friskole
7.40
		Juleafslutning Troldehøj Bjergby
Kirke 10.00
24. dec. Skallerup 11.00
		
Sundby 14.00
		
Bjergby 15.00
		
Flade 16.00
25. dec. Bjergby 10.30
26. dec. Skallerup 9.00 Holck
31. dec. Sundby 14.00

