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Ventetid
Advent er ventetid. Det er den tid, hvor vi 
venter på, at det skal blive jul, og vi kan fejre 
Jesu fødsel d. 24. december. I adventstiden 
forbereder vi os på julen. Vi køber ind, vi kø-
ber julegaver, vi bager småkager og laver kon-
fekt. Vi tænder adventskransen hver søndag, 
vi ser julekalender i fjernsynet, og vi glæder 
os. Man siger, at forventningens glæde er den 
største, og måske er det rigtigt.

Lige nu er vi også i en anden slags ventetid, og 
vi glæder os til den ventetid er ovre. Vi venter 
på en vaccine mod Covid-19. Vi venter på at 
vende tilbage til livet, som det var, før virus-
sen slog til. Vi venter på at kunne mødes frit 
og utvunget…..og vi glæder os, til det.

Vi glæder os til igen at kunne give hinanden 
hånden og med god samvittighed omfavne 
vores kære. Vi glæder os til at holde vores 
udskudte fester, til at danse og spise sammen 
uden at skulle tænke på afspritning og af-
stand. Vi glæder os til ikke hele tiden at skulle 
tænke på smitte og sygdom.

Vi glæder os også til at kunne mødes uden 
restriktioner i kirkerne. At sidde tæt og synge 
sammen, at mødes til arrangementer og drik-
ke kirkekaffe sammen. Vi ser frem til det, og 
vi håber….

Det er jul på den mørkeste tid af året, og når 
mørket står tæt om én, kan det være svært at 
holde håbet oppe og i live. I december tændes 
de mange julelys rundt omkring i vinduer og 
haver. Lysene bryder mørket, skaber håb om 
lysere tider og bringer bud om barnet, der 
skal fødes. 

Vi venter på at fejre Jesu fødsel. Johannes- 
evangeliet siger det på sin egen måde: ”Lyset, 
det sande lys, der oplyser verden, var ved at 
komme til verden”. 

Det venter vi på…..vi holder håbet i live.

” Hold håbet op, og hold det udstrakt  
foran mig. 
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej. 
Se, snefnug ligner noder i en symfoni, 
Jeg ser på himlen over det, jeg lever i. 
Hold håbet op. 
Stjernen viser vej. 
Hold håbet op. 
Mørket skjuler sig. 
Hold håbet op. 
Hold det foran mig.”

 Dy Plambeck 2015
                                                                      

Mette Dencher
Sognepræst 
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Det sker i sognene...
Som så mange andre har vi også i vores pa-
storat været nødt til at aflyse og udskyde for-
skellige større arrangementer. Det er både 
trist og ærgerligt, når det sker, for vi savner at 
mødes omkring gode oplevelser.
I kirkerne er vi underlagt restriktioner på, 
hvor mange vi må være i kirken alt efter, om 
der synges, eller om det er en gudstjeneste 
eller et arrangement uden fællessang. Der 
vil derfor være tilmelding på en del af ar-
rangementerne. Vi ser os f.eks. nødsaget til 

at indføre tilmelding på julegudstjenesterne 
juleaften.
De næste måneder kører vi på lidt lavt blus, 
hvad angår arrangementer, men vi vil dog 
trods alt kaste os ud i at genoplive ”Fyraftens-
sang”. Det bliver dog med et nyt koncept. Vi 
indleder med ”Syng julen ind” i Bjergby kirke 
i december og fortsætter til de andre kirker i 
pastoratet efter jul.

”Syng julen ind” 
Bjergby kirke  

torsdag 10. 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 
en salme. Efterfølgen-
de er der coronasikret 

kirkekaffe. 

Fyraftenssang
Et lille åndehul  

med plads til ord, toner,  
glæde og eftertænksomhed
Sundby kirke 14. januar kl. 17.00
Flade kirke 11. februar kl. 17.00

Skallerup 11. marts kl. 17.00

Vi synger fra højskolesangbog  
og salmebog, og hvor vi ellers  

kan finde gode sange. 
Vi modtager gerne ønsker  

fra deltagerne.

Liturgisk gudstjeneste
4. søndag i advent i Sundby kirke kl. 19.00

Den sidste søndag i advent mødes vi til en gudstjeneste,  
hvor vi hører tekster fra Bibelen og synger advents- og  

julesalmer. Teksterne vil skabe en rød tråd gennem hele  
bibelhistorien frem til Jesu fødsel og dermed årsagen til,  

at vi fejrer jul. 
Skole-kirke koret vil medvirke ved gudstjenesten.

Tilmelding til Mette Dencher tlf. 61 37 57 07 – gerne pr sms.
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Juleafslutning 
med skolerne 

Af pladshensyn holdes juleafslutningen i år på skolerne.
Sundby friskole torsdag 17. december kl. 19.00

Bjergby friskole fredag 18. december 8.45

Julens gudstjenester
Den 24. december holdes der følgende gudstjenester:
Flade kirke kl. 13.00
Bjergby kirke kl. 14.00
Sundby kirke kl. 15.00
Skallerup kirke kl. 16.00

Det er sammen med menighedsrådene besluttet, 
at der er tilmelding til julegudstjenesterne. På den 
måde har vi mulighed for at skabe sikre rammer 
og undgå, at nogle går forgæves. Ikke mindst har vi 
mulighed for at synge nogle af julens salmer sam-
men.
Den første gudstjeneste i Flade kirke kl. 13.00 vil 
blive optaget og lægges samme dag ud på YouTube, 
så man har mulighed for at sidde derhjemme og se 
gudstjenesten. Nærmere oplysninger kan man fin-
de på pastoratets hjemmeside samt facebookside.
Tilmelding til sognepræst Mette Dencher på  
tlf 61 37 57 07 – også gerne pr. sms.

Nytårsgudstjeneste
Vi takker Gud for året, der er gået, og ser med håb  
frem mod det nye år.
Nytårsgudstjeneste i Sundby kirke 1. januar kl. 16.00

Nytårsgudstjeneste i Flade kirke 3. januar kl. 10.30
Vi mødes til nytårsgudstjeneste på Helligtrekongers 
søndag.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår  
over kransekage og et glas champagne.
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Morgensang på skolerne
Bjergby friskole onsdag 3. februar kl 8.45
Sundby friskole fredag 12. marts kl. 8.30
Bjergby friskole torsdag 18. marts kl. 8.45

Besøg af præsten
Jeg tager meget gerne ud på hjemmebesøg, men jeg er klar over, at nogle på grund af risiko 

for smitte med coronavirus er varsomme med at lukke mennesker ind i deres hjem.
Hvis du gerne vil have besøg eller har brug for en snak, så ring gerne til mig.

Sognepræst Mette Dencher 
Tlf 61 37 57 07 eller 97 74 01 21

Sorggrupper
Har du mistet én af dine kære?

Er dit liv fuldstændig forandret, og det er svært at komme videre?
Der er mulighed for at deltage i sorggrupper, hvor man kan dele sin sorg og  

livsforandring med andre, der har oplevet tab. Her deler man erfaringer  
og giver hinanden støtte til at komme videre.

Grupperne ledes af sognepræst i sydvestmors pastorat Anna-Marie Sloth  
og medhjælper Gudrun Noesgaard.

Grupperne mødes hver anden tirsdag i Nykøbing kirkecenter.

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

Ved spørgsmål kan sognepræst Mette Dencher også kontaktes på tlf 61 37 57 07 

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: ”Flade Bjergby Sundby Skallerup”



Adventshilsen fra skole-kirkekoret
Vi hænger en kugle på træet for dem
– en kugle, der skinner og lyser – 
for dem, der er bange og savner et hjem.
For alle, der flygter og fryser.

Vi hænger en klokke på træet for dem
– en klokke, der klinger og ringer –
For dem, der har brug for et knus og et klem.
For dem, der skal bæres på vinger.

Vi hænger et hjerte på træet for dem
– et hjerte, der dunker og banker –
For dem, der går stille og ensomme hjem.
For dem, der har vintergrå tanker.

Vi tænder et håbslys på træet for dem
– et håbslys, der flammer og brænder – 
For alle, der rejser så de kan nå frem.
Så går de i lyset, vi tænder.

Så sætter vi stjernen på træet til sidst
– den stjerne, der aldrig kan falde –
Den lyser for livet, og når man er trist.
Den lyser for evigt for alle.

Vi har længe været i gang med julerepertoi-
ret, og denne fine sang har vi med i år, når vi 
skal synge ved gudstjenesterne i Flade 1. søn-
dag i advent og i Sundby 4. søndag i advent.
Den er skrevet af Iben Krogsdal, og teksten 
passer så godt ind i denne tid, hvor ensom-
hed og længslen efter et knus og et klem kan 
være stor, og hvor vi alle kan have brug for et 
”håbslys”, der brænder og viser os vejen frem. 
Og så har sangen en rigtig fin melodi, som vi 
kan lide at synge. Det er på alle måder dejligt, 
men glæden bliver endnu større i disse coro-
na tider, hvor der er så meget, man ikke må. 
Så er vi heldige, at vi faktisk gerne må have et 
børnekor.
Vi øver hver torsdag eftermiddag på Øster 
Jølby friskole og medvirker i kirkerne to gan-
ge i juletiden. Har man spørgsmål til Sko-
le-kirkekoret, er man meget velkommen til at 
kontakte Lisbeth. 
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Siden sidst…..

Gudstjeneste i Sahara

Billeder fra høstgudstjeneste i Sundby og Bjergby kirke
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Stemningsbilleder fra Allehelgensgudstjeneste i Flade og Sundby kirker.

Britta sammen med nogle af minikonfirmanderne. 
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Temadag  
med de nye  

konfirmander
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Skallerup kirke bød velkommen til  
”Efterårsstemninger”.  
Traktementet var en ”coronasikker”  
frugt på vejen hjem.
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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: 15. marts 2021.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
DECEMBER
6. dec.  Skallerup – Familiegudstjeneste 

14.00
10. dec. Bjergby 19.00 ”Syng julen ind”
13. dec. Flade 10.30
17. dec.  Juleafslutning Sundby friskole 

19.00
18. dec. Juleafslutning Bjergby friskole 8.45
20. dec.  Sundby 19.00 – liturgisk gudstje-

neste med læsninger og julesalmer 
24. dec. Flade 13.00
 Bjergby 14.00
 Sundby 15.00
 Skallerup 16.00
25. dec. Bjergby 10.30
26. dec. Skallerup 9.00 Joan Holck
27. dec. Flade 10.30  

JANUAR
1. jan.  Sundby kirke  

Nytårsgudstjeneste 16.00
3. jan. Flade Nytårsgudstjeneste 10.30 
10. jan. Bjergby 9.00 Joan Holck
14. jan. Fyraftenssang Sundby kirke 17.00

17. jan. Sundby 10.30
24. jan. Skallerup 9.00 Joan Holck
31. jan. Flade 10.30

FEBRUAR
3. feb. Morgensang Bjergby friskole 8.45
7. feb. Bjergby 10.30
11. feb. Fyraftenssang Flade kirke 17.00
14. feb. Sundby 10.30
21. feb. Skallerup 10.30
28. feb. Flade 16.00 Joan Holck

MARTS
7. mar. Bjergby 10.30
11. mar.  Fyraftenssang  

Skallerup kirke 17.00
12. mar.  Morgensang  

Sundby friskole kl. 8.30
14. mar. Sundby 10.30
18. mar. Morgensang Bjergby friskole 8.45
21. mar. Skallerup 9.00 Joan Holck
28. mar. Flade 10.30      


