Kirkebladet

Flade – Bjergby – Sundby – Skallerup

December - Januar - Februar - Marts 2021-22

Det gamle træ
Det gamle valnøddetræ har stået på gårdspladsen ved præstegården i Flade længere
end nogen kan huske. De ældre i sognet kan
huske, at det stod dér dengang de for mange
år siden gik til præst. Der er ingen, der ved
helt, hvor gammelt træet er, men der er almindelig enighed om, at det er mere end 100
år.
Efterhånden var træet blevet gammelt, mørt
og hult, og for en del år siden besluttede man
at sætte bolte i træet, for at holde sammen på
det. Det er gået godt i nogle årtier, men nu
kunne træet ikke længere. Det blev besluttet,
at det af sikkerhedshensyn måtte fældes.
Det er blevet en god skik, at de nye hold af
minikonfirmander og konfirmander bliver
fotograferet under træet, men både de store
og små kan i en pause godt finde på at kravle
op i træet, og det var efterhånden blevet for
risikabelt. Der er også hensyn at tage til alle
andre, der færdes på gårdspladsen.
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Det var vemodigt, da det gamle træ en torsdag morgen faldt for motorsaven. Træet bliver givet til trædrejerarbejde, og vi håber, at
der trods træets noget ringe stand, kan komme et par enkelte mindre kunstværker eller
brugsgenstande ud af det. På den måde vil
træet videre – blot i en anden form.

Det sker i sognene...
Familiegudstjeneste
2. søndag i advent i Sundby kirke
kl. 10.30
Vi fejrer at julen er på vej med en
gudstjeneste for folk i alle aldre.
Ved gudstjenesten vil minikonfirmanderne lave krybbespil,
og vi synger de gode julesalmer.
Efter gudstjenesten samles vi om
glögg og æbleskiver

Skole - kirkekor
4. søndag i advent i Skallerup kirke
kl. 17.00
Skole – kirkekoret medvirker ved gudstjenesten, og vil optræde med deres juleprogram

”Syng julen ind”
Bjergby kirke d. 9. december kl. 19.00
Vi mødes i Bjergby kirke, hvor vi synger de
kendte julesalmer.
Undervejs vil der være et musikalsk indslag,
og vi afslutter aftenen med hyggeligt samvær
over kaffe og julebag.

Julens
gudstjenester
Juleaften d. 24. december
Sundby kirke kl. 11.00
Flade kirke kl. 13.00
Skallerup kirke kl. 14.00
Bjergby kirke kl. 15.00
Juledag d. 25. december
Bjergby kirke kl. 9.00
Anden juledag d. 26. december
Skallerup kirke kl. 9.00

Nytårsgudstjeneste
Sundby kirke 31. december kl. 14.00
På årets sidste dag mødes vi i kirken til en festlig gudstjeneste
med musikalske indslag.
Vi takker Gud for året, der er gået, og ser frem mod det nye år.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et glas
champagne og lidt kransekage

Nytårsgudstjeneste
Flade kirke 2. januar kl. 16.00
Vi mødes til festlig nytårsgudstjeneste Helligtrekonger søndag.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et glas
champagne og lidt kransekage.
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Fyraftenssang
med spisning

Fyraftenssang

Skallerup kirke 27. januar kl. 17.00
”Kyndelmisse”
Det er en gammel tradition at spise flæsk til
kyndelmisse, så efter fællessangen indbyder
vi til spisning i Morsø Friluftscenter, som ligger ved siden af kirken.
Her byder vi på flæsk og gule ærter og hyggeligt samvær.
Tilmelding til Magda på tlf 51747054
Pris pr. person 70,- Børn spiser gratis med.
En øl eller vand er indeholdt i prisen. Der kan
købes ekstra drikkevarer.

Et lille åndehul med plads til ord og toner
glæde og eftertænksomhed
Skallerup kirke 27. januar kl. 17.00
Sundby kirke 24. februar kl. 17.00
Flade kirke 31. marts kl. 17.00
Bjergby kirke 28. april kl. 17.00
Hver gang vil en lokal borger præsentere
sine yndlingssalmer – og sange, og vi vil
glædes over at synge dem sammen.

Lysmesse i Flade kirke
Søndag d. 30. januar kl. 19.00
Vi fejrer Kyndelmisse i kirken
Kyndelmisse ligger 40 dage efter jul, og er en fejring af Jesus, som
lyset, der sejrer over mørket. Det er også en markering af, at vi nu
er halvvejs gennem vintermørket, og der er lysere tider på vej.
Vi fylder kirken med masser af musik og levende lys.

Gudstjeneste med konfirmander
Skallerup kirke d. 16. januar kl. 16.00
En særlig gudstjeneste med konfirmander og deres forældre.
Men alle er hjerteligt velkomne til at deltage i gudstjenesten og det efterfølgende samvær.
Efter gudstjenesten byder vi på aftensmad i Morsø Friluftscenter
Spisningen er gratis, og der er ingen tilmelding.
Øl og vand kan købes

Juleafslutning med skolerne
Tirsdag d. 21. december
Bjergby Friskole kl. 8.40 i Bjergby kirke
Sundby Friskole kl. 19.00 i Sundby kirke
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Juleafslutning
med Børneinstitutioner
Onsdag d. 15. december
Troldehøj kl. 9.30
i Bjergby kirke
Sundby Børnehus 10.30
i Sundby kirke

Morgensang med
skolerne
Bjergby kirke 2. februar kl. 8.40
Sundby kirke 8. april kl. 8.30

Musikkens rolle i gudstjenesten
Af organist Lisbeth Frandsen
Det er en dejlig opgave at være kirkemusiker,
især når man er en del af et arbejdsfællesskab,
hvor man samarbejder om opgaven med at
løfte gudstjenesten fra hvert sit fagområde og
frem til et hele, der spiller godt sammen og
bliver til en enhed.
Sådan nyder jeg, (når der er tjenester i kirkerne) at komme til en opvarmet kirke, hvor
der er tændt levende lys, gjort klar og pyntet
smukt op med blomster. Der er nogen, der
venter på, at jeg kommer. Dét føles godt; hver
gang. Siden møder kirkesanger og præst ind
og har også forberedt deres opgaver, og sammen kan vi lave en gudstjeneste, som på gode
dag (og dem er der, efter min mening, faktisk
rimelig mange af) går op i en højere enhed.

ste opgave, salmespillet.
Salmespillet. Fra den allerførste skriftlige kilde om de tidligste kristne menigheder, kan
man læse, at de sang salmer, når de mødtes
til en andagt. Salmesang som fællessang har
altid været, og er stadig en væsentlig del af en
dansk gudstjeneste og kirkemusikernes opgave er, at gøre det så let som muligt, men også
så smukt som muligt for menigheden at synge med. Det betyder bl.a. at der skal vælges
et toneleje som gør, at det er muligt at synge;
ikke for højt, men heller ikke for dybt, for så
bliver det hele en stor dyb brummen.
Tempo og vejrtrækningspauser skal selvfølgelig også være i orden, og så arbejder man
med, at musikledsagelsen gerne må variere
igennem versene for, at det ikke skal blive

Organistens opgave. Der er i hovedtræk
to opgaver som organisten skal udfylde i
gudstjenesten: Salmespillet (At ledsage salmesangen) 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 beskrive lidt om den før-
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for monotont især i lange salmer med mange
vers. Forspillet tjener som hjælp til menigheden, så man bliver mindet om melodien inden man begynder at synge, samt får toneart
og tempo, men til forskel fra forspil i andre
sammenhæng med fællessang, så har forspillet i kirkerne også fået præg af kunstspillet, på
den måde, at man som organist finder eller

selv komponerer forspil, der leger med melodien, pynter på den, smykker den ekstra. Det
svarer til når man pakker en gave fint ind for
at fortælle, at man mener noget særligt med
denne gave.
Jeg vil i det næste kirkeblad fortælle noget om
kunstspillet.

Kære naboer på Nordmors
Vi bor i et stille, dramatisk og smukt område.
Vi er alle stille, dramatiske og smukke på hver
vores måde.

Vi har en gave iblandt os: de kreative mennesker, der fra tid til anden underholder os.
I en stribe fra Sundby i vest over Bjergby og
Flade til Ejerslev Lyng i øst (og alle mulige
omegne) dér findes de. Unge og gamle og
dem midt imellem.
Jeg har i oktober oplevet nogle af dem ved
kirkearrangementer i ”mine” sogne, Flade –
Bjergby -Sundby – Skallerup. Levende mennesker, der udtrykker sig stille, dramatisk og

smukt i sang og musik, ord og billeder. Sikke
talenter!! Tusinde tak til jer.
Tak til menighedsrådene og medarbejdere i
pastoraterne for idéer og engagement.
Til jer alle vil jeg sige: kom ud og mød dem
ved givne lejligheder – ude blandt levende
mennesker, der kan røres, og som ikke er
håndførte marionetdukker på en flimrende
skærm!
Jeg bor for øvrigt i Flade, lige midt i smørhullet!
Ida Vestergaard

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.

Årets sogneudflugt
vil finde sted i uge 24.
Flere informationer følger senere.
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Siden sidst

Lisbeth byder velkommen
til koncert i Sundby kirke

Vi gør klar til natkirke
i Skallerup

Høstfest i
Flade forsamlingshus
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Lisbeth og Flora er klar

Årets minikonfirmander

Konfirmation i Skallerup:
tillykke til Laura og Magnus
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Trio Rose på Gullerup Strandkro

Konfirmation
i Bjergby:
tillykke til Søren,
Camilla, Laust
og Morten

Konfirmation i Flade:
tillykke til Mia, Sigrid, Mia,
Philip og Christian

Konfirmation
i Sundby:
tillykke til Silke,
Andreas, Mathias,
Johannes, Rasmus,
Heiko og Frederik
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Dåb og vielse

Tillykke til Vincent

Tillykke til Freja

Også tillykke til
Katrine og Jan
Dam Egeberg.
Billede mangler.

Tillykke til Emma

Tillykke til Tammie og Nikolaj

Vi har taget
afsked med
Alexander Jan Andersen, Bjergby
Tove Larsen, Bjergby
Hertha Elisabeth Saaby, Sundby
Anna Marie Hougaard Thøgersen, Flade
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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
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

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

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

Sundby
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

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

11

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

DECEMBER

5. dec. – 2. søndag i Advent
	Familiegudstjeneste i Sundby
kirke 10.30 Krybbespil ved årets
minikonfirmander. Derefter glögg
og æbleskiver
9. dec.	”Syng julen ind”
Bjergby kirke 19.00
12. dec. 3. søndag i Advent Bjergby 10.30
15. dec. Juleafslutning for Troldehøj 9.30
Bjergby kirke og Sundby Børnehus 10.30 Sundby kirke
19. dec.	4. søndag i Advent
	Skallerup 17.00 medvirken af
Skole-kirke kor
21. dec.	Juleafslutning for Bjergby Friskole
i Bjergby kirke 8.40 og Sundby
Friskole i Sundby kirke 19.00
24. dec. Juleaften
Sundby 11.00
Flade 13.00
Skallerup 14.00
Bjergby 15.00
25. dec. Juledag Bjergby 9.00
26. dec. 2. juledag Skallerup 9.00 (Holck)
31. dec. Nytårsgudstjeneste Sundby 14.00

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

JANUAR

2. jan.	Helligtrekongers Søndag Nytårsgudstjeneste Flade 16.00
9. jan. Bjergby 10.30 (Sdr. Dråby 9.00)
16. jan.	Skallerup 10.30 Gudstjeneste med
konfirmander. Derefter fællesspisning
23. jan. Sundby 9.00 (Holck)
27. jan.	Fyraftenssang 17.00 Kyndelmisse
i Skallerup kirke m. efterfølgende
fællesspisning
30. jan. Flade 19.00 Lysmesse
FEBRUAR

2. feb.	Morgensang med Bjergby Friskole,
Bjergby kirke 8.40
6. feb. Bjergby 19.00 (Tødsø 10.30)
13. feb. Skallerup 10.30
20. feb. Flade 9.00 (Holck)
24. feb. Fyraftenssang Sundby kirke 17.00
27. feb. Sundby 10.30
MARTS

6. mar.
13. mar.
20. mar.
27. mar.
31. mar.

Skallerup 10.30
Bjergby 9.00 (Holck)
Sundby 19.00
Flade 10.30 (Alsted 14.00)
Fyraftenssang 17.00, Flade kirke

Ansvarshavende redaktør:
Mette Dencher
Deadline for næste blad: 1. februar 2022.
Sendes til ansvarshavende Mette Dencher
Gerne på mail mde@km.dk

