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”Mod Lyset”
Ny alterudsmykning i Sundby Kirke
Glasmaleri v. Trondur Patursson
Planlægningen af renoveringen af Sundby
kirke tog sin begyndelse helt tilbage i 2012.
Ved de årlige kirkesyn afdækkes og beskrives
de forhold, som kræver en særlig indsats i
form af reparation eller udskiftning af bygningsdele eller inventar.
Efter kirkesynet i 2012 var omfanget af disse
opgaver så omfattende, at det i samråd med
Provstiudvalget blev bragt i forslag, at der
skulle planlægges for en samlet renovering
af kirken. I den forbindelse udtrykte menighedsrådet et ønske om, at der sideløbende
med restaureringen og som en integreret del
af denne blev opsat en ny alterudsmykning
og en ny alterskranke.
Det var ønsket og hensigten, at alterudsmykningen og den nye alterskranke skulle udformes på en sådan måde, at de såvel stilmæssigt
som i valg af materiale skulle udgøre en naturlig og afbalanceret helhed. Dette ville forudsætte et tæt samarbejde mellem arkitekt,
kunstner og menighedsrådet i planlægnings
-og projekteringsfasen.
Arkitekt Søren Kibsgaard, som var menighedsrådets rådgiver i forhold til renoveringen, havde tidligere haft et samarbejde med
den færøske kunstner Trondur Patursson om
udsmykning af Skørping Nykirke. Resultatet
af dette samarbejde kan i dag opleves i form
af et stort glasmaleri, der som alterudsmykning pryder hele den ene endevæg i kirkerummet.
Flere medlemmer af menighedsrådet havde
i forvejen et kendskab til dette værk, og på
den baggrund blev det besluttet at afholde
et møde med deltagelse af Søren Kibsgaard,
Trondur Patursson og menighedsrådet med
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det formål at drøfte muligheden af at fremstille en ny alterudsmykning i form af et glasmaleri, hvor såvel tema som farvesætning var
afstemt med kirkerummet, således som dette
ville fremstå efter afsluttet renovering. Det
blev på dette indledende møde besluttet, at
kunstneren skulle udforme en skitse og model af værket.
Nogle måneder senere kom arkitekt Søren
Kibsgaard og kunstner Trondur Patursson
igen til Sundby. De medbragte en model af
kirkens kor, hvor skitsen til kunstværket var
indsat og blev belyst bagfra. Der var forskellige skitser med varierende grundfarver. Hensigten var, at det endelige glasmaleri skulle
belyses bagfra af en påmonteret LED-lysplade.
Farvevalget blev drøftet ganske indgående.
Det var en vanskelig proces, fordi farvesætningen skulle afstemmes med alle de øvrige, som var repræsenteret i kirkerummet.
Prædikestolen har brune farver, alterbordet
udgøres af en markant rød granitsten, og
den endelige farvesætning af inventaret var
endnu ikke fastlagt. Men rådgiver, kunstner
og menighedsrådet blev enige om et fælles
udgangspunkt, som herefter kunne lægges til
grund for det videre arbejde.
Det næste skridt i processen var, at der skulle
udarbejdes materiale, som kunne lægges til
grund for Provstiets og Stiftets godkendelse af værket. Denne del stod arkitekt Søren
Kibsgaard for.
Beskrivelsen af selve glasmaleriet blev udarbejdet af kunsthistoriker Inger Smærup
Sørensen i et samarbejde med kunstneren.
Inger Smærup Sørensen er bosiddende og arbejder på Færøerne, men har rødder på Mors.
På dette grundlag blev forslaget godkendt
af såvel Provstiet som Stiftet, hvorefter det

kunne sendes til ”Akademiraadets Udvalg for
Kirkekunst”. Også her blev værket godkendt.
Herefter var der blot spørgsmålet om finansieringen af værket. Provstiet havde klart
tilkendegivet, at vi ikke derfra kunne modtage økonomisk støtte. Vi måtte derfor i stedet søge om fondsmidler. Det lykkedes os at
få tilsagn om en bevilling på 100.000 kr fra
såvel ”Augustinusfonden” som ” A.P. Møller
fonden til almene formål”.
Vi er meget taknemmelige for støtten fra
begge disse to fonde – uden den havde det
ikke været muligt at realisere projektet. Det
resterende beløb måtte menighedsrådet selv
finansiere. Det har været muligt ved at udskyde dele af udviklingsplanen for Kirkegården.
Trondur Patursson, som er en anerkendt og
international kendt kunstner, er på trods af
sine 78 år en travl mand. Sideløbende med
vores projekt havde han bl.a. arbejdet med
udsmykning af verdens første rundkørsel
under havoverfladen. Rundkørslen var en del
af en tunnel under vandet mellem Strømø og
Østerø. Et imponerende projekt, som kan ses
på nettet, hvis ikke man skulle være så heldig
at besøge Færøerne.
Forløbet blev ganske langvarigt, og undervejs
var der flere forhindringer. Således eksempelvis en fejlbrænding af værket og leveringsproblemer ift. komponenter til lyskilden.
Men omsider, d. 12. maj 2022 oprandt dagen,
hvor værket skulle opsættes.
I kirken var samlet en hel flok af fagfolk og menighedsrådsmedlemmer. Kunstneren Trondur
Patursson, som kom med værket i sin store
varebil, var der naturligvis. Desuden arkitekt
Søren Kibsgaard, som har været en vigtig nøgleperson i hele forløbet. Dertil tømrermester
Jim Petersen, en elektriker fra Sjørring EL, Jør-

gen Saaby fra MR, graver Rie Kortegaard, Else
Marie Jensen fra MR og endeligt undertegnede,
hvis vigtigste opgave var at tage billeder af hele
processen.

Trondur Patursson ankommer med værket.
Det var en hel dags intenst og koncentreret
arbejde, som kun lykkedes, fordi graver Rie
Kortegaard på bedste vis havde sørget for
passende forplejning. Kl. 15.30 var værket på
plads, og stor var vores lettelse ved at konstatere, at resultatet fuldt ud levede op til forventningerne.
Farverne i værket var smukt afstemte med
alle de øvrige i kirkerummet. Konservator
og farvekonsulent Kurt Nedergaard, som har
medvirket ved renoveringsprocessen, har senere udtrykt stor anerkendelse af resultatet.
Menighedsrådet er meget tilfredse med den
nye alterudsmykning og ser den som en naturlig overbygning på og komplettering af
hele den omfattende og langstrakte proces
med renovering af Sundby Kirke, som nu er
endeligt afsluttet. Og alle er nu velkomne til
at besøge kirken for med egne øjne at se, opleve og fortolke Trondurs værk.

Inger Saaby
Forkvinde
Sundby Sogns Menighedsråd
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Det sker i sognene...
Høstbal i Flade

Vi mødes til høstgudstjenesten i Flade Kirke fredag d. 16. september kl. 17.00.
Efter gudstjenesten går vi til Flade forsamlingshus, hvor der er spisning kl. 18.00.
Det bliver en aften med musik, dans og hyggeligt samvær, og vi glæder os til at møde
feststemte mennesker fra hele pastoratet.
Vel mødt!
Tilmelding til:
Magda 51 74 70 54 (ml. 16-18)
Lone 21 78 20 82
Pris pr. person 150,Børn under 12 år gratis
Drikkevarer kan købes

Koncert i
Sundby Kirke

Klitmøller Gospelkor

Sundby kirke 10. oktober kl. 19.00
Vi byder velkommen til en varmog livsbekræftende musikalsk oplevelse med Klitmøller Gospelkor under ledelse af Lydiah
Wairimu
I pausen byder vi på en let forfriskning.
Fri entré.

Minikonfirmand

Et sjovt tilbud efter skoletid
Vi inviterer alle børn
i 3. klasse til at blive
minikonfirmander.
Til minikonfirmand
hører vi gode historier fra Bibelen, leger
inde og ude, synger
sange og laver kreative ting sammen.
Idéen med forløbet er, at børnene har det
sjovt i fællesskab og lærer kirke og kristendom at kende.
Vi starter torsdag 29. september og mødes
hver torsdag eftermiddag. I alt 10 gange.
Vi slutter med en familiegudstjeneste og
krybbespil 2. søndag i advent i Sundby
kirke 14.00.
Tidspunkt for afhentning fra skolerne
følger senere, når jeg besøger børnene på
skolerne.
Britta, Lisbeth og Mette

Alle kirker
synger
Flade kirke 3. november 19.00
”Flademosaik”

Høstegudstejenste
i Sundby kirke

Søndag d. 18 september 10.30
Efter gudstjenesten serveres en let frokost
i kirken, hvor alle er velkomne.
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En poetisk fortælling om Flade i ord,
billeder og musik præsenteret af nogle af
de mennesker, der befolker byen og har
været med til at give den sit særpræg

Fyraftenssang
Velkommen til et lille åndehul, hvor vi mødes om ord og toner.
Skallerup kirke 18. august 17.00 - Sundby kirke 29. september 17.00
Flade kirke 27. oktober 17.00 - Bjergby kirke 24. november kl. 17.00

Indskrivning til
konfirmation 2023
Torsdag d. 1. september kl. 15.00 - 18.00 er
der indskrivning til konfirmation i Flade Bjergby - Sundby - Skallerup pastorat.
Indskrivningen foregår i konfirmandstuen
ved Flade præstegård, og man dukker op,
som det nu passer indenfor tidsrummet.
Jeg glæder mig til at hilse på den kommende
konfirmander og deres forældre.
Husk at medbringe dåbsattest.

Alle Helgen

Søndag d. 6. november
Alle Helgen er den dag til minde om de
døde. Både dem, vi selv har mistet, og alle
de, der gennem generationer har båret
den kristne tro videre.
Vi afholder 2 Alle Helgens gudstjenester
i pastoratet. Her vil vi gennem bøn og
salmer skabe plads til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet. Samt sige tak, for
det live vi fik lov til at have med hinanden.
Vi oplæser navnene på dem, vi har mistet i
sognene siden sidste Alle Helgens søndag.
Pårørende, der anmeldte dødsfaldet, får et
personligt brev med indbydelse til gudstjenesten.
Sundby Kirke 17.00, Flade Kirke 19.00.

Sangaften på
Gullerup Strandkro
Onsdag d. 9. november kl. 19.00
Vi byder velkommen til en aften med musik og fællessang af Gullerup Strandkro
Vi glæder os til de hyggelige samvær, og
byder på kaffe og brød.

Pris: 30,-

Andagt ved Fjorden
Søndag d. 7. august kl. 20.00
På adressen Fjordkær 84, 7950 Erslev
Vi nyder solnedgangen ved en udendørs
andagt med udsigt til fjorden. Efter solnedgangstid, tænder vi et bål, som vi kan
hygge os ved. Medbring en ”hyggekurv”
med kaffe, vin eller hvad man nu ønsker
at indtage.
Vi synger fra den nye højskolesangbog,
som findes på stedet.
Der er sat borde op, men medbring gerne
egen stol.
Der er ingen tilmelding. Man møder blot
op, og alle er velkomne.
Andagten begynder kl. 20.00. Fra kl. 19.00
- 19.45 vil der være mulighed for en gåtur
til fjorden af en natursti.
I tilfælde af dårligt vejr, flytter vi til Skallerup Kirke.
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Det sker i sognene...
Sundby Kirke

Festgudstjeneste søndag d. 28 august
kl. 19.00
Indvielde af kirkens nye altertavle lavet af
billedkunstneren Trondur Patursson
Gæsteprædikant: provst Mette Moesgaard
Jørgensen
Efter gudstjenesten byder vi på kransekage og et glas vin.

Første søndag
i advent

Juletræet tændes i Bjergby
Traditionen tro tændes juletræet i Bjergby
1. søndag i advent.
Vi mødes i Bjergby Kirke 15.15 til sang
og julehistorier inden juletræet tændes
kl. 16.00.
Adventsarrangement i Flade
Vi mødes til adventsgudstjeneste i Flade
kirke 19.00.
Efter gudstjenesten går vi gennem byen,
og tænder juletræerne langs hovedgades.
Vi slutter med Glögg og æbleskiver i Flade
forsamlingshus.

Pilgrim for en dag
For 10. gang havde 40-50 mennesker valgt,
i ugen efter pinse, at vandre med Pilgrim
Mors. Vandringen strækker sig over 7 dage,
Mors rundt langs kysten. Hver dag har sit
pilgrimsord at gå på, at meditere over og
forholde sig til.
Undertegnede deltog i onsdagens vandring,
som startede på Salgerhøj med vores egen
præst, Mette, som afholdt en kort andagt,
hvorefter vi sang morgensang.
Hver dag har sit pilgrimsord, og dagens ord
var ”enkelthed”. Mette sendte os afsted med
bl.a. disse fine betragtninger: ”Telt, vandrestøvler og himmelsejlet over os. Så bliver det
ikke mere enkelt. At sætte den ene fod foran den anden og lade jorden bære dig frem
mod kendte eller ukendte mål. At sanse og
opleve undervejs. At foretage en både ydre
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og indre rejse. Det er en pilgrimsrejse….Pilgrimsvandring bliver pusterummet, hvor vi
kan lade alt det ligge, som ellers trænger sig
på….”
Dagsvandringen var på 22 km – fra Salgerhøj til Ejerslev Havn, med 5 pauser undervejs – nogle som hvile/forplejningspauser
andre som meditative pauser. Først del fra
Salgerhøj til Sø Bugten var vandring i stilhed. Vandring i stilhed, men i fællesskab,
kan for nogen være en udfordring og for
andre en glæde og befrielse. Personligt holder jeg af vandring i stilhed, især når man
som jeg, bare var med en enkelt dag. Meget
af min vandring blev i stilhed, i det jeg kun
kendte få deltagere – og derfor ikke havde
nogen oplagt grund til at involvere mig med
de øvrige pilgrimme, som for de flestes vedkommende var med alle 7 dage.

Den anden meditative pause var på kanten af
molergraven ved Molermuseet. Her blev vi
modtaget af ”en tændstik-lille Charlotte”, liggende i bunden af molergraven med en højtaler, hvorfra et meget smukt stykke musik
flød. Vandrende fik sig lagt ned langs kanten
”forholdsvis stille”, og nød det 20 min. lange
musikstykke. Der var en fantastisk klang på
stedet og varm sol fra oven. TAK, Charlotte
for denne oplevelse.

Kysten langs Mors.
Herefter fortsatte vandringen med kaffepause ved Hulhøjen, udbragt af frivillige hjælpere. TAK. Flere nåede også en dukkert i
fjorden.

Oplevelsen af at det kropslige og mentale
i løbet af ugen bliver èt – enkeltheden i at
sætte det ene ben foran det andet, at naturens lydbillede langsomt indtager krop og
sjæl over de 7 dage, at du kan finde ind i en
tilstand, der løfter dig et andet sted hen, er
fantastisk – hvis du altså tør sætte dig selv fri.
Et øjeblik der stadig står meget klart i min
erindring, var da vi, dengang på 5. dagen nåede Nykøbing, og ramte havnefronten… en
mærkelig summen, rumlen i luften som var
ret voldsom og forstyrrende. Pludselig gik
det op for mig at det var ”dagligdagens bylyde”, som var så høje og overvældende – selv
i Nykøbing. Det var en øre – og øjenåbner
for mig, helt fysisk at opleve dette – som jeg
jo vidste rent teoretisk. Oftest lægger vi måske mærke til det, når vi kommer fra støj til
stilhed. Her var det omvendt. Der var mange
store oplevelser – dengang for 10 år siden !

Nu fortsatte turen til Ejerslev kirke, hvor der
var mulighed for at få dagens pilgrimsstempel. Her afsluttedes med en kort meditation
over en bøn forestået af Charlotte og pilgrimssangen ”Må din vej gå dig i møde…”.
Herefter blev det kort stykke vej fra kirken til
Ejerslev Havn tilbagelagt, hvor pilgrimmene
blev samlet op, kørt tilbage til Karby Kuber
med aftensmad og senere gospelkoncert i
Karby Kirke i vente.
For mig endnu en dejlig oplevelse med Pilgrim Mors. Denne gang var 3. gang jeg deltog på en dagsvandring. De 2 øvrige gange
har været på andre dage, andre etaper, andre
pilgrimsord, men ligeså inspirerende og givende. I 2012 - altså på den første Pilgrim
Mors deltog jeg hele ugen. Det var en fantastisk oplevelse, og arbejdsugen efterfølgende
var nærmest svævende, husker jeg.

Pilgrimsruten på Mors.
Pilgrim Mors kan varmt anbefales, der er
store sanselige oplevelser – også på en enkelt
dagsvandring.
Marianne Bay
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Sogneudflugt
Torsdag d. 16. juni 2022 havde menighedsrådene i Sundby, Bjergby og Flade-Skallerup arrangeret den (næsten) årlige sommerudflugt. Og
det havde de gjort godt
En hyggelig bustur med folk man mere eller
mindre kender er en god oplevelse i sig selv.
Og når chaufføren fragter os godt og sikkert af
sted i smukt vejr gennem smukt og frodigt og
afvekslende landskab, er turen allerede godt på
vej til successen!
Dejligt også at synge sammen undervejs og
høre oplysende fortælling om det vi passerer
igennem, og stadig med masser af tid til snak
med hinanden om stort og småt.
Arrangørerne havde hjemmefra medbragt kaffe
og rundstykker, som blev nydt under første stop
ved Sebber Klosterkirke, som troner utroligt
smukt dér ved Sebbersund i Himmerland.
Efter morgenmaden var vi rustede til at entrere
den intet mindre end overdådige kirke og høre
en meget engageret og spændende fortælling
om kirken og om omgivelserne af kirkens præst
Annemette Kamp Nielsen. Og minsandten om
vi ikke også, vist som en overraskelse for de fleste, fik en medrivende beretning af organisten
om, hvordan man for nogle år siden omsider
fik et længe næret ønske om at få orglet bygget
dobbelt så stort opfyldt! Og vi fik en lille skøn
og bevægende koncert med stor lyd i det store
rum….uden for kirken stod graveren parat og
klar til at besvare alle vores spørgsmål på bedste
vis.
Efter disse store indtryk meldte sulten sig, og
meget passende var der bestilt bord og middag
på den gamle St. Binderup Kro ved Aars. Efter
et godt, solidt dansk måltid i de stemningsfulde
omgivelser var vi klar til næste punkt på dagordnen, som var et besøg på Nutidsmuseet i
Aars.
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Middag på St. Binderup Kro
Her har kommunen omkring 1990 stillet et
nedlagt husmandssted til rådighed for en stor
gruppe frivillige i Aars og omegn. De passer
og plejer med stor entusiasme den stadigt voksende samling af ting fra danskernes dagligdag,
som den så ud til op for ca. 100 år siden. Efterhånden råder museet over 1200 m2, som er
fyldt op med vigtige fortællinger om tiden.
Mætte af indtryk kører vi mod Hvalpsund, og
kaster os ved ankomsten over kiosken som en
flok skoleelever, og balancerer med vores store
isvafler på gåben om bord på færgen med sol
og blæst i håret……og chaufføren kører den
smukke vej hjem over Salling, og udpeger undervejs forskellige steder, som har betydet noget
for ham og hans familie.
Hjemme igen – det føles som om vi har været
ude i flere dage.
Tak for en herlig tur!
Grete Holm

Siden sidst
Affaldsgudstjeneste i Flade

Pinse ved Gullerup

Konfirmationer

Besøg fra Bukoba

Flade støtter Ukraine

Befrielsesgudstjeneste

Sorggruppe

For dig, der har mistet én af dine kære.
Er dit liv helt forandret og svært at
komme videre med?
Så kan vi tilbyde nogen at være sammen med og
dele sorg og smerte og livsforandring med.
Gruppen ledes af to præster: Anna-Marie Sloth
og Tabitta Flyger. Gruppen mødes i Kirkecentret
i Nykøbing.
Hvis du er interesseret i at høre mere
om sorggruppe, kan du kontakte Anna-Marie på
tlf. 22 74 15 52 eller Tabitta på tlf. 24 45 23 29
Alle er velkomne!
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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 finde søndagens prædiken på hjemmesiden. På Facebook kan man også finde information om gudstjenester og arrangementer, musikalske indslag, billeder og andet godt.

Dåb og vielse

Vi har taget
afsked med
Conny Marie Nielsen Strand, Flade
Svend Børge Mikkelsen, 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
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

SEPTEMBER
4. sep	Flade 10.30
11. sep Skallerup 10.30 (Holck)
16. sep Høst i Flade
		
Gudstjeneste 17.00
		
Fest i forsamlingshuset 18.00
18. sep Tødsø 9.00 (Dencher)
		
Sundby Høstgudstjeneste 10.30
25. sep Bjergby 10.30
28. sep Fyraftenssang Sundby kirke 17.00
OKTOBER
2. okt
Skallerup 10.30
		
Sdr. Dråby 14.00 (Dencher)
9. okt
Flade 19.00

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

10. okt
		
16. okt
23. okt
27. okt
30. okt
		

Gospelkoncert Sundby kirke
19.00 / Klitmøller Gospelkor
Bjergby 9.00 (Holck)
Sundby 19.00
Fyraftenssang Flade kirke 17.00
Skallerup 17.00 ”Forklaringsgudstjeneste” med konfirmander

NOVEMBER
3. nov
Flade kirke 19.00 ”Alle kirker
		
synger” - ”En Flademosaik”
6. nov
Alle helgen
		
Sundby 17.00
		
Flade 19.00
9. nov
Sangaften på Gullerup Stand
		
kro 19.00
13. nov Bjergby 10.30
		
Sdr. Dråby 14.00 (Dencher)
20. nov Sundby 10.30 (Holck)
24. nov Fyraftenssang Bjergby kirke
		
17.00
27. nov 1. søndag i Advent
		
Flade 19.00 adventsarrengement
		
i kirke og forsamlingshus,
		
Bjergeby 15.15 Julearrangement

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

FJERRITSLEV TRYK A/S – 98 21 22 00

AUGUST
7. aug	Skallerup 20.00 ”Andagtved Fjorden”
14. aug Flade 10.30 (Holck)
18. aug Fyraftenssang Skallerup
		
kirke 17.00
21. aug Bjergby 19.00
28. aug Tødsø 10.30 (Dencher)
		
Sundby 19.00 Fejring altertavle
		
Provst Mette Moesgaard Jørgen		
sen prædiker

