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Påskeliljer, handikaps
og Guds vilde blomster
Roser, påskeliljer og mælkebøtter

Uden for peger naturen lige så stille frem
mod Påske. Der er allerede en hel del blomster, der har meldt deres ankomst, og snart er
påskeliljen en af dem. I Grundtvigs barndom
var påskeliljen næsten som mælkebøtten i
vore dage. Stod i grøftekanter og i mindre fine
haver. Den var noget udskældt og i hvert fald
ikke noget, der blev solgt i bundter på markedet. Det fik mig til at tænke på en bog, der
for nyligt er skrevet af en amerikansk mor og
teolog. Hun er mor til et handikappet barn,
og hendes bog handler simpelthen om handikappede som Guds vilde blomster. Jeg kan
godt lide det billede, når jeg ser på vores egen
Silke. Der er smukke roser i præstegårdens
have. De bliver skåret ned et par gange om
året, og de vokser smukt og fint. Jeg nyder be-

stemt synet af dem, og de kommer jævnligt
med ind i en vase, men alligevel så holder jeg
lige så meget af en buket fra grøftekanten.

Robusthed

I vores samfund skal vi helst præstere meget.
De fleste passer relativt godt ind i det, der forventes af et effektivt 2018-menneske, og følger vi tidsånden, ja, så kan vi gøre en masse
for at skære os selv til, så vi kan møde endnu flere af tidens krav: Vi kan tage de rigtige
kurser, vi kan dyrke sport, spise rigtigt, meditere, have et spændende kærlighedsliv etc.,
og selvfølgeligt er det alt sammen godt, men
lidt for ofte er baggrunden for det måske det
ønske, der nu formuleres direkte i en del jobopslag: En ny medarbejder skal være robust.
Han/hun skal kunne stå distancen – også når
det er hårdt – og på rigtigt mange måder er
vores samfund blevet hårdt. Vi har utroligt
mange sygemeldinger med stress og depression. Selv blandt børn og unge er antallet af
psykiske diagnoser voldsomt stigende, og
mon ikke en væsentlig grund til det er, at vi
skal være så robuste, at vi skal nå så meget, at
resultaterne hele tiden skal være over middel,
at forholdet mellem mennesker er blevet for
flygtigt, og at enhver fiasko ses som det enkelte menneskes skyld…?

Handikappede som Guds vilde
blomster og en inspirationskilde
for os andre

Midt i al den ”robusthed” og evne til at yde
det maksimale, ja, så tænker jeg, at mennesker med et handikap måske kan hjælpe os
til at se andre dele af livet. For mange af dem
handler det ikke om at finde den mest effektive motorvej gennem karriere og liv. Den vej
vil tit være lukket på forhånd, men hvad sker
der så? Som Guds vilde blomst kan et barn
som min lille pige pege på alt det, der vælder
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frem af sig selv. Alt det, vi bliver givet. Alt det,
der er gratis – eller som ordet egentlig betyder; alt det, der er givet os af nåde. Jeg tror, at
hun vil kunne meget. Nok ikke tage de flotte
eksaminer, købe en Mercedes eller styre en
stor økonomi. Mange af de drømme og håb,
som forældre kan have, må pakkes væk, men
jeg ved allerede nu, at hun kan smile og elske
– og er det ikke væsentligt – også selv om det
ikke kræver slid og robusthed…? Også selv
om det er lige så gratis som en gåtur ved Hanklit eller et smil til naboen…?
Og så er der den anden side af det at være
en vild blomst: De vilde blomster vokser tit i
havens eller markens udkant – ligesom handikappede og andre, der kan ses som ”svage”,
også ofte findes i udkanten af samfundet.
Men var det ikke også dér, Jesus færdedes…?!
Blandt dem, som de andre ikke ville lege med.
Og det var i høj grad dem, der åbnede sig for
hans budskab, for de kunne umiddelbart
mærke, at de havde brug for det. For dem
var det ikke en skam at sige ”ja, jeg har brug

for budskabet om en Gud, der har skabt hele
verden til at leve i lyset fra hans kærlighed”.
De kunne åbne sig og tage imod i stedet for
hårdnakket at ville kunne klare det hele selv.
Og kan de dermed ikke vise os, der kan have
så travlt med at være stærke, at skrøbelighed
er en vej ind til det væsentlige i tilværelsen.
Og ægte kærlighed og svaghed hænger vel
sammen, for den, der i sandhed elsker, er
styret af sin kærlighed og ikke af nogen som
helst ”robusthed”. Gud blev menneske. I ham
stiger Guds kærlighed ned til os og lader sig
korsfæste. I Jesus bliver Gud menneske og
solidariserer sig fuldt ud med os, der er skrøbelige – dødelige – og det er os med alt det,
vi rummer, Han frelser Påskemorgen. Evangeliet – Livets mening – handler ikke om den
rette beskæring eller robusthed. Det handler
om kærlighed, skrøbelighed, åbenhed. Om at
Gud vil se os alle som vilde blomster, der må
pryde hans sommerenge og grøftekanter…
Louise Krogh Raahede
Sognepræst
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Den nye graver i Flade, Bjergby
og Skallerup
Tre af pastoratets sogne har fået en ny graver.
Ernst kommer med en baggrund, der rummer
masser af erfaring, og han er allerede godt i
gang med at passe vores kirker og kirkegårde
sammen med gravermedhjælperne Lina Gregersen og Ida Vestergaard. Her fortæller han
lidt om sig selv.
Jeg hedder Ernst, er 59 år og gift med Sanne
(Susanne). Vi bor på et lille landsted ”Farmen”
lige syd for Hurup med meget jord og lidt
høns og ænder. Jeg har 4 børn, 6 børnebørn
samt 3 bonusbørn og 7 bonusbørnebørn.
Vi bruger meget af vores fritid i vores store
Minikonfirmanderne
have/park
og har ofte2015
gang i gør-det-selvprojekter, så som om-, til- og nybyggerier.
Jeg er uddannet driftleder og tidligere landmand. I 1993 startede jeg som graver ved
Jegindø Kirke og har her d. 1. marts 25 års
jubilæum som graver. Jeg har i flere perioder
siddet i menighedsråd og provstiudvalg. Og
har derfor også stor indsigt i den del af arbejdet i sognene.
Jeg er blevet taget utroligt godt imod i mit
nye job. Både af menighedsråd, kollegaer og
på kirkegårdene. Der er mange nye ting og
traditioner at skulle sætte sig ind i. Jeg er dog
allerede faldet godt til og ser frem til et godt

Befrielsesgudstjeneste
Fredag den 4. maj kl. 19.00 i Flade Kirke
Befrielsesgudstjenesten i Flade er blevet en god
tradition. Vi bruger denne aften til at glæde os
over, at 6 mørke år fik en ende for Europa, og
på at tænke over, hvad ord som befrielse og frihed kan betyde for os i dag. I år er det en stor
glæde, at Biskop Henning Toft Bro vil prædike
hos os Efter gudstjenesten er der kaffe, sang og
brød i konfirmandstuen.
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og frugtbart samarbejde ved Flade, Bjergby
og Skallerup Kirker og Kirkegårde.
Ernst Møller Lauridsen

Kender du maleren?
Flade Kirke er blevet skænket et meget fint lille
maleri, der har fundet sin plads i konfirmandstuen. Vi takker mange gange for maleriet og
vil meget gerne høre nærmere, hvis en læser af
Kirkebladet ved, hvem maleren er. Her bringer
vi en tekst af Claus Sørensen om billedet.
Dette maleri af Flade Kirke på Mors er malet i
1944. Signaturen på maleriet, der er malet på
lærred, er H.C.H. Maleriet har været i pastor
Kristian H. Friis' eje. Han var sognepræst i
Flade-Bjergby Pastorat 1939-1949 (han blev
indsat i embedet 26.02.1939) og købte billedet af kunstneren. Det var i pastor Friis' eje
frem til hans død.
Maleriet gik ved Kr. Friis' død i arv til datteren, lærer Hanne Sofie Morsing Sørensen,
født Friis. Hun var den ældste af Kr. Friis og
hustru, Petras, to døtre - født i Flade Præstegård den 7. oktober 1940 (død 20.09.2015).
Kr. Friis var født 05.01.1911 i Fole ved Gram.

Han døde 20.07.1995 i Sønderborg. Han blev
cand.theol. 19.06.1937 fra Københavns Universitet. Præsteviet 06.04.1938 i Ribe Domkirke af biskop S. Westergaard.
Kr. Friis blev sognepræst i Strandby-Farsø
Pastorat (1949-1974) i Vesthimmerland efter
årene i Flade-Bjergby Pastorat og var i øvrigt
landsformand for Kirkelig Forening for den
Indre Mission i Danmark 1961-1979 og med
i IM's bestyrelse fra 1948.
Maleriet af Flade Kirke er i juni 2017 skænket
til Flade Præstegård/Flade Menighedsråd af
Kr. Friis' svigersøn, fhv. chefredaktør Claus
Sørensen, Kalundborg.
Claus Sørensen
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Konfirmation 2018
Da jeg vendte tilbage fra barsel i januar, var
min første arbejdsopgave at have konfirmander. Årets hold er ikke ret stort, men sikke
nogle skønne unge mennesker, jeg får lov til
at lære lidt nærmere at kende.
I må endelig hejse flag på deres konfirmationsdage, så vi sammen kan fejre dem.

Konfirmation i Bjergby den 22. april
kl. 10.30

Konfirmation i Sundby den 29. april
kl. 10.30
Lærke Bro Kristensen
Louise Vestergaard Andersen
Lærke Rasksen Hyllested
Katrine Tanghus Rimer
Philip Engholm
Lukas Beck

Sidse Marie Parkegaard Ottosen
Iben Pilgaard
Claudia Chalaem Chanrod
Kirstine Bangsgaard Christiansen

Årets konfirmander lærer om kristne symboler og danner dem med tov…

Konfirmationer i 2019

Bjergby den 12. maj kl. 10.30
Skallerup den 17. maj kl. 9.30
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Flade den 17. maj kl. 11.00
Sundby den 19. maj kl. 10.30

Særlige Gudstjenester og Arrangementer
Gudstjeneste med skole-kirkekoret
Søndag den 11. marts kl. 19.00
i Sundby Kirke
Vi glæder os til, at pastoratets nye skole-kirkekor også skal synge i Sundby Kirke. Koret
ledes af vores organist Lisbeth Frandsen og
består af børn og unge fra sognene i et samarbejde mellem skole og kirke. Der er korprøve en gang ugentlig på Bjergby eller Sundby

Morgensang

Sundby Friskole til Sundby Kirke
den 9. marts kl. 8.30
Bjergby Friskole til Bjergby Kirke
den 22. marts kl. 8.30
Et par gange om året har friskolerne morgen-

Friskole ud fra sangerens eget valg, og koret
vil fremover berige os i kirkerne ved et antal
gudstjenester hvert år. Kender du en, der har
lyst til at synge med, kan man kontakte Lisbeth. Øvetider kan ses på sognenes hjemmeside: www.flade-bjergby-sundby-skallerupkirker.dk

sang i kirken, hvor der fortælles og synges
sange og salmer. Det er en dejlig tradition,
og forældre, bedsteforældre og andre er også
yderst velkomne.

”Sundby Kirke gennem tiderne”
Foredrag ved Steen Busck lørdag den 21.
april kl. 14.00 i Sundby Kirke
Kirkehuset stammer fra tidlig middelalder. Hvad skete der med det op gennem
tiden? Har Sundby kirke f.eks. haft et tårn?
Hvordan så der ud inde i kirken i de første århundreder, hvad skete der efter reformationen med inventar og udsmykning?
Hvordan så der ud på kirkegården?
Hvad betød kirken for Sundbyfolk, hvad
foregik der i og omkring den i fællesskabets tid og under vækkelserne i 1700- og
1800-tallet? Hvordan satte f.eks. den såkaldte ”Kyssesekt” sit præg på kirkelivet,
og hvad kom Christen Kolds virksomhed i
Solbjerg præstegård og Øster Jølby og senere grundtvigianismen og Indre Mission til
at betyde i Sundby og Fårtoft?
Steen Busck har i sin store afhandling om
Sundby 1660-1800 undersøgt kirkens og
kirkelivets udvikling så grundigt, som kil-

derne tillader, men vil
i foredraget også kaste
et blik på tiden før og
efter.
Steen Busck, født 1939,
er søn af Jens Gunni
Busck, som var lærer
- ”degn” hed det dengang - i Sundby fra 1942 til 1983. Han kom
til Mors med sine forældre, kom ud at tjene
efter konfirmationen og var i 1961 tilbage
i Sundby et halvt år som vikar for sin far.
Han har skrevet en del artikler og en bog
samt lavet en film om Sundby sammen med
Keld Andersen og fotografen Stef.
I pausen bydes på kaffe, og der afsluttes
med en vandring omkring kirken og på
kirkegården, hvis vejr og foredrag leder i
den retning.
Medarrangør: Mors Folkeuniversitet
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Gudstjeneste og rundstykker
Søndag den 10. juni kl. 10.30
i Bjergby Kirke
Efter denne søndags gudstjeneste er der kaffe og rundstykker i det fri eller i graverhuset.

Indtil nu har vi næsten altid været heldige med
vejret og har nydt den begyndende sommer
udenfor.

Sognedag i Flade Præstegårdshave
Søndag den 17. juni fra kl. 14
i Præstegårdens have
Sognedagen er en dag for landsbyfællesskab.
Der er kaffe og et fantastisk kagebord, som
Forsamlingshuset står for. Der er en udstil-

ling i konfirmandstuen af lokales kunst og
kunsthåndværk, og vores kirkesanger, Keld
Andersen, og organist, Lisbeth Frandsen,
arrangerer fællessang. Dagen slutter med en
gudstjeneste i haven.
Program:
Fra kl. 14.00
Udstilling af kunst og -håndværk
14.00 Kaffebord
15.00	Fællessang ved organist og
kirkesanger
17.30 Friluftsgudstjeneste

Trio Tilo – midsommerkoncert
Lørdag 23. juni kl. 16.30 i Sundby Kirke
Efter en ovenud vellykket koncert i 2017 med
Trio Tilo er det lykkedes med et ja fra dem til
endnu til en koncert i Sundby Kirke. Denne
gang kommer to fra trioen; Anna Johanne Jensen, sopran, og Amalie Kaad, orgel og mezzo.
Anna har haft sin opvækst i Fårtoft, Sundby Sogn, og Amalie stammer fra Broager. De
mødtes for 15 år siden på Orkesterefterskolen
og har siden dyrket venskabet med et utal af
koncerter bag sig, bl.a. med medvirken i Folkekirkens Ungdoms Landskor. De har begge
arbejde i Ansgar Kirke, København – som
sanger og organist – og går begge på Det Kongelige Musikkonservatorium. Anna bliver AM
(almen musikpædagog) til sommer, og Amalie
ser frem til at afslutte Kirkemusik på kandidatniveau om et år.
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En munter og seriøs koncert med bredt spekter og ikke mindst udstråling venter – således
noget til alle.

To af Trio Tilos tre medlemmer kommer til en
sommerkoncert i Sundby Kirke: Anna Johanne
Jensen og Amalie Kaad

Et par glimt fra sognenes fotoalbum
Komponist Erik Sommer var gæst ved pastoratets årlige fælles sangaften på Gullerup
Strand Kro. Han førte os gennem en række
skønne sange. Det var en fin aften med stort
fremmøde.

Årets minikonfirmander
opførte traditionen tro et
krybbespil i Sundby Kirke.

Mulighed for lørdagsdåb
I det sidste års tid har vi et antal gange om
året tilbudt en mulighed for dåb ved en
særlig gudstjeneste om lørdagen. For nogle
familier gør det planlægningen lidt lettere.
Som noget nyt beslutter vi ikke længere,
hvor gudstjenesten skal finde sted. Den bliver lagt i den kirke, hvor dåbsfamilien måtte ønske det. Er der to dåbsfamilier samme
lørdag, får den første familie derfor lov til
at vælge kirken. Vi håber, at vi på den måde
kan imødekomme mange ønsker!
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Kirkenøglen
Sognepræst
Louise Krogh Raahede
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0121
Mail: lraa@km.dk

Flade
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Skallerup
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Bjergby
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
lisbethfrandsen@post.cybercity.dk

Sundby
Organist:
Lisbeth Frandsen
Langkærvej 22
7950 Erslev
Tlf. 9774 0651 / 2120 8166
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, 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 kirke
Kirkehøj 6, Flade
7900 Nykøbing M.

Bjergby
Stinne Jakobsen
Grydehøjvej 25, Bjergby
7950 Erslev
Tlf. 9774 1403
info@gullerupstrandkro.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

Flade-Skallerup
Lone Jensen
Heltoften 10, Flade
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 9774 0606/2178 2082
lone.ravnholt@gmail.com

Skallerup kirke
Tordenshøjsvej 7A, Skallerup
7950 Erslev

Oplysninger om kirkerne kan man få på: www.flade-bjergby-sundby-skallerup-kirker.dk
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Vi ønsker tillykke med
vielsen til:

Natasja Kortbæk og Michael Granby
Kortbæk, Flade
Pia Porsborg & Søren Nikolaj Andreasen
Jakobsen, Bjergby

Vi har i sognene
taget afsked med:

John Karsten Andersen, Bjergby
Signe Hansen, Skallerup
Erik Overgaard Bak, Sundby
Willy Robert Olsen, Sundby
Vera Tange Mikkelsen, Flade
Mary Kristine Vestergaard, Flade
Jørn Holm, Flade
Peter Kristian Haaning, Flade

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
MARTS
4. marts 9.00 Flade (Gjørtz)
9. marts Morgensang med Sundby Friskole
8.30 Sundby
	Påskefortælling og påske-/forårssalmer
og -sange
11. marts 19.00 Sundby
	Pastoratets skole-kirkekor medvirker
med en lille forårskoncert
Kaffe, sodavand og brød i kirken efter
gudstjenesten
18. marts 10.30 Bjergby
22. marts Morgensang med Bjergby Friskole
8.30 Bjergby
	Påskefortælling og påske-/forårssalmer
og -sange
25. marts Palmesøndag
10.30 Skallerup
	Frokost i graverhuset
efter gudstjenesten
29. marts Skærtorsdag
19.00 Flade
Sang, kaffe og brød i konfirmandstuen
efter gudstjenesten
30. marts Langfredag
10.30 Sundby

APRIL
1. april Påskedag
10.30 Bjergby
2.april 2. Påskedag
14.00 Skallerup (Holck)
8. april 9.00 Sundby (Holck)
11. april Fyraftenssang
17.00 Sundby
14. april Lørdagsdåb
	10.30 Gudstjenesten lægges i den
kirke, hvor der først måtte være ønske
om det
15. april 10.30 Flade
Kaffe i kirken efter gudstjenesten
21. april Foredrag v. Steen Busck
14.00 Sundby
Sundby Kirke gennem tiderne
22. april Konfirmation
10.30 Bjergby
27. april Bededag
10.30 Skallerup
	Frokost i graverhuset
efter gudstjenesten
29. april Konfirmation
10.30 Sundby
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Fortsat fra forrige side
MAJ
4. maj

Befrielsesgudstjeneste
19.00 Flade
	Biskop Henning Toft Bro prædiker
Sang, Kaffe og brød i konfirmandstuen
efter gudstjenesten
6. maj 10.30 Bjergby
10. maj Kr. Himmelfart
9.00 Skallerup (Holck)
13. maj 10.30 Sundby
Kaffe i kirken efter gudstjenesten
16. maj Fyraftenssang
17.00 Flade
20. maj Pinsedag
10.30 Flade
Kaffe i kirken efter gudstjenesten
21. maj 2. Pinsedag
9.00 Sundby (Gjørtz)
27. maj 10.30 Skallerup
	Frokost i graverhuset
efter gudstjenesten

JUNI
3. juni 9.00 Sundby (Holck)
9. juni Lørdagsdåb
	10.30 Gudstjenesten lægges i den
kirke, hvor der først måtte være ønske
om det
10. juni 10.30 Bjergby
Efter gudstjenesten er der kaffe og
rundstykker i det fri eller i graverhuset
17. juni Sognedag i Flade Præstegårdshave
Program.
Fra kl. 14.00
	Udstilling af kunst og -håndværk
14.00 Kaffebord
	15.00 Fællessang ved organist og
kirkesanger
17.30 Friluftsgudstjeneste
23. juni Koncert Trio Tilo
16.30 Sundby
24. juni 10.30 Skallerup
	Frokost i graverhuset
efter gudstjenesten

Se mere på www.sogn.dk
Gratis Kirkebil
Til samtlige gudstjenester og arrangementer i
pastoratet fås gratis kirkebil ved henvendelse på
tlf. 97 72 47 11. Der opgives følgende kontonumre for de fire sogne: Flade 72294, Sundby
72284, Skallerup 72290 og Bjergby 72292.

Ansvarshavende redaktør:
Louise Krogh Raahede, sognepræst

