Kirkebladet
Flade – Bjergby – Sundby – Skallerup

December 2019 - marts 2020

Ny præst i Flade - Bjergby - Sundby Skallerup
Det var med spænding og en smule nervøsitet, at jeg den 29. august begav mig af sted til
ordination i Aalborg Domkirke. Nogle dage
forinden havde jeg været til bispeeksamen
hos biskop Henning Toft Bro. Bispeeksamen
var en hyggelig, men også alvorsfuld begivenhed, hvor vi diskuterede mine teologiske
opgaver, og jeg skrev under på præsteløftet.
Nu skulle jeg ordineres og være præst på
Nordmors. Det glædede jeg mig meget til,
men sommerfuglene rørte også på sig – både
i forhold til ordinationen og i forhold til mit
nye embede.

I præsteværelset i domkirken mødte jeg mine
nye kolleger, som meget rutineret trak i kjole
og krave og beredvilligt hjalp mig, da jeg havde kvaler med at få min krave til at sidde ordentligt. Mødet med mine nye kolleger hjalp
gevaldigt på min nervøsitet. De tog så godt
imod mig; jeg følte mig velkommen, jeg følte stor opbakning, og mine sommerfugle fløj
andre steder hen. Ordinationen var højtidelig og en helt særlig oplevelse, som jeg aldrig
glemmer. To dage senere fulgte indsættelse i
embedet ved en gudstjeneste i Skallerup kirke den 1. september. Der var efterfølgende
hyggelig frokost med taler, sange og dejlig
musik. Det blev også en
glad og uforglemmelig
dag, og derefter var det i
gang med de nye arbejdsopgaver.
Når der mellem opgaverne er tid til lidt stille eftertænksomhed, kan jeg
forundres over de veje,
som mit liv har ført mig
ad. Ingen – heller ikke
jeg selv – kunne vel have
forestillet sig, at jeg skulle komme til at virke som
præst på Mors. Jeg har altid opfattet mig selv som
et inkarneret storbymenneske og tænkt, at det var
dér, jeg hørte til.
Jeg er født og opvokset i
Odense, har studeret og
boet en del af mit voksne
liv Aarhus. Det var her, jeg
mødte min første mand,
og fik mine børn. Da jeg
blev skilt, vendte jeg til-

2

bage til Odense igen, og her boede jeg i en
lang årrække sammen med mine børn. For
12 år siden mødte jeg min anden mand, som
var nordjyde, og så fik jeg pludselig øjnene
op for nordjylland. Han boede i en landsby
uden for Aalborg, og jeg fik mit første skud af
landlivet, og det var slet ikke så ringe. Da min
mand for halvandet år siden efter kort tids
sygdom døde, vendte jeg tilbage til Odense
igen, for det var jo her mine børn, og min familie var, og jeg havde brug for dén tryghed.
Jeg har været/ mit arbejdsliv har indtil nu
været fyldt af opgaver, der alle har haft noget med mennesker at gøre: sosu-assistent på
plejehjem og sygehus, arbejde i varmestuer,
underviser på sosu-skolen, og jeg har haft
meget frivilligt arbejde. Jeg har altid tænkt,
at jeg på ét eller andet tidspunkt skulle være
præst, og især i de senere år, har det trukket
mere og mere i mig.
Men så skete der dét, at jeg i løbet af sommeren læste, at man søgte en præst i Flade –
Bjergby –Sundby – Skallerup pastorat.
Stillingsopslaget pirrede min nysgerrighed,
og jeg tænkte, at dét måtte undersøges nærmere. Jeg kendte i forvejen ikke særligt meget
til Mors, så jeg gik i gang med at lave lidt research, og da det jeg læste bestemt ikke afskrækkede mig, ringede jeg til formanden for
Flade menighedsråd og fik lavet en aftale om
et besøg i sognene.
Ved besøget så jeg de skønne gamle kirker,
hørte om kirke- og kulturlivet, blev overvældet af den smukke natur på Nordmors og
mødte medlemmerne af menighedsrådene:
imødekommende, venlige og hjertelige mennesker. Da jeg kørte tilbage til Odense, var jeg
derfor ikke i tvivl. Jeg skulle hjem at skrive en
ansøgning!
Glad var jeg, da jeg blev indkaldt til prøveprædiken og samtale, og inderligt glad blev

jeg, da Flade menighedsrådsformand ringede
til mig og sagde, at de gerne ville have mig
som deres nye præst. Det er både en stor
gave og en tillidserklæring at blive valgt til ny
præst i et pastorat, og jeg er utrolig taknemmelig for at have fået opgaven.
Dermed skulle et nyt kapitel i mit liv begynde. Fra at være bybo skulle jeg bo på landet;
jeg skulle flytte landsdel og nu ikke være
fynbo, men nordjyde – og ikke bare nordjyde, men morsingbo. Ja, jeg ved godt, at morsingbo ikke er noget, man bliver fra den ene
dag til den anden. Det kan vist tage år – eller
et helt menneskeliv. Men jeg øver mig. Jeg
skulle også lære mit nye job at kende. Holde
gudstjeneste, undervise konfirmander, have
begravelser, lære folkekirkens it-system at
kende, lave kirkeblad og de tusind andre ting,
der følger med arbejdet.
Det var ikke gået uden mine kolleger, menighedsrådene og det fantastiske personale, som
altid er parat til at hjælpe. Samarbejdet med
personalet er helt unikt. Der er en helt klar
følelse af, at vi løfter i flok, vi samarbejder, og
vi hjælper hinanden. Det giver en rigtig god
følelse, når man nu er det nyeste medlem af
flokken, og dén, der har mest brug for hjælp
og overbærenhed.
Nu har jeg været i pastoratet i snart 3 måneder. Jeg trives med mit arbejde, og jeg trives
i Flade præstegård og i pastoratet. Jeg er fra
alle sider blevet mødt med meget stor venlighed og hjertevarme, og det giver en god energi til at starte i et nyt embede. Jeg har allerede
mødt mange mennesker i sognene, og jeg ser
frem til at lære endnu flere at kende, når vi
mødes i kirken, ved forskellige arrangementer i sognene og alle andre steder. Man er
altid velkommen til at henvende sig til mig.
Jeg ser frem til at møde jer alle. På glædeligt
gensyn.
Mette Dencher
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Det sker i sognene...
Vi synger julen ind

Onsdag d. 11. december kl. 19.00
En festlig aften for hele pastoratet med masser af fællessang. Vi mødes i Bjergby kirke,
hvor vi synger julen ind med kendte julesalmer. Som gæstemusiker kommer Wojtek Sciborowski, der sammen med organist Lisbeth
Frandsen spiller julesange for harmonika og
tværfløjte. Efterfølgende er der kirkekaffe
med julebag.

Juleafslutning for
børnehusene i pastoratet
Fredag d. 20. december kl. 9.45
Juleafslutning for børnehusene i Bjergby kirke.
Alle er meget velkomne.

Juleafslutning på
Sundby Friskole

Torsdag d. 19. december kl 19.00
Gudstjenesten foregår på Sundby friskole, da Sundby kirke er lukket. Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær og lidt
godt at spise og drikke.

Juleafslutning for
Bjergby Friskole

Fredag d. 20. december
kl. 8.45
i Bjergby kirke.

Adventsarrangement i hele Flade
Søndag d. 1. december
Kirken, forsamlingshuset og byens foreninger står sammen om denne aften, hvor
vi tænder juletræernes lys langs hovedgaden,
synger advents – og julesalmer i kirken og
slutter i forsamlingshuset med glögg og æbleskiver. Vandringen gennem byen begynder
og slutter på kirkens parkeringsplads.
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Program:
19.00	Flade Kirke – gudstjeneste med megen
sang og musik. Skole-kirkekoret medvirker
19.45	
Fra kirkens parkeringsplads går vi
gennem byen, og tænder lys på foreningens juletræer
20.00	Glögg og æbleskiver i Flade forsamlingshus

Juletræet tændes
i Bjergby
Søndag d. 1. december kl. 15.00
Vi mødes i kirken, og slutter på friskolen. I kirken vil der være sang
og en julehistorie. Klokken 16.00
tændes juletræet, og efterfølgende serverer beboerforeningen
glögg og æbleskiver på friskolen.

Nytårsgudstjeneste

Tirsdag d. 31. december kl. 14.00
Skallerup
Vi mødes til gudstjeneste i Skallerup kirke nytårsaftensdag. Vi takker Gud for
året, der gik, og ser frem til det nye år.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår over lidt kransekage og et glas
champagne.

Minikonfirmander

Gratis og sjovt tilbud lige efter skoletid
Alle børn i 3. klasse inviteres til at blive minikonfirmander. Til minikonfirmand hører
vi historier fra Bibelen, ser film, leger inde
og ude og laver kreative ting. Idéen med minikonfirmand er, at børnene har det sjovt i
et fællesskab og lærer kirken og kristendom
bedre at kende.
Vi starter torsdag d. 23. januar 2020 og slutter 5. april 2020, hvor børnene vil fremføre
”Indtoget i Jerusalem” ved en familiegudstjeneste.

Undervisningen foregår i Flade konfirmandstue kl 13.30 – 15.00. Der vil køre bus fra
pastoratets friskoler efter sidste time. For
spørgsmål kontakt sognepræst Mette Dencher tlf. 97 74 01 21.

Kirkefrokost i Skallerup kirke

Søndag d. 26. januar er der gudstjeneste i Skallerup kirke kl 10.30.
Efter gudstjenesten mødes vi til frokost i sognegården, hvor alle er hjerteligt velkomne.

Kyndelmisse i Flade kirke
Søndag d. 2. februar kl. 19.00
Det er hvidt herude
Kyndelmisse slår sin knude...
Kyndelmisse markerer, at halvdelen af vinteren er gået, og det nu går mod lysere tider.
Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel,
og er også dén dag, hvor Maria fremstillede
Jesus i templet. Vores konfirmander deltager
i gudstjenesten, hvor temaet er ”Lyset, der
skinner i mørket”.
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Sang og musik i kirkerne
Tirsdag d. 17. marts Flade Kirke kl. 19
Arrangementet rejser rundt på øen, så vi
kan opleve hinandens smukke kirker og fællesskabet om sangen. Denne gang er vi nået
til Flade kirke. Aftenen bliver fuld af sang
og musik, og vi vil synge både gamle og nye
salmer. Efter arrangementet bydes der på en
forfriskning i kirken.

Mors Rok

Torsdag d. 9. januar kl. 19.00 i Flade kirke
Jeppe Aakjær var en stærk stemme i sin
samtid, og en kilde til inspiration for sin eftertid. Han kæmpede for fred, naturbeskyttelse, politisk og åndelig frigørelse og social
retfærdighed.
Mors Rok vil med fortælling og musik
fortælle om Jeppe Aakjærs liv og sang.
Mors Rok er en trio, bestående af Peter

Spillemand på guitar og mundharpe, Pia
Jacobsen, skuespillerelev og sanger og en
trommeslager. Peter Spillemand har en forrygende viden om Jeppe Aakjær, hans liv
og digte. Der vil undervejs også være flere
Aakjærsange som fællessang. Glæd jer og
sæt et stort kryds i kalenderen!
Entré 70 kr. Der vil være en forfriskning i
pausen.

Menighedsrådets årlige
menighedsmøde - sognemøde

Invitation til sognebørn og andre interesserede i Flade-Skallerup sogn
søndag d. 1. marts 2020
Menighedsrådet vil efter gudstjenesten være
vært ved kirkefrokost i konfirmandlokalet
ved Flade kirke.
-	sognepræst Mette Dencher vil fortælle om
sin første tid som præst i sognene, og hendes ønsker og tanker
-	menighedsrådet vil fortælle om deres arbejde
-	budget for 2020 for Flade-Skallerup kirker
-	tanker og ønsker for kirkerne i vores sogne
-	ønsker til samarbejde med klubber og andre interesserede i sognene
-	oplysning om vores skole-kirkekor
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-	det kommende menighedsrådsvalg
-	sidst og måske vigtigst: spørgsmål og ønsker fra sognebørn
Menighedsrådet håber rigtig mange vil
bruge ca. 2 timer på at være med til vores
menighedsmøde.
På gensyn

Siden sidst…..
Nye konfirmander i sognene
Den 10. september var der Konfirmanddag
for de kommende konfirmander. Vi havde en
dejlig dag med besøg i Ejerslev kirke, vandretur på stranden, lidt undervisning og frokost

i Anne Holcks sommerhus. Dagen sluttede
med, at vi bød forældrene på kaffe og kage,
og fortalte om konfirmandundervisningen.
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Indsættelse af ny præst

Ordination og indsættelse af Mette Dencher som præst i Flade,
Bjergby, Skallerup og Sundby Pastorat fra 1. september 2019
Efter ordinationen i Budolfi Kirke i Aalborg
torsdag den 29. august var det vores tur i
pastoratet til at tage imod Mette - vores nye
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præst. Indsættelsen, som foregik i Skallerup
Kirke søndag den 1. september kl. 10.30, blev
forestået af provst Mette Moesgaard. Det var
en fyldt kirke, hvor Mettes venner og familie
blandt mange andre modtog hende med glæde og forventning. Mette er nu efter torsdagens ordination i Aalborg ”rigtig” præst med
embede hos os !
Hun prædikede over lignelsen om Farisæreren og Tolderen.
Efterfølgende var de tre menighedsråd vært
ved et hyggeligt samvær med spisning i
Sundby Forsamlingshus.
Det var en fin og varm sammenkomst, hvor
Mette blev modtaget med taler af bl.a. repræsentanter for menighedsrådene, præstekolleger og medarbejdere ved pastoratet.
Vi glæder os alle til at lære Mette nærmere
at kende.
Keld Andersen

Sogneudflugt til Søby Brunkulslejr
Det er altid en glæde at opleve en god fortæller!
Det oplevede vi ca.50 mennesker efter
rundstykker og kaffe i det lille forsamlingshus i Søby Brunkulslejer.
Kai Hansen, fhv. skolelærer og guide i området var den gudbenådede fortæller, som gav
os et levende indblik i det barske liv i lejerne.
Det var virkelig et scoop af vore menighedsråd at få ham på banen!
Efter hans beretninger gjorde besøget inde i
den lille ‘by i byen’ med huse bygget af hver
enkelt arbejder, endnu større indtryk sammen med hans fortælling ved selve ‘graven’
om hvordan det var foregået, med konstant
fare for helbred og liv.
Busturen dertil var naturligvis i sig selv også
en stor oplevelse, både hvad angår de hyggelige og gode samtaler, man får undervejs
og med fælles begejstring over det skønne
landskab vi kørte igennem: Den blomstrende lyng var på sit højeste, og landskabet omkring lejerne var forbløffende stort og fyldt
med store smukke søer, resultater af brunkulsudvindingerne, som foruden søerne
havde efterladt store sorte golde pletter...

Vi havde en rolig, hjælpsom og sikker
chauffør som fragtede os gennem det til tider sydeuropæisk-agtige landskab med de
smalle veje med skarpe sving på kanten af de
træklædte bakker.
God mad på Søby Cafeteria og besøg i den
smukke Asp Kirke på hjemvejen fuldendte
den vellykkede tur.
Mange tak til arrangørerne og alle medvirkende for en dejlig dag!
Grete Holm
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Skole-kirkekoret
Skole-kirkekoret, som er et tilbud til alle pastoratets børn fra 4. klasse og opefter, øver i
år hver onsdag eftermiddag på Øster Jølby
Friskole. I år består koret af 8 glade piger fra
Bjergby- og Øster Jølby Friskole.
Søndag d. 27. oktober var vi i Nykøbing Kirke
til en kor workshop sammen med Nykøbing
kirkes kor og Haderslev Domkirkes pigekor.
Det var en kæmpe oplevelse at synge sammen med sådan en flok dygtige korpiger, der
var noget ældre end os, men vi klarede os

10

rigtig godt, og kirken var helt fyldt ved koncerten kl. 16.00
Torsdag d. 5. December kl. 19.00 skal vi
medvirke i Nykøbing kirke igen. Denne gang
sammen med 3 professionelle sangerinder
(en operasanger, en soul- og en jazzsangerinde) til en koncert, de kalder Amazing Christmas. Koncerten er åben for alle.
Vil man høre os synge vores eget jule repertoire, så skal man komme til gudstjenesten i
Flade kirke første søndag i advent kl. 19.00.

Kirkenøglen
Sognepræst:
Mette Dencher
Kirkehøj 8, Flade
7900 Nykøbing Mors
Mobil 97 74 01 21
Mail: mde@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 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
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

Oplysninger om kirkerne kan man få på: www.flade-bjergby-sundby-skallerup-kirker.dk
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GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER
DECEMBER
1. dec. 15.00 Bjergby
19.00 Flade
8. dec. 10.30 Skallerup
11. dec. 19.00 Bjergby kirke
”Syng julen ind”
12. dec. 10.00 P
 lejehjemsgudstjeneste
Emiliegården
15. dec. 9.00 Bjergby (Holck)
19. dec. 19.00 Juleafslutning Sundby friskole
20. dec 8.45 Juleafslutning Bjergby friskole
9.45 Juleafslutning for børnehusene
22. dec. 9.00 Skallerup (Holck)
24. dec. 14.00 Skallerup
15.00 Bjergby
16.00 Flade
25. dec. 10.30 Skallerup
26. dec. 14.00 Bjergby (Noer)
29. dec. 10.30 Flade
31. dec. 14.00 Skallerup
JANUAR
5. jan. 9.00 Flade (Holck)
9. jan. 19.00 Flade kirke
Mors Rok
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.

12. jan. 10.30 Skallerup
19. jan. 10.30 Bjergby
26. jan. 10.30 Skallerup
Derefter frokost i sognehuset
FEBRUAR
2. feb. 19.00 Flade
Kyndelmisse med konfirmander
9. feb. 10.30 Skallerup
16. feb. 9.00 Bjergby (Holck)
23. feb. 10.30 Skallerup
MARTS
1. mar. 10.30 Flade
	Efterfølgende kirkefrokost og
sognemøde
8. mar. 10.30 Skallerup
15. mar. 10.30 Bjergby
17. mar. 19.00 Flade
”Sang og musik i kirkerne”
22. mar. 9.00 Skallerup (Holck)
29. mar. 9.00 Flade (Holck)

Ansvarshavende redaktør:
Mette Dencher
Deadline for næste blad: ????

