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Stille dage
I skrivende stund sidder jeg i en stille præstegård. Gudstjenesten i morgen samt næste
søndag er aflyst, og det samme er alle arrangementer og møder samt konfirmandundervisning i pastoratet. Det er en ny virkelighed,
der langsomt er groet frem den sidste uges
tid. Fjorten dage med nedlukning af alle aktiviteter, skoler, møder, arrangementer - ikke
bare i vores pastorat, men i hele landet. Visse
kirkelige handlinger må udskydes, og begravelser og bisættelser foregår med begrænset
deltagerantal. Sådan har biskopperne besluttet, det skal være, for at støtte op omkring
myndighedernes forsøg på at dæmpe spredningen af Covid 19.
Vi er blevet mindet om, hvor hurtigt alt det,
vi regner med står fast, og er selvfølgeligt for
os, kan ændres. Livet ændres fra den ene dag
til den anden. Vi bliver bekymrede, tænker
med bekymring på de ældre i vores familie;
vi er bekymrede for de familiemedlemmer,
der har arbejde, der er samfundsnødvendigt
– vi bliver bekymrede for os selv. Hvor godt
er mit helbred egentlig, hvis jeg bliver ramt
af Covid 19?
Når dette kirkeblad udkommer er vi ovre
karantænetiden. Ja, hvis den da ikke forlænges? Det er ikke til at vide, da der hele tiden
kommer nye tiltag til. Men forhåbentlig har

vi ved fælles hjælp og ansvarlighed undgået
at få et stort boom af sygdomstilfælde og dermed følgende overbelastning af sygehusvæsnet. Forhåbentlig har vi kunnet skærme vores
ældre, de svage, dem, med kroniske lidelser.
Det håber jeg.
Hvornår Corona virus helt slipper os, og
hvornår der kommer en vaccine, ved vi ikke.
Det er den usikkerhed, vi må leve med. I kirken bruger vi ord som tålmodighed og besindelse – men også ord som tro og håb. Tro er
tillid til, at Gud er tilstede i vores liv, og altid
er med os. Må Gud give os ro og styrke til at
huske på det, og til at leve opmærksomt med
hinanden og stå sammen – på afstand.
Vi glæder os til, vi kan begynde at mødes
igen. Vi er blevet klar over, hvor meget det
betyder for os, at være sammen med hinanden. Til gudstjeneste, til arrangementer, til en
kop kaffe og almindelig social omgang med
hinanden. Dette kirkeblad er fyldt med gode
tilbud – lige fra søndagens gudstjenester, til
koncert og sogneudflugt. Jeg håber inderligt,
at vi snart igen kan mødes uden restriktioner.
Guds fred med os alle
Mette Dencher
Sognepræst

Man kan orientere sig om gudstjenester, nyheder,
arrangementer med mere på sognets hjemmeside
www.flade-bjergby-sundby-skallerup.dk
og på vores nyoprettede facebookside, som hedder
”Flade Bjergby Sundby Skallerup pastorat”
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Guds nåde er en vintergæk
Nu er vi først i april, og vi kan for alvor mærke, at det går
mod lysere tider. I januar begyndte både vintergækker og
erantis at skyde op af jorden. Der var Tusindfryd i græsplænen og skovbunden i præstegårdshaven stod allerede
dækket med grønne spirer. Trods masser af regn og rusk
var det som om at foråret var kommet meget tidligt.
Vintergækken er en vinterplante, men bebuder også, at
der er et forår at glæde sig til. Der er liv og grøde i jorden,
og som dagene længes og lyset tager til, vil flere og flere
planter spire frem.
I den nye salme fra 2006 ”Guds nåde er en vintergæk”
sammenligner forfatteren Simon Grotian Guds nåde med
en vintergæk. Når vi planter Guds nåde i vores have – vores liv – kan det være med til at overvinde skræk og angst.
Vi besejres af mod, ja, vi overvældes af mod til at gå ud
leve livet på vores grønne jord.
Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det første vers – men
Simon Grotians sprogbrug er så anderledes og taler til
forskellige mennesker på forskellig måde, så andre forstår
måske teksten på en helt anden måde. Grotian har sin helt
egen stil, og hans sprog er blevet beskrevet som stort og
bevægeligt, højtideligt og barnligt, rasende og kærligt.
Han bruger nye og anderledes ord, og det er ikke ord, der
kan slås op i en ordbog, for det er Grotians egne fremstillede ord og udtryk. ”Ammesø, englekø og udtrykket ”lad
håbene massere” har man ikke hørt før i nogen salme. Ordene maler billeder for ens indre øje, og udfordrer én til
at tænke på en anden måde. En ammesø er måske et sted
man finder næring, og man kan godt forestille sig, at der
må være lange køer af engle i Guds rige.
I én af sine bønner beder Grotian Gud: ”må jeg be om en
rebstige til din balkon”. Jeg tror, at Gud kaster rebstiger ud
til os hele tiden. Både når vi beder om det, og når vi ikke
ved, vi har brug for det. Det tror og håber jeg, og jeg lader
det håb massere min sjæl.
Mette Dencher
Sognepræst

Guds nåde er en vintergæk
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere
Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere
Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.
Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
bliver kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.
Simon Grotian 2006
Simon Grotian (1961-2019)
Forfatterskabet tæller mere
end 40 udgivelser, digte,
salmer, bønner og eventyr.
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Det sker i sognene...
Åbningsgudstjeneste i Sundby kirke

Siden 1. maj 2019 har kirken i Sundby været
lukket pga. en omfattende renovering. Alle
gulve, vægge, lofter, vinduer, tagværk og tagdækninger er gået igennem i selve kirken, i
våbenhuset og i kapellet. Der er overalt efter
behov foretaget reparation eller fornyelse.
Endvidere er der installeret nyt varmeanlæg
og en forbedret belysning, begge dele har været et vedvarende mangeårigt ønske. Aktuelt
pågår maling af indvendigt træværk i ny farvesætning, som sidst blev foretaget for ca 50
år siden.
Udgangspunktet for den gennemgribende renovering var bl.a. en konstatering af råd i to
bjælkeender i kirkskibets loft, og et råd- og
svampeangrebet spær under tagets sydside.
Årsagen til begge dele fandtes i det udtalt
utætte blytag.

Erfaringsmæssigt er erkendt råd i bjælkeender kun toppen af et isbjerg, og det viste sig
da også, at der var i alt otte bjælkeender, der
skulle repareres og en enkelt loftsbjælke skulle i sin helhed udskiftes.

Menighedsrådet har arbejdet med projektet i
syv år, og derfor glæder vi os til at vise kirken frem i en ny og mere tidssvarende udgave
efter et spændende og intenst år, hvor selve
renoveringen er udført i tæt samarbejde med
arkitekt, konservator og håndværkere.
MR inviterer derfor enhver interesseret til at
komme til åbningsgudstjenesten d. 17. maj
2020 kl. 10.30, hvor biskop Henning Toft Bro
prædiker, og hvor provst Mette Moesgaard
Jørgensen samt sognepræst Mette Dencher
medvirker.
Der inviteres efterfølgende til middag på Hotel Vildsund Strand kl. 12.00.
Tilmelding til middagen til Rie Kortegaard
på tlf. 21 20 84 77, eller Else Marie Jensen på
tlf. 30 51 55 21 eller på mail: inger@saaby.
com inden d.11. maj kl. 11.00
Enhver er hjerteligt velkommen!
Inger Saaby
Form. Sundby Sogns Menighedsråd

Konfirmationer i sognene

Bjergby kirke 3. maj kl. 10.30:
Nichlas Møller Jensen
Rasmus Brusgård Mark
Jonas Østergaard Kristensen
Flade kirke 8. maj kl. 10.30:
Magnus Haar Josefsen
Asmus Siegler Aaen

Sundby kirke 10. maj kl. 10.30:
Andrea Sofie Nielsen
Signe Bislev Pedersen
Lukas Kibsgaard Sørensen
Johan Feldborg Nielsen
Emil Møller Konge
Sebastian Krog

Hjerteligt tillykke og de bedste ønsker for fremtiden
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Sogneudflugt
Torsdag d. 6. august 2020
De tre menighedsråd i Sundby, Bjergby og
Flade-Skallerup inviterer til en skøn oplevelse
I år går turen til Sebber Klosterkirke og det
naturskønne område tæt op af Limfjorden. Vi
drikker morgenkaffe ved Vejlerne – ved dårligt vejr evt i Løgstør.
Derefter kører vi til Sebbersund, som byder
på flotte oplevelser og information om kirken
og klostret.
Herefter finder vi en kro, hvor vi spiser middag.
Efter vi har nydt middagen, kører vi til Nutidsmuseet i Års. Det har til huse på en nedlagt gård, og stedet betjenes udelukkende af
frivillige. Her kan man finde klenodier fra
lokalområdet fra de sidste 100 år. Mange ting
vil nok vække genkendelsens glæde, og være

årsag til udbrud som ”hold da op….” og ”kan
du huske dengang….”
Til sidst kører vi til Hvalpsund havn, hvor
der nydes en forfriskning på havnen inden vi
sejler med Hvalpsund færgen til Salling. Hvis
vi når mejeriet i Thiese inden kl. 17.00, kan
der måske blive tid til indkøb af oste og/eller
smagsprøver.
Prisen for deltagelse er 180 kr. pr. person
ekskl. drikkevarer til middagen.
Vi kører fra Flade kl. 8.00, og dernæst er
der opsamling i Bjergby og Sundby.
Tilmelding og annonce vil komme senere i
Morsø ugeavis.

Konfirmandindskrivning 2020
Tirsdag d. 30. juni kl. 14.30 – 18.00 i konfirmandstue og præstegård

meldingsblanket med oplysninger om dåb,
ønsket konfirmationssted osv.

Årets konfirmander møder op sammen med
deres forældre for at tilmelde sig konfirmationsforberedelsen og høre lidt om den. Inden for tidsrummet kommer man, som det
passer familien bedst. Man udfylder en til-

Man møder op i konfirmationsstuen, og så
går man på skift ind på præstens kontor,
hvor vi lige lærer hinanden lidt at kende. Jeg
glæder mig til at møde jer alle.
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Befrielsesgudstjeneste
Traditionen tro holder vi gudstjeneste d. 4. maj kl. 19.00 i Flade
kirke
”En lærke letted og tusind fulgte
Og straks var luften fuld af sang”
Således lyder de første linjer af Befrielsessangen, som blev skrevet
af en apoteker i Kolding, Mads Nielsen, straks efter befrielsen.
Sangen beskriver glæden over befrielsen, men mindes også, de
der faldt i kampen for et frit Danmark.
Denne aften vil vi fejre og mindes i ord og toner. Skole – kirkekoret og lokale musikere vil medvirke ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord i konfirmandstuen.

Orienteringsmøde om opstilling
og valg til menighedsrådet
Der skal være valg til menighedsrådet d. 15.
september 2020. Kom og hør om menighedsrådenes arbejde i sognene, og find også ud
af, om du kunne have lyst til at stille op til
valget. At engagere sig i den lokale folkekirke
betyder, at man er med til at skabe de bedste rammer for forkyndelse, kultur, tradition,
for sang og undervisning. Så mød op og hør
mere. Måske er det dig, vi mangler!

• Skal Skallerup være lejlighedskirke – og
hvad ville det betyde?
• Ønsker til arrangementer – gode idéer
modtages

Flade-Skallerup menighedsråd holder
møde i Thorup – Skallerup forsamlingshus
kl. 17.00. Vi begynder mødet med at spise
gule ærter med tilbehør. Senere serveres Svesketrifli med kaffe/te. Serveringen er gratis
– drikkevarer kan købes. Der er plads til at
børn kan lege i salen ved siden af, og der er
særlig servering til børnene.

Sundby menighedsråd holder møde i Servicebygningen ved siden af Sundby kirke kl.
19.30. Der serveres kaffe, te og kage

Hovedpunkter ved mødet:
• Menighedsrådets arbejde, økonomi og tiltag i sognene
• Valg til menighedsrådet afholdes 15. september 2020 i Flade
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Menighedsrådet håber på stor tilslutning til
arrangementet fra både Flade og Skallerup.
Det er nødvendigt, at vi står sammen om arbejdet i vores sogne, og vi ønsker at alle

Bjergby menighedsråd holder møde kl.
19.00 i Graverhuset ved siden af kirken
Alle arrangementer er selvfølgelig åben for
alle beboere i de fire sogne! Så hvis du har lyst
til et arrangement i nabosognet – jamen, så
tag endelig af sted. Du er mere end velkommen!

Siden sidst…..
Mors Rok

Den 9. januar havde vi inviteret ”Mors Rok”
til Flade kirke. Trioen fremførte flere numre
af Jeppe Aakjær, og Peter Spillemand fortalte
om digterens liv og om de utallige sange og

digte, han skrev. Og selvfølgelig var der også
mulighed for at synge med på kendte og elskede sange. En hyggelig og munter aften!
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Lysmesse

Søndag d. 2. februar var det kyndelmisse, og vi fejrede det med en Lysmesse i Flade kirke. Det blev
en stemningsfuld aften, hvor konfirmanderne deltog med læsninger og lystænding, og Skole-kirke
koret sang for og med os.

Glædelig påske
Søndag 5. april – Palmesøndag
Skallerup kirke 10.30
Torsdag 9. april – Skærtorsdag
Bjergby kirke kl 19.00
Jesus indstiftede nadveren skærtorsdag aften. Vi vil også
mødes om aftenen og fejre nadverens indstiftelse.
Fredag 10. april – Langfredag
Skallerup kirke 10.30
Gudstjeneste med musik og læsninger fra Bibelen
Søndag 12. april – Påskedag
Flade kirke 10.30
Mandag 13. april – Anden påskedag
Skallerup kirke 10.30
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Pinsesolen danser
søndag morgen d. 31. maj
Pinsegudstjeneste i Flade 31. maj kl 08.00
på Skibsted strand/badebroen
Tag campingstolen med til gudstjeneste, og lad os mødes på Skibsted strand.
Her fejrer vi pinse i Guds fri natur, og efter gudstjenesten er der socialt samvær
med kaffe og rundstykker.
Hvis du har problemer med transport til stranden, så kontakt præsten.
Vi hjælper hinanden, og finder en løsning.
Skulle vejret ikke være med os, har vi en plan B.

Gudstjeneste og rundstykker
Søndag d. 14. juni kl 10.30 i Bjergby Kirke
Efter denne søndags gudstjeneste er der kaffe og rundstykker.
Forhåbentlig kan vi sidde i det fri, og nyde den begyndende sommer,
men bliver det gråvejr, går vi i graverhuset.
Vel mødt!
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Kom og hør noget god musik!
Kirkekoncert i Flade kirke 21. juni kl 16.00
Koncert i Flade kirke med Claus Dencher:
”Ved mine koncerter forsøger jeg at skabe et
varmt tekst og lydunivers med akustisk guitar og af og til lidt mundharpe. Jeg spiller et
udpluk af mine nye og gamle sange, som både
er engelsk - og dansksproget. Genren spænder
bredt over folk, country og lidt soul. Jeg ynder

Vi har i sognene
taget afsked med
Egon Jensen Kudahl, Sundby
Edy Asta Kristensen, Sundby
Gerda Marie Jespersen, Sundby
Niels Nielsen, Sundby
Egon Boll Jespersen, Sundby
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at kalde mig for singer-song writer, da jeg lægger vægt på autenticiteten og det personlige engagement i tekst og fremføring. Du vil høre historier om liv, håb og kærlighed, og undervejs
fortæller jeg lidt om tankerne bag sangene.”
Der er fri entre til koncerten, og i pausen serveres en forfriskning.

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. 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
APRIL
5. april Skallerup (Sundby) 10.30
Palmesøndag
9. april Bjergby kirke kl 19.00
Skærtorsdag
10. april Skallerup kirke 10.30
Langfredag
12. april Flade 10.30
Påskedag
13. april Skallerup (Sundby) 10.30
2. påskedag
19. april Bjergby 10.30
26. april Skallerup kirke 9.00
Joan Amalie Holck
MAJ
3. maj

Bjergby kirke 10.30
Konfirmation
4. maj Flade kirke kl 19.00
Befrielsesgudstjeneste
8. maj Flade kirke 10.30
Store Bededag Konfirmation
10. maj Sundby Kirke 10.30
Konfirmation

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.

17. maj Sundby kirke 10.30
Fejring af åbningen af kirken
21. maj Sundby Kirke 10.30
Kristi Himmelfarts dag
24. maj Bjergby kirke 10.30
31. maj Flade kirke kl. 8.00
Ved Skibsted strand
Pinsedag
JUNI
1. juni

Skallerup kirke 9.00
2. Pinsedag ved Joan Amalie Holck
7. juni Sundby kirke 9.00
Joan Amalie Holck
14. juni Bjergby kirke 10.30
21. juni Skallerup kirke 10.30
28. juni Flade kirke 10.30
JULI
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

Sundby kirke 10.30
Bjergby kirke 10.30
Skallerup kirke 10.30
Flade kirke 9.00
Joan Amalie Holck

Ansvarshavende redaktør:
Mette Dencher
Deadline for næste blad: 1. juli 2020.
Sendes til præsten.

