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KIRKENYT

MEDITATIONSGUDSTJENESTE

deres værdiggrundlag. I kirken var der et lille
oplæg ved en indsat i Jyderup Statsfængsel, og
konfirmanderne havde mulighed for at spørge
ham om alt mellem himmel og jord. Bagefter
tog vi hjem til konfirmandhuset i Sørbymagle,
her bagte vi småkager som vi fik solgt til den
kommende gudstjeneste i kirken. Vi tjente 150
kr. til varmestuen, vi siger tak til alle som købte
en pose småkager.

Stemningsbillede fra meditationsgudstjenesten
den 10. november 2015.
Tirsdag d. 10. november fejrede vi vinterens
første meditationsgudstjeneste i Sørbymagle
kirke. Dermed er en række meditationsgudstjenester skudt i gang, som skal varme og fylde
i vores sogne hele den mørke vinterperiode.
Det er dejligt at se, at I har lyst til at være med
til at synge salmer, høre læsning og refleksion,
og lade jer inspirere af bøn og eftertanke. Man
kan være aktivt deltagende i gudstjeneste, når
man tænder et lys for noget eller nogen ved
døbefonten. Men man kan også bare sidde
på kirkebænken med lukkede øjne og lytte til
musikken der strømmer ud i kirkerummet. Der
er altid mulighed for at tage et fyrfadslys med
et bibelord ved udgangen i våbenhuset inden
man går, for at bringe lyset og ordet med hjem.
Se i kirkekalenderen for tid og sted for de næste meditationsgudstjenester.

DIAKONIDAG I SLAGELSE
ALLE MENNESKER ER LIGE MEGET VÆRD.
– DIAKONI, DET KA’ VI LI’!
Onsdag d. 28. oktober var vores konfirmander med til Diakonidag i Slagelse. Alle konfirmander fra Antvorskov skole med præster
mødtes om morgenen ved Sct. Peders Kirke.
Her begyndte vi dagen med en morgensalme.
Herefter blev vi delt ind i hold, og kom rundt
for at besøge Kirkens Korshærs varmestue og
genbrugsbutik. Vi fik indblik i deres arbejde og

Konfirmanderne bager småkager til Kirkens
Korshærs varmestue i Slagelse.
HALLOWEEN I KIRKEN
Over 40 tilmeldte til årets halloweengudstjeneste vidner om, at kirken her i Sørbymagle har
fået en ny tradition at holde i hævd. Mange
børn og deres forældre havde fundet vej til
kirken denne aften, hvor det allerede var mørkt
kl. 17.00. Derfor var børnene med til at lyse
kirken op ved at tænde lys og sætte det på det
lille murstenskors på gulvet ved alteret. De fine
lanterner lyste rummet
op, mens der blev fortalt
bibelhistorie om stormen
på søen, og om disciplene
der blev bange derude
midt på søen i mørket og
i stormen. Og lige som
disciplene fik at vide at
de skulle stole på Gud i
Flagermusen i kirketårnet i Sørbymagle
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KIRKENYT
deres mørkeste time, fik vi også at vide at vi
kan stole på Gud her i mørket. Og at han altid
hører et Fadervor, som vi beder til Ham. Vi bad
Fadervor og tog lyslanternerne med ud på kirkegården denne aften. Bagefter var der rigeligt
med hotdogs til alle, og en tur i kirketårnet for
at lede efter vores flagermus.

TIL ORIENTERING.
Vi er på menighedsrådsmødet blevet enige
om, at mad og drikke serveret i kirkens rum er
gratis. Mens der tages betaling
for mad og drikkevarer serveret uden
for kirkens rum; eks.vis i konfirmandhuset eller i Laden i Kirkerup.
Beløbet er afhængigt af arrangementet, men det vil blive
annonceret.

AKTIVITETSKALENDER
IRSK FOLKEMUSIK I SØRBYMAGLE KIRKE
ONSDAG D. 13/1 2016 KL. 19-21.00
Glæd jer til en helt fantastisk aften i selskab
med Fredrik Dahl Larsen og hans guitar. Fredrik
kommer til Sørbymagle Kirke onsdag d. 13.
januar 2016. Han skriver følgende om sig selv:
’’Jeg har fået lov at låne kirken til et par timer
med lyden fra de irske og skotske fortællinger.
Historierne fra de grønne bakker vil blive fortalt
gennem sang og musik. Det vil være mig og
min guitar, der vil
føre jer gennem
fortællingerne.’’
Der er en lille pause
halvvejs, hvor vi
serverer kaffe i
våbenhuset. Kom og
vær med til en dejlig
aften i kirken. Arrangementet er gratis
– ligeså er kaffen.

AKTIVITETSKALENDER

SENIORCAFÉ, TIRSDAG D. 23/2 KL. 14-16.00
’’Jeg dør en lille smule
for hvert sekund, der går,
jeg bærer døden med mig
igennem livets år.
En nat, måske en martsnat,
så mild af regn og tø,
skal jeg gå bort i mørket
og holde at dø.’’
Grethe Risbjerg Thomsen

Mange mennesker i dag mener, at det bedste
ville være aldrig at skulle tænke på døden. Det
bedste ville være bare at falde om en dag, og
så er det hele forbi. Men går man bare nogle
få hundrede år tilbage, så var det værste,
et menneske kunne tænke sig, at dø uden
forberedelse, uden at forlige sig med Gud og
sine nærmeste. Til seniorcaféen i februar får
vi besøg af Martha Bastholm Larsen, som er
frivillig på Hospicegården i Dianalund og hospicepræsten. De vil fortælle om deres arbejde på
hospice og deres tanker om døden og livet.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Her i den mørke tid efter jul og nytår åbner vi
dørene op for meditationsgudstjenesterne i
begge kirker. Her vil der blive tid og rum til fordybelse, tid til at være alene og sammen med
andre. Tid til at tænde lys, at være stille, og tid
til at reflektere over stort og småt. Kirkerummet indbyder til en stemning af ro og andagt.
Ordet andagt betyder at tænke på, at være
opmærksom, at åbne sig. Meditationsgudstjenesten giver dig noget andet at tænke på
end hverdagens jag. Kom og tilbring en stund
i kirkens rum med musik, salmer, bøn, læsning
og stilhed. Duoen ’’I Musikkens Tegn’’ vil spille
et par numre i kirken efter meditationsgudstjenesterne. Se i kirkekalenderen for tid og sted.
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AKTIVITETSKALENDER

NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED
STRIKKE- HYGGE- HÆKLEAFTEN
Elsker du at strikke, hækle eller nørkle med
håndarbejde, så er vores strikke-hygge-hækle
aftener noget for dig! Fra februar måned mødes vi den første torsdag i måneden i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Vi begynder
torsdag d. 4/2 kl. 19-21.00. Herefter mødes
vi den første torsdag i måneden samme tid,
samme sted. Så tag dit strikke- eller hækletøj
med og lad dig inspirere, måske kan du hjælpe
andre med deres små udfordringer, og der er
helt sikkert kaffe på kanden.

PETER PEDALGUDSTJENESTE
ONSDAG D. 24/2 KL. 17.00 &
TORSDAG D. 14/4 KL. 17.00
Den lille frække abe gæster Sørbymagle kirke.
Hvad mon Peter Pedal kan finde på? Kommer
han til tiden eller har han været for nysgerrig,
så han har glemt os? Kom og vær med til en
hyggelig stund i kirken. Vi begynder begge
dage i Sørbymagle kirke kl. 17.00 med en
børnevenlig gudstjeneste. Bagefter er der mad
i konfirmandhuset. Børn spiser gratis, voksne
betaler 20 kr. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding på 2045 0145 senest 3 dage før
gudstjenesten.
MINIKONFIRMANDUNDERVISNING FRA
D. 25/2 -2016 PÅ TORSDAGE KL. 14.00-16.00
Kom og vær med som minikonfirmand i
konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke.
Vi skal være sammen, spise, hygge og lære lidt
om hvad kirke og kristendom er for noget. Vi
fortæller bibelhistorie, synger, leger, tegner,
maler, beder Fadervor, går på opdagelse i kirken
og meget mere. Som afslutning på undervisningen indbyder vi til en særlig gudstjeneste i
Sørbymagle kirke for minikonfirmanderne og
deres familier søndag d. 8/5 kl. 10.30. Der vil
være frokost i konfirmandhuset efter gudstjenesten. Det er frivilligt og gratis at være med.
Vi kan være 16 minikonfirmander på holdet og
tilmelding sker efter ’’ først til mølle’’ princippet til mig på mobil: 2045 0145 eller på mail:

marm@km.dk. Vi begynder torsdag d. 25/2
kl. 14 hvor jeg henter børnene i skolegården,
så kan de hentes i konfirmandhuset efter
undervisningen kl. 16.00. Efterfølgende er der
undervisning hver torsdag indtil d. 28/4 fra
14.00-16.00.
SKÆRTORSDAGSMÅLTID I SØRBYMAGLE
KIRKE D. 24/3 KL. 19.00
Kom og vær med til at fejre gudstjeneste i
Sørbymagle Kirke. Vi skal høre om det sidste
måltid som Jesus spiste med sine disciple, og
om nadverens betydning for os i dag. Vi sætter
os til bords i kirken, som Jesus gjorde med
sine disciple, bryder brødet og skænker vinen.
Skærtordagsmåltidet: lammekølle med tilbehør
serveres i kirken, det er gratis at deltage. Tilmelding nødvendig inden d. 14/3 på 2045 0145
el. på marm@km.dk. Vi glæder os til at se jer.
Sørbymagle- Kirkerup Menighedsråd
AFTENSANG I KIRKEN, STORE BEDEDAG
FREDAG D. 22/4 KL. 19.00
Bededag, som også kaldes Store Bededag,
falder altid fredag før 4. søndag efter påske.
Rygtet siger, at Christian VII’s livlæge Struensee
indførte bededagen, men det er ikke rigtigt.
Dagen fandtes længe før hans tid, men han
får ofte æren for den, formentlig fordi det var
en af de helligdage, der overlevede den store
helligdagsreform i 1770, som Struensee stod
bag. I dag forbinder mange dagen med varme
hveder og konfirmationer, men dagen var
oprindeligt tiltænkt bøn og faste. I Sørbymagle
Kirke er der tradition for, at fejre Store Bededag med en gudstjeneste kl. 19.00 og varme
hveder i konfirmandhuset bagefter. I år vil vi
tage en gammel kirkelig tradition op med aftensang. Aftensangen er en smuk andagtsform
som veksler mellem salmesang, orgelmusik,
bibelske læsninger og flotte salmer. Det er en
fin afslutning på dagen – et pusterum med tid
til fordybelse og eftertanke. Efter aftensangen
byder vi på varme hveder i konfirmandhuset, hav 10 kr. med. Så er både
åndelig og kropslig føde er klaret
for dig. Vi glæder os til at se dig!

PRÆSTENS KLUMME
"Vi gør alt for at indhente den tabte tid."
Sådan siger togføreren på det seks minutter forsinkede tog, venligt over højttaleren. Desværre
viser den slags løfter sig at være helt uden
dækning, når det handler om livet. Den tabte
tid kan ikke indhentes, lige meget hvor meget vi
prøver. Det levede kan ikke laves om. Hver dag,
hvert minut, går ind i den pulje, som for altid vil
være en del af os og være med til at bestemme
farven på vores fremtid. Så derfor handler det
efter min mening om, at stoppe op, leve dagen
i dag, som om man kun havde denne ene og
bruge hvert øjeblik på at leve fuldt ud.
Men hvad med opvasken? Vil du måske spørge.
Hvad med alt det hverdagslige der står og
venter? Vasketøjet der hober sig op, maden der
skal laves, snakken der skal tages med børn, ægtefælle, venner. Hvad med problemerne? Har
man virkelig tid til dem i den nyfundne livsfølelse om at gøre alting autentisk og nærværende?
Selvfølgelig! For opvasken skal tages, problemerne skal løses, maden skal laves og spises og
så igen forfra. Og netop her i disse gentagelser
som man gør dag efter dag kan der pludselig
opstå en følelse af genkendelighed, som giver
øjeblikket dybde og fylde.
Alle gode øjeblikke tæller. Både dem ved opvasken og dem ved solopgangen over marken en
sommermorgen. Livet er sat sammen af øjeblik-

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøde:
20/1, 23/2, 16/3, 28/4.
Møderne begynder kl. 19.00. Kom og se
hvordan vi arbejder i menighedsrådet.
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ke, hvert eneste af dem er med til at gøre os til
dem, vi er, og forme vores liv til det, det er.
Det vi kan tænke over er hvor mange af vores
øjeblikke, vi brugte så de gav os noget positivt
med i bagagen. Her gælder det om at se de
små ting i livet og gøre dem store. Det kan
både hentyde til opvasken og til at have tid
til den tjeneste eller bare det smil og den lille
opmærksomhed, som et menneske på vores
vej har brug for. Men det er ofte i forhold til
dem vi er allertættest på, allermest afhængige
af, at vi også oplever at det bliver allersværest,
for vi kommer så let til at svigte og såre dem vi
holder af. Igen og igen må vi håbe på de andres
tålmodighed og tilgivelse. Vi må øve os i at
møde vores livs mennesker med rummelighed
og forsoning, og gøre vores tid sammen til små
dyrebare øjeblikke. Der er en sætning i bibelen
som sætter ord på netop dette, "Du skal være
iklædt Kristus." Det betyder at du skal prøve
at gøre hvad Jesus gjorde, da han levede på
jorden. På den måde bliver det Guds kærlighed
og nåde der kommer til at arbejde i os og i
vores fællesskaber.
Og hvis vi tør at være iklædt Kristus, så fylder vi
ikke kun gode ting i et andet menneskes bagage,
men mindst lige så meget i vores egen bagage.
De bedste nytårshilsener
Marianne

HUSK KIRKEKAFFE

2. søndag i måneden efter
gudstjenesten serverer vi
kaffe efter gudstjenesten.
Måske er der et stykke kage
eller en småkage til. Se
bagerst i kirkekalenderen for
tid og sted.

Bliv klogere. Du trænger til det. Kig nøje på verden, lad dig ikke spise af med det man skal
mene, men dan dine egne meninger før du antager dem.
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SPEJDERNYT

ET LILLE BETLEHEM
”Vi har alle brug for et lille Betlehem”.
Disse ord blev sagt af præsten til en julegudstjeneste for nogle år siden. Juleevangeliet var
blevet læst og nu talte præsten så ud fra historien om hvorledes Jesus blev født i en stald
”Thi der var ikke plads til dem i herberget”. Det
er fortællingen om hvordan guds søn kom til
verden, men det er samtidig en påmindelse til
os alle sammen om at huske at hjælpe og være
noget for hinanden.
Som kroejeren der hjælper Josef og Maria ved
at give dem lov til at overnatte i stalden. Han
har ikke nogen ledige værelser men han finder
på råd og hjælper dem så godt han kan.
At hjælpe hinanden behøver ikke betyde at vi
nødvendigvis skal rejse ud som ulandsfrivillig
eller sælge alt vores jordiske gods, for så at
give alle pengene til velgørende formål.
Nogen gange skal der ikke ret meget til for at
du har gjort en forskel. Det smil du sender til
naboen, den trøst du giver barnet der græder
eller den kage du bager og giver kollegaerne, kan være et lille Betlehem for netop de
personer.
Netop det at hjælpe andre er en væsentlig del
af spejderarbejdet. I spejderløftet lover vi at
lytte til gud ord, holde spejderloven og hver
dag gøre noget for at glæde andre.
Alle har noget de er gode til, men alle har også
af og til brug for hjælp eller omsorg og forståelse – et lille Bethelem.

Vi mødes i spejderhytten på
Hvilebjergvej (bag Sørby børnehave),
TIRSDAGE FRA KL. 17.00 -18.30.
Ulve: fra 0. - 2. klasse
Junior/trop: fra 3. - 6. klasse

I efteråret var hele spejdergruppen på overnatningstur i telt. For nogle var det allerførste
gang de skulle overnatte ude i det fri. Det var
mørkt, lidt koldt og pludselig var der langt
hjem til mor og far. På skift var der en lille
spejder der blev ramt af hjemve og havde brug
for trøst og støtte til at komme igennem denne
udfordring. Og den blev ikke kun givet af en
voksen.
Spejderne var klar med opbakning, søde ord
og var kreative i deres måde at få kammeraten
til glemme det der gjorde ondt.
Når én ny følte presset for stort, så var den
kammerat der tidligere havde været ked, klar til
også at støtte og trøste. Hele tiden var der en
hjælpende hånd til den der havde brug for det.
Det var rørende og dejligt at se hvordan de
stod sammen og tog hånd om hinanden.
I en travl hverdag er det værd at huske på,
at vi alle kan få brug for et lille Betlehem og
at vi alle kan give et. Hvor lille det end måtte
synes, så kan det være stort for den person der
møder det.
Line Søndergaard

Følg med i vores aktiviteter
på facebook: Magleboerne

Kontakt gruppeleder Line Søndergaard
tlf. 20 68 65 81, mail: linson@hashojnet.dk

KIRKEKALENDER
FREDAG DEN 1. JANUAR,
NYTÅRSGUDSTJENESTE
Kirkerup kl. 15.00
SØNDAG DEN 3. JANUAR
Sørbymagle kl. 10.30
TORSDAG DEN 7. JANUAR
Meditationsgudstjeneste kl. 19.00, Kirkerup
SØNDAG DEN 10. JANUAR
Sørbymagle kl. 10.30 m. kirkekaffe
ONSDAG DEN 13. JANUAR
Irsk Folkemusik i Sørbymagle kirke kl. 19-21.00
SØNDAG DEN 17. JANUAR
Sørbymagle kl. 9.00, Kirkerup kl. 10.30
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JANUAR-APRIL 2016
SØNDAG DEN 6. MARTS
Sørbymagle kl. 10.30
TORSDAG DEN 10. MARTS
Meditationsgudstjeneste kl. 19.00 Kirkerup
SØNDAG DEN 13. MARTS
Sørbymagle 10.30 m. kirkekaffe
SØNDAG DEN 20. MARTS, PALMESØNDAG
Kirkerup kl. 10.30
TORSDAG DEN 24. MARTS, SKÆRTORSDAG
m. måltid i kirken kl. 19.00, Sørbymagle
FREDAG DEN 25. MARTS, LANGFREDAG
Kirkerup 10.30

SØNDAG DEN 24. JANUAR
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 27. MARTS, PÅSKEDAG
Sørbymagle kl. 9.00
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 31. JANUAR
Sørbymagle kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen

MANDAG DEN 28. MARTS, 2. PÅSKEDAG
Kirkerup kl. 10.30, Lars Bernhart Hansen

TORSDAG DEN 4. FEBRUAR
Strikke-hygge hækleaften Sørbymagle kl. 19.00

SØNDAG DEN 3. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR
Kirkerup kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen

TORSDAG DEN 7. APRIL
Strikke-hygge-hækleaften Sørbymagle kl. 19.00

TORSDAG DEN 11. FEBRUAR
Meditationsgudstjeneste kl. 19.00, Sørbymagle

SØNDAG DEN 10. APRIL
Kirkerup kl. 10.30 m. kirkekaffe

SØNDAG DEN 14. FEBRUAR
Kirkerup kl. 10.30 m. kirkekaffe

TORSDAG DEN 14. APRIL
Peter Pedalgudstjeneste kl. 17.00, Sørbymagle

SØNDAG DEN 21. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 17. APRIL
Sørbymagle kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen

TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR
Seniorcafé i konfirmandhuset

FREDAG DEN 22. APRIL, STORE BEDEDAG
Aftensang kl. 19.00 m. varme hveder,
Sørbymagle

ONSDAG DEN 24. FEBRUAR
Peter Pedalgudstjeneste kl. 17.00, Sørbymagle
SØNDAG DEN 28. FEBRUAR
Kirkerup kl. 10.30
TORSDAG DEN 3. MARTS
Strikke-hygge-hækleaften Sørbymagle kl. 19.00

SØNDAG DEN 24. APRIL
Kirkerup kl. 10.30
TIRSDAG DEN 26. APRIL
Meditationsgudstjeneste kl. 19.00, Sørbymagle

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon
Tlf: 3063 5121
Træffes bedst ml. kl. 12 – 13.
Mandag er fridag.
KIRKESANGER
Kurt Kulsø Larsen
Tlf. 2811 9206
ORGANIST
Uffe Holck Andersen
Tlf. 2291 4076
Mail: uffeholck@gmail.com
KIRKERUP KIRKE
Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen.
GRAVER
Tove Woller
tlf. 2830 2766
Træffes telefonisk ml. kl. 12 – 13.
Mandag og tirsdag er fridage.
KIRKESANGER
Anne Merete Olsen
Tlf. 2336 1239

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen
Tlf. 2237 9173
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen
Tlf. 2334 5023
Kirkeværge for Kirkerup:
Nina Pedersen
Tlf. 2420 0959
Regnskabsfører for begge kirker:
Marianne Skjødt
Tlf. 5854 5001
Åbningstider
Sørbymagle kirke er åben alle dage kl. 8-16.
Kirkerup kirke er kun åben i forbindelse med
gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved
henvendelse til Nina og Benny Pedersen, Urtemosegården, Kirkerupvej 57, tlf. 2420 0959
(lige overfor kirken), har man mulighed for at
besigtige kirken.
Uddelingen af Kirkebladet
Kirke-Nyt bliver uddelt af 18 frivillige hjælpere.
Hvis man ikke modtager kirkebladet, så fortæl
os det, så vi kan få rettet op på det. Hvis man
har lyst til at være frivillig bladuddeler, kan man
melde sig til præsten og få en rute.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i uge
17/ april 2016. Hvis man har indlæg til bladet
kan disse sendes til præstens mail / indleveres
hos præsten inden d. 29/3 2016.

ORGANIST
Flemming Andersen
Tlf. 2624 2574

BESØG DIN KIRKE PÅ NETTET: WWW.SORBYMAGLE-KIRKERUP.DK
ELLER PÅ FACEBOOK: SØRBYMAGLE-KIRKERUP KIRKE

J A N N E R U P. D K

SOGNEPRÆST
Marianne Myssen
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 5854 5130/ 2045 0145. Mandag er fridag
Mail: marm@km.dk

