KIRKEBLAD
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AKTIVITETSKALENDER
JULEN I KIRKERNE
Julen er hjerternes tid, gavernes tid og familiens tid. En tid fuld af forberedelse og forventning. I julen inviterer Sørbymagle- Kirkerup
kirke traditionen tro skolen, børnehaverne og
dagplejen indenfor i kirken. Men ud over det
har I mulighed for at fejre julen i kirkerne alle
juledagene.

JULENS GUDSTJENESTER
24/12 Sørbymagle kl. 13.00 børnegudstjeneste
24/12 Sørbymagle kl. 14.30 julegudstjeneste
24/12 Kirkerup kl. 16.00 julegudstjeneste
25/12 Kirkerup kl. 9.00
25/12 Sørbymagle kl. 10.30
26/12 Sørbymagle kl. 10.30
Vi glæder os til at se jer i julen.
NYTÅR I KIRKEN
Nytårsgudstjeneste søndag d. 1/1-2017 i
Sørbymagle kirke kl. 15.00.
På årets første dag ønsker vi hinanden godt
nytår med champagne og kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten.

NØRKLEAFTEN
Vi nørkler den første torsdag i måneden 1/12,
5/1, 2/2, 2/3 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

PETER PEDALGUDSTJENESTE
Den lille abe er på spil i Sørbymagle kirke igen.
Tag børnene med til Peter Pedalgudstjeneste
og find ud af om den nysgerrige abe kan sidde
stille i kirken, eller om han har for travlt med at
finde på nye numre.
Vi begynder kl. 17.00 i kirken og efter en kort
børnevenlig gudstjeneste er der mad i konfirmandhuset. Det er gratis for børn at spise
med, voksne betaler 20 kr. pr pers. Der
er Peter Pedalgudstjeneste d. 23/2
Tilmelding 3 dage før til mig på tlf.
2045 0145.
MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Sørbymagle kirke d. 11/1 kl. 19.00
& Kirkerup kirke d. 9/2 kl. 19.00
Meditation, nærvær, stilhed. At være i kirkens
rum sætter én i en særlig stemning, en
stemning af andagt, storhed, nærvær. Andagt
betyder at tænke på, at være opmærksom, at
åbne sig. At åbne sig for alt det, man ikke har
tid til i det daglige; Gud, troen, sig selv eller
noget helt andet?
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AKTIVITETSKALENDER
23. maj

Udflugt og afslutning med
smørrebrød.

Seniorklub foregår tirsdage i ulige uger kl.
14.30-17.00 på Hvilebjergskolen i Sørbymagle. Årskontingent 125 kr. Kaffe/the pr. gang
10 kr.
MINIKONFIRMAND 2017
Tro og fællesskab, hygge og leg, kirke og
kreativitet.

Med salmer, læsninger fra Bibelen, korte
refleksioner, musik og stilhed får roen lov til at
sænke sig om os.
Kom og vær med når der er meditationsgudstjenesterne i vores to kirker. Efter meditationsgudstjenesten spiller duoen "I musikkens tegn"
et par numre for os.
KIRKEKAFFE
Kirkekaffe på kanden og en småkage
efter højmessen d. 11/12, 15/1, 5/2.
Se bagerst i kirkebladet for tid og sted.

Sørbymagle-Kirkerup kirke inviterer 16 børn fra
3 og 4. klasse på Hvilebjergskolen til minikonfirmandundervisning. Undervisningen begynder
tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 14.00-16.00.
Jeg henter dem ved flagstangen i skolegården,
derefter går vi sammen til konfirmandhuset.
Minikonfirmanderne kan hentes ved kirkens
p-plads efter undervisningen.
Tilmelding sker efter ’’først til mølle’’ princippet og ved at ringe/ sms på mobil: 2045 0145
ell. maile til marm@km.dk.
Jeg glæder mig til minikonfirmandundervisningen!
Marianne

SENIORKLUB
Hashøj Pensionist Forening byder
indenfor til Seniorklub.
Kom og vær sammen med ligesindede til en
snak, gode foredrag og hyggelige oplevelser.
17. januar Banko og kinesisk lotteri
31. januar Generalforsamling + banko
28. februar Underholdning
14. marts Damernes butik
28. marts Banko og kinesisk lotteri
25. april Foredrag
9. maj
Underholdning evt. med
Broby spillerne		

Minikonfirmanderne fra 2016
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KIRKENYT

ÆBLEMOSTGUDSTJENESTE I HAVEN
– EN SUCCES
Det var dejligt at se så mange mennesker til
årets æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven. Børn og voksne fejrede gudstjeneste i det
fri. Bagefter var der friskpresset most, kaffe og
hjemmebagte boller.

HØSTJAZZ I LADEN I KIRKERUP
Høsten blev sunget gevaldigt ind i Kirkerup
kirke i år. Det var ikke kun i kirken der blev sunget, men også bagefter i Laden ved Urtemosegaard, hvor høsttrioen indtog rummet med
godt humør. Lækkert smørrebrød, hyggelig
snak, blandede sange og viser fyldte Laden
med god stemning.

Sørbymagle-Kirkerups menighedsråd. Det nye
menighedsråd bliver indsat den første søndag
i advent, hvor præsten vil nævne navnene på
dem som er trådt ind i rådet. Vi glæder os til
godt samarbejde de næste 4 år!

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.
KIRKEBLAD
Fra næste kirkeblad vil ansvaret for bladet
overgå til menighedsrådet. Et udvalg vil stå for
bladets udformning og indhold. Det vil fremgå
af næste kirkeblad, hvem man skal henvende
sig til, hvis man har indlæg til bladet fremover.
KIRKEBLAD
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Seniorudflugt

Irsk folkemusik
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SIDE 3

d i kirken
Skærtorsdagsmålti
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NYT MENIGHEDSRÅD!
I skrivende stund nærmer vi os d. 8.november – datoen for menighedsrådsvalget 2016.
Vi er i den lykkelige situation, at vi allerede
nu kan stille et nyt menighedsråd, og derfor
behøver vi ikke at afholde menighedsrådsvalg.
Vi siger velkommen til de nye medlemmer af

SIDE 4

SIDE 5

SIDE 4

ang
Varme hveder & Aftens
SIDE 4

Nørkleaften
Konfirmationer

Minikonfirmand

Smørrebrød
& Jazz

Vandring på
Caminoen
SIDE 8

SIDE 3

Allehelgen &
Salmesang

Menighedsrådsvalg
2016
SIDE 2

SIDE 5

Halloween for børn
SIDE 4

Svære ting vil altid virke
umulige, indtil de er gjort.
N. Mandela

PRÆSTENS KLUMME
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– OG DOG BÆRE BLUS VI MED GLÆDE
Der er noget vemodigt over denne tid på året.
Her inden jul og efter sommer og sensommer.
Nu hvor dagene langsomt bliver kortere, mørkere, og kulden kommer snigende med frost på
bilruderne om morgenen når vi skal afsted.
For nu begynder naturen omkring os at pakke
sig sammen, blomster visner, træer taber
bladene og dyrene forsvinder, om lidt er det
vinter.
Digteren Henrik Nordbrandt har skrevet et kort
og enkelt digt om vinterens endeløse mørke og
kulde, det hedder november:
"Året har 16. måneder. November, december,
januar, februar, marts, april, maj, juni og juli,
august, september, oktober, november, november, november, november…"
For Nordbrandt har året 16 måneder, for november synes endeløs for ham.
Den følelse kender jeg godt, her ved indgangen
til vinteren, november er begyndelsen på årets
slutning, den slutning som sætter et punktum
for 2016. Her ved årets slutning savner jeg
sommerens varme og de lune aftener i haven
med duften af sol, ja det føles pludselig som
længe siden.
For nogle af os blander kulde og mørke sig med
tristhed, det kan være svært at se lyst på tingene i de korte, mørke dage med regn og rusk.
Der er flere af vores store digtere, der som
Nordbrandt har skrevet digte om efterår og
vinter, bl.a Grundtvig, han skriver i salme 733:
"Skyerne gråner og løvet falder,
Fuglene synger ej mer,
Vinteren truer, og natten kalder, blomsterne
sukker: det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!"’

For selvom efteråret og vinteren hos os er mørke, er der er et lys i det mørke, der får os til "at
bære blus" som Grundtvig skriver. Mørket har
det med at få os til at rykke sammen og dele
ud af vores egen varme, nærvær, og omsorg,
mens vi venter på, at lyset vender tilbage.
Vi tænder op i brændeovnen, vi tænder de
levende lys i vindueskarmen og vi vil også
gerne tænde lyset i hinandens sind. Sådan et
lys fra et andet menneske kan fylde os med
varme og glæde, sådan et lys kan drive mørke
tanker væk.
Vinteren kan også være en stille tid - en ensom
tid for nogle af os, en tid hvor man kan føle sig
glemt eller overladt til sig selv, en tid hvor man
savner og mindes dem, der var hos os engang
– i savnet kan vinteren virke ekstra lang og trist.
Men her er der et stærkere lys, -nemlig Guds
lys. Guds lys er stærkest og klarest, når vi har
mest brug for det, når vi føler os mest alene.
Lad ikke tristhed og modløshed tage livskraften
fra dig. Men husk på Guds lys, det som lyser
for os, det blev tændt da vi blev døbt, og det
brænder inden i os for altid, og giver os styrke
til at tænde lys i hinandens sind.
Vær lys for dem omkring dig - så bliver
verden et bedre sted at leve i!
Marianne Myssen, sognepræst
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SPEJDERNYT

DET ER RART AT HA' MINDER FRA EN TID
DER SVANDT
I år er det 45 år siden at spejdergruppen
"Magleboerne" blev stiftet. De 33 af årene har
jeg selv været en del af dette fællesskab. Først
som ulveunge og senere som leder. Det har
givet mange minder og sjove historier at tænke
tilbage på.
For eksempel var det en fast tradition når vi var
på sommerlejr, at lederens natkjole altid skulle
hejses en tur op i flagstangen i løbet af natten.
Vi viste aldrig hvornår det skete, men det skete
og det var lige sjovt hver gang.
Så var der også dengang da vi, i sommeren 92,
ekstra ordinært fik lov til at høre radio på spejderlejren, hvilket ellers var noget nær uhørt. At
vi fik lov skyldes den lille detalje at Danmarks
fodboldhold var kommet i EM-semifinalen
mod Holland og det var jo ikke noget der skete
hver dag. Finalekampen var vi jo selvfølgelig
også nød til at overhøre og efter Danmarks sejr
stormede vi rundt på hele lejrpladsen, i en
glædesrus der stadig giver kuldegysninger at
tænke tilbage på.
Jeg husker også stadig hvordan jeg, for et par
år siden, gik 75 km. rundt på Bornholm, sammen med mine to ældste spejderpiger. Udover
en masse smuk natur og gode snakke undervejs, var det helt fantastisk at være sammen
om et projekt hvor vi i fællesskab arbejdede på
at nå vores mål.

Vi mødes i spejderhytten på
Hvilebjergvej (bag Sørby børnehave),
TIRSDAGE FRA KL. 17.00 -18.30.
Ulve:
fra 1. - 2. klasse
Junior/trop:
fra 3. - 6. klasse
Kontakt gruppeleder Line Søndergaard
tlf. 20 68 65 81, mail: linson@hashojnet.dk

Det er minder som disse og en masse andre
gode spejderoplevelser der har lagret sig og
som giver lysten til at lade andre børn og unge
opleve den samme glæde.
Det er også en af grundene til, at jeg finder
det umagen værd at være spejderleder og har
lyst til føre gruppen videre. Alle de minder og
alle de oplevelser jeg har fået i de 33 år er en
uvurderlig skat og har givet mig en god ballast
med i rygsækken.
Forhåbentlig har alle de mange børn, unge og
voksne, der i gennem tiden har været en del af
"Magleboerne", fået deres del af gode minder
og gode historier med sig på deres videre vej i
livet. Fortællinger der kan bringe smil på læben
eller som måske ligefrem har været med til at
forme deres fremtidsfærd.
Den tanke er nok til at jeg igen på tirsdag tager
uniformen på, for at tage til spejdermøde og
sammen med mine lederkollegaer, vil gøre mit
til, at alle vores spejdere får deres del af skønne minder og en gang i fremtiden vil kunne
sige: "Kan du huske dengang da...".
Line Søndergaard

KIRKEKALENDER
DECEMBER
TORSDAG DEN 1. DECEMBER
Sørbymagle kl. 19.00, Nørkleaften
SØNDAG DEN 4. DECEMBER
Sørbymagle kl. 10.30
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DEC.-FEBR. 2017
SØNDAG DEN 22. JANUAR
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 29. JANUAR
Sørbymagle kl. 10.30

FEBRUAR

SØNDAG DEN 11. DECEMBER
Sludstrup kl. 9.00
Kirkerup kl. 10.30 Kirkekaffe

SØNDAG DEN 5. FEBRUAR
Kirkerup kl. 10.30 kirkekaffe

SØNDAG DEN 18. DECEMBER
Sørbymagle kl. 9.00 Lars Bernhart Hansen

TORSDAG DEN 2. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 19.00 Nørkleaften

LØRDAG DEN 24. DECEMBER
Sørbymagle kl. 13.00 børnegudstjeneste
Sørbymagle kl. 14.30 julegudstjeneste
Kirkerup kl. 16.00 julegudstjeneste

TORSDAG DEN 9. FEBRUAR
Kirkerup kl. 19.00 Meditationsgudstjeneste

SØNDAG DEN 25. DECEMBER
Kirkerup kl. 9.00
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 12. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 9.00 Lars Bernhart Hansen
SØNDAG DEN 19. FEBRUAR
Kirkerup kl. 9.00 Jesper Biela Christensen

MANDAG DEN 26. DECEMBER
Sørbymagle kl. 10.30

TORSDAG DEN 23. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 17.00 Peter Pedalgudstjeneste

JANUAR

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 1. JANUAR
Sørbymagle kl. 15.00 nytårsgudstjeneste m.
kransekage & champagne
TORSDAG DEN 5. JANUAR
Sørbymagle kl. 19.00 Nørkleaften
SØNDAG DEN 8. JANUAR
Kirkerup kl. 10.30
ONSDAG DEN 11. JANUAR
Sørbymagle kl. 19.00 meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 15. JANUAR
Sørbymagle kl. 10.30 kirkekaffe

MARTS
SØNDAG DEN 5. MARTS
Kirkerup kl. 10.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER:

Kontakt præsten på mobil 2045 0145 for
spørgsmål om tid og sted.
Mødet begynder hver gang kl. 19.00 i
konfirmandhuset.
Kom og se hvad vi laver i et menighedsråd.

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

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

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Henvendelse skal ske til sognepræsten.

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen

Regnskabsfører for begge kirker:
Marianne Skjødt
Tlf. 5854 5001

KIRKESANGER
Kurt Kulsø Larsen
Tlf. 2811 9206
ORGANIST
Uffe Holck Andersen
Tlf. 2291 4076
KIRKERUP KIRKE
Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen.
GRAVER
Tlf. 2830 2766
Træffes telefonisk ml. kl. 12-13.
Mail: kkgraver1@mail.dk
Mandag er fridag.

Åbningstider
Sørbymagle kirke er åben alle dage kl. 8-16.
Kirkerup kirke er kun åben i forbindelse med
gudstjenester og kirkelige handlinger. Hvis man
gerne vil se kirken, har man mulighed for at
henvende sig til graveren på tlf. 3063 5121.
Uddelingen af Kirkebladet
Kirkebladet bliver uddelt af 18 frivillige uddelere. Hvis man ikke modtager kirkebladet, så
fortæl os det, så vi kan få rettet fejlen.
Hvis man gerne vil være frivillig bladuddeler, så
ring eller skriv til Marianne Myssen.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i uge 9/
marts 2017. Hvis man har indlæg til bladet kan
disse sendes til præstens mail/ indleveres hos
præsten inden d. 7/2 2017.

KIRKESANGER
Anne Merete Olsen
Tlf. 2336 1239
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

GRAVER
Tlf: 3063 5121
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mail: skgraver@mail.dk
Mandag er fridag.

Kirkeværge for begge kirker:
Kurt Petersen
Tlf. 2334 5023

