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SOGNEAKTIVITETER

PALMESØNDAG DEN 25. MARTS
KL. 10.30 I KIRKERUP KIRKE
Vores lokale spejdergruppe Magleboerne
skyder påsken i gang, spejderne bærer fanen ind og er med til at fejre gudstjenesten.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Kirkerup Kirke onsdag den 28. februar,
torsdag den 12. april og i Sørbymagle Kirke
tirsdag den 20. marts kl. 19.00.
En stille stund i kirkens rum uden stress og
jag. Her kan du lade alt dit eget ligge og hvile i Guds rum sammen med andre.
Ordet meditation betyder “ at tænke over.”
Når man mediterer øver man sig i at være
tilstede, at være nærværende i nuet gennem bøn, salmer, musik og refleksion.
Meditation i kirken er en øvelse i at lægge
sit eget til side for en stund, og lade Gud
tage over.

SKÆRTORSDAGSMÅLTID I SØRBYMAGLE KIRKE DEN 29. MARTS KL. 18.00
Skærtorsdag aften dækker vi bord i kirken
og fejrer måltidet sammen, sådan som
Jesus gjorde det med sine disciple den allersidste torsdag mens han levede. Der serveres lammekølle med tilbehør. Deltagelse
er gratis. Kom og vær med til denne stemningsfyldte gudstjeneste.
Tilmelding seneste den 23. marts til Lone
Adolph på hjaelper.sorbykirkerupsogn@
gmail.com el. på mobil 2234 4910.

MUSIKGUDSTJENESTE MED ELGETI /
RAAE DUO 2. PÅSKEDAG DEN 2. APRIL
KL. 14.00 I KIRKERUP KIRKE
Musik bevæger hjerte og
hjerne, musik gør os glade! Sådan er det også med
troen. Derfor inviterer vi
til musikgudstjeneste 2.
påskedag. Her vil Elgeti/
Raae Duo spille påsken
ind i vores hjerter. Man
kan glæde sig til et genhør
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med mange dejlige evergreens, fra swingnumre over latinamerikanske melodier til
duoens egne arrangementer af popklassikere og danske viser. Elgeti / Raae Duo vil
akkompagnere gudstjenesten med musik.
Efter gudstjenesten spiller Duoen ½ times
tid og menighedsrådet er vært ved et glas
vin/ sodavand og snacks. Besøg evt. hjemmesiden og hør deres musik.
www.sarahelgeti.dk
AFTENSANG STORE BEDEDAG FREDAG
DEN 27. APRIL KL. 19.00 I SØRBYMAGLE
KIRKE
I Sørbymagle Kirke er der tradition for, at
fejre Store Bededag med en gudstjeneste
kl. 19.00 og varme hveder i Sognehuset efterfølgende.

PETER PEDALGUDSTJENESTE
onsdag den 7. marts og
torsdag den 17. maj 2018
kl. 17.00 i Sørbymagle
Kom og sig hej til Peter pedal,
vi skal høre bibelhistorier, lære Fadervor
at kende og synge salmer.
Efter gudstjenesten er der
mad i sognehuset.
Børn spiser gratis, voksne betaler 20 kr.
Tilmelding senest 3 dage før til
Lone Adolph på mobil 22 34 49 10.

Aftenen vil foregå med bibelske læsninger
og flotte salmer. Det er en fin afslutning på
dagen – et pusterum med tid til fordybelse og eftertanke. Efter aftensangen i kirken
bydes der på varme hveder og kaffe/the i
Sognehuset. Traktementet i Sognehuset
koster 10 kr.

PINSEDAG GUDSTJENESTE/PINSESANG
MANDAG DEN 21. MAJ KL. 11.00
Vi kender dagen og tidspunkt, men sted
og form er p.t. ikke fastlagt, da præsterne i
Gl. Skælskør Provsti endnu ikke har afholdt
møde om dette. Når det er på plads, vil det
blive offentliggjort i offentlige medier såsom ugeaviser, opslag, hjemmesider og på
facebook.

CYKELGUDSTJENESTE
den 27. maj kl. 14.00 fra Sørbymagle
kirke ved Sognehuset.
Nu bliver det snart lunere og dermed tid
til at få gjort cyklen klar, for nu er der igen
cykelgudstjeneste i vores to sogne. Vi fejrer
gudstjenesten på to hjul med salmer, bøn,
læsning og kort refleksion. Vi mødes hver
gang ved en af kirkerne og begynder gudstjenesten, derefter cykler vi i jævnt tempo
mod den anden kirke hvor vi fejrer resten af
gudstjenesten. Bagefter er der forfriskninger til den cyklende menighed.
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VIL DU VÆRE MINIKONFIRMAND
OG GÅR I 3. ELLER 4. KLASSE
Kan du li’ at synge og være kreativ?
Vil du være med til at lære kirken at
kende?
Har du lyst til at høre Bibelhistorier
og snakke om Gud?
Er du i tvivl om tro?
Så begynder minikonfirmandundervisningen tirsdag den 20. februar kl. 14.00-16.00.
Jeg henter minikonfirmanderne ved flagstangen i skolegården kl. 14.00, og I kan hente dem i sognehuset ved Sørbymagle Kirke
kl. 16.00.
Der vil være boller og saft hver gang inden
vi går i gang med undervisningen. Det er
gratis at deltage, og der kan være 16 børn
på holdet!
Tilmelding til minikonfirmand senest den 9.
februar på mobil/sms: 2045 0145 eller mail:
marm@km.dk. Undervisningen vil herefter
løbe af stablen på tirsdage kl. 14.00-16.00
og vi afslutter med en minikonfirmandgudstjeneste d. 29/4 kl. 10.30 i Sørbymagle kirke,
hvor jeg regner med at alle minikonfirmander er aktive.
Kærlig Hilsen
Marianne

I MAJ SKAL DISSE SKØNNE KONFIRMANDER KONFIRMERES. DET SKER I:
Kirkerup kirke den 6. maj kl. 10.30
Peter Ellebæk Nielsen
Julie Klarskov Andersen
Nikolaj Gärtner Andersen
Emma Elise Pedersen
Sørbymagle kirke den 10. maj kl. 9.30
Stella Falcke Mortensen
Lærke Dilling Nørgaard
Thea Jørgensen
Ida Berg Vedel
Jonas Matias Andersen
Mathias Faber Arlø Olsen
Magnus Appeldorf Kristensen
Silas Thers Hansen
Sørbymagle kirke den 10. maj kl. 11.00
Simone Rosenkrans Nielsen
Daniel Elias Petersen
Nina Plechtchev Lei
Christian Hagbart Paaske Nielsen
Niklas Fibecker Johansen
Oscar Cilius Pedersen
Noah Munk Tornbak
Asbjørn Rose
Gimlinge kirke den 29. april kl. 9.30
Tue Buhl Larsen
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ALLE HAR EN HISTORIE
– FORTÆL OS DIN
Sidste møde vedr. alle har en historie bliver
den 9. marts kl. 10.00 i sognehuset.
Her håber vi at have en mappe klar med de
historier der er kommet fra borgere.
Det er stadig muligt at komme med jeres
historie/billeder ved henvendelse til Birgit
tlf. 21 63 00 75 el. mail bbrogaard@c.dk.
TIRSDAGS-CAFÉ
Vi byder på en række spændende tirsdag
formiddage i Sognehuset ved Sørbymagle
Kirke.
I tirsdags-cafeen er der tid til, at snakke med
dem vi kender og tid til at blive klogere på
livet, vores historie, kunst og kultur. Vi begynder kl. 10.00 og slutter kl. 12.00. Der serveres boller og kaffe/the. Det koster 10 kr.
20. februar
Britta Bûlow fortæller om SOS Børnebyerne
20. marts
Ole G. Nielsen fortæller om Drengene fra
Flakkebjerg.

17. april
Foredragsholder er ikke fastsat.
Se opslagstavle ved kirken.
15. maj
Udflugt til Johannes Larsens Museet
Forårssæsonen afsluttes med en udflugt,
som koster 50 kr. pr. deltager. Bemærk, at
der er tilmelding til udflugten senest den 1.
maj til Lone, mobil: 22 34 49 10.
KIRKEKAFFE
Kirkekaffe på kanden
og en småkage efter
gudstjenesten den 11. februar,
18. marts, 30. marts, 15. april
og 20. maj.
Se bagerst i kirkebladet
for tid og sted.
EFTERLYSNING:
VI MANGLER FRIVILLIGE
Har du lyst til at give en hånd i kirkerne?
Kan du bage en kage eller nogle boller? Vil
du hjælpe med kirkekaffen? eller bare være
frivillig når vi mangler en hjælpende hånd?
Så kontakt Lone Adolph på mobil: 22344910
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mail: hjaelper.sorbykirkesogn@gmail.com
og lad dig skrive op på listen over kirkernes
frivillige.
Vi har brug for dig!

SENIOR KLUB
Tirsdage i ulige uger
kl. 14.30-17.00.
På HVILEBJERGSKOLEN
I SØRBYMAGLE
Hashøj Pensionistforening
27. februar
Underholdning med 2 mand som består af
Hans Knudsen og Finn Sørensen som har
sanghæfter med til et bl. program.
13. marts
Damernes butik

8. maj
Hyggedag
22. maj
Udflugt til Korsør Fæstnings museum. Der
er en del trapper, derefter kaffe og lagkage
på Camping pladsens café og evt. spisning
når vi kommer hjem på skolen.

NØRKLEAFTEN
Fra februar måned rykker vi nørkleaftenerne til den første torsdag i hver måned.
Vi mødes stadigvæk i sognehuset fra
kl. 19.00-21.00.
Nørkleaftener i denne periode er torsdag
den 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj,
7. juni.
Vi glæder os til at se nye
og gamle ansigter!

Nørkleaftenerne
rykker tilbage
til torsdag

10. april
Banko og kinesisk lotteri
24. april
Foredrag ved Henning Jahn om dansk
forsorgshistorie.

NØRKLEAFTEN
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ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING I FOLKEKIRKENS
MISSION SLAGELSE PROVSTI
Torsdag den 22. februar 2018
kl. 19.30 i Sct. Gertruds Hus
Folkekirkens Mission- Slagelse Provsti indbyder i samarbejde med Skt. Povls Kirkes
menighedsråd til årsmøde og generalforsamling med nyt fra vores provstiprojekt
2017/18. Anne-Birthe Otsen, Sorø fortæller om sin seneste rejse til Pigehjemmet i
Kherwara.
Gratis adgang. Alle er hjerteligt velkomne.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 21. februar
Onsdag 21. marts
Onsdag 18. april
Onsdag 23. maj
Alle møder starter kl. 19.00
i Sognehuset.
Møderne er offentlige.

PÅ DET KONSTITUERENDE MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 22/11-2017 BLEV
FØLGENDE VALGT PÅ ENKELTPOSTER
Formand:
Mogens Nellemann Hansen.
Næstformand:
Laila K.L. Kristensen
Regnskabsfører:
Marianne Skjødt
Kasserer:
Thorben H. Pedersen
Kontaktperson:
Mogens Nellemann Hansen
Kirkeværge:
Thorben H. Pedersen
Bemyndiget:
Mogens Nellemann Hansen og
Thorben H. Pedersen
Sekretær:
Eva Sonne.
Bygningskyndig:
Kurt Petersen
Kirke & Kirkegårdsudvalg:
Mogens Nellemann, Eva Sonne, Gert Olsen
(Formand)
Valgbestyrelse:
Eva Sonne (Formand), Laila Kristensen,
Kurt Petersen
Underskriftberettigede:
Thorben H. Petersen, Mogens Nellemann
Aktivitetsudvalg:
Lone Adolph, Jonna Jensen (Formand),
Kurt Petersen
Medieudvalg:
Birgit Brogaard (Frivillig), Laila Kristensen
(Formand), Gert Olsen, Mogens Nellemann
Frivilliggruppe koordinator:
Lone Adolph
Kirkelige handlinger/ kirkelivet:
Marianne Myssen
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SUPERMÅNE
– EN GOD BEGYNDELSE PÅ 2018
Året begyndte med en fantastisk flot fuldmåne. Jeg så den efter nytårsdagsgudstjenesten, hvor den lyste på markerne
omkring Kirkerup kirke. 2018 skulle efter
sigende begynde med to af disse fuldmåner kaldet supermåner i træk. I februar vil
vi også kunne se den lidt sjældne supermåne på nattehimlen. Årsagen til supermånen
skal findes i den måde, Månen bevæger sig
rundt om Jorden på. Månen bevæger sig i
en ikke helt cirkulær bane omkring Jorden,
så afstanden fra Jorden til Månen varierer
med op til 50.000 kilometer. Man betegner det som en supermåne, når Månen er
inden for 90 procent af det tætteste, den
kan komme på Jorden – og det samtidig er
fuldmåne.
De første mennesker der levede har iagttaget Månens faser, og tidlige kulturer har
brugt faserne fra nymåne til fuldmåne til at
måle tiden og holde orden på årets gang.

På den måde har Månen altid haft stor betydning for jorden og for os mennesker, for
da Gud satte månen på himlen, sammen
med solen gjorde Han det for at adskille nat
og dag, og for at vi måtte vide, hvornår vi
skulle hvile os, og hvornår vi skulle arbejde.
Det var klogt af Gud at opdele dag og nat,
mørke og lys, for dermed gav Han os nogle retningslinjer for hvile og arbejde som
er sunde for vores jord og for os og vores
helbred.
Vi har brug for at trække os tilbage og hvile
os, så vi kan være engagerede og aktive når
dagen igen begynder. Vi har brug for natten
og mørket, så vi kan holde fri og kroppen
kan lade op til den nye dag.
Jeg kan især godt lide overgangen mellem
dag og nat. I gamle dage kaldte man denne
stund for skumringstimen eller mørkningen. Her på tærsklen til mørket holdt man
hvilestund, ja man droslede langsomt ned
med sit arbejde inden natten og mørket for
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alvor faldt på. Skumringen er den time hver
dag, hvor alt forandrer sig, hvor dagen driver bort og aftenen træder til. Og lige netop i skumringen er der et indirekte lys, der
får alt til at træde frem som silhuetter, når
skyggerne bliver lange og solen langsomt
går ned.
Og når nu Gud satte Månen op på himlen, for at vi skulle kende forskel på dag
og nat, hvile og arbejde, så bliver det med
to supermåner her i begyndelsen af 2018
tydeligt for mig, at vi skal huske at adskille
hverdagens travlhed og skumringens langsomme hvilestund, vi skal huske på hvilens
betydning for os og vores liv. Vi er så gode
til at være på og arbejde det meste af vores
dag og aften, og vi kan godt glemme, hvor
vigtigt det er at trække stikket, være off-line
og hvile os.
For 2018 vil jeg ønske mig at blive bedre til
at slukke for computeren ved skumringstimen, og lade være med at arbejde videre,
når aftensmaden er spist, og børnene er
puttet. Jeg vil ønske mig at blive bedre til

TIL ORIENTERING
Mad og drikke serveret i kirkens rum er gratis. Mens der
tages betaling for mad og
drikkevarer serveret uden
for kirkens rum; eksempelvis
Sognehuset eller Stalden i Kirkerup. Beløbet
er afhængigt af
arrangementet,
men det vil blive
annonceret.

at hvile og lade op, så jeg kan være frisk og
veludhvilet til en ny dags begyndelse. Det
er ikke et egentligt nytårsfortsæt jeg har,
men et livsfortsæt, som jeg ønsker at blive
bedre til at efterleve.
Her i foråret har vi meditationsgudstjenester i kirkerne, når man mediterer øver
man sig i at blive nærværende lige nu og
her. Det er svært hvis man hele tiden er på
vej til det næste nu, uden at hvile i dette nu.
Men ved meditationsgudstjenesterne kan
man øve sig i at lægge sit eget til side for en
stund og lade Gud tage over. Det kan være
en begyndelse på, at lære sin egen indre ro
at kende, tage den med sig hjem og måske
være bedre til at finde den i sin hverdag. Så
kom og vær med til meditationsgudstjenesterne i foråret. Ja kom og vær med til de
mange gode arrangementer vi har i og omkring kirken.
Jeg ønsker jer et velsignet 2018!
Kærlige hilsener Marianne

KIRKEBLAD
Medieudvalget har overtaget
ansvaret for kirkebladet og
kontakten til Jannerup.
Medieudvalg:
Birgit Brogaard (Frivillig),
Laila Kristensen,
Gert Olsen,
Mogens Nellemann.
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SPEJDERNYT
alle situationer, i et helt år. De to er snart
i mål og undervejs har de været med til at
inspirere mange af deres spejderkammerater, således at der i løbet af sensommeren,
forhåbentlig, skal uddeles 14 mærker til.

SPEJDER VÆR BEREDT
Så gik det gamle år og et nyt ligger foran os,
helt dugfrisk og klar til, at blive fyldt med
nye mål, drømme og oplevelser.
Nogle mål eller løfter bygger måske bro
mellem det nye og det gamle år. Ikke et nytårsforsæt taget på tærsklen til 2018, men
en udfordring der blev taget i mod og dermed blev begyndelsen på en rejse mod et
bestemt mål.
Der ligger en mængde læring i at stille sig
selv en opgave og i selve arbejdet frem
mod målet. Rejsen her imellem vil uden
tvivl sætte sig spor og lære dig en masse
om dig selv.
Når spejderne tager mærker til at sy på uniformen er det også en udfordring der bliver
stillet og et mål der arbejdes hen imod. Det
er et bevis på at den enkelte spejder har
arbejdet for sagen og gennemført en given
opgave og nogen gange har skulle overvinde sig selv. Det er alt sammen med til at
give selvtillid og styrke selvværdet.
Lige om lidt skal der uddeles to særlige
mærker til to spejdere der har arbejdet
for sagen i snart et år. Mærket hedder
”Spejd365” og går i alt sin enkelthed ud på
at gå med sit spejdertørklæde hver dag, i

Det er ikke bare sejt, det er også med til at
give en tro på sig selv og egne evner, samtidig med at der bliver lagt et fundament
for at turde give sig i kast med fremtidige
opgaver og udfordringer.
Nogle mål kan godt ligge så langt ude i fremtiden, at vi giver op undervejs eller tvinges
til at tænke på om det er rejsen værd. Det
kan der også være en læring i!
Uanset hvilket mål der arbejdes hen imod
vil der dukke forhindringer og udfordringer
op, måske for store, måske kræver det støtte og en hjælpende hånd, men glæden og
lykkefølelsen ved at gennemføre og komme i mål kan være det der gør, at du fremover tør sætte dig nye mål og gå efter dem.
Hos spejderne er vi hele tiden klar til at
sætte os nye mål og når 2018 rinder ud, vil
der helt sikkert både være opnået mål og
sat nye.
Spejder vær beredt – godt nytår.
Line Søndergaard
Vi mødes i spejderhytten på
Hvilebjergvej (bag børnehaven)
TIRSDAGE FRA KL. 17.00 -18.30.
Ulve:
fra 1. - 3. klasse
Junior:
4. klasse
Trop:
5.-7. klasse
Kontakt gruppeleder Line Søndergaard
tlf. 20 68 65 81, mail: linson@hashojnet.dk

11

KIRKEKALENDER

FEBRUAR – MAJ 2018

FEBRUAR

SØNDAG DEN 8. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR
Kirkerup kl. 10.30, kirkekaffe

TORSDAG DEN 12. APRIL
Kirkerup kl. 19.00
meditationsgudstjeneste

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 10.30

SØNDAG DEN 18. FEBRUAR
Sørbymagle kl. 9.00
Jesper B. Christensen.
SØNDAG DEN 25. FEBRUAR
Kirkerup kl. 10.30
ONSDAG DEN 28. FEBRUAR
Kirkerup kl. 19.00
meditationsgudstjeneste

MARTS

SØNDAG DEN 04. MARTS
Sørbymagle kl. 10.30
ONSDAG DEN 7. MARTS
Sørbymagle kl. 17.00
Peter Pedalgudstjeneste
SØNDAG DEN 11. MARTS
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 18. MARTS
Sørbymagle kl. 10.30, kirkekaffe
TIRSDAG DEN 20. MARTS
Sørbymagle kl. 19.00
meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 25. MARTS PALMESØNDAG
Kirkerup kl. 10.30
Spejdergudstjeneste

SØNDAG DEN 15. APRIL
Kirkerup kl. 10.30, kirkekaffe
SØNDAG DEN 22. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30
FREDAG DEN 27. APRIL ST. BEDEDAG
Sørbymagle kl. 19.00 – aftengudstjeneste.
Varme hveder efter gudstjeneste
SØNDAG DEN 29. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30
Minikonfirmandgudstjeneste

MAJ

SØNDAG DEN 6. MAJ
Kirkerup kl. 10.30, Konfirmation
SØNDAG DEN 10. MAJ
Sørbymagle kl. 9.30, Konfirmation
Sørbymagle kl. 11.00, Konfirmation
SØNDAG DEN 14. MAJ
Kirkerup kl. 9.00
Lars B. Hansen.
TORSDAG DEN 17. MAJ
Sørbymagle kl. 17.00
Peter Pedalgudstjeneste
SØNDAG DEN 20. MAJ PINSEDAG
Kirkerup kl. 10.30, kirkekaffe

TORSDAG DEN 29. MARTS SKÆRTORSDAG
Sørbymagle kl. 18.00
Måltidsgudstjeneste i kirken

MANDAG DEN 21. MAJ 2. PINSEDAG
Friluftgudstjeneste kl. 11.00
Sted ikke berammet endnu.

FREDAG DEN 30. MARTS LANGFREDAG
Kirkerup kl. 10.30, kirkekaffe

SØNDAG DEN 27. MAJ
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 1. APRIL PÅSKEDAG
Sørbymagle kl. 10.30

APRIL

SØNDAG DEN 27. MAJ
Sørbymagle kl. 14.00
Cykelgudstjeneste

MANDAG DEN 2. APRIL 2.PÅSKEDAG
Kirkerup kl. 14.00
Musikgudstjeneste.

SØNDAG DEN 3. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30

JUNI

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
KIRKERUP KIRKE
Esholtevej 2 A.
GRAVER
Carina Rasmussen
Tlf. 3063 5121
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mail: CARA@km.dk
Mandag er fridag.
GRAVERMEDHJÆLPER
Pia Nielsen
Tlf. 4021 5006
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mandag er fridag.
KIRKESANGER
Kurt Kulsø Larsen,
Tlf. 2811 9206.
Anne Merete Olsen,
Tlf. 2336 1239.
ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 2624 2574.

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Mogens Nellemann Hansen.
Tlf. 2334 4996
Mail: m.nellemann@mail.dk
KIRKEVÆRGE
Thorben Pedersen
Tlf. 2127 3294
Mail: t-herum@mail.dk
REGNSKABSFØRER
Marianne Skjødt
Tlf. 5854 5001.
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 eller Ninna og Benny Pedersen Urtemosegården Kirkerupvej 57 tlf. 2420 0959
(lige overfor kirken).
Uddelingen af Kirke-Nyt
Kirke-Nyt 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 menighedsrådsformanden.
Indlæg til næste blad sendes til mail:
medie.sorbykirkerupsogn@gmail.com
inden d. 27/4 2018.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i
uge 22/ maj 2018.

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

