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AKTIVITETSKALENDER
SANGAFTEN
– LIVETS SANGE
Torsdag d. 26. maj kl. 19.00
i Kirkerup Kirke.
Torsdag d. 26. maj gæster
Annette Svåbæk Kirkerup
kirke. Hun har sin guitar
med og vil denne aften
underholde os et par timer
og synge sommeren ind.
Annette er en unik historiefortæller, så denne
aften vil hun fører os vidt omkring med sine
fine sommersange og gode historier. I pausen
mellem de to sæt vil der være kaffe og kage
i kirken. Kaffen og kagen er gratis, så kom og
vær med til at synge sommeren ind.

PINSESANG OG PINSEBØRNEKOR
I BOESLUNDE
Mandag d. 16. maj kl. 11.00 i Borgbjerg
Mindepark, Boeslunde
Borgbjerg Mindepark i Boeslunde er igen i
år rammen for 2. pinsedag. Sognene i det
gamle Skælskør Provsti inviterer til salmesang
i Boeslunde under åben himmel. I år bliver det
festligt med Boeslundes Børnekor ved organist
Mirella og KFUM spejderne fra Skælskør. Det
grønne græs gør det ud for kirkebænkene, så
tag tæppet med og vær med til at fejre kirkens
fødselsdag. I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i
Boeslunde kirke.
Der serveres kaffe og fødselsdagskage efter
arrangementet.

CYKELGUDSTJENESTE
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.
Datoer for de næste cykelgudstjenester
Sørbymagle kirke v. P-pladsen:
d. 29. maj kl. 14.00
Helligkilden i Kirkerup:
d. 19. juni kl. 14.00
Sørbymagle kirke v. P-pladsen:
d. 21. august kl. 14.00.

AKTIVITETSKALENDER
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SENIORCAFÉ
Vi mødes tirsdag d. 31/5 KL. 14-16.00 i konfirmandhuset. Historiker og leder af Slagelse
Arkiverne, Stadsarkivar Stella Borne Mikkelsen
vil denne eftermiddag fortælle om Sørbymagle- Kirkerups historie. Stella Borne Mikkelsen vil
tage os med på en overraskende tur gennem
Sørbymagle-Kirkerup. Gennem de gamle
kirkebøger dukker der særegne historier op,
som nok kan overraske. Kom og vær med til en
hyggelig eftermiddag. Der er kaffe på kanden
og kage som supplement. Tag 10 kr. med.

KONFIRMANDFORÆLDREMØDE
Torsdag d. 16. juni kl. 19.00 i konfirmandhuset v. Sørbymagle kirke
Vi begynder aftenen med en kop kaffe og en
snak om næste års konfirmandundervisning.
Derefter er der mulighed for at få sin kommende konfirmand skrevet ind til årets konfirmand
undervisning, som begynder onsdag d. 7.
september kl. 14.00. Husk at medbringe konfirmandens dåbs/ navneattest. Jeg vil besøge
6. klasse på Hvilebjergskolen inden sommer
ferien, her får eleverne indskrivningsseddel
med hjem, som I skal tage med til forældre
mødet d. 16. juni.
Hvis I har spørgsmål kan I altid ringe til mig på
mobil: 2045 0145 eller skrive til mig på mail:
marm@km.dk.

SENIORUDFLUGT
Tirsdag d. 9. august kl. 14.00 mødes vi på
P-pladsen ved Sørbymagle Kirke. Herefter går
turen til Guldagergård ved Skælskør.
Guldagergård i Skælskør er et internationalt
keramisk videns- og udviklingscenter med speciale indenfor international og dansk keramisk
kunst. Vi skal have en rundvisning og drikke
kaffen i de skønne omgivelser inden turen går
hjemover igen. Vi glæder os til at se jer.
I behøver ikke at tilmelde jer arrangementet,
bare mød op med godt humør på dagen.

FROKOST FOR BLADUDDELERE
Det er ikke alle der er så trofaste, som de
hjælpere der deler vores kirkeblad ud. Det vil vi
gerne takke for d. 14. august hvor vi inviterer
alle kirkebladets uddelere til smørrebrød i
konfirmandhuset. Vi begynder kl. 10.30 med
højmessen i Sørbymagle Kirke. Bagefter går vi
over i konfirmandhuset og spiser sammen.
Tilmelding til menighedsrådsformand Henny
Pedersen senest søndag d. 7. august på mobil
2237 9173.

Konfirmationsdatoerne i 2017
Søndag d. 7. maj i Kirkerup
Fredag d. 12. maj (St. Bededag) i Sørbymagle
kirke.
Tidspunkter for konfirmationerne kommer
senere.
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KIRKENYT
PÅSKEN I KIRKERNE

Alterbordet påskedag
i Kirkerup Kirke

KONFIRMATIONER MAJ 2016
Vores skønne konfirmander skal bekræfte
deres dåb. Det sker i maj måned. Vi glæder os
til den store dag, og ønsker dem tillykke.

NØRKLEAFTEN – EN SUCCES!
To af vores nørklere er i gang.
NØRKLEAFTEN
At nørkle – hvad er det?
Svaret kommer her; at nørkle er at arbejde omhyggeligt (og detaljeret) med et foretagende
der kræver tålmodighed og snilde.
Det er efter sigende sundt at nørkle, det
nedsætter blodtrykket, giver hjernen en pause
fra spekulationer, og så er der en masse andre
gode helbredsmæssige vindinger ved at nørkle.
Når vi har nørkleaften er hænderne i gang med
alt muligt mellem himmel og jord. Fra kapselstrik, broderi, hækling og strik. Intet er for stort
eller småt at bringe med sådan en aften.
Elsker du at strikke, hækle eller nørkle med
håndarbejde, så er vores nørkleaftener noget
for dig! Vi mødes den første torsdag i måneden
i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke kl.
19.00-21.00.

NÆSTE NØRKLEAFTENER:
Torsdag d. 12. maj (pga. konfirmationer)
Torsdag d. 9. juni
Torsdag d. 4. august

Så tag dine nørklerier med og lad dig inspirere.
Måske kan du hjælpe andre med deres små
udfordringer, og der er helt sikkert kaffe på
kanden.

VIGTIGT:
’’ Der skal også
være tid til en snak,
et grin og en kop
kaffe.’’

Kirkerup
Søndag d. 1. maj kl. 10.30
Luca
Sophia
Camilla
Emil
Thor
Kristine
Lærke V.
Lærke M.
Emilie

Lammekølle
og kartofler
skærtorsdag
aften

Sørbymagle
Torsdag d. 5. maj kl. 9.30
Julie
Simon
Tobias
Mette
Oliver
Sørbymagle
Torsdag d. 5. maj. kl. 11.00
Klara
Caroline
Rasmus
Marcus
Nickolaj
Lærke A.

Skærtorsdagmåltid i
Sørbymagle Kirke
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Magleboerne
MINIKONFIRMANDER 2016
15 dejlige minikonfirmander fra 3. og 4. klasse
på Hvilebjergskolen afslutter deres minikonfirmandundervisning d. 8. maj med gudstjeneste
i Sørbymagle Kirke og efterfølgende frokost i
konfirmandhuset.
Minikonfirmanderne har lært kirken at kende,
de har hørt om Gud, Jesus, og den hellige
ånd. De har lyttet til de gode fortællinger fra
Bibelen, salmer, Fadervor og så har de arbejdet
kreativt hver gang vi har haft undervisning.
Hver gang begynder vi med en lille andagt i
kirken og lystænding ved døbefonten.- Kirken
er deres og det kan man mærke, de elsker at
komme i kirkerummet og de skal være hjertelig
velkomne fremover.

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.

TAK for lån af jeres børn.

SPEJDERGUDSTJENESTE
Palmesøndag var vores lokale spejdere Magleboerne med til højmesse i Kirkerup Kirke. Den
flotte spejderfane blev båret ind, og spejderne
var med til højt og tydeligt at læse ind- og
udgangsbøn. Spejderne havde også valgt nogle
af salmerne til højmessen, og de hjalp med at
dele nadverbrødet ud ved nadveren. Under
prædikenen viftede de med palmeblade da de
hørte om Jesus der gik ind i Jerusalem, og de
var med til at danse til salmen ’’ Hil dig frelser
og forsoner.’’ Tak til Magleboerne for deres
store hjælp ved højmessen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
D. 25/5, d. 21/6 m. besigtigelse af præsteskoven, d. 24/8. Hver gang kl. 19.00 i
konfirmandhuset.
Kom og se hvad et menighedsråd laver.

Opgiv aldrig håbet. Håb kan dø, men lad aldrig selve håbet dø.
Levende mennesker lever af levende håb.

Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.00 er der orienteringsmøde om opstilling til menighedsrådet.

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET
Der er snart valg til menighedsrådet i vores to
sogne. I november 2016 skal vi have valg til et
nyt menighedsråd. Vi kommer til at mangle
4 nye medlemmer. Så hvis du har lyst til at
arbejde for at styrke vores kirker i Sørbymagle- Kirkerup så kom vær med og stil op. Der er
opstillingsmøde d. 13. september kl. 19.00 i
konfirmandhuset v. Sørbymagle Kirke. Du kan
evt. deltage i et af menighedsrådsmøderne for
at se hvordan vi arbejder inden du beslutter
dig. Eller du kan ringe til sognepræst Marianne
Myssen eller menighedsrådsformand Henny
Pedersen for at høre nærmere om hvad det vil
sige at være med i et menighedsråd.

Vi har brug for dig!

8

SPEJDERNYT

FORVENTNINGENS GLÆDE
Det er ikke længe siden det var december og
børn og barnlige sjæle glædede sig til jul. Nu
hvor vinteren så småt er ved at have sluppet
sit tag i os, er det foråret med lys og varme de
fleste ser frem til med længsel.
Spejderåret har også sin vante gang og på nuværende tidspunkt er det årets sommerlejr der
ses hen til med spænding og forventning. For
de flestes vedkommende med glæde, men for
nogen kan glæden også været iblandet frygt –
frygten for det ukendte.

I bund og grund har de fleste det nok bedst
med at være på fast og tryg grund. Samtidig er
det nok de færreste der ikke også har haft følelsen af at længes efter noget nyt. Men alt nyt
er forbundet med usikkerheden for det vi ikke
kender til endnu. For nogen mennesker skaber
usikkerheden en spænding og de ser frem til
det ukendte med glæde og forventning. For
andre kan det at forlade sit kendte miljø, være
en angstprovokerende prøvelse hvor de to ulve
slås så indædt, at det virkelig kræver styrke kun
at fodre den gode.

Nogen kan måske huske den ene ting der gik
galt på sidste års lejr og er bange for at det vil
ske igen. Nogen har det måske bedst, når de
sover hjemme i deres egen seng, hvor der er
trygt og frygter derfor hjemveen ved aftenstid.
For nye spejdere der aldrig har været af sted
før og derfor ikke ved hvad de kan forvente af
udfordringer, kan alt det der kan gå galt, være
en overvældende og skræmmende tanke.

I spejderarbejdet forsøger vi at styrke og udvikle børnene til at tro på sig selv og turde kaste
sig ud i det ukendte. Det gør vi ved, i starten at
tage dem i hånden og gå med dem ud i det de
frygter, for så efterhånden at slippe dem med
den viden, at vi er der til at gribe dem, hvis de
falder. Har man troen på sig selv og andre, tør
man også give sig i kast med nye ting og så skal
glæden nok følge med.

En gammel indiansk historie fortæller at hvert
menneske har to kæmpende ulve indeni sig.
Den ene er frygten, angsten, vreden og alle de
negative egenskaber. Den anden er glæden,
tilliden, empatien og alt hvad der er godt og
dejligt. Disse to ulve slås indeni os hver dag.
Hvilken ulv vinder så? Det er den ulv du vælger
at fodre.

Året går sin gang og der er hele tiden noget nyt
at glæde sig til – heldigvis. At have noget godt i
vente er ofte den halve glæde og at have noget
at se frem til, er vel i bund og grund det der
giver os tro på og håb om fremtiden.

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

Line Søndergaard.

Følg med i vores aktiviteter
på facebook: Magleboerne

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

SPEJDERNYT
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PRÆSTENS KLUMME

Jeg tror, at vi alle sammen kender til at det hele
lige pludselig føles tomt omkring én. Det kan
være, at man har været i gang med planlægning
af en stor fest, og nu er den godt overstået, og
pludselig er der tomt omkring én. Eller børnene
der flytter hjemmefra, livet bliver nu pludseligt et helt andet, der er tomt omkring én. Og
man kan også stå midt i det hektiske liv, og så
alligevel føle sig tom indeni. Ja tomheden kan
komme krybende og pludselig overmande én.
Det er svær at beskrive for andre hvorfor og
hvordan denne tomhedsfølelse føles. Men det
er vel sådan en blanding af uro, vægelsind,
ubeslutsomhed, ulyst.
Måske spørger man sig selv: ”Hvad laver jeg
egentlig her?” ”Er der en dybere mening med
alt det jeg går og laver?”
Følelsen af tomhed, tror jeg - som sagt – at de
fleste af os oplever en gang imellem. Mon ikke
det er sådan en slags anfægtelse, der følger os
livet igennem, når vi er i gang med de livsopgaver der følger med livet?
Langt de fleste gange ryster vi hurtigst muligt
tomhedsfølelsen af os. Vi rejser os og tvinger
os til at tænke på noget andet eller foretage os
noget andet i stedet for at blive i tomheden. Vi
går tur med hunden, begynder at planlægge
sommerferien, sms´er til en veninde, tager fat
på en arbejdsopgave vi var midt i, gør rent eller
tager i byen og handler.
På sin vis er det jo godt nok, at vi kan ryste tomheden af os, for det kan vi som regel ikke, når vi
sørger eller har mistet livsmodet. Så har vi brug
for hjælp til at leve med tomheden.
Alligevel tænkte jeg forleden dag på, om vi ikke
nogle gange er lidt for hurtige til bare at skubbe
tomheden væk? Eller om vi ikke alt for hurtigt
forsøger at fylde tomheden ud, fordi vi ikke kan

KIRKEKALENDER

holde ud at være i den? Det kender jeg i hvert
fald fra mig selv.

MAJ

Måske skulle vi bare en gang imellem lade den
være der, tomheden. Jeg havde nær sagt: kigge
lidt på den, gå ind i den, kede os, stirre ud i
luften.

TORSDAG DEN 5. MAJ
Sørbymagle kl. 9.30 & 11.00. Konfirmationer.

Og hvem ved, måske finder vi noget derinde
bag ved tomheden? Noget vi havde glemt vi
indeholdt, fordi tomheden er et dække over de
virkelige g(l)emte følelser.
Kristendommen har mange historier om
tomhed, der bliver fyldt. Tag f.eks. påskefortællingen om kvinderne, der kommer til den
tomme grav, og der sidder en engel ved graven
og fortæller dem at Jesus, som de søger, ikke
er død længere. Han er levende. Eller disciplen
Thomas, der hører de andre disciple fortælle
begejstret om, at Jesus er opstanden, men
Thomas tvivler. Han forbliver tom og siger, at
han ikke tror Jesus er opstanden før han får lov
selv at se ham og stikke sine fingre ind i hans
hænder og mærke hullerne efter de søm han
blev korsfæstet med. Jesus kommer til Thomas,
og lader ham stikke fingrene ind i naglemærkerne. Thomas er ikke længere tom indvendig.
Og så er der pinseunderet. Disciplene sidder
sørgende og er bange inde i deres huse. Jesus
har forladt dem, han er faret til himmels og
hvad har de nu tilbage andet end minder og
dem er de endda begyndt at tvivle på. Pludselig
kommer Guds hellige ånd og fylder dem – med
varme, tro, liv og sprog. De bliver så fyldte, at
folk tror de er fulde! Og det er de jo på sin vis
også – fulde af ånd og glæde.
Måske kan sådanne kristne historier om tomhed og fylde være en trøst for os, der med mellemrum mærker tomheden midt i livets virvar.
Sognepræst Marianne Myssen

SØNDAG DEN 1. MAJ
Kirkerup kl. 10.30. Konfirmation.
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MAJ-AUGUST 2016
SØNDAG DEN 19. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30.
Kirkerup kl. 14.00. Cykelgudstjeneste.
SØNDAG DEN 26. JUNI
Kirkerup kl. 9.00. Sara Hidalgo.

SØNDAG DEN 8. MAJ
Sørbymagle kl. 10.30. Afslutning for minikonf.
m. frokost bagefter.

JULI

TORSDAG DEN 12. MAJ
Sørbymagle kl. 19.00. Nørkleaften i Konfirmandhuset.

SØNDAG DEN 10. JULI
Kirkerup kl. 9.00. Sara Hidalgo.

SØNDAG DEN 15. MAJ
Kirkerup kl. 10.30 m. kirkekaffe.
MANDAG DEN 16. MAJ
Boeslunde kl. 11.00. Friluftgudstjeneste.
SØNDAG DEN 22. MAJ
Sørbymagle kl. 9.00, Peter Ulrik Jensen.
TORSDAG DEN 26. MAJ
Kirkerup kl. 19.00. Sangaften i kirken.
SØNDAG DEN 29. MAJ
Kirkerup kl. 10.30.
Sørbymagle kl. 14.00. Cykelgudstjeneste.

SØNDAG DEN 3. JULI
Sørbymagle kl. 9.00. Sara Hidalgo.

SØNDAG DEN 17. JULI
Sørbymagle kl. 9.00. Sara Hidalgo.
SØNDAG DEN 24. JULI
Kirkerup kl. 10.30.
SØNDAG DEN 31. JULI
Sørbymagle kl. 10.30.

AUGUST
TORSDAG DEN 4. AUGUST
Sørbymagle kl. 19.00. Nørkleaften.
SØNDAG DEN 7. AUGUST
Kirkerup kl. 9.00. Sara Hidalgo.

TIRSDAG DEN 31. MAJ
Sørbymagle kl. 14.00-16.00. Seniorcafé.

TIRSDAG DEN 9. AUGUST
Sørbymagle kl. 14.00. Seniorudflugt.

JUNI

ONSDAG DEN 10. AUGUST
Sørbymagle kl. 17.00. Grillgudstjeneste.

SØNDAG DEN 5. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30.
ONSDAG DEN 8. JUNI
Sørbymagle kl. 17.00. Madgudstjeneste.

SØNDAG DEN 14. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30. Frokost m. Kirkebladets
uddelere.

TORSDAG DEN 9. JUNI
Sørbymagle kl. 19.00. Nørkleaften.

SØNDAG DEN 21. AUGUST
Kirkerup kl. 10.30 m. kirkekaffe.
Sørbymagle kl. 14.00. Cykelgudstjeneste.

SØNDAG DEN 12. JUNI
Kirkerup kl. 10.30 m. kirkekaffe.

SØNDAG DEN 28. AUGUST
Sørbymagle kl. 9.00. Lars Bernhart Hansen.

TORSDAG DEN 16. JUNI
Sørbymagle kl. 19.00. Konf. indskrivning.
* 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. Hvis man
gerne vil se kirken, har man mulighed for at
henvende sig til Nina og Benny Pedersen,
Urtemosegården, Kirkerupvej 57, tlf. 2420
0959 (lige overfor kirken).
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 33/
august 2016. Hvis man har indlæg til bladet
kan disse sendes til præstens mail/ indleveres
hos præsten inden d. 28/7 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

