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AKTIVITETSKALENDER

SKÆRTORSDAGSMÅLTID I
SØRBYMAGLE KIRKE 13. APRIL KL. 18.00
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. 9/4 på 2045 0145 el.
på marm@km.dk. Vi glæder os til at se jer.
Sørbymagle-Kirkerup Menighedsråd

MUSIKGUDSTJENESTE MED NIELS
RYDE TRIO 2. PÅSKEDAG 17. APRIL
KL. 14.00 I KIRKERUP KIRKE
Man kan ikke se eller røre ved musik. Men
musikken kan røre os. Ved at lytte til musikken kan vi lade os bevæge af den. Ligesom med troen. Derfor hænger musik
og kirke sammen. Derfor har musikken
en central placering i kirken. Vi inviterer

indenfor i kirkerummet til musikgudstjeneste – med en god halv times JAZZ efter
gudstjenesten og ord til eftertanke. Efterfølgende serveres vin og snacks i kirken.
AFTENSANG I KIRKEN STORE BEDEDAG
FREDAG 12. MAJ KL. 19.00 I SØRBY KIRKE
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
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AKTIVITETSKALENDER
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. Igen i år tager vi en gammel kirkelig tradition op med aftensang, 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 klaret for dig. Vi
glæder os til at se dig.

NØRKLEAFTEN
NØRKLEAFTEN
Vi nørkler kl. 19.00 den første torsdag i
måneden: 6. april, 4. maj, 1. juni 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.

PINSESANG I BOESLUNDE MANDAG
5. JUNI 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. Det
grønne græs gør det ud for kirkebænkene,
så tag tæppet med og vær med til at fejre
pinsen. I tilfælde af regnvejr rykker vi ind
i Boeslunde kirke. Der serveres kaffe og
kage efter arrangementet.

Hvis du glæder ved mangt,
gør du livet rigt og langt.

Piet Hein

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
ONSDAG 22. MARTS
TIRSDAG 2. MAJ
Tilmelding 3 dage
før til mig på
2045 0145.
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AKTIVITETSKALENDER
KIRKEKAFFE
Kirkekaffe på kanden
og en småkage efter
højmessen 26. marts,
14. april, 28. maj. Se
bagerst i kirkebladet
for tid og sted.
SENIORKLUB
Hashøj Pensionist Forening byder indenfor
til Seniorklub. Kom og vær sammen med
ligesindede til en snak, gode foredrag og
hyggelige oplevelser.
MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Sørbymagle kirke torsdag 9. marts &
25. april, begge gange 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?
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 meditationsgudstjeneste i kirken. Efter meditationsgudstjenesten spiller duoen ’’I musikkens
tegn’’ et par numre for os.

14. marts
28. marts
25. april
9. maj
23. maj

Damernes butik
Banko og kinesisk lotteri
Foredrag
Underholdning evt. med Broby
spillerne		
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.
MINIKONFIRMANDER 2016
16 dejlige minikonfirmander fra 3. og 4.
klasse på Hvilebjergskolen afslutter deres
minikonfirmandundervisning d. 23. april
med gudstjeneste i Sørbymagle Kirke og
efterfølgende frokost i konfirmandhuset.
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AKTIVITETSKALENDER
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. TAK for lån af jeres børn.
Marianne

Minikonfirmanderne fra 2016
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.
Dato for den næste cykelgudstjeneste:
Sørbymagle kirke v. P-pladsen, søndag
21. maj kl. 14.00.

TIRSDAGS-CAFÉ
Tirsdag 21. marts kl. 10.00-12.00 er der
tirsdags-café i konfirmandhuset
Sognepræst Marianne Myssen vil fortælle
om at vandre på den populære pilgrimsrute Caminoen samt at være pilgrim.
Kaffe og småkager kan købes til 10 kr.
Kom og hør med og få en hyggelig formiddag.
FOREDRAG OG SALMESANG MED
LISBETH SMEDEGAARD ANDERSEN
Tirsdag 14. marts kl. 19.00, Gimlinge kirke
Hvad er en salme, og
er det overhovedet
muligt eller nødvendigt at skrive salmer
i dag?
Dette er bare nogle
af de spørgsmål som
salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen vil fortælle om med
udgangspunkt i egne salmer.
Foredraget former sig som en salmesangsaften, hvor vi synger nogle af mine salmer,
mens jeg undervejs fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter”.
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KIRKENYT
KONFIRMANDER 2017
Kirkerup 7. maj kl. 10.30
Sashja Rotbøl Christensen
Magne Vedel
Sørbymagle 12. maj kl. 9.30
Magnus Klit
Emma Valaker
Julie Doolewerdt Smith
Marcus Rosenkilde
Emma Amalie Henschel Wolff
Jeppe Mejling Sørensen
Jeppe Holm
Noah Randløv Olsen
Jonathan Vincent Rasmussen
Sørbymagle 12. maj kl. 11.00
Frederik Ulrich Engell
Silke H. Andersen
Laura Hald Eriksen
Emil Wridt Højland Nielsen
Oliver Wridt Højland Nielsen
Victoria Tomlinson
August Melsted Birch
Tine Larsen
Signe Sofie Rasmussen
BØRN I KIRKEN
I dagene op til jul havde vi besøg
af skolen og børnehaverne i kirken.
Kreative og skønne børn lyttede til fortællingen om Jesu fødsel og sang med
på de kendte julesalmer. Det var næsten
som om taget lettede da ”et barn er født
i Betlehem” blev sunget. Nogle af skolens
elever akkompagnerede salmerne på marimba og guitar. Hvilebjergskolens elever
havde sammen med skolens musiklærer
øvet sig på en julesang som blev sunget i

kirken ved gudstjenesten. Tak til elever og
lærere for det gode arbejde og for godt
humør og sang.
FRIVILLIGE
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: tlf. 2234 4910,
mail: hjaelper.sorbykirkesogn@gmail.com
og lad dig skrive op på listen over kirkernes frivillige.
Vi har brug for dig!
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KIRKENYT
FARVEL TIL TOVE WOLLER
Efter gudstjenesten 8. januar 2017 sagde
vi farvel til Tove Woller, vores graver gennem de sidste 14 år.

Carina Rasmussen

Menighedsrådet siger tak for godt og veludført arbejde, og godt samarbejde, og
ønsker hende alt godt i fremtiden.

NY GRAVER
Hej, mit navn er Carina Rasmussen, jeg
er så heldig at være den nye graver i Sørbymagle og Kirkerup kirker fra 1. februar
2017.
Jeg vil rigtig gerne præsentere mig selv.
Jeg er 32 år gammel bor ved Kirke Stillinge
med min forlovede Christian vores 2 børn
Caya på 4 år og Conrad på næsten 2 år og
vores 2 hunde.
Jeg er udlært grøn anlægsgartner for 10 år
siden hos Malmos ved Kalundborg. Jeg har
også arbejdet en årrække hos HedeDanmark, hvor jeg også fik lov til at fungere
som ejendomsserviceteknikker, hvilket jeg
også syntes er utrolig spændene.
Jeg har kun været graver 1 lille års tid, og
jeg har stadig meget at lære. Jeg håber
meget at jer som bruger af kirkerne og
kirkegårdene vil komme til mig til en lille

snak, også hvis der er noget jeg evt. har
misforstået.
Mit store håb er, at jeg kan være med til
at gøre kirken og kirkegården til et interessant sted at komme. Hvis der er nogen af
jer der har ideer og input, så ville det være
fantastisk at høre fra jer.
Venlig hilsen
Graver
Carina Rasmussen

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 15. marts Menigheds-/årsmøde.
Onsdag 19. april
Onsdag 17. maj
Onsdag 21. juni
Alle møder starter kl. 19.00 i konfirmandhuset. Møderne er offentlige.
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Vi glæder os til godt samarbejde de næste 4 år!
NYT MENIGHEDSRÅD!
Formand: Mogens Nellemann Hansen.
Næstformand: Laila K.L. Kristensen
Kirkeværge: Kurt Petersen.
Kasserer: Thorben H. Pedersen
Sekretær: Eva Sonne.
Kontaktperson: Marianne Myssen
Bygningskyndig: Gert Olsen
Kirke & Kirkegårdsudvalg: Mogens Nellemann, Gert Olsen, Eva Sonne, Thorben
Pedersen
Valgbestyrelse: Eva Sonne, Laila Kristensen, Kurt Petersen. Formand f.valgbestyrelse: Eva Sonne
Underskriftberettigede: Thorben Petersen, Mogens Nellemann
Aktivitetsudvalg: Lone Adolph, Jonna Jensen, Kurt Petersen
Medieudvalg: Birgit Brogaard (Frivillig),
Laila Kristensen, Gert Olsen, Mogens Nellemann
Frivilliggruppe koordinator: Lone Adolph

FORMANDEN SKRIVER
Den første søndag i advent startede det
nyvalgte menighedsråd sin funktionsperiode for de næste fire år frem.
Som nyvalgt formand for menighedsrådet
vil jeg sige tak for valget. Jeg vil sætte alt
ind på, at vi får et velfungerende menighedsråd, som vil arbejde til gavn for menighederne i Sørbymagle- Kirkerup sogne,
hvilket jeg er overbevist om vil være tilfældet, når jeg ser på hvilke ressourcepersoner, der er valgt ind.
Medlemmerne i menighedsrådet vil i samarbejde med sognepræsten være garanter
for et rigt og varieret udbud af aktiviteter
med omdrejningspunkt omkring kirkerne
og disses omgivelser, konfirmand huset og
præstegården og dennes omgivelser.
Menighedsrådet har selvfølgelig organiseret sig, som loven foreskriver det, med de
lovpligtige udvalg og personer, hvilket jeg
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ikke her vil uddybe yderligere. Det skal her
indskydes, at de fleste valg til posterne er
gældende for et år frem.
I samarbejde med sognepræsten og ud fra
en snak om visioner med udgangspunkt i
det daglige liv og virke i og omkring vores
kirker, har menighedsrådet besluttet sig til
at vælge følgende udvalg og personer:
AKTIVITETSUDVALGET skal stå for planlægning af livet i og uden for kirkerne med
forskellige arrangementer. Planlægge det
som åbner kirken og kirkerummet uden
for den traditionelle højmesse og gudstjeneste m.m. Udvalget skal i samarbejde
med den nyvalgte koordinator for frivilliggruppen, stå for menighedsplejen herunder diakonale aktiviteter i sognene.
Som ovenfor nævnt, er der valgt en FRIVILLIGKOORDINATOR, som skal stå for
organiseringen og koordineringen af de frivillige hjælpere, som er tilknyttet kirkerne.
MEDIEUDVALGET skal fremover varetage redaktionen af kirkebladet og øvrigt pr.
arbejde i sognene. Hvilket omfatter hjemTIL ORIENTERING
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.

meside, aviskontakter og opslag af reklamer i forbindelse med arrangementer i
kirkerne og disses omgivelser m.m. Der
ud over har udvalget til opgave at arbejde
med nyt layout på kirkebladet.
Det er så den måde vi i det nye menighedsråd har besluttet at organisere os på.
Vi tror og håber selvfølgelig, at det kommer til at fungere, men viser det sig, at det
modsatte er tilfældet, og det ikke fungerer
efter hensigten, så gælder valgene, som
tidligere nævnt, kun for et år frem, hvor
vi så vil evaluere og evt. foretage omorganisering.
Jeg vil gerne slutte med at meddele, at vi
i menighedsrådet vil være meget lydhøre
over for både ros og ris for den måde, som
vi varetager opgaverne og arrangementerne på, og vi modtager meget gerne input
til nye tiltag, da vi går ind for at lave kirke
og aktiviteter på menighedens præmisser,
selvfølgelig uden at kompromittere det
kristne grundlag.
Mogens Nellemann Hansen
Menighedsrådsformand

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

VI SÆTTER SPOR
Det er rart at have minder, men det er
også rart at have noget godt i vente. Det
som mange spejdere venter på i øjeblikket
er sommerens helt store oplevelse, som
uden tvivl vil skabe mange minder.
I dagene fra den 22. juli til den 30. juli, vil
40.000 spejdere fra hele Danmark og udlandet, flytte til Kær Vestermark ved Sønderborg. Her vil en by af rafter og telte skyde op og være med til at danne rammen
om ”Spejdernes lejr 2017”.
En lejr som er arrangeret i fællesskab af:
Det danske spejderkorps, KFUM spejderne, De grønne pigespejdere, Danske baptisters spejderkorps og Dansk spejderkorps
i Sydslesvig.
Lejrens vision og tema er ”Vi sætter spor”.
Gennem spejderarbejdet sætter vi spor i
os selv, hinanden og i omverdenen.
At deltage i så stor en lejr er en begivenVi 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

hed der ganske givet vil sætte spor hos
mange. For dem der oplever det første
gang er størrelsen i sig selv imponerende. Det er ikke bare en samling telte og et
spisebord af rafter. Det er et helt lille samfund med Kirke, butikker, rådhus og markedspladser. Du kan gå på posthuset og
sende et brev, købe ind i supermarkedet,
shoppe nyt spejdergrej, gå på restaurant
eller hænge ud på en cafe. Alt sammen i
en by der er opstået fordi der er folk der
elsker spejderlivet og hvor indbyggerne i
fællesskab vækker spejderånden til live.
På en landslejr bliver du en del af et multikulturelt samfund hvor forskellighederne
er mange, men hvor fællesnævneren er
tydelig, for vi er alle sammen spejdere.
Aktiviteterne og lejrlivet vil danne en ramme hvor hver enkelt spejder lære at indgå
i alle slags relationer og at tage ansvar for
fællesskabet og samtidig finde ud af sine
egne kompetencer. Det er også i fællesskabet og når vi samarbejder, at vi udvikler os
og forhåbentlig finder ud af hvor vigtig en
brik vi hver især er i det samlede puslespil.
At være spejder gør dig til en del af en stor
og verdensomspændende familie. Spejdernes lejr vil være et tydeligt billedet på
dette, især for alle de spejdere der tjekker
ind her til sommer. Det vil blive en uge
fyldt med indtryk, oplevelser og nye bekendtskaber. Der vil blive sat spor for mange og af mange. Når vinteren igen melder
sig vil sporene forhåbentligt være blevet
til en masse gode minder man kan glædes
ved igen og igen. Men indtil da er den halve glæde at have noget godt i vente og det
er da et ganske godt udgangspunkt!
Line Søndergaard

KIRKEKALENDER
MARTS
SØNDAG DEN 5. MARTS
Kirkerup kl. 10.30
TORSDAG DEN 9. MARTS
Sørbymagle kl. 19.00
Meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 12. MARTS
Sørbymagle kl. 09.00
SØNDAG DEN 19. MARTS
Kirkerup kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen
ONSDAG DEN 22. MARTS
Sørbymagle kl. 17.00
Peter Pedalgudstjeneste
SØNDAG DEN 26. MARTS
Kirkerup kl. 10.30, Kirkekaffe

APRIL
SØNDAG DEN 2. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30
SØNDAG DEN 9. APRIL Palmesøndag
Sørbymagle kl. 10.30, Spejdergudstjeneste
TORSDAG DEN 13. APRIL Skærtorsdag
Sørbymagle kl. 18.00, Måltidsgudstjeneste i
kirken (Tilmelding senest 9. april, se side 2)
FREDAG DEN 14. APRIL
Kirkerup kl. 10.30, Kirkekaffe
SØNDAG DEN 16. APRIL Påskedag
Sørbymagle kl. 9.00
Kirkerup kl. 10.30
MANDAG DEN 17. APRIL 2.Påskedag
Kirkerup kl. 14.00, Musikgudstjeneste.
Niels Ryde Trio spiller
SØNDAG DEN 23. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30, Minikonfirmandgudstjeneste
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MARTS-MAJ 2017
TIRSDAG DEN 25. APRIL
Sørbymagle kl. 19.00
Meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 30. APRIL
Kirkerup kl. 10.30

MAJ
TIRSDAG DEN 2. MAJ
Sørbymagle kl. 17.00
Peter Pedalgudstjeneste
SØNDAG DEN 7. MAJ
Kirkerup kl. 10.30, Konfirmation
FREDAG DEN 12. MAJ St. bededag
Sørbymagle kl. 09.30, Konfirmation
Sørbymagle kl. 11.00, Konfirmation
Sørbymagle kl. 19.00 – aftengudstjeneste.
Varme hveder efter gudstjeneste
SØNDAG DEN 14. MAJ
Kirkerup kl. 9.00, Jesper Biela Christensen
SØNDAG DEN 21. MAJ
Sørbymagle kl. 10.30
Fra Sørbymagle kirke kl. 14.00, Cykelgudstjeneste
TORSDAG DEN 25. MAJ Kristi Himmelfart
Kirkerup kl. 19.00 Kirkerup
aftengudstjeneste
SØNDAG DEN 28. MAJ
Sørbymagle kl. 10.30, kirkekaffe

JUNI
SØNDAG DEN 4. Juni Pinsedag
Kirkerup kl.10.30
MANDAG DEN 5. Juni 2. Pinsedag
Friluftgudstjeneste kl.11.00 Boeslunde

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Carina Rasmussen
Tlf: 3063 5121
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mail: skgraver@mail.dk
Mandag er fridag.
KIRKESANGER
Kurt Kulsø Larsen
Tlf. 2811 9206.
ORGANIST
Flemming Andersen
Tlf. 2624 2574.
KIRKERUP KIRKE
Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen.
GRAVER
Carina Rasmussen
Tlf: 3063 5121
Træffes telefonisk ml. kl. 12-13.
Mail: skgraver@mail.dk
Mandag er fridag.
KIRKESANGER
Anne Merete Olsen
Tlf. 2336 1239.

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Mogens Nellemann Hansen
Kirkerupvej 44, 4200 Slagelse
Tlf: 2334 4996
Mail: m.nellemann@mail.dk
KIRKEVÆRGE FOR BEGGE KIRKER
Kurt Petersen
Tlf. 2334 5023.
REGNSKABSFØRER FOR BEGGE KIRKER
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 Nina 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 til menighedsrådsformanden.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i
uge 22/ maj 2017. Hvis man har indlæg til
bladet kan disse sendes til mail:
medie.sorbykirkerupsogn@gmail.com
eller indleveres til formanden inden
6. maj 2017.

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/ 20450145. Mandag er fridag
Mail: marm@km.dk

