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AKTIVITETSKALENDER

SENIORKLUB
Hashøj Pensionist Forening byder indenfor til
Seniorklub. Kom og vær sammen med ligesindede til en snak, gode foredrag og hyggelige
oplevelser.
16. aug. Ole G. Nielsen fortæller om Flakkebjerg Ungdomsskole
30. aug. Udflugt m. sejlads på Sorø sø, inkl.
kaffe 5 kage
13. sept. Jens Jørgensen tidl. borgmester i
Slagelse fortæller.
27. sept. Banko/ Kinesisk lotteri
11. okt. Banko/ kinesisk lotteri
25. okt. Damernes butik
8. nov. Ivan Liljebæk synger og spiller Otto
Brandenburg
22. nov. Banko/ kinesisk lotteri
6. dec. Juleafslutnig.

FORKLARINGSGUDSTJENESTE M. PIZZA
FOR KONFIRMANDER
Onsdag d. 7. sept. kl. 17.00 er der gudstjeneste for vores kommende konfirmander og
deres forældre. ’’Hvorfor synger
vi salmer ved en gudstjeneste? Hvorfor siger
vi Trosbekendelsen?
Drikker vi virkelig
Jesu blod når
der er altergang?
Og hvad er en
prædiken egentlig
for noget?’’ Disse
spørgsmål og mange
flere får konfirmanderne og
deres forældre svar på denne aften. Bagefter
spiser vi pizza i konfirmandhuset.
Husk tilmelding til mig på mobil: 2045 0145
senest d. 1/9.
KIRKEKAFFE
Kirkekaffe på kanden og en småkage efter
højmessen d. 11/9, 2/10, 13/11, 11/12.
Se bagerst i kirkebladet for tid og sted.

Seniorklub foregår tirsdage i ulige uger kl.
14.30-17.00 på Hvilebjergskolen i Sørbymagle.
Årskontingent 125 kr. Kaffe/the pr. gang 10 kr.
NØRKLEAFTEN
Strik eller sy, er du erfaren eller ny?
Har du hæklet helt op til månen og tilbage
igen? Eller broderet stramaj til den store
guldmedalje? Er du mere til flet, knytning eller
kapselstrik? Eller sidder du fast med en strikket
klud? Så kom og vær med til Nørkleaften.
Vi nørkler den første torsdag i måneden:
d. 1/9, 6/10, 3/11, 1/12 kl. 19.00 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2016
– STIL OP TIL MENIGHEDSRÅDET!
I 2016 er der menighedsrådsvalg i SørbymagleKirkerup og over hele landet. Menighedsrådet
er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for
at sikre de bedste rammer for en levende og
relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få
indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat.
Kom til opstillingsmøde.
Tirsdag d. 13/9 kl. 19.00 indbyder menighedsrådet i Sørbymagle-Kirkerup til opstillingsmø-
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de. Her orienterer menighedsrådet om dets
arbejde, kommende opgaver og reglerne for
menighedsrådsvalget, bag efter er der mulighed for at stille op som kandidat til menighedsrådsvalget, valget foregår d. 8. november.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi det på
mødet afgøres om der bliver valg eller om
listens kandidater automatisk er valgt hvis der
ikke er flere kandidater end det antal der skal
vælges til menighedsrådet i vores sogne.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan
som udgangspunkt opstille på en kandidatliste
til valget. Listen skal have opbakning fra mindst
fem stillere, så mød også op hvis du vil bakke
op om de kandidater der stiller op til menighedsrådet. Er der flere kandidater der opstiller
til menighedsrådet end der er pladser i rådet,
afholdes der valg i sognene d. 8. november
2016.
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. 15/9 og d. 4/10.
Tilmelding 3 dage før til Marianne
Myssen på 2045 0145.
ÆBLEMOSTGUDSTJENESTE I
PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Så er der æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven. Det foregår søndag
d. 25/9 kl. 10.30. Her
skal vi fejre høsten og
så skal vi presse nogle
af de mange æbler som
havens træer bugner

med. Kom – stor som lille, ung som ældre og
vær med til at synge de gode salmer, høre de
fine bibellæsninger og ikke mindst smage på
havens æbleeliksir. Den er god, og det siges at
den indeholder helbredende kræfter. Bagefter
er der kaffe og boller i præstegårdshaven.
HØSTJAZZ I LADEN I KIRKERUP
Kom og fejr høsten i Kirkerup kirke søndag
d. 2/10 kl. 18.00.
I anledning af høsten er kirken pyntet op
med naturens gaver fra mark og eng. Vi skal
synge de gode høstsalmer og vi skal have
Guds velsignelse over vores liv at gå hjem på.
Men her slutter det ikke- for er du til jazz og
smørrebrød? Så er der efter høstgudstjenesten
mulighed for at hygge sig et par timer i Laden
hos Nina og Benny overfor
Kirkerup Kirke. Høstbandet spiller og synger
kendte jazzsange. Så
kan du lide jazz og
smørrebrød, og vil
du være med til at
fejre høsten, så meld
dig til arrangementet på
mobil: 2045 0145 senest
d. 27/9. Det koster 50 kr.
som dækker udgifterne til
smørrebrød. Sodavand, øl
og vin kan købes til rimelige priser på selve aftenen.
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FOREDRAG V.
ORLOGSKAPTAJN LARS THOMSEN
Tirsdag d. 11/10 kl. 19.00 i konfirmandhuset.
I 2007 til 2008 gjorde Lars Thomsen tjeneste
som dansk udsendt officer i FN-missionen
i Sudan, et af de mest uroplagede, vanskeligt tilgængelige og primitive områder, som
grænsede op til våbenstilstandslinjen mellem
det kulturelt arabiske/muslimske styre i det
nordlige Sudan og det kulturelt afrikanske/
ikkemuslimske oprørsstyre i det sydlige Sudan.
FN-missionen i Sudan havde til formål at overvåge og sikre den skrøbelige våbenhvile.
I en periode på 6 måneder oplevede han at
skulle medvirke til konfliktløsning mellem regerings- og oprørsstyrken, besøge og forhandle
med krigsherrer, besøge lokale stammer, som
aldrig havde set en hvid mand samt at blive
kidnapning, dårlige hygiejniske forhold og andet.
I 2012 vendte han tilbage til et land, som
nu var verdens yngste nation, nemlig Sydsudan. Opgaven var nu en ganske anden idet
FN-missionen nu drejede sig om støtte til den
nye regering i statsopbygning. Lars Thomsen
fortæller denne aften om sine missioner i en
af de mest udfordrede lande i verden, og han
lover at det ikke bliver kedeligt! Kaffe/ The/
kage kan købes for 10 kr.

MØDE I FOLKEKIRKENS MISSION
Onsdag d. 12/10 kl. 19.30 er der møde i
Folkekirkens Mission, mødet foregår i konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke.
’’Mission er at have en opgave.’’
Folkekirkens Mission er en forening som arbejder for at fremme forståelsen for Kirkens Mission som en fælles folkekirkelig opgave. Folkekirkens Mission støtter missionsarbejdet lokalt
som globalt i form af deltagelse i projekter på
tværs af sognegrænser, og er med når der skal
oplyses om det vigtige ved at engagere sig dér
hvor mennesker har brug for en hjælpende
hånd. Senest arbejder Folkekirkens Mission for
at indsamle 50 000 kr. til hjælpearbejdet på et
pigehjem i Kherwara i Indien.
Kom og hør nærmere om Folkekirkens Missions store arbejde for at hjælpe og støtte
mennesker i nød. Kom og engagér dig!
SALMESANGSGUDSTJENESTE
Kirkerup torsdag d. 27/10 kl. 19.00.
Salmesangsgudstjeneste er for dig der godt
kan lide at synge. Vi synger et bredt udsnit
af de gode danske salmer fra Grundtvig,
Ingemann, Brorson, Rosendal og Smedegaard,
krydret med Bibellæsning, bøn og velsignelsen,
en perfekt blanding til en hyggelig aften.
Så kridt sangstemmen og kom og syng
sammen med os i Kirkerup kirke d. 27/10 kl.
19.00. Aftenkaffen/ theen er på kanden efter
gudstjenesten.
HALLOWEEN FOR BØRN OG
BARNLIGE SJÆLE I KIRKEN
Onsdag d. 2/11 kl. 17.00 er der halloween
gudstjeneste for børn og barnlige sjæle i
Sørbymagle Kirke.
’’Slik eller ballade’’ sådan lyder det her i begyndelsen af november mange steder rundt omkring i vores to sogne. Græskarhoveder med lys, flokke af
udklædte børn med den ene
mere ’’grufulde’’ forklædning
end den anden. Halloween er

5

AKTIVITETSKALENDER
tiden hvor mørket fylder det meste af døgnet.
Men indenfor i kirken er der lys og varme, musik
og sang. Præsten fortæller en bibelhistorie, vi
skal synge de gode salmer, som er med til at varme sind og sjæl, og så skal vi høre at mørket ikke
behøver at skræmme, for vi har et vigtigt våben
mod alt det som skræmmer. Kom og vær med til
halloweengudstjeneste. Bag efter er der hotdog
med det hele i konfirmandhuset. Medbring 20
kr. pr. pers.
Tilmelding på 2045 0145 senest 30/10.

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 at sprede sig. Kom og vær med når vi igen begynder
Meditationsgudstjenesterne i vores to kirker.
Den første meditationsgudstjeneste finder sted
i Kirkerup Kirke d. 10/11. kl. 19.00. Duoen ’’ I
Musikkens Tegn’’ spiller et par numre bagefter.

ALLEHELGEN
Allehelgen er sorg,
død og smerte.
Allehelgen er minde,
glæde og liv.
Allehelgenssøndag er
en søndag til minde
om de døde, både
dem vi selv har mistet,
og alle de mennesker
som har båret den kristne tro videre gennem
generationer. I begge vores kirker holder vi
gudstjeneste på denne Allehelgenssøndag.
Her i kirkens rum er der plads til dig med alle
dine minder og din sorg, for levet liv holder
ikke bare op med at betyde noget for os, men
sætter sig i os som glimt i erindringen – som
minder. Præsten læser navnene op på alle
dem som i årets løb er døde i vores to sogne,
og et lille lys bliver tændt for at huske os på,
at vi ikke har glemt men gemt den der døde i
kærlighedens hjertekammer. Bagefter serverer
vi kaffe i våbenhuset.
Sørbymagle søndag d. 6/11 kl. 10.30
Allehelgen m. kaffe i våbenhuset
Kirkerup søndag d. 6/11 kl. 19.00
Allehelgen m. kaffe i våbenhuset

FREDSLYSGUDSTJENESTE MED MAGLEBOERNE & ADVENTSGUDSTJENESTE MED
ÆBLESKIVER
Søndag d. 27/11 kl. 14.00 i Sørbymagle Kirke
1. søndag i advent
kommer Fredslyset
til Sørbymagle
Kirke. Magleboerne vores lokale
spejdergruppe har
hentet Fredslyset
til Sørbymagle, de
vil igen i år bære
lyset ind i vores
kirke i en flagermuslygte og tænde
alt lys i rummet
ved fredslysets
flamme. Vi fejrer
gudstjenesten i Fredslysets skær, Efter gudstjenesten er der gløgg/ saft og æbleskiver. Tag 10
kr. med til gløgg/æbleskiver.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Kirkerup tirsdag d. 10/11 kl. 19.00
Meditation, nærvær, stilhed. At være i kirkens
rum sætter én i en særlig stemning, en
stemning af andagt, storhed, nærvær. Andagt

ENSOMHED – ET STIGENDE PROBLEM
Lokalrådet i Sørbymagle, Hashøj Pensionist
Forening og Sørbymagle – Kirkerup menighedsråd har iværksat et samarbejde som har
til opgave at bekæmpe ensomhed i vores to
sogne. Vi vil i de kommende måneder arbejde
for at iværksætte initiativer, som kan gavne
ensomme mennesker i vores lokalsamfund.
Har du gode idéer modtages de gerne på mail/
mobil: marm@km.dk/ 2045 0145.
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CYKELGUDSTJENESTE
– GUDSTJENESTE PÅ TO HJUL
Den cyklende menighed vokser stille og roligt
efterhånden som klokken nærmer sig kirketid
og som så mange andre søndage i kirkeåret
ringes der bedeslag ind, denne gang på triangel i stedet for på kirkeklokkerne.
Bøn, læsning, salmer synger vi sammen af
vores lungers fulde kraft, og evangeliets
forkyndelse forklædes som en lille refleksion
der sætter hjerne og hjerte i gang og som kan
tages med videre ud i livet. Bagefter er der
fællesskab omkring cyklerne med forfriskninger til alle.

TILLYKKE KONFIRMANDER 2016!

Sørbymagle Kirke: Tillykke til Simon, Oliver,
Tobias, Julie og Mette

Vores cykelgudstjeneste sæson er slut for i
år. Vi begynder igen til foråret, så kom og vær
med – der er i hvert fald plads til dig!

Kirkerup Kirke: Tillykke til Emil, Thor & Julie

Sørbymagle kirke: Tillykke til Marcus, Nickolaj,
Rasmus, Caroline, Klara & Lærke

Præstens cykel fungerer som alterbord og sognegård når den cyklende menighed bevæger
sig ud i landskabet mellem Sørbymagle og
Kirkerup. Alt er pakket på den gamle cykel, når
vi kører ud i Guds natur.

Kirkerup kirke: Tillykke til Emilie, Luca, Camilla,
Sophia & Kristine
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KONFIRMAND 2016-17
Et nyt hold konfirmander begynder til konfirmationsundervisning i Sørbymagle - Kirkerup.
Vi begynder onsdag d. 7. sept. kl. 17.00 med
en forklaringsgudstjeneste. (Se omtale under
aktiviteter) Herefter vil konfirmationsundervisningen finde sted onsdage fra 14.00-15.30. Vi
glæder os til at konfirmanderne skal være en
del af kirkernes liv de næste mange måneder
frem til deres konfirmationer i maj 2017. Vi byder dem indenfor i kirkerne, hvor de skal være
med til at læse ind og udgangsbøn, og hjælpe
ved gudstjenesterne. Velkommen i kirkerne!

Billeder fra forældremøde
t, hvor der også var
indskrivning til konfirmand
undervisningen
2016/17.

s bagefter ved
Fadervor lægges i fællesskab og bede
at gå på ordene.

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.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:

24/8, 5/10, valg 8/11, 17/11
Hver gang begynder mødet kl. 19.00 i
konfirmandhuset. Kom og se hvad et
menighedsråd laver.
Tirsdag d. 13.sept. kl. 19.00 er der opstillingsmøde til menighedsrådsvalget.

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

Hver enkelt har fået et ord fra bønnen,
og
i fællesskab lægges Fadervor, – det er
ikke
helt let.
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PRÆSTENS KLUMME

OM AT VÆRE PILGRIM
– OM AT GÅ PÅ CAMINOEN
Dette års sommerferie gik til Nordspanien. Da
vores to sønner hørte at vi skulle til Spanien, begyndte de straks at drømme om swimmingpool
og ’’ all inclusive’’ på et af de 4-stjernede hoteller som man ser i rejsebureauernes reklamer.
Så stor var skuffelsen for dem, da de hørte at vi
skulle gå et stykke af den populære pilgrimsrute – Caminoen, at vi i 6 dage skulle være
pilgrimme og vandre 20-22 km dagligt ad snoede stier op og ned af bakker gennem et stykke
af det nordlige Spanien, for at nå frem til den
nordvestspanske by Santiago de Compostela.
Hvorfor så nu denne vandring med to drenge,
der i begyndelsen havde en stor bredskygget NEJhat på? Hvorfor ikke tage den eftertragtede ferie
ved poolen med udsigt til 6 dage med driverliv?
Måske fordi vi i familien godt kan lide at blive
udfordret? Fordi vi kan lide at bevæge os,
måske var det for os selve rejsen, dét at være
på vej og ikke målet, der var det vigtigste? At
være sammen om at bevæge sig frem gennem
spansk natur, kultur og at møde mennesker,
som vi aldrig ville møde, hvis vi sad omkring
poolen med sodavand og badetøj. Måske var
det også fordi vi ( os voksne) søgte den åndelige dimension i tilværelsen som alternativ til
en stresset hverdag, hvor der skal præsteres og
gøres karriere.
Og med en hverdag der ikke levner plads til det
rolige tilbagelænede liv, ja så var det vigtigt for
os at gøre noget som kunne bringe os sammen
som familie, fri fra det faste tidspres alle børnefamilier har hængende over hovederne hver
eneste dag.
Vi pakkede elektroniske gadgets væk for en
stund og tog afsted med rygsæk og vandresko.
Herude på Caminoen var der tid til snak, tid til

Symbolet på Caminoen er en muslingeskal, som
også for en pilgrim er et symbol på, at man har
besøgt/ er på vej til Skt. Jakobs grav. Muslingeskallen ses i hundredtal som vejmærker, når
man vandrer på Caminoen. Og skallerne sys fast
på hatten eller sættes på rygsækken som tegn
på, at man har gået eller er i gang med at gå
Caminoen.
hjemmelavede sange og et fadervor på vejen
når det blev lidt for hårdt eller lidt for varmt.
For Gud er med overalt på de veje vi træder
ud på i vores liv, også her på Caminoen. Her på
Caminoen var der tid til at være familie uden at
tænke på om lektierne nu blev lavet, eller mailen besvaret. Her var der tid til tanke om stort
og småt, tid til et ’’Buon Camino’’ ( oversat:
god vej/ god tur ) til alle de andre pilgrimme
vi mødte undervejs. Her var der ro til at nyde
naturen, maden, det anderledes liv gennem de
små søvnige spanske byer med gøende hunde,
og muhende køer som vi kom igennem på
vores vej.

PRÆSTENS KLUMME
Camino betyder på spansk ’’ vejen’’, navnet
Camino dækker over de mange ruter, der fører
til den nordvestspanske by Santiago de Compostela. Siden middelalderen er den spanske
pilgrimsrute Caminoen blevet regnet som en
af de vigtigste kristne pilgrimsruter, og siden
middelalderen har talrige pilgrimme gået Caminoen, i dag er denne pilgrimsrute blevet det
helt store hit. Caminoen kaldes også Jakobsvejen. Vejen er opkaldt efter apostlen Jakob, en
af de 12 disciple, der fulgtes med Jesus. Jakob
var broder til Johannes, og efter sigende den
første martyr blandt apostlene. Vejen fører til
apostlen Jakobs grav i Santiago de Compostela
i det nordvestlige Spanien.
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Ifølge en spansk legende fra det 7. århundrede
rejste Jakob til Spanien for i en periode at forkynde udbrede evangeliet for spanierne, men
efter at Jomfru Maria havde vist sig for ham i
et syn, vendte han tilbage til Judæa til Herodes
og døden.
Legenden fortæller også, at Jakob efter sin død
på mirakuløs vis blev ført tilbage til Spanien.
Først langt senere blev Jakob kendt som Spaniens og pilgrimmenes skytshelgen. Nu besøger
tusindvis af pilgrimme hvert år hans formodede jordiske rester, som findes i byen Santiago
de Compostela.
Nutidens pilgrim kan få et pilgrimsbevis, La
Compostelana, hvis man kan dokumentere, at
man tilbagelagt mindst 100 kilometer til fods,
eller 200 kilometer til hest eller på cykel.
Vores pilgrimstur endte i Santiago de Compostela, efter 6 dage på vej til Skt. Jakobs grav. Vi
fik vores Compostelana og sluttede turen af
med pilgrimsmessen i den store kirke i byen.
Sognepræst Marianne Myssen
SAGT OM PILGRIMSVANDRING:
"Pilgrimsvandring handler om opbrud fra
tidens materialisme og selvoptagethed og
en søgen efter helt andre værdier: fællesskabet med Gud, med hinanden og med
skaberværket."
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Vi mødte mange af disse kilometersten med en
stiliseret muslingskal og den gule pil frem mod
Skt.Jakobs grav i Santiago de Compostela.

"Den moderne pilgrimsvandring forstås i
kristen sammenhæng sådan, at pilgrimmen
vandrer imod et møde med Gud. Ikke på
et bestemt geografisk sted, men på vejen,
fordi vandringen giver en særlig næsten
meditativ stilhed, der skaber en modtagelighed for mødet og nærværet."
Chefredaktør Erik Bjergager
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SPEJDERNYT

JA VI SKULLE ØNSKE OS BORT, MEN...
Sommertid er lig med lejrtid. Endnu engang
har spejderne brugt en uge af sommerferien i
det fri, væk fra den mere civiliserede og elektroniske hverdag. For en stund blev mobiler,
I-pads, tablets og alt det andet elektroniske
isenkram, skiftet ud med overnatning i telt,
mad på bål, sang og masser af fede aktiviteter
i det fri. Hjernen fik en pause fra den digitale
verden, så der var plads til nye indtryk og
oplevelser.
At være på spejderlejr er ikke tivoli, fest og ballade. Du holder ikke fri fra hverdagens pligter
eller bliver præsenteret for tilbud hvor du kan
vælge til eller fra. Der er ting der skal gøres og
pligter der skal udføres og alle er nødt til at
samarbejde og hjælpe til.
Rent praktisk kan det handle om at der skal
hentes vand og brænde til bålet, madlavning,
opvask, aflevering af skrald eller oprydning i
det telt der deles med flere andre.
Det kan også være at der stilles krav om deltagelse i aktiviteter eller opgaver du ikke umiddelbart lige har lyst til, men her er altså ingen
kære mor. Til gengæld er der en spejderleder
der ved, at det at give sig i kast med nye aktiviteter og blive sat til at løse opgaver der måske
er uvante, i sidste ende er med til at styrke den
enkelte spejders selvværd og kompetencer.

’’Learning by doing’’ kalder spejderbevægelsens fader Lord Baden Powell det, fordi
spejderne herigennem lærer både, at gøre tingene selv, men også i fællesskabet med andre.
Samtidig finder de måske ud af, at de kan mere
end de lige aner.
At kunne selv, men også mestre kunsten at
samarbejde er væsentlige egenskab at have
med sig videre i livet. Det ved vi voksne godt,
børnene får det af vide gang på gang, men
forstår det nok ikke altid helt.
Man kan spørge sig selv, hvorfor mon der efter
en uges lejr fyldt med pligter og skal-ting,
regnvejr, skrammer og for lidt søvn, skrappe
spejderledere og mad man måske ikke lige ku´
lide, er børn der med glade øjne siger at de har
haft det fedt og allerede ser frem til næste års
lejr? Måske fordi de lige der´, mærker glæden
ved at overvinde sig selv, flytte sine grænser og
faktisk får en fornemmelse af, hvor vigtigt det
er at kunne løfte i flok.
Tag med os på lejr, tag med os på lejr,
tag nu med.
Tag med os på lejr, tag med os på lejr,
tag nu med.
Vi bor her i mudder og møg,
vi er dødtrætte lugter af røg.
Der er pløre og skidt i mit hår,
i hovedet har jeg blødende sår.
Ja vi skulle ønske os bort,
men vi kan jo li´ den spejdersport.
Line Søndergaard

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

KIRKEKALENDER
SEPTEMBER
TORSDAG DEN 1. SEPTEMBER
Sørbymagle: kl. 19.00, Nørkleaften
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER
Kirkerup: kl. 10.30
ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER
Sørbymagle: kl. 17.00 Forklaringsgudstjeneste
m. pizza for konfirmander
SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER
Sørbymagle: kl. 10.30 ( kirkekaffe)
SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER
Sørbymagle – Kirkerup: kl. 14.00
Cykelgudstjeneste (v. Kirkens P-Plads.)
TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER
Sørbymagle: kl. 19.00, opstillingsmøde til
Menighedsrådsvalget (i konfirmandhuset)
TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER
Sørbymagle: kl. 17.00 Peter Pedalgudstjeneste
SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER
Kirkerup: kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER
Sørbymagle Præstegård: kl. 10.30
Æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven

OKTOBER
SØNDAG DEN 2. OKTOBER
Kirkerup: kl. 18.00 Høstgudstjeneste. Bagefter
er der Jazz og smørrebrød (50 kr.) i Benny Og
Ninas lade. Tilmelding senest søndag d. 25/9
på mobil 2045 0145
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SEPT.-NOV. 2016
TIRSDAG DEN 11. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 19.00, Foredrag Orlogskaptajn
(Konfirmandhuset)
ONSDAG DEN 12. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 19.30, Møde i Folkekirkens
Mission (konfirmandhuset)
SØNDAG DEN 16. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 10.30
SØNDAG DEN 23. OKTOBER
Kirkerup: kl 10.30 (Kirkekaffe)
TORSDAG DEN 27. OKTOBER
Kirkerup: kl. 19.00, Salmesangsgudstjeneste
SØNDAG DEN 30. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 10.30

NOVEMBER
ONSDAG DEN 2. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 17.00 Halloween i kirken for
børn
TORSDAG DEN 3. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 19.00, Nørkleaften
SØNDAG DEN 6. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 10.30. Allehelgen m. kaffe i
våbenhuset
Kirkerup: kl. 19.00. Allehelgen m. kaffe i våbenhuset
TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 19.00 Menighedsrådsvalg 2016
TORSDAG DEN 10. NOVEMBER
Kirkerup: kl. 19.00 Meditationsgudstjeneste

TIRSDAG DEN 4. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 17.00 Peter Pedalgudstjeneste

SØNDAG DEN 13. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 10.30 (kirkekaffe)

TORSDAG DEN 6. OKTOBER
Sørbymagle: 19.00, Nørkleaften

SØNDAG DEN 20. NOVEMBER
Kirkerup: kl. 9.00 Lars Bernhart Hansen

SØNDAG DEN 9. OKTOBER
Sørbymagle: kl. 9.00, Lars Bernhart Hansen

SØNDAG DEN 27. NOVEMBER
Sørbymagle: kl. 14.00, Fredslysgudstjeneste
1. søndag i advent m. spejderne og æbleskiver

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
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 47/
november 2016. Hvis man har indlæg til bladet
kan disse sendes til præstens mail/ indleveres
hos præsten inden d. 7/11 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

