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PINSEGUDSTJENESTE FLYTTET
PINSESANG & GRUNDLOVSMØDE
ER FLYTTET TIL HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE
SORØ LANDEVEJ 306
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AKTIVITETSKALENDER

PINSEGUDSTJENESTE FLYTTET
Pinsesang & grundlovsmøde er flyttet til
HØVE VALGMENIGHEDSKIRKE,
SORØ LANDEVEJ 306.
2. pinsedag, mandag d. 5. juni kl. 11.00
vi begynder Kl. 11.00 med gudstjeneste i
kirken, efter gudstjenesten trækker vi ud
på græsplænen bag kirken, der vil sognepræst Jesper Biela Christensen fra Boeslunde holde grundlovstalen.
Der kan købes pølser fra grill med brød og
alt hvad der hører til, samt øl og sodavand.
Det koster 20 kr. og prisen inkluderer drikkevarer. Tag gerne en stol/ tæppe med!
Vel mødt til en hyggelig dag på tværs af
menighederne i Gl. Hashøj kirkesogne!
SOMMERSANG 15. JUNI KL. 19.00
’’Nu kommer fuglene igen,
og lyset vælter pludselig ind.
Det kommer gennem alle sprækker
lyse nætter er tilbage.’’

"Lyse nætter" fra Alberte Winding i 1991.

De lyse nætter begyndte omkring d. 5.
maj, det vil vi gerne fejre. Derfor inviterer
vi indenfor til sommersang i Sørbymagle
Kirke torsdag d. 15. juni kl. 19.00.
Denne sommeraften inviteres alle der har
lyst, til at komme og synge sommersalmer

og -sange i kirke. Vores organist og kirkesanger ledsager os på orgel og sang. Desuden vil sognepræst Marianne Myssen
binde aftenen sammen med korte oplæg.
Efter sommersangen er der en kop kaffe
og lidt sødt i kirkerummet.
CYKELGUDSTJENESTE
Søndag 18. juni kl. 14.00 fra Kirkerup til
Sørby. Vi mødes ved Helligkilden i Kirkerup.
Søndag 20. august kl. 14.00 fra Sørbymagle til Kirkerup. Vi mødes 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.
Derefter cykler vi i jævnt tempo mod den
anden kirke hvor vi fejrer resten af gudstjenesten. Bagefter er der forfriskninger til
den cyklende menighed.
KONFIRMANDFORÆLDREMØDE
I inviteres til forældremøde torsdag d. 22.
juni kl. 19.00 i sognehuset ved siden af
Sørbymagle kirke.
Vi begynder aftenen med en kop kaffe og
snak om næste års konfirmandundervisning. Derefter er der mulighed for at få
skrevet sin kommende konfirmand ind til
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årets konfirmandundervisning, som begynder onsdag d. 6. september kl. 14.00.
Husk at medbringe konfirmandens navne/
dåbsattest. Jeg vil besøge 6. klasse på Hvilebjergskolen inden mødet, her får eleverne en indskrivningsseddel med hjem, som
I skal tage med udfyldt til forældremødet
d. 22. juni.
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at
ringe/ maile/ sms’e på mobil 2045 0145
mail: marm@km.dk
Jeg glæder mig til at se jer.
Marianne

GRILLGUDSTJENESTE I SØRBYMAGLE KIRKE
Torsdag den 10. august kl. 18.00
Vi mødes kl. 18.00 i Sørbymagle Kirke til
en kort fyraftensgudstjeneste, alle både
voksne og børn er velkomne. Bagefter er
der grillhygge på græsplænen ved Sognehuset. I tilfælde af regn rykker vi indenfor.
Der grilles pølser og brød. Måltidet koster
20 kr. pr. person, og der kan købes øl, vand
eller vin.
FROKOST I TIRSDAGSCAFÉEN
I stedet for sommerudflugten inviteres til
frokost tirsdag d. 22. august kl. 12-15 i
Sognehuset. De fleste af os deler glæden
ved at spise sammen. Nyde duft og smag
samtidig med godt selskab. Vi vil gerne in-

vitere til frokost og musik i tirsdagscaféen.
Vi serverer smørrebrød - kaffe og kage.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding senest d. 16/8:
Hjaelper.sorbykirkerupsogn@gmail.com
Lone Adolph: 22 34 49 10 (gerne sms)
Jonna Jensen: 57 84 80 35
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. 27. august hvor vi inviterer alle kirkebladets uddelere til smørrebrød i Sognehuset.
Vi begynder kl. 10.30 med gudstjeneste
i Sørbymagle Kirke. Bagefter går vi over i
Sognehuset og spiser sammen.
Tilmelding senest d. 22/8 til:
Hjaelper.sorbykirkerupsogn@gmail.comLone Adolph: 22 34 49 10 (gerne sms).
FORKLARINGSGUDSTJENESTE FOR
KONFIRMANDER OG FORÆLDRE
Onsdag d. 6. september kl. 17-19
i Sørbymagle Kirke
Vi glæder os rigtig meget til at hilse på
vores ’’nye’’ konfirmander, det gør vi d. 6.
september ved en forklaringsgudstjeneste. Her får de alt at vide om hvordan en
gudstjeneste ser ud, så de er klædt på til at
være en del af vores kirkeliv i de 9 måneder
de går til præst. Vi vil også gerne se konfirmandernes forældre den aften og efter
gudstjenesten spiser vi pizza i sognehuset.
Tilmelding senest fredag d. 1. september
på mobil 2045 0145. Send sms/ring.
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LUTHER-LØB
d. 10. september kl. 10.30
Vi fejrer Lutherjubilæet
med en gudstjeneste i
børnehøjde. Efter gudstjenesten skyder vi et Lutherløb i gang. Lutherløbet er en
3 km rute i nærområdet. Hele familien er
velkommen til at løbe. Alle som gennemfører Lutherløbet får en ganske særlig Lutherrose. Efter løbet er der saft og Lutherkage til alle.
Vel mødt til vores første arrangement i
fejringen af Marin Luther og reformationsjubilæet 2017 i Sørbymagle-Kirkerup.
KIRKEKAFFE
Kirkekaffe på kanden
og en småkage efter
højmessen
d. 11/6, 3/9.
Se bagerst i kirkebladet for tid og sted.
TIRSDAGSCAFÈEN
Tirsdag d. 19. september kl. 10-12
i Sognehuset kommer POEMA. De spiller
og synger danske revyviser og dansktopnumre. Der bliver også mulighed for fællessang. Der vil være en pause til hyggelig
snak, kaffe og boller. Det koster 10 kr.

SENIOR KLUB

Tirsdage i ulige uger
kl. 14.30-17.00 på Hvilebjergskolen i Sørbymagle
Årskontingent kr. 125,00 Kaffe/The pr.
gang kr. 10,00.
EFTERÅRSPROGRAM 2017
Hashøj Pensionistforening
29. august
Banko og kinesisk lotteri.
12. september
Underholdning ved Erik Nygaard Kristensen som har sanghæfter med
26. september
Udflugt fjordsejlads fra Skælskør samt
kaffe og lagkage på Café Solsikken.
PETER PEDALGUDSTJENESTE
Torsdag d. 28. september kl. 17.00
i Sørbymagle kirke.
Kom og mød den lille abe og se hvad han
mon kan finde på. Vi begynder i kirken
hvor vi fejrer en kort børnevenlig gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der et måltid mad
i Sognehuset. Børn spiser gratis, voksne
betaler 20 kr.
Tilmelding 3 dage før til Marianne på tlf.
2045 0145.
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ÆBLEMOSTGUDSTJENESTE
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN I SØRBYMAGLE
Søndag d. 24. september kl. 10.30
Vi fejrer at høsten er i hus og mødes i den
smukke præstegårdshave. Her fejrer vi
gudstjeneste i det fri, og synger de flotte
høstsalmer akkompagneret af organistens
harmonika.
Bagefter er der æblemost fra havens æbler, kaffe/the og boller i præstegårdshaven.
VI SES!

HØSTGUDSTJENESTE
I KIRKERUP KIRKE
Søndag den 1. oktober
kl. 18.00
Efter gudstjenesten servere vi smørrebrød i Laden ved Urtemosegaard.
Det koster 50 kr. pr. pers. Drikkevarer kan købes til gode priser.
Tilmelding senest d. 26. september
på mobil 2045 0145.
Vi glæder os til at se jer!

DEN 3. ALDER
GØR DEN TIL
LIVETS BEDSTE
Hanne Faldborg hedder en af Danmarks mest benyttede foredragsholdere.
Hun kommer ONSDAG D. 13. SEPTEMBER
Kl. 19 i Kirkerup Lade ved Urtemosegård.
Personer omkring de tres har fået en hel
generation foræret. Mange stortrives med
mulighederne, men psykologer fortæller, at den største gruppe hos dem i dag
er seniorer, der er ensomme, triste eller
bare kørt fast i livet. Under foredraget får
samtlige deltagere en regulær indsprøjtning med inspiration, energi og nye vinkler - samt værktøjer til at gøre den tredje
alder til livets bedste. Hanne Faldborg er
topprofessionel – hun fortæller med humor og stor fortælleglæde. Alle er velkomne – du behøver ikke at være fyldt de 60.
Foredraget er et fællesarrangement med
menighederne Gl-Hashøj Kirkesogne.
NØRKLEAFTEN
Fra august måned rykker vi nørkleaftenerne til den første onsdag i hver måned. Vi
mødes stadigvæk i sognehuset fra kl. 1921.00. Nørkleaftener i denne periode er d.
2/8, d. 6/9, d. 4/10. Vi glæder os til at se
nye og gamle ansigter!

NØRKLEAFTEN
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KIRKENYT
NY GRAVERMEDHJÆLPER
Jeg hedder Pia
Nielsen. Jeg har
siden d. 15. marts
2017 været Carinas højre hånd og
gravermedhjælper her ved Sørby
og Kirkerup Kirker.
Jeg er 34 år gammel og bor ved Kelstrup
sammen med min mand Klaus og vores 2
drenge; Christian på 9 år og Rasmus på 7
år. Jeg er udlært grøn anlægsgartner for 8
år siden, og har været kirkegårdsgartner i
de 5. Jeg har været 4 år på Korsør Kirkegård og 1 sæson ved Roskilde Kirkegårde,
hvor jeg, i et ude kørende team, var med
til at vedligeholde 5 landsbykirkegårde.
Jeg ser frem til at hilse på hvem som måtte lægge vejen forbi, både kirkegængere
såvel som kirkegårdenes brugere.
Med venlig hilsen
Gravermedhjælper
Pia Nielsen
SOGNEHUSET
Menighedsrådet har besluttet, at Konfirmandhuset skifter navn til Sognehuset.
Begrundelsen er, at der foregår mange
andre arrangementer end konfirmandundervisning i huset. Menighedsrådet ønsker, at navneskiftet til Sognehuset skal
signalere en bredere anvendelse af lokalet. Aktivitetsudvalget har fået til opgave,
at skrive et regelsæt for anvendelsen af
Sognehuset. Når regelsættet er vedtaget i
Menighedsrådet vil det blive offentliggjort
i Kirkenyt.

Alle konfirmander
ønskes tillykke

Magne & Sashja

Fra venstre: Jeppe H, Jon
athan, Magnus, Marcus,
Jeppe S, Noah, Julie, Emma
W, Emma V.

, Emil,
Fra venstre : Oliver, August, Frederik
Victoria, Silke, Laura, Tine og Signe
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FRIVILLIGE
Har du arme, ben, lyst tid og et godt hjerte, så søger vi frivillige hænder og ™
Har du lyst til sammen med andre frivillige
at bage kage til tirsdagscaféen? Boller til
minikonfirmanderne eller hjælpe til i køkkenet ved en Peter Pedalgudstjeneste? Eller træde til, når vi mangler en hjælpende
hånd til kirkekaffe i vores 2 kirker
Så kontakt Lone Adolph på mobil:
tlf. 2234 4910, mail:
hjaelper.sorbykirkerupsogn@gmail.com
og lad dig skrive op på listen over kirkernes frivillige.
Vi har brug for dig!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag 21. juni
Onsdag 16. august
Onsdag 20. september
Onsdag 10. oktober
Onsdag 22. november
Alle møder starter kl. 19.00 i Sognehuset.
Møderne er offentlige.

MINIKONFIRMANDER
Tak for lån af skønne børn fra 3. og 4. klasse på Hvilebjergskolen.
Nu kan de deres Fadervor og mange af
de gode fortællinger fra Bibelen. De har
lært hvad det vil sige at være i kirken, lavet helligåndsduer, fadervorflipflappere
og nøgleringe af krympeplast med kristne
symboler.
Vi har spist en hel masse boller med pålægschokolade, drukket oceaner af saftevand, og sunget gode salmer. Og hvis jeg
huskede at købe det, har vi også spist slikkepinde og bolsjer.
Undervisningen blev afsluttet med en minikonfirmandgudstjeneste i Sørbymagle
kirke. Efter gudstjenesten fik minikonfirmanderne diplomer og kram.
Pas på jer selv og tak for de bedste minikonfirmander på jorden!
Kærlige hilsener Marianne
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PRÆSTENS KLUMME
REFORMATIONSJUBILÆUM 2017
– HVAD ER DET?

Martin Luther
2017 er allerede godt i gang, og rundt omkring i landet fejrer vi 500 året for reformationen. Her i 2017 er det nemlig 500 år
siden at Martin Luther slog sine 95 teser
op på kirkedøren i Wittenberg den 31.
oktober 1517. Dermed reformerede han
den katolske kirke, og reformationen blev
startskuddet til den Evangelisk- Luthersk
kirke, det som er grundlaget for vores danske Folkekirke.
Men hvem var denne Martin Luther? Og
hvilken betydning fik han for den danske
folkekirke?
Martin Luther blev født i 1483 i byen Eisleben øst for Harzen, men allerede da han
var et halvt år gammel, flyttede familien
til Mansfeld, hvor hans far forpagtede en
del af en kobbermine. Luther var en begavet dreng, og minen skaffede familien
tilstrækkeligt med penge, til at han kunne
komme i latinskolen og siden på universi-

tetet. Da det var Luthers far, Hans Luther,
der betalte for sønnens uddannelse, var
det også faderen, der bestemte hvad han
skulle studere. Derfor begyndte Luther i
1505 at læse jura ved universitetet i Erfurt.
Luther havde kun studeret et par måneder, da en voldsom oplevelse fik ham til at
skifte spor. Mens han var på vej hjem for
at besøge sine forældre, blev han overrasket af et voldsomt tordenvejr. Tanken om
at dø uden at have gjort sig fortjent til en
plads i himlen gjorde ham skrækslagen.
Han faldt på knæ og bad, han lovede at
blive munk, hvis han slap levende gennem
uvejret. Luther slap med livet i behold, og
til sin fars store ærgrelse holdt han sit løfte om at aflægge munkeløftet. Luther blev
kort tid efter medlem af præsteordenen
Augustiner-eremitterne i Erfurt og flyttede
i kloster. I april 1517 aflagde han munkeløftet og blev samtidig viet til præst.
På den tid i begyndelsen af 1500 tallet var
den katolske kirke mægtig, og hovedparten af Europas befolkning var katolikker.
Som de fleste andre katolikker på den tid
troede Luther på, at man kom i skærsilden
inden det himmelske paradis. Skærsilden
var en slags ventesal til himlens eldorado.
Man kan sammenligne skærsilden med
helvedes forgård, hvor Fanden gjorde alt
for at dømme, straffe og uddrive alt det
onde fra de stakkels sjæle. Det gjaldt derfor hurtigst muligt for de vildfarne sjæle,
om at komme ud af skærsildens flammer
og ind i himlen. Men tiden i skærsilden afhang af hvor mange gode gerninger man
havde gjort for Gud og for sin tro mens
man levede. Luther knoklede hårdt for at
gøre gode gerninger, alligevel følte han
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ikke, at han havde gjort nok for at komme
nærmere Gud.
Som prædikant, munk og lærer skulle Luther fortolke Bibelen, og gennem dette
arbejde gik det op for ham, at hans frelse
ikke afhang af, hvad han selv kunne udrette, men alene af hvad Gud rækker mennesket – Guds nåde. Med tiden blev Luther
mere og mere overbevist om, at man ikke
bliver frelst ved at gøre gode gerninger,
men alene ved at tro på Kristus, og netop
denne erkendelse gav med tiden anledning til det brud med den katolske kirke,
som Luther var foregangsmand for.
For at skaffe penge til nybyggerier og krigsførelse havde den katolske pave givet tilladelse til den såkaldte afladshandel. Ved
at købe et afladsbrev kunne man frikøbe
sig fra et antal år i skærsilden, og dermed
komme hurtigere i himlen. Luther så fattige folk købe afladsbreve for bagefter ikke
at kunne give deres børn mad og det blev
han edderspændt over.

TIL 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 Sognehuset
eller i Laden i Kirkerup. Beløbet
er afhængigt af
arrangementet,
men det vil blive
annonceret.

’’Når pengene i kisten klinger, straks
sjælen ud af skærsilden springer,“
Drilsk Luthercitat

I efteråret 1517 skrev Luther sine berømte
95 latinske teser imod afladshandlen og
imod det som han synes var den katolske
kirkes misbrug af den kristne lære, han
slog sine teser op på døren til slotskirken
i Wittenberg. Dermed var helvede løs, Luther blev erklæret for fredløs. Reformationen var hermed skudt i gang, og den
bredte sig til mange lande, også Danmark.
Der er allerede sat fokus på reformationen
i 2017 her i Roskilde stift. På Roskilde Stifts
hjemmeside www.roskildestift.dk kan
man løbende holde sig orienteret om hvad
der foregår i hele stiftet. Også her i Sørbymagle-Kirkerup sogne vil der være aktiviteter der har med reformationen at gøre.
Alle disse arrangementer vil blive opslået
i lokalsamfundet, på vores facebookside
eller her i kirkebladet.
Sognepræst Marianne Myssen

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

LYKKELIGST AT HVILE PÅ
– ER FULDENDT GERNING
I min gamle poesibog fra folkeskolen,
skrev min dansk lære disse ord, jeg mener
det var digteren B.S. Ingeman der stod bag
dem. Dengang gav de dog ikke meget mening. Det var bare ord, skrevet med en flot
skrift og som lød pænt. Men den fulde forståelse, at man bliver glad indeni når man
har gjort et godt stykke arbejde, er først
nu ved at gå rigtig op for mig.
I marts i år var jeg så privilegeret at modtage Sct.Georgsgildernes årlige lederpris.
En pris jeg blev meget glad for og stolt
over at få tildelt. Det var stort at få den
overrakt foran en forsamling af repræsentanter fra andre spejdergrupper og øvrige
foreninger, og det var rørende at høre de
ord og roser som min egen gruppe havde
brugt som begrundelse for, at netop jeg
skulle vælges til årets leder.
Det er altid dejligt at blive anerkendt og
det er dejligt at få ros, især når det er for
et arbejde man lægger mange kræfter i og
tilmed udføre ganske gratis. Nu siges det
jo godt nok at arbejde bærer lønnen i sig
selv, med at få at vide at den indsats man
gør er værdsat og at andre sætter pris på
det, er alligevel tit den lille forskel der gør,
at man får lyst til at fortsætte.
Spejderarbejdet er frivilligt og ulønnet og
det synes jeg er en fin tanke. Det skulle
gerne være sådan at jeg er leder fordi jeg
selv elsker spejderarbejdet og har lyst til at
give det videre til andre.
Jeg tror det giver det bedste resultat når
det er noget man virkelig brænder for.

Men indrømmet, det er et tidskrævende
arbejde. Den tid jeg bruger er ikke kun fordelt på det ene halvanden times ugentlige
møde og så en uges sommerlejr om året.
Der er ture og arrangementer, planlægning, forberedelse, praktiske opgaver og
logistik, der alt sammen skal gå op i en
højere enhed, og så er der også den helt
nødvendige ”kundepleje” der hedder omsorg og imødekommenhed.
Det skal være en skønsom blanding af
gode og interessante tilbud og så voksne
der gider de børn og forældre der kommer
i ”butikken” – ellers lukker den.
Uanset hvor meget jeg elsker spejderlivet,
så er det mit andet job – forskellen er bare
at jeg her ikke får lønnen udbetalt i kongelig dansk mønt. Den får jeg så til gengæld
på en mængde andre måder, f.eks. når jeg
møder glade børn der spørger mig: ”Hvad
skal vi lave til spejder i morgen?” Når en
mor kommer og siger: ”Hun er så glad for
at gå til spejder”. Når en patrulje stolt fortæller hvor godt de har klaret sig i et opgave løb eller når jeg kan se en spejder der
vokser med opgaven og får mere og mere
selvtillid. Det er alt sammen oplevelser
der langt opvejer kolde kontanter og som
gør mig glad for at være spejderleder.
På den måde bærer arbejdet lønnen i sig
selv, med den officielle anerkendelse som
årets leder er alligevel med til at give det
ekstra skulderklap der gør at jeg får ekstra
lyst til at blive ved. Og når årets sommerlejr er ovre, vil jeg som jeg så ofte gør efter
hver vel overstået spejdermøde, helt sikkert side med fornemmelsen, at lykkeligst
at hvile på virkelig er fuldendt gerning.

KIRKEKALENDER
JUNI

MANDAG DEN 5. JUNI, 2. PINSEDAG
Høve Valgmenighedskirke kl. 11.00.
Pinsesang og Grundlovsmøde
SØNDAG DEN 11. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30 Kirkekaffe
TORSDAG DEN 15. JUNI
Sørbymagle kl. 19.00
Sommersang
SØNDAG DEN 18. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30
SØNDAG DEN 18. JUNI
Fra Kirkerup kirke –kl. 14.00
Cykelgudstjeneste
SØNDAG DEN 25. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30
v. Jesper B. Christensen

JULI

SØNDAG DEN 2. JULI
Kirkerup kl.10.30
SØNDAG DEN 9. JULI
Sørbymagle kl. 10.30
SØNDAG DEN 16. JULI
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 23. JULI
Sørbymagle kl. 10.30
Jesper B. Christensen
SØNDAG DEN 30. JULI
Kirkerup kl. 9.00
Jesper B. Christensen

AUGUST

SØNDAG DEN 6. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30
Jesper B. Christensen
TORSDAG DEN 10. AUGUST
Sørbymagle kl. 18.00
Grillgudstjeneste
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JUNI-SEPTEMBER 2017
SØNDAG DEN 13. AUGUST
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 20. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30
Cykelgudstjeneste fra Sørbymagle kirke
til Kirkerup. kl. 14.00. Mødested Sognehuset.
SØNDAG DEN 27. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30
Frokost m. bladuddelere

SEPTEMBER

SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER
Kirkerup kl. 10.30 Kirkekaffe
SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER
Sørbymagle kl.10.30
Lutherløb efter gudstjenesten
SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER
Kirkerup kl. 10.30
ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER
Sørbymagle kl. 17.00
Forklaringsgudstjeneste m. konfirmander. Pizza efter gudstjenesten
SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER
Sørbymagle kl. 10.30
Æblemostgudstjeneste i
præstegårdshaven
TORSDAG DEN. 28. SEPTEMBER
Sørbymagle kl. 17.00
Peter Pedal gudstjeneste

OKTOBER

SØNDAG DEN 1. OKTOBER
Kirkerup kl. 18.00
Høstgudstjeneste med smørrebrød i
Laden hos Nina & Benny

* 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: skgraver@mail.dk
Mandag er fridag.
GRAVERMEDHJÆLPER
Pia Nielsen
Tlf. 4021 5006.
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mail: kkgraver1@mail.dk
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.
Kirkerupvej 44 4200 Slagelse
Tlf. 2334 4996
Mail: m.nellemann@mail.dk
KIRKEVÆRGE:
Kurt Petersen
Tlf. 2334 5023.
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 Kirkerup kirke, 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 til menighedsrådsformanden.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i uge
40/ okt. 2017. Hvis man har indlæg til bladet
kan disse sendes til mail:
medie.sorbykirkerupsogn@gmail.com
eller indleveres til formanden senest 9. september 2017

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.
Mail: marm@km.dk
Mandag er fridag

