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Ingen påske uden æg!
Så er det ved at være påske igen, tiden hvor
de første erantisser bryder op af den frosne
jord. Jeg hører selv til de heldige der har
fødselsdag i foråret, så ofte er den blevet
fejret i påsken. Én af fødselsdagene husker
jeg særlig tydeligt. Otte piger fra min klasse
var inviteret, og jeg glædede mig usigeligt,
ikke mindst til gaverne. Stor var skuffelsen
imidlertid da jeg pakkede dem ud. Alle havde nemlig købt det samme: et chokoladepåskeæg i et æggebæger. Et påskeæg er
selvfølgelig i orden, men otte!
Dengang forstod jeg ikke lige sammenhængen mellem påske og æg. Det er måske
heller ikke ligefrem åbenlyst, at de hænger
sammen. Og dog? For hvis der er noget, der
er tæt knyttet til påsken, ja, så er det jo netop æggene. Vi kan vel næppe forestille os
en påske uden æg? Vi spiser dem, ”triller”
dem, maler dem, og forærer dem væk som
var det guld. Men stadigvæk. Hvorfor lige et
æg? Forklaringen er ligetil. Æg har nemlig
alle dage været omgærdet af en vis mystik,
og er et gammelt symbol for forår, frugtbarhed og livskraft. Fx kunne man I helt gamle
dage opleve bønder, der rullede æg hen
over markerne for at sikre sig en frugtbar
høst. Derfor, da de kristne begyndte at fejre
påske, tog de simpelthen ægget til sig som
symbol på Kristi opstandelse. Symbolikken ligger da også lige for. Livet der bryder

gennem vinterens hårde skal kan lignes
med graven, som Jesus bryder ud af påskemorgen. Ægget er oplagt, fordi det jo både
er en livløs ting, men samtidig har livet i sig.
Derfor er det naturligt nok, at ægget blev
et symbol på livets opståen, på foråret og
siden på Jesus genopstandelse.
Dermed peger ægget også på Påskens forunderlige mysterium, som vi kan have svært
ved at få ind i vores ægge-skal, nemlig at
Jesus besejrede døden, at han blev set levende efter korsfæstelsen. At nogen står op
af graven kan jo lyde som det rene nonsens,
og som Johannes Møllehave siger et sted:
Bevises kan det umuligt, for man kan ikke
bevise, at det umulige kan ske, for så er det
ikke længere det umulige!
Det afgørende er da heller ikke at bevise, at
Jesus besejrede døden, men at tro på det
glædelige budskab bag: Nemlig at Jesus,
den fuldkomne medfølelse og kærlighed, er
stærkere end mørket og håbløsheden.
God Påske!
Sognepræst Anna Jakobsen

Læserbrev:

Nytårsdag 2010
- Lidt anderledes.

Som noget nyt havde Kirkerup Menighedsråd forsøgt sig med gudstjeneste
nytårsdag kl. 16.00.
Kunne man på det lidt senere tidspunkt
lokke flere i kirke og på denne måde ønske hinanden godt nytår?
De, der kom, fik en hyggelig og god eftermiddag. Vi fik ønsket hinanden godt
nytår over et glas champagne og et stykke kransekage. En god måde at komme
ind i det nye år på.
Denne form for nytårsgudstjeneste er
værd at fortsætte med.
Henny Pedersen,
Sørbymagle menighedsråd

”HASHØJ KIRKESOGNE”

Sangaften i Slots Bjergby Forsamlingshus
Torsdag 4. marts kl. 19.30 indbydes der til
sangaften i Slots Bjergby Forsamlingshus.
Det bliver Erik Sommer fra Nørre Nissum,
som kalder sit emne ”Den, som mærker
græsset gror”. Erik Sommer er højskoleforstander for Seniorhøjskolen Nørre Nissum.
Allerede for flere år siden gjorde han sig bemærket ved at komponere melodier til nutidige salmer og sange. I den meget vellykkede salmebog for børn og unge ”Gud ske
tak og lov” fra 1993 bidrog han med 6 melodier, flere af dem har vi brugt her hos os.
Rigtig populære er de to aftensalmer: ”Nu
går solen sin vej for at skinne på andre”,
og ”Du som har tændt millioner af stjerner”.
I den nye højskolesangbog (18. udgave)
er han repræsenteret ved 7 melodier, deraf
en ny melodi til ”Den signede dag med fryd
vi ser”.
Sangaftenen henvender sig til alle sogne
i den gamle Hashøj kommune. Der er gratis
adgang.

BABYSALMESANG

Vi inviterer mødre og fædre med
babyer mellem 2 og 8 måneder til en
hyggelig time med sang, leg og dans.
Kom og oplev, hvordan allerede de helt
små børn bliver stimuleret ved klange,
rytmer og melodier og mærk deres
glæde ved mors og fars stemme, når vi
synger.
Et nyt hold starter mandag den 15. marts
kl. 10, i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Kurset kører over 9 mandage,
indtil den 17. maj 2010.
Holdstørrelse: mindst 5 børn, højst 10
børn (+ forælder).
Kurset er gratis. Bring kun et tæppe
med, som dit barn kan ligge på.
Tilmelding (bindende) til:
Erika Diderichsen, Sørby Hovedgade 28,
tlf. 5854 5130.

Menighedsmøde samt regnskabs- og budgetmøder

Onsdag 17. marts kl. 19 holdes der regnskabsmøde for Sørbymagle-Kirkerup
præstegårdskasse.
Mødet indledes som et menighedsmøde,
hvor menighedsrådene redegør for sidste
års regnskab og for rådets virksomhed i den
forløbne periode. Der bliver også orienteret
om det kommende års budget og om planlagt virksomhed.
Et menighedsmøde henvender sig til alle
i sognet. Derfor er der naturligvis offentlig
adgang. Mødet holdes i konfirmandhuset
ved Sørbymagle kirke.
Samme dag kl. 20.30 fortsættes der med
regnskabs- og budgetmøde for Sørbymagle
sogns kirkekasse.
Torsdag 25. marts kl. 19 holdes der regnskabs- og budgetmøde for Kirkerup sogns
kirkekasse, efterfulgt af ordinært menighedsrådsmøde. Mødet holdes samme sted,
og der er offentlig adgang.

Indsamlingen ”Brød til Verden”

Hvad der i februar og marts lægges i kirkens bøsse, går til den indsamling, vi kalder
”Brød til Verden”, altså til mennesker i Afrika
og Asien, som er ramt af sult og sygdom og
fattigdom. Danskernes giverglæde nåede i

slutningen af januar uanede højder, (hjælp
til jordskælvsofrene i Haiti). Men der skal
stadig satses på den langsigtede hjælp.
Det er Folkekirkens Nødhjælp, som står for
hjælpearbejdet, og mottoet er i år: ”Der er
mad nok, men verden sulter, - vil du dele
med mig ?”
Indsamlingen i vore kirker løber frem til
Palmesøndag den 28. marts.

Palmesøndag: Aftengudstjeneste med spejderne

Palmesøndag 28. marts kl. 19 holdes der
aftengudstjeneste i Sørbymagle kirke.
I gudstjenesten deltager ”Magleboerne”,
d.v.s. KFUM-spejderne i Sørbymagle.
Palmesøndag er vi gået over til sommertid,
så aftenerne bliver lysere. Gudstjenesten
slutter med kort altergang, hvor der bruges
saft som altervin. I øvrigt medbringer spejderne deres fane, og ind- og udgangsbøn
siges af en spejder.

PÅSKENS HELLIGDAGE

Skærtorsdag 1. april
er nadverens helligdag. Evangeliet handler
om fodvaskningen, hvor Jesus midt under
måltidet begynder at vaske disciplenes fødder. Det er en såkaldt tegnhandling, hvor
Jesus giver en illustration af ordene ”Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig
tjene, men for selv at tjene”.
Der er højmesse kl. 10.30 i Kirkerup.
Med altergang.
Langfredag 2. april
er Jesu dødsdag. Der læses fra Jesu lidelseshistorie.
Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Sørbymagle.
Påskedag 4. april
er dagen for Jesu opstandelse. Iflg. Matthæus-evangeliet fjerner en engel stenen
fra Jesu grav. Det er også ham, der fortæller: ”Han er ikke her, - han er opstået, som
han har sagt.”
Der er gudstjeneste kl. 9 i Sørbymagle, og
kl. 10.30 i Kirkerup.
2. påskedag 5. april
handler stadig om opstandelsens morgen,
hvor Maria Magdalene møder den opstand-

ne Jesus, som hun tror er havemanden.
Da han nævner hende ved navn, genkender
hun ham.
Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Sørbymagle.

BØRNEGUDSTJENESTE i KIRKERUP

Søndag efter påske den 11. april kl. 14.30
inviteres der til børnegudstjeneste i Kirkerup kirke.
Emnet er ”Peter og påsken”. Apostlen
Peter spiller en stor rolle i påskens fortællinger. Han er én af de personer, som vi får
et personligt indtryk af: han er hjertensgod,
og han under sin herre det bedste. Samtidig er han et stemningsmenneske, som ikke
lægger skjul på sine følelser. Han giver dyre
løfter, men når det kommer til stykket, kniber det med at holde dem.
Ved børnegudstjenesten bliver der fortalt, så børnene kan følge med. Vi skal også
synge nogle lette salmer. Vi håber meget, at
forældre og bedsteforældre vil være med,
det synes børnene bedst om.
Børnegudstjeneste i Kirkerup er et nyt
initiativ fra menighedsråd og præst. Fra
menighedsrådet har Eva Sonne været med
ved tilrettelæggelsen, og hensigten er jo, at
der også i Kirkerup skal være noget
for børnene!

Overhøring af konfirmander

Som vi plejer, har vi overhøring af konfirmander 2 søndage i april.
Konfirmanderne deles ligeligt, og det første
hold skal til overhøring søndag 18. april kl.
10.30 i Sørbymagle kirke.
Det andet hold skal til overhøring søndag
25. april kl. 10.30 i Kirkerup kirke.
Overhøringen former sig som en samtale mellem præst og konfirmander. I år har
hver konfirmand ansvaret for en bibelsk
person, både fra Det Gamle og Det Nye
Testamente. Vi skal således høre om Sara,
Abrahams kone, om Mirjam, Moses’ søster,
om Ruth, som blev oldemor til kong David.
Fra Det Nye Testamente om Johannes
Døber, om apostlen Peter og om forræderen Judas.
Efter overhøringen inviteres konfirmander
med forældre til samvær i konfirmandhuset.

Menighedsrådsmøder

Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 20. april kl. 19.
Kirkerup menighedsråd holder møde tirsdag 18. maj kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Sørbylillevej 19, Rosted
Frederikke Borup Jakobsen,
Bøstrupvej 3, Bøstrup
Sandra Linck Nielsen,
Sørby Hovedgade 8, Sørbymagle
Trine Nielsen,
Egebjergvej 89, Sørbymagle
Stine Sørensen,
Egebjergvej 78, Sørbymagle

Aftengudstjeneste med præsentation af sognepræst Anna
Jakobsen

Næste års konfirmationsdatoer

Store Bededag 30. april kl. 19 holdes der
aftengudstjeneste i Sørbymagle kirke.
Gudstjenesten forestås af Anna Jakobsen,
sognepræst i Gimlinge og Hyllested.
Efter gudstjenesten er der samvær i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Her bliver der lejlighed til at møde Anna Jakobsen,
som vil fortælle lidt om sig selv, og hvad hun
har oplevet i sit 43 år lange liv. Måske medbringer hun også sin mand og de tre børn
på 13, 11 og 7 år.
Anna Jakobsen tiltrådte sin stilling pr. 1.
juni 2009. Til stillingen er knyttet en forpligtelse til at yde bistand i Sørbymagle-Kirkerup. Derfor vil hun fra tid til anden holde
gudstjeneste her, ligesom hun også står for
nogle kirkelige handlinger. Der er derfor god
grund til at byde hende velkommen her hos
os, og vi håber på en hyggelig og interessant aften.

KONFIRMATIONER

Søndag 2. maj kl. 10.30 i Kirkerup kirke:
Lasse Dissing Hansen, Savværksvej 7 A,
Kirkerup
Søndag 9. maj kl. 10.30 i Sørbymagle
kirke:
Robin Marius Agger,
Bøstrupvej 6, Bøstrup
Jacob André Frederiksen,
Slagelse Landevej 14, Sørbymagle
Johannes Frost Glahder,
Lorupvej 29, Bøstrup
Aimas Lund,
Snakagervej 33, Sørbymagle
Claus Schou Nielsen,
Rostedvej 12, Rosted
Sandra Garlin,
Søgårdsvej 4, Sørbymagle
Henriette Karin Hansen,

Konfirmationerne i 2011 er fastsat til: Søndag 1. maj 2011 i Kirkerup kirke; og søndag
8. maj 2011 i Sørbymagle kirke. Der er frit
valg mellem de to kirker, men da holdet næste år er stort, anbefales det varmt at vælge
Kirkerup kirke, hvor der er bedre plads.
Tilmelding foretages først efter sommerferien.

Aftengudstjeneste i maj

Søndag 16. maj kl. 19 holdes der aftengudstjeneste i Sørbymagle kirke.
Evangeliet omfatter slutningen af Jesu sidste bøn med de kendte ord ”at de alle må
være ét”. Det er en enhed, der skal ligne
den enhed, som består mellem Gud Fader
og Guds Søn.
Velkommen til denne forsommeraften i kirken!

Ældremødets udflugt

Torsdag 20. maj kl. 14.30 starter vi med
kaffedrikning i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Kl. 15 afgår bussen, og vi kører først til Kirke Stillinge kirke nord for Slagelse. Kirken har
gennemgået en stor hovedistandsættelse,
og har været lukket det meste af et år. Især
restaureringen af kalkmalerierne har været
tidkrævende. Sognepræst Morten Brøgger
vil vise rundt og fortælle om arbejdet.
Turen fortsætter til Drøsselbjerg kirke.
Den middelalderlige kirke er to-skibet, som
vi også kender det fra vort område. Et gammelt alterskab viser et billede af den lokale
helgen Hellig Anders. Én fra menighedsrådet vil fortælle, muligvis bliver det sognepræsten Kirsten Arngod Nielsen.
Vi planlægger at være hjemme ca. kl. 18.
Alle over 60 år er velkomne. Nye deltagere
bedes tilmelde sig ved at ringe til præstegården, tlf. 5854 5130, helst dagen før.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Sognepræst: provst Ernst Otto Diderichsen,
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130. Mandag fri
Sørbymagle kirke, Sørby Hovedgade 33.
Graver: Anette Jensen, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Boeslunde Byvej 142,
4242 Boeslunde. tlf. 2679 1075.

Kirkerup kirke, Esholtevej 2 A.
Graver: Tove Woller, tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk kl. 12 – 13, undtagen
mandag og tirsdag, som er fridage.
Bopæl: Lupinvej 22, 4180 Sorø.
Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Dalsgårdsvej 272, 4250 Fuglebjerg.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.
Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 5853 2574.

Kirkesanger: Bodil Toldbod,
Birkevænget 3,
4200 Slagelse. Tlf. 5074 5406.

Menighedsrådsformand:
Karen Andersen,
Tranebæksvej 6, Sørby Overdrev,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5505.

Organist: Fast vikar: Jenny Larsen,
Kirkerupvej 2, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5241.

Kirkeværge: Hans E. Petersen,
Lygtevej 12, Gyldenholm,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5074.

Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.

Regnskabsfører: Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5001

Kirkeværge: Kurt Petersen,
Egebjergvej 109, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.
Regnskabsfører: Vagn H. Pedersen,
Skælskørvej 81, Ting Jellinge,
4250 Fuglebjerg. Tlf. 5818 8306

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Julens indsamling:
Fremtidsbarnet: 1.000 kr.
+ Folkekirkens Nødhjælp: 579 kr.
Nytårskollekten til Bibelselskabet: 150 + 183 kr.
Hjertelig tak !

www.sorbymagle-kirkerup.dk
Sørbymagle kirke er åben hverdage kl. 8 – 16.
Kirkerup kirke er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved henvendelse til Nina og Benny Pedersen, Urtemosegården, Kirkerupvej 57, tlf. 5854 5686, (lige overfor
kirken), har man mulighed for at besigtige kirken.
Uddelingen af Kirke-Nyt
Kirke-Nyt bliver uddelt ved 18 frivillige hjælpere. Tilbagemeldingerne har været positive. Hvis
nogen i Sørbymagle og Kirkerup sogne ikke modtager kirkebladet, hører vi gerne fra dem, så
fejlen kan rettes. Tilbud om at være med blandt de frivillige modtages også med tak.
Næste kirkeblad skal ifølge planen uddeles i uge 20: fra den 17. maj 2010, og omfatter tiden indtil
den 31. august. Evt. stof indleveres til præstegården den 15. april.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester
Søndag 28. februar (2. søndag i fasten)
Mark. 9,14-29: Drengen med den urene ånd
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Søndag 25. april (3. søndag efter påske)
Joh. 14,1-11: Vejen, sandheden og livet
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup, med overhøring

Søndag 7. marts (3. søndag i fasten)
Joh. 8,42-51: ”Hvis Gud var jeres fader”
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Carl Lock
(Sørbymagle: ingen)

Fredag 30. april (Bededag)
Matt. 7,7-14: Om bønhørelse
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
v/ Anna Jakobsen; derefter samvær i konfirmandhuset. Indsamling: Kirkefondet.
(Kirkerup: ingen)

Søndag 21. marts (Mariæ Bebudelse)
Luk. 1,46-55: Marias lovsang
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 28. marts (Palmesøndag)
Joh. 12,1-16: Salvningen; Indtoget i Jerusalem
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
med spejderne
(Kirkerup: ingen)
Indsamling ”Brød til Verden” slutter
Torsdag 1. april (Skærtorsdag)
Joh. 13,1-15: Fodvaskningen
kl. 10.30: Kirkerup, altergang
(Sørbymagle: ingen)
Fredag 2. april (Langfredag)
Jesu lidelseshistorie
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 4. april (Påskedag)
Matt. 28,1-8: Jesu opstandelse
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: KFUM & KFUK i Danmark
Mandag 5. april (2. påskedag)
Joh. 20,1-18: Den opstandne og Maria Magdal.
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 11. april (1. søndag efter påske)
Joh. 21,15-19: Jesus og Simon Peter
kl. 14.30: Kirkerup, børnegudstjeneste
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 18. april (2. søndag efter påske)
Joh. 10,22-30: ”Mine får hører min røst”
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle, med overhøring

Søndag 2. maj (4. søndag efter påske)
Joh. 8,28-36: Jesus og jøderne
kl. 10.30: Kirkerup, konfirmation
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Kirkens Korshær
Søndag 9. maj (5. søndag efter påske)
Joh. 17,1-11: Jesu sidste bøn
kl. 10.30: Sørbymagle, konfirmation
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Torsdag 13. maj (Kristi Himmelfarts dag)
Luk. 24,46-53: Afsked og himmelfart
kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Mission
Søndag 16. maj (6. søndag efter påske)
Joh. 17,20-26: ”At de alle må være ét”
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 23. maj (Pinsedag)
Joh. 14,15-21: Løftet om en anden talsmand
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: Kirkehjælp, Folkekirkens Nødhj.
Mandag 24. maj (2. pinsedag)
Joh. 6,44-51: ”Jeg er livets brød”
kl. 10.30: Borgbjerg Mindepark, Boeslunde, fælles provstigudstjeneste
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
Søndag 30. maj (Trinitatis søndag)
Matt. 28,16-20: Missionsbefalingen
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 6. juni (1. søndag efter trinitatis)
Luk. 22,13-21: Den rige bonde
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Jannerup.dk

Søndag 14. marts (Midfaste søndag)
Joh. 6,24-35: Livets brød
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

