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Påske
”Død, hvor er din sejr?” – det er apostlen Paulus, der siger sådan. I Første Brev til menigheden i Korinth skriver han også: ”Men når det
prædikes, at Kristus er opstået fra de døde,
hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde?” For Paulus er det helt logisk: det må være enten-eller.
”Død, hvor er din sejr?” Det lyder så sejrrigt. Men vi må ikke glemme, at Jesu lidelse
og død var der ikke meget sejrrigt ved. Det
var der derimod, når Jesus færdedes blandt
mennesker.
I Lukas-evangeliet finder vi fortællingen om
Opvækkelsen af enkens søn i byen Nain. Jesus og disciplene møder et ligtog. Det er en
enke, der har mistet sin eneste søn. Jesus
holder fast i båren og siger: ”Unge mand, jeg
siger dig: Rejs dig op!” Da satte den døde sig
op og begyndte at tale. Han adlød Jesu ord.
(Luk.kap.7, v.11ff).
Kendt er også fortællingen om Lazarus, der
allerede havde ligget i sin gravhule i 4 dage.
De andre advarer ham: ”Han stinker allerede!”
Men Jesus giver ordre: ”Tag stenen væk!” Og
efter en kort bøn råber han: ”Lazarus, kom
herud!” Og den døde kom ud, med strimler
af linned viklet om fødder og hænder. (Joh.
kap.11, v.38ff).
Vi får det indtryk, at Lazarus brat er revet ud
af dødens søvn, – ligklæderne ligefrem flagrer
omkring ham.

Men ved Jesu egen lidelse og død er der
ikke meget sejrrigt. Da han føres frem for ypperstepræsten, svarer han ikke. Og da ypperstepræsten spørger: ”Er du Kristus, den Velsignedes søn?” siger Jesus: ”Det er jeg.” Det
var grov gudsbespottelse, nok til en dødsdom.
Derefter stilles han for statholderen Pilatus.
Pilatus spørger: ”Er du jødernes konge?” Jesus svarer: ”Du siger det selv.” Det var oprør
mod kejseren, nok til en dødsdom.
Jesu egen opstandelse er kun noget, vi
hører om. Der er ingen befalende magt, som
tvinger ham ud af graven. De kvinder, der ville
salve den døde, finder kun en åben grav. Og
så en ung mand, der siger: ”I søger efter Jesus fra Nazaret. Han er opstået, han er ikke
her. Men sig til hans disciple, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham.”
(Mark.kap.14, v.60ff).
Selve Jesu opstandelse er sket, det er ikke
nogen opsigtsvækkende handling. Først i Galilæa vil han møde sine disciple, i de vante folder, som både han og de andre var fortrolige
med. Han bliver usynlig for dem, men han vil
personlig være med. Det er her, i de daglige
omgivelser, at den opstandne vil følges med
sine mennesker.
Derfor Glædelig Påske til hver og én.
Ernst Otto Diderichsen.

Forårskoncert i Kirkerup
med Korsør Jernbaneorkester
Onsdag 2. marts kl. 19 indbyder Sørbymagle
og Kirkerup menighedsråd til koncert i Kirkerup kirke. Det er Korsør Jernbaneorkester,
som leverer musikken. Orkesteret består af
op til 16 musikere, som alle spiller et blæse
instrument, og der er både træblæsere og
messingblæsere. Første del af programmet er
mere klassisk, hvorefter man går over til mere
populære stykker. Kirkens organist ledsager
nogle af numrene, og der er også planlagt et
par fællessalmer.
Efter koncerten byder menighedsrådene på
en forfriskning. Der er gratis adgang.

Puslingesalmesang i
Sørbymagle
Siden den 10. og 11. januar har der været afholdt puslingesalmesang i Sørbymagle. Om det fortæller lederen Erika
Diderichsen:
Vi har et mandagshold og et tirsdagshold. På hvert hold er der 3 dagplejemødre med 2-4 børn hver, i alderen 1-3
år. Vi mødes om formiddagen fra kl.
9.30 til ca. 10.30, og hvert hold deltager
6 gange. Derefter følger to nye hold, så
der er 4 hold i alt.
Ved puslingesalmesangen bliver børnene fortrolige med et par salmer, og
vi prøver at gøre salmerne levende ved
at ledsage dem med fagter, og ved at
bruge rekvisitter som f.eks. ærteposer,
tørklæder og klokker.
Børnene er fra starten fascineret af
musikken og tager den mere og mere
til sig. Puslingesangen foregår i konfirmandhuset, men et par gange aflægger
vi også kirken et besøg for at lære rummet at kende.
Initiativet til puslingesalmesangen
udgik fra nogle dagplejemødre, og de
medvirker da også aktivt, til glæde for
sig selv og børnene.

Indsamlinger
Ved julens gudstjenester indkom der i de to kirker i alt 901,50 kr. Vi siger naturligvis tak til dem,
der har givet, men må tilføje, at det er længe
siden, at giverglæden har været så ringe. Det
var med nød og næppe, at vi kunne betale for
bare ét ”Fremtidsbarn”. Og der blev ikke noget
til overs til Folkekirkens Nødhjælp. Er vi virkelig
nået derhen, hvor vi er os selv nok?
Det næste indsamlingsmål er det, vi kalder
”Brød til Verden”. Her prøver vi i løbet af en
række søndage at samle en pæn sum, som
Folkekirkens Nødhjælp kan få til den såkaldte
fasteindsamling. Vi starter søndag den 27. februar, og fortsætter frem til Palmesøndag den
17. april. Og så skal vi måske tænke på et citat fra 2. Korintherbrev, hvor apostlen Paulus
skriver: ”Enhver skal give, som han har hjerte
til, - ikke vrangvilligt eller under pres, - for Gud
elsker en glad giver.”

Hashøj kirkesogne
Koncert i Fårdrup kirke
Tirsdag 15. marts kl. 19.30 indbydes der til
koncert i Fårdrup kirke. Det bliver med et kor
af færinger ”Husakorid”, og vi regner med, at
de kommer i færøske nationaldragter. Navnet
betyder ”hus-koret” fra dets tilknytning til Det
Færøske Hus i København. Efter koncerten
bydes der på en kop kaffe.
Koncerten henvender sig til alle sogne i den
gamle Hashøj kommune. Der er gratis adgang.

Menighedsmøde samt
regnskabs- og budgetmøder
Tirsdag 15. 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 24. 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.

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 3. april kl.
10.30 i Kirkerup kirke.
Det andet hold skal til overhøring søndag
10. april kl. 10.30 i Sørbymagle kirke.
Overhøringen former sig som en samtale
mellem præst og konfirmander. Vi beskæftiger os med emner, som vi har haft i løbet af
konfirmandundervisningen. Endnu er ingen
dumpet!
Efter overhøringen inviteres konfirmander
med forældre til samvær i konfirmandhuset.

Påskens helligdage
Skærtorsdag 21. april
er nadverens helligdag. Evangeliet fortæller,
hvordan Jesus under påskemåltidet indstifter
nadveren. Lige forinden har han sagt, at en af
dem vil forråde ham.
Der er højmesse kl. 10.30 i Kirkerup.
Med altergang.
Langfredag 22. april
er Jesu dødsdag. Der læses fra Jesu lidelseshistorie. Indimellem synges vers, der passer
til. Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Sørbymagle.
Påskedag 24. april
er dagen for Jesu opstandelse. På tredjedagen, som er vores søndag, kommer tre kvinder
ud til graven for at salve den døde. Men den
store sten er væltet fra, og inde i gravhulen
ser de en ung mand, som siger: ”Den korsfæstede er opstået, han er ikke her.” Men selvom
de får besked på at sige til disciplene, at de
skal se ham i Galilæa, så ”sagde de ikke noget
til nogen, for de var bange !” (Mark.16,v.1ff)
Der er gudstjeneste kl. 9 i Sørbymagle, og

kl. 10.30 i Kirkerup. Og kirkerne er pyntet til
påske.
2. påskedag 25. april med
spejdergudstjeneste
På selve opstandelsesdagen slår Jesus følge
med to disciple, der vandrer til Emmaus. Da
han holder nadver med dem, ser de, at det er
ham, men så blev han usynlig for dem.
Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Sørbymagle.
Her medvirker ”Magleboerne” (KFUM-spejderne i Sørbymagle).

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle menighedsråd
holder møde onsdag 27. april kl. 19.
Kirkerup menighedsråd
holder møde torsdag 12. maj kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Konfirmationer
Søndag 1. maj kl. 10.30 i Kirkerup kirke:
Jeppe Wægert Pedersen,
Egebjergvej 53, Sørbymagle
Benjamin Vessel Kristoffersen,
Toftevænget 28, Sørbymagle
Asbjørn Leschly Jørgensen,
Skalsbjergvej 24, Sludstrup
Troels Michael Møller,
Snakagervej 17, Sørbymagle
Christian Adrian Jensen,
Lygtevej 7, Gyldenholm
Sebastian Sylvest Eriksen,
Sørby Hovedgade 30 E, Sørbymagle
Sebastian Kjellegaard,
Kirkerupvej 22, Sørbymagle
Søndag 8. maj kl. 10.30 i Sørbymagle kirke:
Mathias Lykkeshøj Kristensen,
Egebjergvej 92, Sørbymagle
Simon Vittrup Olsen,
Bøstrupvej 25, Sørbymagle
Matilde Dam Barfred,
Sørby Parkvej 57, Sørbymagle
Natascha Sagulin Bay,
Sørby Parkvej 41, Sørbymagle
Kathrine Jensen,
Egebjergvej 57, Sørbymagle
Kristina Kristensen,
Håndværkervænget 5, Sørbymagle

Mette Louise Broberg Hansen,
Egebjergvej 90, Sørbymagle
Michelle Garner Thisted,
Vollerupvej 6, Sørbymagle
Sandra Damgaard Henriksen,
Fladholtevej 4 A, Skovsgård
Michelle Wigand Jensen,
Egebjergvej 51, Sørbymagle
Christina Maria Petersen,
Snakagervej 8, Sørbymagle

Næste års
konfirmationsdatoer
Konfirmationerne i 2012 er fastsat til:
Søndag 6. maj 2012 i Kirkerup kirke; og søndag 13. maj 2012 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.

Foredrag om et tidligere
præstepar i Sørbymagle
Søndag 8. maj kl. 13, når konfirmationen
i kirken er vel overstået, vil Knud Holm, fhv.
overkonservator ved Nationalmuseet, holde
et foredrag om sine oldeforældre Carl Emil
Janssen (1813-1884) og hustru Louise Sophia
Frederikke Janssen født Luplau (1827-1895).
Louise Janssen var født den 8. maj, så foredraget holdes på hendes 184-års fødselsdag.
Det foregår i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Carl Emil Janssen blev i 1844 udsendt som
missionær til Holsteinsborg på Grønland. Han
deltog aktivt i oprettelsen af Grønlands Seminarium i Godthåb (Nuuk), og var seminariets
forstander indtil 1857, hvor han p.gr.a. gigt
måtte vende hjem. Han skrev lærebøger for
seminariet, bl.a. ”Elementærbog i Eskimoernes Sprog”, og han reviderede den grønlandske salmebog og ritualet.
Efter sin hjemkomst blev han i 1858 sognepræst i Sørbymagle-Kirkerup, fra 1872-1881
var han sognepræst i Værslev og Jorløse nord
for Tissø.
Præsteparrets yngste søn Luplau Janssen
(1869-1927) var kunstmaler. Han har udført
det bronzemonument over forældrene, som
står på deres gravsted på Holmens kirke-

gård, København Ø. Det gipsrelief, som ses i
Sørbymagle kirke, på tårnrummets nordvæg,
er gravmindets originalmodel, så der er god
grund til at dvæle foran det.
Luplau Janssen har også bidraget med et
maleri af Sørbymagle kirke. Dette ret flotte billede blev for nogen år siden udbudt til salg
i Sørbymagle. Menighedsrådet havde ikke
penge til at købe det, men en lokal gårdejer
sikrede sig billedet. Måske kan vi overtale
ham til at vise det frem.
Det bør lige nævnes, at vi her i SørbymagleKirkerup også på anden vis har haft tilknytning til Grønland. I pastor Peter Gadebergs
sognepræstetid (1958-1971) var der jævnligt
grønlænderbørn i pleje, nogle af dem gik også
til præst her. Der var også en grønlænderkreds bestående af ca. ti damer med frk. Anna
Fabricius, Skovsgård, som formand. Da pastor Gadeberg gik af, var det en grønlænder,
som overtog embedet, nemlig Erling Høegh.
Han havde som den første grønlænder været
landsrådsformand på Grønland, og var derefter sognepræst her fra 1972 til 1980.
Foredraget den 8. maj vil især give en skildring af fødselsdagsbarnet Louise Janssen.
Samtidig vil vi få et tidsbillede. Der er gratis
adgang til konfirmandhuset.

Ældremødets udflugt
Notér allerede nu, at ældremødets udflugt er
planlagt til torsdag 9. juni kl. 14.30. Turen går
til den nyrestaurerede Ørslev kirke ved Skælskør og til den nye sognegård i selve Skælskør.

Automatisk dørlås i
Sørbymagle kirke
Der er nu installeret automatisk dørlås til våbenhuset i Sørbymagle kirke. Det betyder, at
der er adgang til kirken alle dage fra kl. 8 til
16. Kirken står under menighedens beskyttelse, så vi håber, I vil hjælpe med at forhindre
hærværk.
Samtidig ophører Sørbymagle med at være
”vejkirke”. Vi mener, at folk af sig selv kan
finde ud af at tage i døren, og således kan udnytte muligheden for at besigtige kirken.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Sognepræst: provst Ernst Otto Diderichsen,
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 58 54 51 30. Mandag fri
Sørbymagle kirke, Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen!
Graver: Lesley Dixon, tlf. 58 54 53 21.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 30 63 51 21.
Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 28 11 92 06.
Organist: Uffe Holck Andersen,
Herluf Trollesvej 4 K,
4200 Slagelse. Tlf. 22 91 40 76.
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 57 84 91 73.
Kirkeværge: Kurt Petersen,
Egebjergvej 109, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 58 54 56 82, mobil 23 34 50 23.
Regnskabsfører: Vagn H. Pedersen,
Skælskørvej 81, Ting Jellinge,
4250 Fuglebjerg. Tlf. 58 18 83 06.

Kirkerup kirke, Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen!
Graver: Tove Woller, tlf. 28 30 27 66.
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. 32 17 61 82, mobil 23 36 12 39.
Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 58 53 25 74.
Menighedsrådsformand:
Karen Andersen,
Tranebæksvej 6, Sørby Overdrev,
4200 Slagelse. Tlf. 58 54 55 05.
Kirkeværge: Hans E. Petersen,
Lygtevej 12, Gyldenholm,
4200 Slagelse. Tlf. 58 54 50 74.
Regnskabsfører: Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 58 54 50 01.
Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Julens Indsamling: ”Fremtidsbarnet”:
901,50 kr. Det danske Bibelselskab: 355 kr.
Kirkens Korshær: 130 + 150 kr.
Hjertelig tak!

www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sørbymagle kirke er åben alle dage 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. 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 22: fra den 30. maj, og omfatter tiden indtil
den 31. august. Evt. stof indleveres til præstegården den 29. april.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Onsdag den 2. marts
kl. 19.00: Kirkerup, Korsør Jernbaneorkester
Søndag 6. marts (Fastelavns søndag)
Matt. 3,13-17: Jesu dåb
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 13. marts (1. søndag i fasten)
Matt. 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 20. marts (2. søndag i fasten)
Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 27. marts (3. søndag i fasten)
Luk. 11,14-28: Jesus og Beelzebul
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 3. april (Midfaste søndag)
Joh. 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup, med overhøring
Søndag 10. april (Mariæ Bebudelse)
Luk. 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle, med overhøring
Søndag 17. april (Palmesøndag)
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Indsamling ”Brød til Verden” slutter
Torsdag 21. april (Skærtorsdag)
Matt. 26,17-30: Nadveren
kl. 10.30: Kirkerup, altergang
(Sørbymagle: ingen)
Fredag 22. april (Langfredag)
Jesu lidelseshistorie
kl. 9.00: Hyllested
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 24. april (Påskedag)
Mark. 16,1-8: Jesu opstandelse
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: KFUM & KFUK i Danmark

Mandag 25. april (2. påskedag)
Luk. 24,13-35: Vandringen til Emmaus
kl. 10.30: Sørbymagle, spejdergudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 1. maj (1. søndag efter påske)
Joh. 20,19-31: Jesus og den vantro Thomas
kl. 10.30: Kirkerup, konfirmation
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Kirkens Korshær
Søndag 8. maj (2. søndag efter påske)
Joh. 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”
kl. 10.30: Sørbymagle, konfirmation
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 15. maj (3. søndag efter påske)
Joh. 16,16-22: Jesu bortgang
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Fredag 20. maj (Bededag)
Matt. 3,1-10: Johannes Døber i ørkenen
kl. 10.30: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Kirkefondet
Søndag 22. maj (4. søndag efter påske)
Joh. 16,5-15: Talsmandens gerning
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 29. maj (5. søndag efter påske)
Joh. 16,23-28: Bøn i Jesu navn
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Torsdag 2. juni (Kristi Himmelfart)
Mark. 16,14-20: ”Gå ud i al verden …”
kl. 9.00: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Indsaml.: Folkekirkens Mission, provstikomite
Søndag 5. juni (6. søndag efter påske)
Joh. 15,26-16,4: ”Når Talsmanden kommer”
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 12. juni (Pinsedag)
Joh. 14,22-31: ”Talsmanden skal lære jer alt”
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsaml.: Folkekirkens Nødhjælp, kirkehjælp
Mandag 13. juni (2. pinsedag)
Joh. 3,16-21: ”Således elskede Gud verden”
kl. 10.30: Borgbjerg Mindepark, Boeslunde,
fælles provstigudstjeneste
Indsamling: Folkekirkens Mission

Jannerup.dk

Søndag 27. februar (Søndag seksagesima)
Mark. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling ”Brød til Verden” starter

