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Nyt gebis, og en pibe!
Ja, det var hvad man kunne risikere at få
i konfirmationsgave i gamle dage. For et
nyt tandsæt, og en pibe viste, at nu var
man kommet ind i de voksnes rækker.
De tre lidt bedre stillede konfirmander på
billedet viser det på en anden måde. De
har fået voksentøj, lommeur og cigaretter.
Deres sorgløse barndom er forbi. De er
nu voksne, og har derfor pligt til at administrere tid og gå i lange bukser. Men
heldigvis også ret til at ryge cigaretter, og
se seje ud. I al fald efter 1890’ernes målestok. Pligter og rettigheder fulgtes ad i
voksenlivet.
Om ikke så længe er der konfirmation
her i vores kirker, og når jeg snakker med
mine konfirmander, så kan jeg mærke
hvor meget de glæder sig til den store
dag! Snakken går om hvilket tøj de skal
have på, hvordan det foregår i kirken, og
selvfølgelig også hvilke gaver de ønsker
sig. Indimellem siges det lidt nedsættende om konfirmander, at de ”bare bliver
konfirmeret for gavernes skyld”! Men det
er værd at huske på, at gaver ikke bare er
gaver. Gaver er en stor del af festen, fordi
de skaber sociale bånd mellem den der
giver, og den der modtager, og det er jo
både smukt og godt.
I min tid (som jo ikke var i gamle dage
:-) fik man en kassette-båndoptager, eller en ny cykel. I år får mine konfirmander

sikkert også nogle
af den slags mere personlige luksus-prægede gaver. Det er så bare
nogle andre ting,
såsom en bærbar
computer, penge
eller en større rejse. Og selv om disse
gaver måske ikke så meget som tidligere
markerer en overgang fra barn til voksen,
så gør de det alligevel stadig. Jeg synes
i al fald at det er stort, når ”børnene” for
første gang uden forældre skal bevæge
sig ud på en større rejse, og det må da
også føles voksent, når konfirmanderne
på en blå mandag i maj med deres egne
penge i lommen kan gå ud, og flashe deres nye voksen-gaver med vennerne.
Nu ved jeg jo ikke hvad årets konfirmander får i gave af deres familie og
venner, men det er næppe et gebis eller
en pibe. Men én gave får de helt sikkert,
nemlig Guds gave. Og ligesom gaver
skaber bånd mellem mennesker, skaber
den også bånd mellem konfirmanden og
Gud. En gave der ikke kan byttes, slides
op eller blive umoderne. Det er da den
mest fantastiske gave af alle!
Tillykke til årets konfirmander!
Sognepræst Anna Jakobsen

Det nye
fællesmenighedsråd
har konstitueret sig
Enkeltmandsposter:
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen, Sørbymagle.
Næstformand:
Karen Andersen, Sørby Overdrev.
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen, Sørbymagle.
Kirkeværge for Kirkerup:
Nina Pedersen, Kirkerup.
Valgt kasserer:
Bent Fischer, Sørbymagle.
Regnskabsfører:
Marianne Skjødt, Kirkerup,
(valgt uden for rådet).
Sekretær:
Sonja Strøbæk, Sørbymagle.
Bygningskyndig:
Mogens Nellemann Hansen, Kirkerup.

Menighedsrådsmøde
Onsdag 20. februar, kl. 19, i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
HUSK: Sangaften i Gimlinge kirke torsdag 28. februar kl. 19.00 med præsten
og salmedigteren Holger Lissner.
Han vil fortælle om Gudsbilledet i sine
salmer, og vi får en indføring både i salmerne og i de melodier, som hører med.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Menighedsmøde med
regnskab og budget
Tirsdag 19. marts, kl. 19, indkaldes der
til menighedsmøde for Sørbymagle og
Kirkerup sogne. Her redegør menighedsrådet for rådenes virksomhed i den forløbne periode. Der bliver også orienteret
om menighedsrådets planer i den kommende tid.
Mødet fortsætter med et egentligt
regnskabs- og budgetmøde for de kirkelige kasser.
Det holdes i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Konfirmationsjubilæum
Palmesøndag 24. marts fejrer vi, at det
er præcis 50 år siden, altså i 1963, at der
blev konfirmeret 24 konfirmander i Kirkerup kirke. Holdet bestod af 9 drenge og
15 piger.
Derfor inviterer vi til konfirmationsjubilæum palmesøndag 24. marts, kl. 10.30,
i Kirkerup kirke. Efter gudstjenesten
indbyder vi til samvær i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Her er også
familie og gamle venner velkomne. Og
man er velkommen til at sige invitationen
videre.

BRØD
til VERDEN
Palmesøndag slutter indsamlingen
”Brød til Verden”. Alt, hvad der
indtil denne dag lægges i kirkens
bøsse, går til denne indsamling,
som Folkekirkens Nødhjælp står
for. Overskriften er i år ”Ingen mor
skal se sit barn dø af sult”.

Påskens helligdage
Skærtorsdag den 28. marts er nadverens helligdag. Evangeliet fortæller, hvordan Jesus ved påskemåltidet indstifter
nadveren. Der er gudstjeneste kl. 10.30
i Sørbymagle.
Langfredag den 29. marts mindes vi
Jesu dødsdag. Vi hører lidelseshistorien,
hvordan han domfældes, hånes og korsfæstes. Det skrækkelige, at Guds søn
skulle dø. Der er gudstjeneste kl. 9 i Kirkerup.
Påskedag den 31. marts er dagen for
Jesu opstandelse. Men selvom det var
et glædeligt budskab, rummer dagens
evangelium stadig uhygge: Kvinderne
flygtede bort fra graven, og de var bange.
Dagen begynder tidligt, for vi er gået
over til sommertid! Der er gudstjeneste kl.
9 i Sørbymagle, og kl. 10.30 i Kirkerup.
Og kirkerne er pyntet til påske.

2. påskedag den 1. april hører vi endnu en opstandelseshistorie: Den opstandne Jesus følges med to disciple til
landsbyen Emmaus. Da de har sat sig, og
han bryder brødet, genkender de ham.
Der er gudstjeneste kl. 10.30 i
Sørbymagle, og gudstjenesten holdes
som en spejdergudstjeneste. ”Magleboerne” (KFUM-spejderne i Sørbymagle)
medvirker, og mon ikke vi skal synge ”Nu
ringer alle klokker mod sky”?

Overhøring
Overhøringen af konfirmander fordeles
nogenlunde ligeligt på to søndage.
Det første hold skal til overhøring
søndag 21. april, kl. 10.30, i Kirkerup
kirke.
Det andet hold skal til overhøring søndag 28. april, kl. 10.30, i Sørbymagle
kirke.
Overhøringen former sig som en samtale mellem præst og konfirmander. For
begge hold er der efter gudstjenesten
samvær i konfirmandhuset. Det gælder
både konfirmander og forældre.

Menighedsrådsmøde
Der er menighedsrådsmøde onsdag 24.
april, kl. 19.
Mødet holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Aftengudstjeneste
Store Bededag
Det er efterhånden en tradition, at
vi holder aftengudstjeneste Store
Bededag for dem, der ikke skal til
konfirmation den dag.
Det er fredag den 26. april, kl. 19,
i Sørbymagle kirke. Bagefter går vi
over i konfirmandhuset og får kaffe
og the og varme hveder! I tillæg bydes der også på lidt underholdning.

KONFIRMATIONER
Søndag 5. maj kl. 10.30
i Kirkerup kirke:
Daniel Bergkvist Mose,
Savværksvej 17, Kirkerup
Benjamin Svane Pedersen,
Savværksvej 15, Kirkerup
Jacob Paw Møller,
Snakagervej 17, Sørbymagle
Amanda Magdalene Vedel,
Kirkerupvej 76, Kirkerup
Sarah Broby Frederiksen,
Bøstrupvej 15, Sørbymagle
Mathias Vanman,
Snakagervej 27, Sørbymagle
Kristi Himmelfart 9. maj kl. 9.30
i Sørbymagle kirke:
Victor Reinhold Rasmussen,
Slagelse Landevej 15, Gyldenholm
Mikkel Boen Larsen,
Egebjergvej 54, Sørbymagle
Marcus Petersen,
Sørby Parkvej 34, Sørbymagle
Morten Søe Dybbro,
Toftevænget 28, Sørbymagle
Alfrida Fadel,
Bøstrupvej 1, Bøstrup
Botilde Fadel,
Toftevænget 6, Sørbymagle
Signe Wægert Pedersen,
Egebjergvej 53, Sørbymagle
Charlotte Planck Jessen,
Egebjergvej 75, Sørbymagle
Kristi Himmelfart 9. maj kl. 11
i Sørbymagle kirke:
Oliver Johansen,
Egebjergvej 61, Sørbymagle
Victor Piet Østergård Rohrberg,
Sørby Hovedgade 24, Sørbymagle
Daniel Hansen,
Sørby Parkvej 62, Sørbymagle
Emil Marius Agger,
Sørby Parkvej 33, Sørbymagle
Helle Stenbakken Nielsen,
Rosted Skovvej 20, Sdr. Overdrev
Mie Marie Elisabeth Carlsen,
Sørby Parkvej 27, Sørbymagle
Cecilie Villien,
Snakagervej 32, Sørbymagle
Signe Nygaard Jensen,
Egebjergvej 106, Sørbymagle

Næste års
konfirmationsdatoer
Konfirmationerne i 2014 forventes at blive
søndag 4. maj 2014 i Kirkerup kirke, og
søndag 11. maj 2014 i Sørbymagle kirke.
Tilmelding til konfirmation skal allerede
foretages mandag 24. juni, kl. 19, i konfirmandhuset. Nærmere besked følger i
næste nummer af Kirke-Nyt.

Fælles friluftsgudstjeneste
i Boeslunde
2. pinsedag den 20. maj kl. 11 bliver
der igen arrangeret en friluftsgudstjeneste i Borgbjerg Mindepark ved Boeslunde
kirke. Gudstjenesten henvender sig til alle
23 sogne + Høve valgmenighed i Skælskør provsti.
Notér venligst dagen !

Ældremødets udflugt
Notér også, at ældremødets udflugt skal
finde sted torsdag 23. maj, hvor vi starter kl. 14.30 med at drikke kaffe. Kl. 15
afgår vi med bus. Aftaler vedr. de steder,
vi skal besøge, er endnu ikke faldet på
plads.

I anledning af
sangaftenen med Holger Lissner
i Gimlinge kirke den 28. februar
har jeg kigget lidt på hans udgivelser og
fundet en salme fra 1993, som han senere har redigeret to gange, senest i 2011.
Den handler i høj grad om Gudsbilleder,
altså det billede vi gør os af Gud, for det
handler om Abraham i det Gamle Testamente, hvordan Gud kræver af ham, at
han skal bringe sin eneste søn Isak som
brændoffer på Moria-bjerget.
Kan vi forestille os, at Gud Fader den
almægtige kan kræve så grusomt et offer? Og kan vi forestille os, at en far bare
adlyder? Abraham adlyder faktisk, - har
han dermed solgt sin sjæl? Det var først,
da han trak kniven og skulle til at støde
til, at Guds engel stoppede ham, så Isak
gik fri.

Salmen fik i 2008 melodi af Michael
Bojesen, og dens første vers lyder:
”Hvem er den Gud, som af Abraham kræver
at han skal ofre sin eneste søn ?
Hvem er den Gud, som så gådefuldt væver
og synes døv for den klagende bøn,
når Abraham går til sit Moria ?”
Og så kommer et svar: Gud kræver ikke
andet af Abraham, end han krævede af
sig selv:
”Du er den Gud, der har gjort, hvad du kræver,
ofret i troskab din eneste søn.
Du er den Gud, der med sorgtråde væver
og gav dit svar på vor klagende bøn,
da Jesus gik op til sit Moria.”
Og da Jesus er et billede på Gud, er det,
der blev gjort mod Jesus, også gjort mod
Gud:
”Du er den Gud, der har båret vor vrede,
tålt vores smerte og udholdt vor død.
Du er den Gud, der har lært os at bede,
håbe på dig i den bitreste nød,
når vi skal gå op til vort Moria.”
Vi kan forklare, men vi kommer aldrig til
helt at forstå:
”Du er den Gud, som vi aldrig udgrunder,
frygtelig, varsom, umistelig, viis.
Kom, giv os styrke, og skænk os det under,
at vi kan synge i sorg og forlis,
når vi skal gå op til vort Moria.”
Navnet Moria bliver navnet på det skæbnetunge sted, der kan vente ethvert menneske, både dengang og nu. Hos Jesus
hed det Golgata, det var der, hvor han
blev korsfæstet.
Det falder fint i tråd med, at fortællingen om Abraham, der skal ofre Isak, helt
fra oldkirkens dage blev brugt som et billede på, hvordan Jesus blev ofret ”som et
stille offerlam”.
Derfor er fortællingen om Abraham og
Isak et af læsestykkerne til Langfredag,
og derfor er også Holger Lissners salme
skrevet til Langfredag.
Til dem, der tror, at Holger Lissner er en
gravalvorlig person, kan jeg sige: Tvært
imod! Han sprudler både med ord og tanker. Men han holder sig til emnet, og det
er jo det, man skal lade sig lede af.

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.
NB: Kirken er lukket om mandagen!
Graver: Lesley Dixon, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 3063 5121.
Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 2811 9206.
Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. Tlf. 2291 4076.
Kirkerup kirke, Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen!
Graver: Tove Woller, tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk kl. 12 – 13, undtagen
mandag og tirsdag, som er fridage.
Bopæl: Hauchsvej 16, 4180 Sorø.
Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Birkehegnet 132, 4700 Næstved.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.
Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 5853 2574.

Sørbymagle-Kirkerup
fællesmenighedsråd:
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen, Egebjergvej 109,
Sørbymagle, 4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.
Kirkeværge for Kirkerup:
Nina Pedersen, Kirkerupvej 57,
Kirkerup, 4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5686, mobil 2420 0959.
Regnskabsfører for begge kirker:
Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5001.

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Fremtidsbarnet + Folkekirkens Nødhjælp:
1.064,50 + 641,50 kr.
Det danske Bibelselskab, nytårskollekten:
390,00 kr.
Kirkens Korshær: 150,00 + 40,00 kr.
Hjertelig tak !
Se gudstjenester og andre oplysninger
på hjemmesiden:

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 20: fra den 13. maj 2013, og omfatter tiden
indtil den 25. august 2013. Evt. stof indleveres til præstegården den 12. april 2013.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Søndag 31. marts (Påskedag)
Mark. 16,1-8: Jesu opstandelse
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: KFUM & KFUK i Danmark
Mandag 1. april (2. påskedag)
Luk. 24,13-35: Vandringen til Emmaus
Kl. 10.30: Sørbymagle, spejdergudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 7. april (1. søndag efter påske)
Joh. 20,19-31: Jesus og den vantro Thomas
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 14. april (2. søndag efter påske)
Joh. 10,11-16: ”Jeg er den gode hyrde”
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 21. april (3. søndag efter påske)
Joh. 16,16-22: Jesu bortgang
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup, med overhøring
Fredag 26. april (Bededag)
Matt. 3,1-10: Johannes Døber i ørkenen
Kl. 10.30: Hyllested
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Kirkefondet
Søndag 28. april (4. søndag efter påske)
Joh. 16,5-15: Talsmandens gerning
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle, med overhøring
Søndag 5. maj (5. søndag efter påske)
Joh. 16,23-28: Bøn i Jesu navn
Kl. 10.30: Kirkerup, konfirmation
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Kirkens Korshær
Torsdag 9. maj (Kristi Himmelfart)
Mark. 16,14-20: ”Gå ud i al verden …”
Kl. 9.30: Sørbymagle, konfirmation
Kl. 11.00: Sørbymagle, konfirmation
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 12. maj (6. søndag efter påske)
Joh. 15,26-16,4: ”Når Talsmanden kommer”
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 19. maj (Pinsedag)
Joh. 14,22-31: ”Talsmanden skal lære jer alt”
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Indsaml.: Folkekirkens Nødhjælp, kirkehjælp
Mandag 20. maj (2. pinsedag)
Joh. 3,16-21: ”Således elskede Gud verden”
Kl. 11.00: Borgbjerg Mindepark,
Boeslunde Fælles friluftsgudstjeneste
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Mission
Søndag 26. maj (Trinitatis søndag)
Joh. 3,1-15: Jesus og Nikodemus
Kl. 10.30: Kirkerup
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
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Søndag 24. februar (2. søndag i fasten)
Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 3. marts (3. søndag i fasten)
Luk.11,14-28: Jesus og Beelzebul
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 10. marts (Midfaste søndag)
Joh. 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 17. marts (Mariæ Bebudelse)
Luk. 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 24. marts (Palmesøndag)
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
Kl. 10.30: Kirkerup, konfirmationsjubilæum
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling ”Brød til Verden” slutter
Torsdag 28. marts (Skærtorsdag)
Matt. 26,17-30: Nadveren
Kl. 10.30: Sørbymagle, med altergang,
		 v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Fredag 29. marts (Langfredag)
Jesu lidelseshistorie
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Lundforlund
(Sørbymagle: ingen)

