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Tro i brug
En kollega købte hus engang. Til huset hørte et skur, og i skuret havde de tidligere beboere efterladt en sneslynge. ”Den kan du
få god brug for,” sagde hans venner. ”Med
de vintre vi har haft de sidste par år.”
De fyldte benzin på motoren og startede
maskinen, og den fungerede perfekt.
Tiden gik, og familien fandt på plads i huset.
De sidste flyttekasser blev pakket ud, og da
vinteren kom, faldt sneen tæt, og indkørslen skulle ryddes. Et par gange overvejede
manden i huset at trække sneslyngen frem
og rydde indkørslen. Men det virkede lidt
uoverskueligt, og han valgte skovlen i stedet. Sådan gik det det meste af vinteren.
En dag kom vennerne på besøg, og talen
faldt på vinterens vejr. ”Du har vel rigtig haft
glæde af din sneslynge i år?” spurgte vennen. Men manden måtte jo indrømme, at det
havde han egentlig ikke. Det faldt ham ligesom nemmere at bruge skovlen, som han
plejede. Det grinede de en del af den vinter.
Tiden gik, som den jo gør. Det blev forår,
sommer, efterår, og en dag faldt vinterens
første sne igen. Igen fandt manden sig selv
i skuret foran sneslyngen, som virkede så
tung og besværlig at håndtere. Og igen valgte han skovlen, som han kendte og vidste,
hvordan han skulle bruge. Og resten af den
vinter ryddede han indkørslen med skovlen.
Nytårsaften havde de vennerne på besøg.
Og naturligvis faldt talen på sneslyngen. Atter måtte manden indrømme, at han faktisk
ikke havde taget den i brug endnu.

Men nu havde vennen fået nok. Med fast
stemme og blik sagde han: ”Hør min ven,
du misbruger jo din fine sneslynge.”
Måske er mangel på brug i virkeligheden
den meste udbredte form for misbrug? Man
kan misbruge mange ting på den måde: At
ha’ en familie, som man aldrig giver sig tid
til at være sammen med. Venner som man
sjældent tager sig tid til at mødes med, er
bare et par eksempler.
At tro på Gud, men aldrig bede til ham og
aldrig tage sig tid til at tænke over, hvad det
betyder i ens liv, er et andet eksempel. I de
ti bud lærer vi, at vi ikke må misbruge Guds
navn. Som regel forklares det med, at vi ikke
må bande eller sværge på at noget - vi ved
er en løgn - er sandt. Men hvad hvis misbrug af Guds navn, også er aldrig at bruge
det eller skænke det en tanke?
Måske er det med tro, som det var for min
kollega med sneslyngen: At den er der et
sted i en afkrog af sindet. Og der står den
meget godt – ikke i vejen for noget. Af og
til overvejer vi at tage den frem og se, hvad
den kan bruges til, men det synes uoverkommeligt og besværligt, og i stedet gør vi,
som vi plejer.
Men måske kan troen lette livet for os? Give
et nyt perspektiv og ændre på det, der er
besværligt og træls – hvis altså vi tør at gøre
forsøget…
Grith Seersholm
(Tak til Torgny Wiren for lån af historien
om sneslyngen.)

Ny præst
MARIANNE MYSSEN

TRÆFFETID OG – STED:

Foreløbig må man tage til takke med at
skulle ringe og aftale en tid.
Det er jo ikke godt at vide, om der bliver
til at færdes og skaffe ørenlyd i præstegården for håndværkeraktivitet. - Men så
har vi heldigvis vores konfirmandhus ved
kirken.
Ring på præstens mobilnummer:

2045 0145
”Jeg glæder mig i denne tid. Søndag d.
2. marts tiltræder jeg nemlig embedet
som sognepræst for Sørbymagle-Kirkerup sogne.
Det er en livsdrøm der går i opfyldelse, for
da jeg som ganske lille pige sang i den lokale kirkes kor var jeg betaget af kirkens
rum, præsten og hendes flotte præstekjole, og jeg sagde til min mormor, som
fulgte mig til kirken, hver gang vi sang i
koret, at sådan en kjole ville jeg også
have en dag, når jeg blev stor.
Jeg måtte dog lige en omvej, inden min
drøm nu går i opfyldelse. Jeg er uddannet
lærer og har arbejdet som lærer i en årrække, inden jeg begyndte på teologistudiet. Et par børn er det også blevet til, og
familien tæller min mand Martin og vores
to børn Johannes på 7½ år og Marius på
9 år. Vi glæder os alle til at flytte ind i den
smukke præstegård og til at blive en del
af livet i de to sogne.
Efter et langt teologistudie og den mere
praktiske del på pastoralseminariet, er
jeg nu fuld af glæde og forventning om
det forestående, der venter mig, nemlig
at blive og være jeres præst. Jeg glæder
mig til at fejre gudstjenester i Kirkerup og
Sørbymagle og til at deltage i det daglige
liv i sognene.
Jeg glæder mig til at møde jer i kirkerne,
i Konfirmandhuset, i Dagli’ Brugsen og
hvor vores veje ellers krydses.”

Mandag er fridag.

- eller FORSØG på præstegårdens tlf.
som er: 58545130

PRÆSTEINDSÆTTELSE

- sker søndag den 2. marts kl. 9,00 i Kirkerup og kl. 10,30 i Sørbymagle. Efter
gudstjenesterne vil der blive mulighed for
at hilse på Marianne Myssen og hendes
familie i KONFIRMANDHUSET.
Nærmere omkring dette må man orientere sig om gennem opslag eller annoncering.

ANSÆTTELSESPROCEDURE
FOR NY PRÆST

Menighedsrådet oplyser, at der har været
en pæn søgning til embedet. Hele 22 ansøgninger.
En stor del har været her for at orientere
sig og se kirke og præstegård.
Biskoppen besøgte os den 30. dec. for at
fortælle os mere. Sammen udvalgte vi 10
ansøgere, som vi burde vælge imellem. 6
blev bedt om at komme og holde prøveprædiken. Det er i blandt disse 6, vi har
valgt vores præst. Vi mener og håber, at
hun sammen med sin familie vil være den
rigtige for vore sogne.
Menighedsrådet håber og beder til, at alle
vil tage godt imod Marianne Myssen og
hendes familie. Hun kan dog først flytte
ind i præstegården til 1. maj, men hun
vil være i konfirmandhuset eller i præstekontoret i et eller andet omfang, som ikke
er planlagt i skrivende stund.

Konfirmationer
SØNDAG 4. MAJ kl. 10,30
i KIRKERUP KIRKE:

SØNDAG 11. MAJ kl. 10,30
I SØRBYMAGLE KIRKE:

Marie Mürmann Kragh
Bøstrupvej 48, Sørbymagle

Camille Freja Petersen
Stenbækvej17, Sørbymagle

Thor Johannes Iwanoff Jensen
Herrestræde 3, Slagelse

Frederik Graugaard
Rostedvej 17,Rosted

Jens August Ribert Jensen
Snakagervej 31, Sørbymagle

Cecilie Kristensen
Håndværkervænget 5, Sørbymagle

Sofie Juel Vilholm
Strædet 2, Rosted

Emil Bang Dyrehave
Rostedvej 29, Rosted

Emil Winberg Pedersen
Bøstrupvej 9, Bøstrup

Mads- Emil Engell
Rosted Skovvej 27, Bøstrup

Magnus Skov Jensen
Strædet 4, Rosted

Emil Helt Brauner Laursen
Sørby Parkvej 48, Sørbymagle

Johanne Beyer Hjort Jensen
Kirkerupvej 26, Sørbymagle

Mikkel Bruun
Sørby Hovedgade 41, Sørbymagle

Mads O´Neill
Egebjergvej 30, Sørbymagle

Karoline Dam Barfred
Sørby Parkvej 57, Sørbymagle

Gauti Heimir Arnarsson
Kirkerupvej, 55 Kirkerup

Frederik Yung Adolph
Søparken 29, Sørbymagle

Sofie Hollænder Jensen
Håndværkervænget 2, Sørbymagle

Klara Juhl Ursin
Rostedvej 8, Rosted
Emilie Rostgaard Pedersen
Sørby Parkvej 73, Sørbymagle

Oliver Kjellegaard
Kirkerupvej 22, Sørbymagle
Frederik Baun Grubak
Esholtevej 7, Esholte
Mark Færge Jensen
Egebjergvej 97,Sørbymagle
Laura Tollund Jensen
Kirkerupvej 80, Kirkerup
Rasmus Malthe Andersen
Sørby Parkvej 22, Sørbymagle

Joachim Vittrup Olsen
Bøstrupvej 25, Sørbymagle

PRÆSTEGÅRD
Istandsættelsen er planlagt til at gå i gang
først i februar, og den dato er for længst
overstået, når bladet her uddeles.
Indflytning er planlagt at skulle være 1.
maj.
Det, som skal ske, er flytning af en væg,
så man ikke længere skal stå oppe i et
badekar for at tage et brusebad. Heraf
følger en gennemgribende istandsættelse af hele badeværelset.
Køkkenet er nedslidt og ikke længere
tidssvarende, så der er tale om et helt nyt
køkken.
I stuerne må der en ny brændeovn til, og
naturligvis er der behov for tapet og maling næsten alle steder.
Sammenlagt er istandsættelserne så om
fattende, at menighedsrådet har måttet
afholde licitation, og heldigvis ser det
ud til, at udgifterne ikke overstiger, hvad
menighedsrådet på forhånd har forestillet
sig.

ÆLDREMØDE
Torsdag 6. marts kl. 14,30 – 17.
Ernst Otto Diderichsen vil causere over ”at have en Grossmutter und ein Gross
vater” bl.a. ud fra Jørgen Stegelmanns
erindringer.
- også lidt om LISELUNDs ide og historie.
Ny præst – Marianne Myssen – er naturligvis indbudt.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
(planlagte)
Onsdag 12. marts kl. 19,00
Forbudgetmøde
Tirsdag 18. marts kl. 19,00
Menighedsmøde med:
”Årets gang og nye tiltag i
Menighedsrådet”.
Onsdag 9. april kl. 19,00
Menighedsrådsmøde.

FOREDRAGSAFTEN
Onsdag 12. marts kl. 19,30
på GERLEV IDRÆTS HØJSKOLE
- ”HASHØJ KIRKESOGNE”

TV journalist Steffen Jensen:
”Den aktuelle situation
i Mellemøsten og
borgerkrigen i Syrien”

BØRNE- og SPEJDERGUDSTJENESTE
PALMESØNDAG i SØRBYMAGLE
13. APRIL KL. 10,30
Påske - mest for børn.

Der sker noget spændende
for børn i Sørbymagle kirke.
Tag dine forældre med i kirke Palme
søndag og få en god historie om påsken.
I vil høre om dengang Jesus red ind i
Jerusalem, hvordan han blev fulgt af sine
venner, disciplene og hvad der skete
senere hen. Mange af os har glemt denne
fantastiske fortælling, så kom i kirke og
hør mere.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at blive og finde de påskeæg, som vi har
gemt i kirken.
”MAGLEBOERNE” vil
møde op med deres
Dannebrogsfane og vil
sikkert også medvirke
ved gudstjenesten.
Alle er velkomne, og
jeg glæder mig til at se jer.
Marianne Myssen

AFTENGUDSTJENESTE
STORE BEDEDAG
FREDAG 16. MAJ KL. 19

Vi vil gerne holde traditionen, og efter
gudstjenesten går vi over i Konfirmandhuset til kaffe, te og varme hveder.
Vi vil hygge os sammen, synge et par
sange og måske høre en historie eller
fortælling.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Embedet varetages indtil videre af:

- fra 2. marts:

Sognepræst Anna Jakobsen
Kirkestræde 3, Gimlinge, 4200 Slagelse.
4200 Slagelse
Tlf. 58186193. Email: AJAK@km.dk

Sognepræst Marianne Myssen
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse
Tlf. 5854 5130 - Tlf. 20450145 - Mandag fri.

SØRBYMAGLE KIRKE, Sørby Hovedgade 33
NB: Kirken er lukket om mandagen!

Fællesmenighedsrådet

Graver: Lesley Dixon, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag (fridag)
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 3063 5121.
Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 2811 9206.

Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen, Egebjergvej 109,
Sørbymagle, 4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023

Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. Tlf. 2291 4076.
Mail: uffeholck@gmail.com
KIRKERUP KIRKE, Esholtevej 2A
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.

Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173,
mobil 2237 9173.

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.

Se gudstjenester og andre oplysninger
på hjemmesiden:

www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sørbymagle kirke er åben kl. 8 - 16 (minus mandag)
Kirkerup kirke er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Ved
henvendelse til Nina og Benny Pedersen, Urtemosegården, Kirkerupvej 57, tlf. Urtemosegård,
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 12. maj 2014, og forventes at omfatte tiden indtil den 24. august 2014. Evt. stof indleveres inden den 12. maj 2014 til ny præst
eller Helge Nielsen, Sørby Parkvej 63. Email: hn@hashojnet.dk

Gudstjenester
Søndag 2. marts
(Fastelavns søndag)
Indsættelse af ny præst
Kl. 9,00 Kirkerup
Kl. 10,30 Sørbymagle
Søndag 9. marts
(1. søndag i Fasten)
Kl. 9,00 Sørbymagle v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Søndag 16 marts
(2. søndag i Fasten)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

Mandag 21. april
(Anden påskedag)
Kl. 10,30 Kirkerup

Søndag 23 marts
(3. søndag i Fasten)
Kl. 9,00 Sørbymagle v/Marianne Myssen
Kl. 10:30 Kirkerup
v/Marianne Myssen

Søndag 27. april
(1.s.e påske)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

Søndag 30. marts
(Midfaste)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl.10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

Søndag 4. maj (
2.s.e, påske)
Kl. 10,30 Kirkerup - KONFIRMATION
v/Marianne Myssen og Inge Louise Vilholm

Søndag 6. april
(Mariæ bebudelses dag)
Kl. 9,00 Sørbymagle v/Grith Seersholm

Søndag 11. maj
(3. s.e.påske)
Kl. 10,30 Sørbymagle - KONFIRMATION
v/Marianne Myssen og Inge Louise Vilholm

Torsdag 17. april
(Skærtorsdag)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

Fredag 16. maj
(St. Bededag)
Kl. 10,30 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 19,00 Sørbymagle v/Marianne Myssen
Søndag 18. maj
(4.s.e påske)
Kl. 9,00 Kirkerup

v/Anna Jakobsen

Fredag 18. april
(Langfredag)
Kl. 9,00 Sørbymagle v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Kirkerup
v/Marianne Myssen

Søndag 25. maj
(5 s.e.påske)
Kl. 9,00 Sørbymagle v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Kirkerup
v/Marianne Myssen

Søndag 20. april
(Påskedag)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

Torsdag 29. maj
(Kristi himmelfarts dag)
Kl. 9,00 Kirkerup
v/Marianne Myssen
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen

JANNERUP.DK

Søndag 13. april
(Palmesøndag)
Kl. 10,30 Sørbymagle v/Marianne Myssen
BØRNE – og SPEJDERGUDSTJENESTE

v/Marianne Myssen

