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Kirkerup

KIRKENYT

KONFIRMANDTRÆF I
ROSKILDE DOMKIRKE
500 konfirmander, lysshow i Domkirkens
hvælvinger, korstegnelse med fluoriscerende
maling i panden, Jesu Kristi legeme formet som
mariekiks, og mindfullness med levende musik
ved alteret i Domkirken.
Roskilde Domkirke dannede onsdag d. 4.
februar 2015 rammen om dette års konfirmandtræf. Her tog kutteklædte munke imod
os ved Nordre Våbenhus, og vores guide, den
kutteklædte René førte de næste 2 timer os
rundt i domkirken. Det skulle vise sig at blive
en fantastisk tur rundt i noget der ligner 2000
års bibelhistorie. Opstandelsen, nadveren,
dåben og følelsen af at være menneske med
alt dette inden for rækkevidde.
Vi blev ført rundt til små stationer, hvor kutteklædte mennesker tog i mod os med fortælling
efterfulgt af happenings, hvor konfirmanderne
blev inddraget. Ved første station blev der fortalt om opstandelse så levende, at hver enkelt
konfirmand ikke kunne andet end at lytte.
Herefter var der tid til refleksion, spørgsmål
som ’’ Hvad tror du at der sker efter døden?’’
blev stillet så naturligt, at man ikke kunne
andet end at tænke efter. Store eksistentielle
spørgsmål der sætter aftryk i os. Næste station
handlede om nadveren. Det er nu efterhånden
længe længe siden at Jesus indstiftede nadveren, så hvad betyder det egentlig for os i dag,
når vi spiser Jesu Kristi Legeme, og drikker Jesu
Kristi Blod? Det fik vi en smagsprøve på her i
form af mariekiks. Ved næste station blev vi
ført hen til domkirkens flotte dåbsfad, dåbens

indgangstegn blev malet i vores pander, med
et ’’ I Faderens og sønnens og helligåndens
navn’’ gik vi bort med ro i sindet. Vi er Guds
børn, og vi fik sat Hans tegn for vores pande
og for vores bryst dengang for længe siden
ved vores dåb. Dén dåb som konfirmanderne
om ikke så længe skal bekræfte på deres store
konfirmationsdag.
På den sidste station sluttede vi af med at høre
bandets flotte musik, mens alle de gode indtryk fik lov til at indlejre sig i os alle sammen.
Domkirkens hvælvinger fyldtes af lysshow, og
i fem minutters tid var vi overladt til os selv og
vores egne tanker.
Inden hjemrejse blev vi sendt afsted med velsignelsen sagt af Biskop Peter Fischer Møller
og til tonerne af Carpark Norths ’’Army of open
Arms.’’
Det var en fantastisk dag i Roskilde. Det er ikke
sidste gang vi er med til Konfirmandtræffet!
JULEN OG BØRNEGUDSTJENESTERNE
I JULEN
Sikke en fest vi havde
i julen. Der var besøg
af dagplejerne i Sørbymagle, de to børnehaver og ikke mindst
skolen lagde vejen forbi os i december måned.
Kirken fyldtes med glade børnestemmer. De
fleste kendte juleevangeliet, og der blev sunget
flot med på alle de kendte julesalmer. Julens
evangelium er altid nærværende og levende
hver gang det fortælles. Alle lyttede opmærksomt til fortællingen om Josef og Marias lange
rejse, om den lysende stjerne på nattehimlen.
De tre hyrder var selv tilstede i kirkerummet
med guld, røgelse og myrra til det lille jesusbarn, der lå i krybben. Det var en fest, og jeg
håber at alle børn husker denne jul i kirken, og
glæder sig til næste gang de skal i kirke, enten
med deres forældre, med dagplejen, som minikonfirmand, konfirmand eller ved højtiderne. I
skal være hjertelig velkomne!

AKTIVITETSKALENDER

SANGAFTEN I SØRBYMAGLE KIRKE
’’KOM MAJ DU SØDE MILDE’’
Torsdag d. 14. maj kl. 19.00-21.00 gæster
Duoen ’’ I Musikkens Tegn’’ konfirmandhuset
ved Sørbymagle Kirke. De vil spille og synge et
væld af årstidens sange for os. Der bliver rig
mulighed for at synge med og lytte til skønne
sange der akkompagnerer årstiden.
Da det er 70 året for Danmarks befrielse, har
der også sneget sig nogle af de gamle sange
ind, der hylder befrielsen og de modstandsfolk
der kæmpede for at bevare et frit Danmark.
Duoen spiller to sæt, og der vil i pausen
mellem de to sæt kunne købes kaffe og kage til
rimelige priser.
Vi glæder os til at se jer til endnu et hyggeligt
arrangement i konfirmandhuset.
SENIORCAFÉEN
Tirsdag d. 24.marts kl. 14-16.00 er der Seniorcafé. Temaet denne eftermiddag vil være Højskolesangbogens sange. Sognepræst Marianne
Myssen vil fortælle små anekdoter om sangene
fra Højskolesangbogen. Sangene akkompagneres af en vores dygtige organister.
Seniorcafé i maj: Onsdag den 27. maj kl.
14.00-16.00. Kom og vær med!

ÆLDREMØDET FÅR NYT NAVN
I mange år har vores oplysende og hyggelige
møder i ældrekredsen i Sørbymagle – Kirkerup Sogne heddet Ældremødet, men vi
skifter navn. Fremover kommer vi til at hedde
Seniorcaféen.
Seniorcaféen er et sted hvor man kan komme
og få en hyggelig snak, en kop kaffe og et stykke hjemmebagt kage. Seniorcaféen er et sted
hvor vi løbende inviterer forskellige foredragsholdere med noget på hjerte. Vi mødes stadig
på eftermiddage fra kl. 14.00-16.00.
Det nye er, at man kan komme med ønsker
til emne og foredragsholder, eller man kan kontakte præsten, hvis man har noget på hjerte,
som man selv vil fortælle til. Nogle gange ser vi
film og snakker om den bagefter, andre gange
læses der højt fra en god bog. Kom og vær
med!

CYKELGUDSTJENESTE
Søndag d. 17. maj kl. 14.00 fejrer vi gudstjeneste på to hjul. Vi begynder ved konfirmandhuset ved siden af Sørbymagle Kirke kl. 14.00, og
cykler i roligt tempo mod Kirkerup Kirke, hvor
vi fejrer resten af gudstjenesten. Bagefter er
der forfriskninger til alle ved Helligkilden ved
siden af Kirkerup kirke

Vær ikke fedtet
med glæde, penge og
tid. Brug dem med og
på andre.
Det gør rigtig rig.

AKTIVITETSKALENDER
SKÆRTORSDAG MED
FÆLLESMÅLTID I KIRKEN
- Om måltidets kraft en
skærtorsdag aften i Sørbymagle Kirke. Vi skal høre hvordan
Jesus indstiftede nadveren
sammen med sine disciple.
Skærtorsdag aften var sidste aften, hvor Jesus spiste
sammen med sine disciple inden korsfæstelsen
Langfredag. Skærtorsdag aften fortalte han
disciplene, hvordan de kunne mindes ham,
når han ikke var hos dem mere. Denne aften
er grundlaget for vores nadverforståelse i
dag. Når vi går op til nadveren, går vi op for at
være sammen med Jesus omkring hans bord.
Spejderne bærer fanen ind og læser ind- og
udgangsbøn.
Vi mødes i kirken Skærtorsdag d. 2/4 kl. 19.00
og fejrer gudstjenesten. Bagefter spiser vi
lammekølle med tilbehør. Egenbetaling 80 kr.
pr. pers. Tilmelding nødvendig senest d. 25/3
på 2045 0145
MADGUDSTJENESTE
Sørbymagle Kirke inviterer alle børnefamilier til
madgudstjeneste i kirken. Madgudstjenesten
er en kort gudstjeneste med bibelfortælling,
leg og sang i kirken. – Bagefter er der spaghetti
og kødsovs i konfirmandhuset ved kirken. Når
børnene har spist, kan de være med i det kreative hjørne, og de kan voksne kan hygge sig lidt
længere over maden. Gudstjenesten begynder
kl. 17.00 og er målrettet børn fra 0 - 11 år.
Voksne betaler 20. kr for maden, mens børn
spiser gratis. Tilmelding sker senest 3 dage før
arrangementet på
2045 0145. Datoerne
for madgudstjenesterne står i kirkekalenderen bagerst
i kirkebladet, og vil
blive annonceret
lokalt en uge før.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Hvad er en medita
tionsgudstjeneste?
Her kommer en kort
beskrivelse:
Mørket sænker sig
over kirken, men
indenfor er det elektriske lys fra kirken
dæmpet, og levende lys fylder rummet. Der
er varme og smuk musik fra orglet, der læses
stykker fra bibelen, bønner og der synges flotte
salmer som passer til roen i gudstjenesten. Ved
døbefonten står der en kurv med fyrfadslys og
små bibelcitater. Hvis man har lyst kan man
tænde et af lysene og stille det ved døbefonten, for at lade bønnen og roen synke ind i
sindet. Man kan også tage lyset med hjem, og
tænde det hjemme hos sig selv, for at finde ind
til den samme ro, som man havde til meditationsgudstjenesten. Ved kirkedøren står der en
kurv med små bibelcitater og fyrfadslys. Dem
er man velkommen til at tage med hjem som
et opbyggeligt citat, der kan fastholde roen i
hverdagens alt for travle gang.
Sådan har vores meditationsgudstjenester
i Sørbymagle og Kirkerup set ud i januar og
februar.
Og meditationsgudstjenesten er kommet for
at blive, men kun i de mørke måneder. Derfor
holder vi vores sidste meditationsgudstjeneste
for denne sæson tirsdag d. 10. marts kl. 19.00
i Sørbymagle Kirke. Vi får besøg af duoen ’’ I
Musikkens Tegn’’ som vil give et par numre,
der passer til kirkerummet denne aften. Derefter holder vi pause med meditationsgudstjenesterne indtil oktober måned, hvor dagene igen
bliver alt for korte, og mørket dominerer.
STORE BEDEDAG
Efter gudstjenesten Store Bededag fredag
den 1. maj kl. 19.00 serverer menighedsrådet
varme hveder i konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke.

PRÆSTENS KLUMME
Skal vi danse?
”Vågn op, vi skal ud og se pinse solen danse”! Klokken var 3 om natten, og jeg hev og
flåede i manden der lå ved siden af mig, ung
og nyforelsket! ”Ja, ja”, sagde han søvn-drukkent. Et øjeblik efter sad vi i den gamle grønne
Fiat, trætte men fast besluttede, på vej mod
stranden i Nordsjælland med en kurv te og
boller på bagsædet! Alt tegnede lovende og
lykkeligt på vejen, i al fald lige indtil duften af
boller begyndte at blande sig med lugten af
brændt motor. Røgen væltede ud af køleren,
og pinsesolen så unægtelig ud til at være skudt
i sænk. Men det var den nu slet ikke. Vi fik
skubbet bilen til den nærmeste tank-station,
og nåede at se solen danse over Statoil. Ja,
det lyder måske ikke så romantisk, men når
vi snakker om det i dag, så står det alligevel
noget af det mest romantiske vi har oplevet!
For det er jo sådan med pinse, at der er noget
let over den, og hvis man sammenligner årstiderne med et menneskeliv, ja så må pinsen
være ungdom, for den befinder sig lige dér
mellem forår og sommer. Dér hvor alt er bristefærdigt af parathed, saft, kraft og skønhed.
Men hvad er det egentlig for noget med den
dansende pinsesol? Hvorfor siger man at
pinse-solen danser?
Ja, oprindeligt var det slet ikke pinsesolen,
men påskesolen, der dansede. I middelaldeKONFIRMATIONER
Søndag d. 3. maj kl. 10.30 i
Kirkerup Kirke
Marcus Faber Arlø Olsen
Simon Nymand
Sarah Damlund
Sebastian Clausen
Sascha Broby
Søndag d. 10. maj kl. 9.30 i
Sørbymagle Kirke
Nicolai Boen Larsen
Ida Søe Dybbro

rens Europa sagde man, at solen danser første
påskedag, fordi den er så lykkelig over at Jesus
er genopstanden. Med tiden er det så blevet
ændret til pinsen, som jo er den kirkelige
markering af Helligåndens komme. Så rent
mytisk kan man sige, at pinsesolen i dag danser
i glæde over at Helligånden er kommet. Det vi
konkret erfarer i pinsen er, at det er en grøn
og frodig tid. Temperaturen stiger, farverne er
klare og smukke og solen danser i døgndrift.
Pinsen føles som et særligt nærvær, hvor alt
ånder liv og nye begyndelser. Det kan vi jo
både mærke og sanse. Og sådan er det også
med pinsen i kristelig optik. Her handler det
også om nærvær, om forbindelse og om fornyelse. Om saft og kraft. Helligånden kommer,
og den forbinder os til det guddommelige.
Den er dét i vores liv der får det visne og grå
til at sætte blomst og folde sig ud. Den blæser
alt det støvede ud af vores hjerter og varmer
dem op, så vi kan mærke at vi virkelig lever og
ånder. Den forbinder os til Guds skaberkraft og
hans kærlighed i Jesus. Pinse er, at Gud bor hos
os, fordi hans ånd kommer til os som nærvær,
liv, kraft og kærlighed.
Så der er al mulig grund til at byde solen op til
dans! Glædelig pinse!
Af Sognepræst Anna Jakobsen

Elena Neve
Tias Finneman Petersen
Victor Alsted Nielsen
Cilas Lund
Lærke Karin Jacobsen
Valdemar Tomlingsson
Frederik Henschel Wollf
Søndag d. 10. maj kl. 11.00 i
Sørbymagle Kirke
Markus Appeldorf Hansen
Oliver Appeldorf Hansen
Sarah Rosenkrans Nielsen

Andreas Klit
Trine Seneka Holme Jensen
Silas Holmgaard Andersen
Christian Lee Adolph
Sabine Damgaard Henriksen
Freja Egelund Bohne Hansen

SPEJDERNYT

OP PÅ MÆRKERNE
Noget der altid vækker interesse hos nye spejdere, er de ældre spejderes uniform og især
det ofte brede udvalg af mærker der pryder
denne. Det giver anledning til en masse spændende historier og fortællinger om ”hvor” og
”hvorfor” og ikke mindst ”hvordan”. Samtidig
kan man nærmest se lyset tændes i øjnene
hos den der lige har taget hul på spejderlivet.
Et lys af forventningens glæde og en spirende
motivation til selv at komme i gang.
At tage mærker er en helt ufravigelig del af det
at være spejder og er et bevis på noget man
kan eller har gennemført. Det er en form for
anerkendelse og værdsættelse af de evner og
kompetencer man besidder og synliggør samtidig det man som spejder har lært og stiftet
bekendtskab med.

HUSK KIRKEKAFFE
2. søndag i måneden efter
gudstjenesten serverer vi kaffe efter gudstjenesten. Måske
er der et stykke kage eller en
småkage til. Se bagerst i kirkekalenderen for tid og sted.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsmøde: 19/3, Menighedsrådsmøde: 21/4, 20/5, 18/6. Møderne begynder kl.
19.00. Hvis man har lyst til at komme og høre
hvad et menighedsråd har på dagsordenen,
så er der offentlig adgang til alle møderne.

KFUM spejderne i Danmark har til formål, at
lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den
internationale spejderbevægelses ide, oplære
til selvstændighed, medansvar, demokratisk
livsholdning og mellemfolkelig forståelse.
Mærkerne hjælper med at opbygge en struktur
og sætte rammen for den læring vi gerne vil
give videre gennem spejderarbejdet og derigennem bidrage til, at skabe livsduelige og hele
mennesker.
Et mærke er altså ikke det samme som at få
en karakter. En karakter fortæller ikke kun
hvad du kan, men også at der er noget du ikke
kan. Får du 10 er det flot, men du var ikke helt
god nok til at få 12. At modtage et mærke har
kun fokus på det positive. Det viser at man er
blevet præsenteret for en læring og en viden
som er individuel for den enkelte spejder, når
man øver sine evner inden for samarbejde,
selvstændighed og kreativitet – og det kan ikke
måles i en bestemt karakter.
Mærker på uniformen gør ikke dig til en bedre
spejder end mig, men mærkerne virker som
motivation på mig, til at opøve mine færdigheder og derved udvikler jeg mig og styrker mit
selvværd.
Line Søndergaard
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I BOESLUNDE 2. PINSEDAG
Traditionen tro fejres
der friluftsgudstjeneste
i Boeslunde 2. pinsedag
kl. 11.00. Så tag din nabo
med og kom til Boeslunde og vær med til at fejre
at Guds ånd kom til os i
pinsen. Vi skal synge de
kendte pinsesalmer og
modtage nadveren af
provstiets præster. Kom
og vær med i det fri 2.
pinsedag.

KIRKEKALENDER
DEN 10. MARTS
Sørbymagle kl. 19.00: Meditationsgudstjeneste

DEN 3. MAJ
Kirkerup kl. 10.30: Konfirmation

DEN 15. MARTS
Sørbymagle kl. 10.30

DEN 10. MAJ
Sørbymagle kl. 9.30 & 11.00: Konfirmation

DEN 18. MARTS
Sørbymagle kl. 17.00: Madgudstjeneste

DEN 14. MAJ – KRISTI HIMMELFART
Kirkerup kl. 10.30

DEN 22. MARTS
Kirkerup kl. 10.30

DEN 14. MAJ
Sørbymagle kl. 19.00: Sangaften med duoen
’’ I Musikkens Tegn.’’

DEN 24. MARTS
Seniorcafé k. 14-16
DEN 29. MARTS – PALMESØNDAG
Kirkerup kl. 10.30
DEN 2. APRIL – SKÆRTORSDAG
Sørbymagle kl. 19.00: Spejdergudstjeneste.
Måltid i kirken
DEN 3. APRIL – LANGFREDAG
Kirkerup kl. 10. 30
DEN 5. APRIL – PÅSKEDAG
Kirkerup kl.9.00 & Sørbymagle kl. 10.30
DEN 6. APRIL – 2. PÅSKEDAG
Kirkerup kl. 10.30
DEN 12. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30: kirkekaffe
DEN 16. APRIL
Sørbymagle kl. 17.00: Madgudstjeneste
DEN 19. APRIL
Sørbymagle kl. 10.30: Minikonfirmandgudstjeneste
DEN 26. APRIL
Kirkerup kl. 10.30
DEN 1. MAJ – ST. BEDEDAG
Sørbymagle kl. 19.00: Varme hveder bagefter

DEN 17. MAJ
Kirkerup kl. 10.30
DEN 17. MAJ
Sørbymagle kl. 14.00: Cykelgudstjeneste fra
P-pladsen foran kirken.
DEN 21. MAJ
Sørbymagle kl. 17.00: Madgudstjeneste
DEN 24. MAJ – PINSEDAG
Sørbymagle kl. 9.00 & Kirkerup kl. 10.30
Præst: Dan Sørensen
DEN 25. MAJ – 2. PINSEDAG
Friluftsgudstjeneste i Boeslunde Kl. 11.00
DEN 27. MAJ
Seniorcafé kl. 14-16.00
DEN 31. MAJ
Sørbymagle kl. 10.30
DEN 7. JUNI
Sørbymagle kl. 10.30
DEN 10. JUNI
Sørbymagle: Madgudstjeneste kl. 17.00
DEN 14. JUNI
Kirkerup kl. 10.30: kirkekaffe

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon ( barsel pr. 21/11-14 )
Vikar kan træffes på tlf. 3063 5121
Træffes bedst ml. kl. 12-13.
Mandag er fridag.
KIRKESANGER
Kurt Kulsø Larsen,
Tlf. 2811 9206.
ORGANIST
Uffe Holck Andersen
Tlf. 2291 4076.
Mail: uffeholck@gmail.com
KIRKERUP KIRKE
Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen.
GRAVER
Tove Woller
tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk ml. kl. 12 – 13.
mandag og tirsdag er fridage.
KIRKESANGER
Anne Merete Olsen
Tlf. 3217 6182 / 2336 1239.

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen
Tlf. 2237 9173.
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen
Tlf. 5854 5682 / 2334 5023.
Kirkeværge for Kirkerup:
Nina Pedersen
Tlf. 5854 5686 / 2420 0959.
Regnskabsfører for begge kirker:
Marianne Skjødt
Tlf. 5854 5001.
Åbningstider
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. 2420 0959
(lige overfor kirken), har man mulighed for at
besigtige kirken.
Uddelingen af Kirkebladet
Kirke-Nyt bliver uddelt af 18 frivillige hjælpere.
Hvis man ikke modtager kirkebladet, hører vi
gerne om det, så vi kan få rettet op på det.
Hvis man har lyst til at være frivillig bladuddeler, er man velkommen til at melde sig til
præsten.
Næste kirkeblad skal ifølge planen uddeles i
uge 24: Fra d. 8. juni og forventes at omfatte
tiden indtil d. 31. august 2015. Evt. stof indleveres til præstegården inden d 20. juli. 2015.

ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 26242574.

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. Mandag er fridag
Mail: marm@km.dk

