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Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

”Kan det bruges?” Folkekirkens nytteværdi
Fra konfirmander og opefter hører vi engang imellem det spørgsmål: ”Hvad skal vi
bruge det til?” Underforstået: Hvad kan vi
helt konkret få ud af kirke og kristendom?
Er der overhovedet nogen grund til at være
en del af kirken, altså at være medlem af
folkekirken?
Når jeg hører det spørgsmål, har jeg en
ubændig lyst til at sige: ”Vi kan ikke bruge
det til noget!” Hvorfor nu det? Fordi jeg
ikke vil gå med til, at kirken er en slags erhvervsvirksomhed, hvis nytteværdi og udbytte skal måles og vejes.
Hvis vi skal være lidt højtidelige, kan man sige, at vi
som medlemmer af folkekirken tilhører Guds kirke
her på jord. I det øjeblik
løftes vi op over det smålige regneri med, hvad vi
nu får ud af det.
Vi skal vide, at vi uden
hensyn til nogen som
helst nytte er omfattet af
Guds klare tilsagn. At det
er ham, vi hører til. Det er
det, der tæller, og det er
det, der betyder noget, når
alt andet svigter.

Jamen er det da ikke en nytteværdi? Jo,
men først set i bakspejlet. Vores tilhørsforhold til kirken må nemlig ikke være
afhængig af en eller anden kræmmermentalitet.
Gud vil det gode. Det skal man som kristenmenneske føle sig forpligtet på. Men
hvis vi begynder at afveje, om det kan betale sig eller ej, er Guds ubetingede tilsagn
tabt på gulvet, og vi er de ”ynkværdigste
af alle mennesker”, som allerede apostlen
Paulus sagde.
Derfor skal vi omforme sætningen.
Vi skal ikke sige, at det er nyttigt at være
medlem af kirken, eller at det kan betale
sig. Men vi skal sige, at det er et gode!
Et gode er noget, man passer på. Et gode
er noget, man er glad for. Og et gode er i
hvert fald ikke noget, man gradbøjer.
Enten gælder det, eller også gælder det
ikke. I det øjeblik, det betyder noget
for mig, er der slet ikke brug for nogen
begrundelse. Udspekulerede tanker hører ikke hjemme her. Det gode er godt i
sig selv. Spørgsmålet om nytte har vi lagt
bag os.
Ernst Otto Diderichsen.

Afsked med kirkesanger
Bodil Toldbod
I slutningen af marts meddelte Bodil Toldbod, at hun gerne ville opsige sin stilling
pr. 1. maj i år.
Menighedsrådet har med beklagelse
taget dette til efterretning, men havde forståelse for, at hendes helbredsmæssige situation gjorde det nødvendigt. Ikke mindst
af hensyn til hendes hovedbeskæftigelse,
som er at være lærer på Hvilebjergskolen.
Ved gudstjenesten den 25. april tog vi
afsked, - for en gangs skyld var det kirkesangeren, der havde valgt salmerne !
Bodil Toldbod tiltrådte som kirkesanger pr.
1. september 1994, og har således været
ansat i næsten 16 år. Dengang omfattede
stillingen også arbejdet som kontraministerialbogsfører, også kaldet kirkebylærer,
fordi hun skulle føre dubleteksemplaret af
kirkebogen. Det ophørte, da den elektroniske kirkebog blev indført.
Da nyheden om Bodil Toldbods afgang
blev kendt, udbrød en mangeårig præst
spontant: ”Hun har en god stemme, der
fylder kirken godt !” Dertil kommer, at hun
meget hurtigt levede sig ind i søndagens
rytme og gudstjenestens gang, så hun
kunne træde til, hvis der var noget, der
glippede.
Selvom hun kunne adskillige salmer på
rygmarven, måtte hun sande, at der blandt
de 754 salmer i den daværende salmebog
var adskillige, som hun måtte lære. Her
gik hun på med krum hals, og hun fik god
hjælp af kirkens organist Jenny Larsen.
Bodil Toldbod havde sine klare favoritter blandt salmerne. Og salmedigteren
Grundtvig kom ind på en 1. plads. Men også Kingo og Ingemann var på ønskelisten,
- og ikke mindst Jakob Knudsens morgensalme ”Se, nu stiger solen af havets skød”.
Den blev på en mærkelig måde bindeled
mellem hendes barndom og hendes kirkesangerjob.
Som barn havde hun boet på Grønland,
nord for polarcirklen, og den dag solen
vendte tilbage fra sit vinterhi, strømmede
hele skolen op på et højdedrag og hilste

solen med Jakob Knudsens salme. I Sørbymagle kirke kunne hun siden stå og se
op mod altertavlens stærke farver, som fra
kunstnerens side netop har salmen som
udgangspunkt: ”luft og bølge blusser, i
brand, i glød”.
Nævnes skal det også, at Bodil Toldbod
var en af initiativtagerne til fremstillingen
af de 8 kunstpostkort, som gengiver motiver fra de små malerier på stolestaderne i
Sørbymagle kirke. Hun var også med til at
give billederne navne. Det ville kunstneren
nemlig ikke selv.
Fra kirkens og sognets side vil vi gerne
sige tak til Bodil Toldbod for alle årene.
Vi ved, at hun ikke holder op med at synge,
og hun har antydet, at hun godt vil hjælpe,
hvis vi skulle få brug for en afløser.

Ny organist ved
Sørbymagle kirke
I sommeren 2005 blev organiststillingen i
Sørbymagle ledig. Det lykkedes dengang
ikke at få stillingen besat, og da gode råd
var dyre, fik vi overtalt kirkens pensionerede organist Jenny Larsen til at være vikar for sig selv. I realiteten genoptog Jenny
Larsen sit arbejde i fuldt omfang, og det
var et stort held for os at have en rutineret organist, som nærmest sagde ja til alt,
hvad man bad hende om.
Men årene er jo gået, og Jenny Larsen
begyndte at sige, at vi jo ikke kunne regne
med, at hun bare ville blive ved. Derfor
opslog menighedsrådet igen stillingen, og
denne gang indkom der to ansøgninger.
Efter veloverstået prøvespil vedtog menighedsrådet at ansætte Uffe Holck Andersen, Herluf Trollesvej i Slagelse, fra den 1.
maj 2010 at regne.
Uffe Andersen, som er 36 år, arbejder
som jobkonsulent i Slagelse kommune.
Han har gode forudsætninger som organist, idet han har været organist ved
Magleby kirke ved Skælskør i 5 år, og ved
Sorterup, Ottestrup og Kindertofte kirker
i yderligere 4 år. Han har på forskellig vis
beskæftiget sig med musik, og har uddannet sig i accordeon-spil på Det kgl.
danske Musikkonservatorium. Han har

derudover været korleder og dirigent, også
i musicals.
Han er derfor en mand med en alsidig
musikalsk baggrund. Den ser vi frem til at
nyde godt af !
Nogle af os har også det lønlige håb, at
han kan puste nyt liv i den slumrende orgelsag.
Her skal i hvert fald lyde et hjerteligt velkommen, både til arbejdet og til samarbejdet!

Graveren i Kirkerup har orlov

Graver Tove Woller, Kirkerup, har børnepasningsorlov, som begyndte den 19. maj,
og som varer frem til den 13. juli.
Ved gudstjenester i Kirkerup kirke og
ved kirkelige handlinger vikarierer Birthe Kristiansen, Kirkerup. For kirkegård
og gravsteder står Kurt Davidsen, Fuglebjerg. Han har tidligere været graver ved
Fuglebjerg kirke. Kurt Davidsen har mobiltelefon nr. 3026 4432. Man kan også
prøve Kirkerup-graverens nummer, som er
2830 2766.

HUSK:

Ældremødets udflugt
torsdag 20. maj kl. 14.30!
Turen går til Kirke Stillinge og Drøsselbjerg. Nye deltagere bedes tilmelde sig ved at ringe til præstegården,
tlf. 5854 5130.

Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag

For syvende gang holdes der i år fællesgudstjeneste for alle 23 sogne i Skælskør
provsti, indbefattet Høve Valgmenighed.
Fællesgudstjenesten holdes i det fri, i
Borgbjerg Mindepark overfor Boeslunde
kirke 2. pinsedag den 24. maj kl. 10.30. I
tilfælde af dårligt vejr har vi mulighed for at
rykke indenfor i Boeslunde kirke. Gudstjenesten træder i stedet for sognenes egne
gudstjenester den dag, - og det sker med
biskoppens tilladelse.
Som noget nyt vil blæserensemblet
”Blowing Boys” spille præludium og post-

ludium, og også ledsage noget af salmesangen. Kirkesangerne fordeler sig blandt
menigheden for at hjælpe sangen på vej.
Og så medvirker et sammensat børneungdomskor med et solostykke ”Sommerlyse Helligånd” (Du, som lader græsset
gro).
Kollekten går til Provstikomiteens projekt til Ydre Mission. (Se nærmere nedenfor om dette projekt).

Om mandagen
holder kirken lukket

Menighedsrådene i Sørbymagle og Kirkerup har besluttet, at Sørbymagle kirke og
Kirkerup kirke holder lukket om mandagen. Dog med undtagelse af de helligdage
(som regel 2. helligdage), hvor der holdes
gudstjeneste.
Beslutningen er begrundet i, at de fleste af kirkens ansatte har fast fridag om
mandagen. Derfor betyder det en ekstra
udgift for kirkekassen, når der skal indkaldes afløsere. Tilmed er der indført en ny
overenskomst for gravere, som betyder,
at deres arbejdsuge nu er en 5-dagesuge.
Når søndagen er arbejdsdag, er der altså
kun 4 arbejdsdage tilbage, - mandagen er
der ikke mere plads til!

Menighedsrådsmøde
for Sørbymagle

Sørbymagle menighedsråd holder møde
torsdag 17. juni kl. 19.30.
Mødet holdes i konfirmandhuset, og der
er offentlig adgang.

Morgensang!

Der er tradition for, at menighedsrådenes studietur starter med morgensang i
kirken.
I år bliver det søndag 20. juni, kl. 9.30,
hvor der er morgensang i Sørbymagle
kirke.
Det ville glæde os, hvis andre vil være
med. Tænk f.eks. på Kingos salmelinier
”Hver morgen i min skål en nåde uden mål
til mig nedflyder.”

Ferietid – Vejkirker

Præster, gravere og andre kirkefunktionærer har hver især ferie, men: folkekirken
holder ikke ferie!
Derfor skal man holde øje med, hvor der
holdes gudstjeneste. Man får udvidet sin
horisont, når man opsøger forskellige kirker! I vore kirker har vi næsten hver søndag
morgengudstjeneste kl. 9.00. Så er dagen
godt begyndt!
I kirkernes våbenhus er fremlagt den nye
Vejkirkebrochure. Den anfører 213 kirker
fra ”Øerne”, heriblandt Sørbymagle kirke.
Man får en kort beskrivelse, samt kirkernes
åbningstider. Sørbymagle kirke er åben fra
kl. 8 – 16 alle dage i de tre sommermåneder. Der er både fremlagt en Bibel og et
illustreret Ny Testamente. Og der er mulighed for at købe kirkens kunstpostkort for 2
kr. stykket.
Der er også fremlagt en brochure om
Sørbymagle kirke, som er gratis. Her kan
man se de navne, som vi gav de 25 små
malerier på stolegavlene.

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Indskrivning af konfirmander foretages
bedst ved det orienterende forældremøde
tirsdag 17. august kl. 19 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Forældre til børn, der er kommet i 7.
klasse, og som bor i Sørbymagle og Kirkerup sogne, er velkomne til dette møde. Ca.
1 uge før sender jeg en tilmeldingsblanket
til dem, hvis adresse jeg kender. Andre
med bopæl i vore to sogne kan rekvirere
blanketten ved at ringe til præstegården,
tlf. 5854 5130.
Hvis man ikke kan komme til mødet,
bedes tilmelding med dåbs- eller navneattest afleveret snarest, og senest torsdag
26. august. Præstetimerne starter onsdag
1. september kl. 8 – 9.35 i konfirmandhuset.
Konfirmationsdatoerne er fastsat til
søndag 1. maj 2011 i Kirkerup kirke, og
søndag 8. maj 2011 i Sørbymagle kirke.
Af pladshensyn håber jeg, at en del vælger Kirkerup kirke.

Menighedsrådsmøder
efter sommerferien

Kirkerup menighedsråd holder møde torsdag 12. august kl. 19.30.
Sørbymagle menighedsråd holder møde
torsdag 26. august kl. 19.
Stedet er konfirmandhuset, og der er offentlig adgang.

Provstikomiteens projekt
vedr. Ydre Mission

Provstikomiteen blev nævnt til sidst i omtalen af fællesgudstjenesten i Boeslunde.
Årets projekt skal tjene til at skabe forsoning mellem kristne arabere og jøder i Palæstina og Israel. Det gøres med hjælp fra
Bibelselskabet, da det lokale bibelarbejde
retter sig mod alle kristne grupper. Det viser sig, at israelere og palæstinensere kan
arbejde sammen, fordi det overordnede er,
at de er fælles om Bibelen. Konkret driver
man et kvindearbejde for fattige kvinder
og forskellige skoleprojekter med aktiviteter for børn. Bibelarbejdet er også med til
at fjerne noget af den angst, som børnene
har. De oplever at blive angrebet, og er
derfor meget vagtsomme overfor fremmede. Men Bibelselskabet er efterhånden en
kendt størrelse, som børnene møder med
glæde og tillid. Se brochuren fra Folkekirkens Mission i kirkens våbenhus!

Fejl i Slagelse Lokalbogen (den blå)
Under ”De gule Sider”: ”Sørbymagle Kirke” henvises til Sørby Hovedgade 21 (Tlf.
5854 5057), - hvilket er Sørbymagle Forsamlingshus! Sørbymagle kirke ligger på
adressen Sørby Hovedgade 33. Den faste
gravertelefon er 5854 5321, og graveren
hedder Anette Jensen.
Mens vi er ved fejlene, henviser den blå
telefonbog til et nummer for Skælskør
Provsti, som gerne skulle skabe forbindelse til den stedlige provst og sognepræst.
Desværre er det provstiets fax-nummer, så
hvis man tror, at man ringer til provsten, er
der ingen der tager telefonen.
Mon ikke den nemmeste løsning på disse
problemer er at lægge den blå telefonbog
væk, - så langt væk, at man hverken kan
nå eller finde den?!

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: Anette Jensen, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Boeslunde Byvej 142,
4242 Boeslunde. tlf. 2679 1075.
Kirkesanger:
Vakant
Organist: Uffe Holck Andersen,
Herluf Trollesvej 4 K,
4200 Slagelse. Tlf. 2291 4076.
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.
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.

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: Lupinvej 22, 4180 Sorø.
Orlov fra 19. maj til 13. juli 2010;
henvendelse til kirkeværgen, eller til
Kurt Davidsen, Fuglebjerg, tlf. 3026 4432.
Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Dalsgårdsvej 272, 4250 Fuglebjerg.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.
Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 5853 2574.
Menighedsrådsformand:
Karen Andersen,
Tranebæksvej 6, Sørby Overdrev,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5505.
Kirkeværge: Hans E. Petersen,
Lygtevej 12, Gyldenholm,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5074.
Regnskabsfører: Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5001.
Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
”Brød til Verden”: 755 + 211 kr.
KFUM & KFUK i Danmark: 160 kr.
  Hjertelig tak !

www.sorbymagle-kirkerup.dk
Sørbymagle kirke er i juni - august 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. 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 34: fra den 23. august 2010, og omfatter tiden
indtil den 30. november. Evt. stof indleveres til præstegården den 13. juli.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

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)
Søndag 13. juni
(2. søndag efter trinitatis)
Luk. 14,25-35: Prisen for efterfølgelse
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 20. juni
(3. søndag efter trinitatis)
Luk. 15,11-32: Den fortabte søn
kl. 9.30: Sørbymagle, morgensang
(Kirkerup: ingen)
Søndag 27. juni
(4. søndag efter trinitatis)
Matt. 5,43-48: Om fjendekærlighed
kl. 10.30: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 4. juli
(5. søndag efter trinitatis)
Matt. 16,13-26: Peters bekendelse
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Fårdrup
(Kirkerup: ingen)

Søndag 11. juli
(6. søndag efter trinitatis)
Matt. 19,16-26: Den rige unge mand
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 18. juli
(7. søndag efter trinitatis)
Matt. 10,24-31: ”Frygt ikke !”
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 25. juli
(8. søndag efter trinitatis)
Matt. 7,22-29: Huset på klippen, huset på
sand
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Niels Andersen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 1. august
(9. sønd. efter trinitatis)
Luk. 12,32-48: Årvågne tjenere
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 8. august
(10. sønd. eft. trinitatis)
Matt. 11,16-24: ”Vi spillede på fløjte”
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 15. august
(11. sønd. eft. trinitatis)
Luk. 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus
kl. 9.00: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 22. august
(12. sønd. eft. trinitatis)
Matt. 12,31-42: Bespottelse mod Ånden
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 29. august
(13. sønd. eft. trinitatis)
Matt. 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 5. september
(14. s. eft. trinitatis)
Joh. 5,1-15: Den syge ved Betesda Dam
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

Jannerup.dk

Søndag 23. maj
(Pinsedag)
Joh. 14,15-21: Løftet om en anden talsmand
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: Kirkehjælp, Folkekirkens Nødhjælp

