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På vej i Kirke? – Eller Kirke på vej
”I grunden tror jeg på Gud… men jeg kommer
ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg
behøver ikke en præst til at fortælle mig hvordan
jeg skal leve mit liv. Desuden vil jeg gerne bruge
søndagen på at sove længe.”
Sådan lyder det ofte når jeg er til selskab. Når
folk finder ud af at jeg er præst vil de rigtig gerne
tale kirke med mig. Det gør jeg gerne, for kirken
har en særlig plads i mit hjerte.
Det jeg får med fra sådan en samtale er at
mange opfatter kirken som kedelig, den er gammeldags, præsten er fordømmende, der er ikke
nogen mennesker til gudstjenesten – i hvert fald
ikke nogen af dem man normalt omgiver sig med,
man kan ikke tage børn med i kirke for de forstyrrer og larmer, prædikenen er uaktuel, gudstjenestens form er uforståelig og så bliver den holdt på
et trælst tidspunkt.
En kirkesanger udtrykte sin frustration over
gudstjenestens form på denne måde ”Hvorfor er
det lige, at hver gang vi går ind i kirken skal vi lege
at vi lever i fortiden?” Og hun har jo ret: Huset
er gammelt og utidssvarende. Præsten er iklædt
sidste mode fra 18. århundrede, salmerne er
skrevet for i bedste fald 100 år siden – andre har
mere end 400 år på bagen. Hvordan bliver gudstjenesten relevant for mennesker anno 2011?
I Roskilde stift er et fireårigt projekt skudt i
gang. Projektet kaldes ”Kirke på vej” og har rødder i England hvor man de seneste år har forsøgt
at få de mennesker i tale som egentlig tror på

Gud, men ikke føler de har noget at komme efter
i kirken.
Da Jesus gik på jorden lå der ikke fine hvidkalkede kirker i hver eneste landsby. Der var ingen klokker der kaldte til gudstjeneste søndag
morgen, og ingen orgler og ingen præster i sorte
kjoler. Han sagde heller ikke noget om at vi skulle
sørge for at der kom det. De første kristne havde
ingen kirker at fejre gudstjeneste i. De samledes i
hjemmene og spiste sammen, mens de talte om
alt det Jesus havde lært dem. Og Jesus har sagt,
at ”hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er
jeg midt i blandt dem”, det behøves altså ikke at
foregå i en kirkebygning.
Kirke på vej, handler ikke om afskaffe kirken
som vi kender den, men om at finde ud af hvad
der er kirke her hvor vi er. Kirke er ikke kun et
sted, et hus vi kan gå ind i. Kirke er også noget vi
er sammen. Kirke er et fællesskab af døbte, der
har det til fælles at vi kan sige ”i grunden tror jeg
på Gud”.
Hvordan kan vi være sammen om den tro, på
en nutidig og nærværende måde hvor alle kan
være med også dem der gerne vil sove længe,
dem der har børn og dem der gerne selv vil til
orde i stedet for kun at høre præsten tale?
Grith Seersholm
Læs mere om ”kirke på vej” på
http://roskildestift.dk/
Og følg projektet på Facebook
http://www.facebook.com/#!/Kirke.paa.vej

Ældremødets
udflugt
Torsdag 9. juni kl. 14.30 starter vi
med kaffedrikning i konfirmandhuset
ved Sørbymagle kirke.
Kl. 15 afgår bussen, og vi kører først
til den nyrestaurerede Ørslev kirke ved
Skælskør. Kirken er fra middelalderen
og rummer fine kalkmalerier, bl.a. den
berømte dansefrise. Kirken gennemgik en hovedistandsættelse sidste år
og blev genindviet Palmesøndag den
28. marts 2010. I forbindelse med restaureringen dukkede der endnu nogle kalkmalerier op, som nu gerne skal
sikres for eftertiden.
Ørslev kirke er en stor kirke med
240 siddepladser til et lille sogn med
ca. 270 indbyggere. I katolsk tid var
den en valfartskirke, da den gemte relikvier af Johannes Døber. Man havde
et fad med Døberens knogler, som nu
opbevares af Nationalmuseet. Sognepræst Lise Flindt Hansen vil vise rundt
og fortælle.
Fra Ørslev kører vi til den nye sognegård i Skælskør. Den er fra nutiden,
bygget op fra grunden, beliggende på
Skovvej 1 i Skælskør. Den støder op
til den nordlige ringmur ved Skælskør,
Skt. Nicolai kirke, så der er gode muligheder for arrangementer i forbindelse med kirken. Sognegården blev
taget i brug ved en festlig indvielse
søndag 15. august 2010, og der bydes allerede på et væld af aktiviteter.
Der arbejdes for øjeblikket på en udvidelse af samarbejdet mellem Skælskør og Eggeslevmagle sogne, og
sognegårdens officielle navn er derfor Skælskør-Eggeslevmagle sognegård.
Fra sognegården går turen hjemefter. Vi planlægger at være hjemme
ca. kl. 18. Alle over 60 år er velkomne.
Nye deltagere bedes tilmelde sig ved
at ringe til præstegården, tlf. 5854
5130, helst dagen før.

Fælles friluftsguds
tjeneste 2. pinsedag
Der er efterhånden tradition for, at menighedsråd og præster i Skælskør provstis 23
sogne, incl. Høve valgmenighed, arrangerer
en fælles friluftsgudstjeneste. I år er det ottende gang, og det er stadig i Borgbjerg
Mindepark overfor Boeslunde kirke. Vi holder også fast ved 2. pinsedag, så i år er datoen den 13. juni kl. 10.30.
Stedet er ideelt til formålet, da Boeslunde
kirke fungerer som Mindeparkens kirketårn,
så kirken bidrager med klokkeringningen.
Kirkens nærhed er også på anden vis en
fordel. Det viste sig sidste år, da vejret var
dårligt. Så er det nemt at rykke ind i kirken,
hvor der både er tørvejr og lunt.
Biskoppen har givet tilladelse til, at provstiets sogne henlægger deres lokale gudstjeneste til Mindeparken, derfor er der ingen
gudstjeneste i de lokale kirker den dag. Og
derfor håber vi naturligvis, at folk strømmer
til Boeslunde.

Menighedsrådsmøde
Sørbymagle menighedsråd holder møde
onsdag 15. juni, kl. 19.30.
Mødet holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Morgensang i Kirkerup
Søndag 19. juni kl. 9.00 indbydes der til
morgensang i Kirkerup kirke. Det er som
indledning til menighedsrådenes studietur,
men andre er meget velkomne.

Ferietid
I sommerferien skal præster og kirkebetjening også have ferie, og de skal derfor
afløse for hinanden. Det betyder, at en del
gudstjenester bortfalder, men her i vore
sogne er der altid søndagsgudstjeneste
i den ene af kirkerne. Vedr. tidspunkt kan
man orientere sig på kirkebladets bagside,
eller i Sjællandske, eller i Ugeavisen Slagelse.

Menighedsrådsmøder
efter sommerferien
Kirkerup menighedsråd holder møde torsdag 11. august, kl. 19.30.
Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 16. august, kl. 19.00.
Stedet er konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

KONFIRMAND
INDSKRIVNING
Indskrivning af konfirmander foretages bedst ved det orienterende forældremøde torsdag 18. 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 onsdag 31. august. Præstetimerne starter onsdag 7. september kl. 8
– 9.35 i konfirmandhuset.
Konfirmationsdatoerne er fastsat
til søndag 6. maj 2012 i Kirkerup kirke,
og søndag 13. maj 2012 i Sørbymagle
kirke. Jeg gør igen opmærksom på, at
det er klogt at vælge Kirkerup kirke,
da der er bedre plads.

Fangekoret i Kirkerup kirke
Søndag 28. august kl. 14.30 indbydes der
til sensommerkoncert i Kirkerup kirke for
alle i Gl. Hashøj kommune Det bliver med
”Fangekoret”, et kor af indsatte fra Vridsløselille Statsfængsel. Fangekoret blev
landskendt, da de i 2004 udsendte ”Forbryderalbummet”. Siden er det blevet til flere
CD-udgivelser med egne sange. Den store
efterspørgsel efter at høre koret udenfor
murene har ført til, at Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet særlige udgangsregler for de indsatte sangere.
Begyndelsen på korets virke var som kirkekor ved gudstjenesterne i fængselskirken. Det kræver regelmæssig øvning, og da
man begyndte at optræde udenfor murene,
måtte øvningen intensiveres. Den positive
effekt har udover det musikalske været, at
der opstod et internt sammenhold, som gør,
at flere af de indsatte fortsætter i koret også
efter at de er blevet løsladt.
Ja, musikken er ikke det værste man har,
det mente også kirkens reformator Martin
Luther. Han skal engang have sagt: ”Djævelen hader munterhed og kan ikke udholde
musik!”
Korets leder er Louise Adrian, som også
er organist. Hun har ledet koret i snart 16
år. Og for hende er det tydeligt, at indholdet
af sangene har personlig betydning også for
de indsatte selv. Det er ikke kun savnet af
de kære, som her kommer til udtryk, men
også selvbebrejdelser, had til sig selv, had
til fængslet. Det sammenhold, som de finder i koret, er blevet deres sikre ståsted. Det
mangler man tit, når man efter mange år i
fængsel bliver sat på fri fod.
Det kan endnu tilføjes, at Louise Adrians
mand Erik Adrian er fængselspræst ved
Vestre Fængsel i København, som er Danmarks største fængsel. Når han skal fortælle om sit arbejde, siger han: ”Min største styrke er, at jeg har let til tårer”, og det
sværeste for ham er, at han også skal være
ubetinget til stede for de indsatte, der ikke
angrer deres forbrydelse, og som ikke kan
mærke den smerte, de har påført andre. Vestre Fængsel har sin egen kirke, som i 2002
blev udsmykket af kunstneren Peter Bonde.
Udsmykningen har fået titlen ”Kan du se lyset for enden af tunnelen ?!”
Der er gratis adgang til koncerten.

Magleboerne har 40 års jubilæum
- og det fejres lørdag 17. september
Læs hvad Helge Nielsen i denne artikel fortæller om starten:
K.F.U.M. spejderne i Sørbymagle blev stiftet 15. september 1971 og
har fra starten bestået af både piger og drenge. Det var meget fremmeligt
på den tid, men det har aldrig givet lokale problemer.
Initiativtagerne var ”Spejder-Bent” – Bent Jensen, graver Poul Bach, Gurli Nielsen,
Kirkerup, - lidt senere Ulla Poulsen, Aase og Bent Jensen, Fladholte m.fl.
Stiftelsen skete i F.D.F.s hytte i Lorup på møde for tilsagte forældre.
Første sommerlejr var Stammenakke. Ugentlige møder blev i starten holdt i Præsteskoven året rundt. I tilfælde af dårligt vejr havde spejderne tilladelse til at bruge
Hvilebjergskolens beskyttelsesrum i skolens kælder. Senere var møderne oppe i et
klasselokale.
I længden var det ikke særligt tilfredsstillende, og bestandigt gik spejderne med
ønske om at få egne lokaler. Mange tanker blev gjort og i 1978 lykkedes det at få
bygget spejderhuset MAGLEBO på Hvilebjergvej. Der var stort sammenhold blandt
forældrene om arbejdets udførelse. Hashøj kommune blev kontaktet og stillede grund
til rådighed i form af en gammel frugthave / grusgrav / losseplads og lejen blev fastsat
til 50 kr. årligt. Grupperådet undersøgte mange muligheder og hustyper. Valget faldt
på et PANBO bjælkehus. Grunden blev ryddet ved påsketid, fundament færdigstøbt
ved sommerferien og efterfølgende blev huset færdiggjort til en glædelig og stolt indvielse 29. april 1978.
Byggeriet kostede 175.000 kr. Hashøj kommune gav et afdragsfrit lån over 10 år
på 50.000 kr. og lån blev optaget på 32.000 kr. i Den lille Bikube. Begge beløb blev
i deres helhed de følgende år eftergivet i form af regelmæssige tilskud. Grupperådet
med kasserer Jens Andersen som ankermand skaffede selv 100.000 kr. De største
beløb kom ind ved en række loppemarkeder, der i virkeligheden var starten på det
nuværende meget store Sørbymarked, som i disse dage fejrer sit 30 års jubilæum.
Det var lidt om rammerne ... men det egentlige var og er selve spejderarbejdet. På
toppen var Magleboerne oppe på at være 63 medlemmer. Aase Jensen var tropleder
i de første 15 år fantastisk støttet op af store, unge ledere: Spejder-Lone, Niels, Anne,
Steen, Marianne, Bente, Jan A. De store spejdere var opdelt i 5 patruljer, og det helt
fantastiske skete senere i 1978, da Magleboerne vandt de 3 første placeringer ved
udtagelse til Landspatrulje konkurrencen anført af Astrid, Kaj A. og Susanne A. som
patruljeførere.
Ulveungerne blev ledet af Poul Bach, og ved hans forflyttelse tog Ruth og Harly over,
men så rejste de og der fulgte en periode på 12½ år med Gerda, Kirsten A., Margit,
Ingrid ... Inge Bergvit, Asta, Kirsten P., Birgit Lauritsen. Efter Gerda kom Bente H.
Her skal udelukkende berettes om STARTEN, så sluttelig nævnes de 3 første grupperådsformænd – Bent Jensen, Fladholte – Helge Nielsen – Christian SchaumburgMüller ...
Alt som senere fulgte, skriver andre bedre om, men vi beundrer absolut de nuværende ledere Line og Dorthe Søndergaard for deres trofaste udholdenhed.
Aase Skov Jensen - Helge Nielsen

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.
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.
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”: 331 + 410,75 kr.
KFUM & KFUK i Danmark: 320 + 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 34: fra den 22. august, og omfatter tiden indtil
den 30. november. Evt. stof indleveres til præstegården den 7. juli.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

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
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Mission
Søndag 19. juni (Trinitatis søndag)
Joh. 3,1-15: Jesus og Nikodemus
kl. 9.00: Kirkerup, morgensang
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 26. juni (1. søndag efter trinitatis)
Luk. 16,19-31: Den rige mand og Lazarus
kl. 9.00: Hyllested
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 3. juli (2. søndag efter trinitatis)
Luk. 14,16-24: Det store festmåltid
kl. 9.00: Skørpinge
kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 10. juli (3. søndag efter trinitatis)
Luk. 15,1-10: Det mistede får, den tabte mønt
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Søndag 17. juli (4. søndag efter trinitatis)
Luk. 6,36-42: Om at dømme andre
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Marie Legarth
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 24. juli (5. søndag efter trinitatis)
Luk. 5,1-11: Peters fiskefangst
kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Niels Andersen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 31. juli (6. søndag efter trinitatis)
Matt. 5,20-26: Om vrede
kl. 10.30: Kirkerup, v/ Inge Louise Vilholm
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 7. august (7. søndag eft. trinitatis)
Luk. 19,1-10: Zakæus
kl. 9.00: Hyllested
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 14. august (8. søndag eft. trin.)
Matt. 7,15-21: Om falske profeter
kl. 9.00: Flakkebjerg
kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 21. august (9. søndag eft. trin.)
Luk. 16,1-9: Den uærlige godsforvalter
kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 28. august (10. søndag eft. trin.)
Luk. 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem
kl. 10.30: Sørbymagle
kl. 14.30: Kirkerup, sensommerkoncert med
fangekoret
Søndag 4. september (11. søndag eft. trin.)
Luk. 18,9-14: Farisæeren og tolderen
kl. 9.00: Høve
kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Jannerup.dk

Torsdag 2. juni (Kristi Himmelfart)
Mark. 16,14-20: ”Gå ud i al verden …”
kl. 9.00: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Indsaml.: Folkekirkens Mission, provstikomite

