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Skønne hverdage
Jeg tager kaffe-dåsen ned fra køkkenskabet, og hælder tre mål med top, op i
kaffe-filtret. Jeg tænder for el-kedlen, og
giver mine to forventnings fulde katte mad
medens vandet varmer op. Jeg er den
eneste i huset der er vågen. Jeg nyder
stilheden. Så, nu er el-kedlen færdig. Jeg
hælder det kogende vand over bønnerne,
og tænder for radioen. Tager brødet ud
til madpakkerne, og nyder dagens første
kaffe fra den gamle blomstrede kop, som
jeg har arvet fra min moster. Klokken viser 6:15, og det er mandag morgen. Det
er en helt almindelig morgen, en morgen
som alle andre morgener ...
Ja, ”Livet er ikke det værste man har, og
om lidt er kaffen klar”, som Poul Dissing
synger. Og nej, livet er ikke det værste
man har, heller ikke mandag morgen.
Samme toner slår Dan Turell an i sit digt
”Hyldest til hverdagen”, hvor han bekender sin uforbeholdne kærlighed til hverdagen, dens lugte, lyde, dens rutiner med
alt hvad det indebærer af opvask, indkøb
og regninger!: ”Fint nok med fester! Al
plads for euforien! Lad de tusinde perler
boble! Men hvilken lykke så bagefter at
lægge sig i hvilens og hverdagens seng”.
Ja, Hverdagen er det vi lever i, det meste
af tiden, det er udgangspunktet for vores

liv, og derfor bør vi, med Dan Turell’s ord,
holde ”stinkende meget af hverdagen.”
Hverdagen indtræder også her i kirken.
Den kommende tid, mellem pinse og
advent, kalder man kirkens hverdag. Nu
har vi fejret alle de store kristne højtider,
jul, påske og pinse, så nu starter hverdagen. Helt præcis starter kirkens hverdag
den 3. juni, og kommer du til gudstjeneste den dag, så vil du høre disse smukke
ord, som også gør hver-dag til noget helt
særligt: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende”. Disse ord betyder, at Gud
er med os i hvert skridt vi tager. Han lover
os nærvær i vores liv, hver eneste dag,
hver eneste time, hvert eneste minut og
hvert eneste sekund. Og det er da et fantastisk budskab at tage med sig i hverdagen. At den vej, der er vores, den kan vi
trygt gå. Den vej skal vi aldrig gå alene,
for Gud er med os. Så lad de ord klinge
med i baggrunden, når vi i morgen står
op, og brygger vores kaffe, på endnu en
hverdag.
God sommer.
Fra sognepræst
Anna Jakobsen,
Gimlinge

HUSK:
Ældremødets udflugt:
torsdag 24. maj kl. 14.30, hvor vi starter
med kaffedrikning i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke.
Kl. 15 afgår bussen til Tårnborg kirke. Vi
ser selve kirken, - og nyder udsigten over
Korsør Nor.
Herfra går vejen tilbage til Hemmeshøj
kirke, også en middelalderkirke, beliggende ved Vårby Å. Hjemturen går ad mindre
veje tilbage til Sørbymagle. Hjemkomst senest kl. 18.
Alle over 60 år er velkomne. Nye deltagere bedes tilmelde sig ved at ringe til præstegården, tlf. 5854 5130, helst dagen før.

PINSE
3 citater om pinse, helligånd og tro
Løftet om en anden talsmand:
Jesus siger: ”Jeg vil bede Gud Fader, og
han vil give jer en anden talsmand, som
skal være hos jer til evig tid.” (Joh.evg.,
kap.14,v.16).
Pinsedagen: Der viste sig for dem tunger
som af ild. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at
sige. (Apostl.Gern., kap.2,v.3-4).
Embedsmanden i Kapernaum:
Jesus sagde til ham: ”Gå hjem, din søn lever.” Manden troede Jesus på hans ord og
gik! (Joh.evg., kap.4,v.50).

Pinsedag den 27. maj

Der er morgengudstjeneste kl. 9.00 i Sørbymagle. Og højmesse kl. 10.30 i Kirkerup. Vi starter med ”I al sin glans nu stråler
solen!”

2. pinsedag den 28. maj, kl. 11:
Gudstjeneste i det grønne.

2. pinsedag samles alle sogne i Skælskør
Provsti til fælles friluftsgudstjeneste i
Borgbjerg Mindepark i Boeslunde.
Med Boeslunde kirke som baggrund fejrer
vi, midt i foråret, Helligåndens komme.
Der er oplevelser for alle sanser, og det
bliver en dag for både store og små. Der er
gospelkor og rockband, der er balloner og
brød og vin. Det bliver en fest uden lige.

Pak madkurven og mød op – efter gudstjenesten spiser vi frokost i det grønne.
Gospelkoret giver koncert og der er hoppeborg til de mindste. Øl, vand, kaffe og
kage kan købes.
Vi ses den 28. maj, kl. 11.
Grith Seersholm, Høve

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 19. juni, kl.19.30.
Kirkerup menighedsråd holder møde torsdag 9. august, kl. 19.30.
Sørbymagle menighedsråd holder sit næste møde onsdag 15. august, denne gang
kl.19.00.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Morgensang
i Sørbymagle
Årets sommermorgensang holdes søndag
24. juni kl. 9.30 i Sørbymagle kirke. Det er
den dag de to menighedsråd tager på studietur, og det er ved at være en tradition, at
den begynder i kirken.
Men alle er naturligvis velkomne til ”Det
dufter lysegrønt af græs”, og andre gode
salmer og læsninger.
I år, hvor der skal være valg til menighedsråd, kan vi anføre det lille kuriosum,
at det flere gange er sket, at menighedsrådsmedlemmer, når de skulle fortælle om
arbejdet, specielt har henvist til den årlige
studietur, som en aktivitet, der betød et
stort plus for resten af året. Og sandt er
det, at menighedsrådets studietursudvalg
hvert år meget omhyggeligt udvælger interessante og underholdende emner, samtidig med at vi ser steder, der kan inspirere
til det hjemlige arbejde.
En anden væsentlig ting er, at de to menighedsråd og kirkernes ansatte er sammen under mere afslappede former, og
således får et bredere kendskab til, hvem
hinanden er. En god indøvning til arbejdet
i det fælles menighedsråd, som vi regner
med bliver en realitet.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Sensommerkoncert i Lundforlund

Søndag 12. august indbydes der til sensommerkoncert i præstegårdshaven i
Lundforlund.
Fra kl. 18 er der mulighed for at medbringe sin madkurv, så man kan nyde den
medbragte mad i haven med de store
smukke træer.
Kl. 19 bliver der spillet op til sommerjazz.
Det er bandet Royal Jazz, som byder på
en aften med traditionel jazz.
Som sædvanlig er der gratis adgang.
Det er menighedsrådene i gl. Hashøj kommune, der står som arrangører.

Konfirmandindskrivning
Indskrivning af konfirmander foretages
bedst ved det orienterende forældremøde
torsdag 23. august kl. 19 i konfirmand
huset 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 29.
august. Præstetimerne starter onsdag 5.
september kl. 8 – 9.35 i konfirmandhuset.
Konfirmationsdatoerne er fastsat til søndag 5. maj 2013 i Kirkerup kirke, og Kristi
Himmelfarts dag den 9. maj 2013 i Sørbymagle kirke. Af hensyn til pladsen anbefales, at man vælger Kirkerup kirke.

Kend-din-kirke
genopstår!
Vi har i nogle år manglet en underviser til
”Kend din kirke for børn i 3. klasse”. Men
nu lysner det! Vi har fået tilsagn fra Jessie
K. Nielsen om, at hun gerne vil påtage sig
opgaven, således at vi nu igen kan melde
ud til børnene i 2. klasse og deres forældre, at der i efteråret vil være mulighed for
at deltage i dette projekt.

I lighed med tidligere år er det helt frivilligt. Vi stræber efter at lægge de halvanden
timers undervisning umiddelbart efter skoletid én af de dage, hvor børnene får tidligt
fri. Børnene bliver hentet på skolen, og de
bliver bagefter bragt tilbage til fritidshjemmet.
I det nye konfirmandhus arbejder børn
og voksne med en aktivitet, og efter en forfriskning går alle over i kirken og får lov til
at se nøjere på noget af kirkens tilbehør, og
prøve noget af det.
Jessie Nielsen har været skoleleder på
Flakkebjerg skole. Mens hun endnu ”kun”
var lærer, sad hun i en årrække i Kirkerup
sogns menighedsråd. Hun og hendes mand
bor nemlig på Esholtevej i Kirkerup sogn.
Hvad kan man dog se i kirken ? Ja, der
er jo døbefonten med dens prægtige fad,
der skinner som guld, og dåbskanden med
helligåndens due. En dukke gør det ud for
et dåbsbarn.
Og der er prædikestolen med dens figurer af Jesus og de to evangelister. Børnene
får lov til at gå derop og sige et par sætninger.
Der er altertavlen med den opgående
sol og stolestaderne med de små billeder
og klokkeslæt for alle døgnets timer, hvor
kl. 6 både kan være om morgenen og om
aftenen.
Der er orgelet, som organisten fortæller
om, og hvor man kan prøve at trykke på
tangenterne.
I tårnet fortæller graveren om klokkerne.
Det er lidt uhyggeligt, først at kravle op ad
den smalle trappe, og så den stærke lyd,
når der bare bliver slået ét forsigtigt slag
på den store klokke.
Den dag, vi går tur på kirkegården, kommer der mange spørgsmål, og flere kan
fortælle, at de har været til begravelse.
Kirkerup kirke hører også med, så den
besøger vi én af gangene.
Kend-din-kirke slutter med en familiegudstjeneste i november måned, med afslutning i Forsamlingshuset.
Vi har fået lov til at præsentere projektet på et forældremøde. Derefter kan man
i hjemmene snakke om, om det er noget,
man gerne vil deltage i. Efter en tilmeldingsfrist kan vi så indstille os på, hvor
stort holdet bliver.

Torsdag 30. august kl. 19
skal der være offentligt orienterings- og
opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalg
for Sørbymagle sogn.
For Kirkerup sogn holdes mødet torsdag
13. september kl. 19.
Redaktionen har derfor bedt de to menighedsrådsformænd om at fortælle lidt
om arbejdet i et menighedsråd. Vi håber,
det kan være en appetitvækker, således at
man får lyst til at troppe op, og ikke mindst:
at nogle vil være villige til at stille op som
kandidater til det nye menighedsråd.
Det ser stærkt ud til, at der fra den nye
funktionsperiode, som starter 1. søndag
i advent, vil være ét fælles menighedsråd for Sørbymagle og Kirkerup. Det giver nogle udfordringer, fordi man så skal
finde ud af at tilrettelægge arbejdet under
ét, samtidig med, at der dannes nogle udvalg, der tager sig af særlige arbejdsområder. Hvis man derfor kommer med i det
nye menighedsråd, får man mulighed for
at præge udviklingen!

Menighedsrådsvalg 2012
Vi nærmer os valget til menighedsråd, og
derfor er det tid til, at vi gør os nogle tanker
om det at sidde i et menighedsråd.
Jeg Henny Pedersen har nu siddet i snart
2 perioder, den sidste som formand og er
parat til at tage endnu en periode. Jeg kom
ind på opfordring og havde ikke gjort mig
mange tanker om, hvad det betød, men
nærmest at nu måtte jeg tage en tørn.
Karen Andersen har siddet i 3 perioder og
har været formand hele tiden.
Arbejdet i rådet er mangfoldigt, noget
vi slet ikke var klar over, men vi synes det
har været interessant at få en viden i noget,
som lå uden for vores dagligdag. Man får
mulighed for at arbejde sammen med andre personer end man er vant til.
Vi har arbejdet meget med, hvordan kirkegården skulle se ud. Der er beskåret, omlagt og nyplantet, men arbejdet fortsætter.
Området og parkeringspladsen ved Konfirmandhuset har også fået en omgang.
Menighedsrådet har sammen med præsten arbejdet med at få nogle traditioner i
løbet af kirkeåret, som gerne skulle gøre, at

flere ville komme og få nogle sociale oplevelser.
I Sørbymagle er vores mål at få et nyt
orgel. Et projekt, der har været arbejdet på
i mange år, men nu ser det ud til at lykkes.
Lige som andre steder i samfundet er økonomien vigtig, derfor bruges der en del tid
på at få det hele til at hænge sammen, så
vi kan være med til at passe på vores kulturværdier.
Vores to menighedsråd er blevet enige
om at slå sig sammen til Sørbymagle-Kirkerup menighedsråd. Der har altid været et
tæt samarbejde. Dette bliver en udfordring
for det nye menighedsråd.
Vi håber, at der er nogle der vil synes, at
det vil være interessant at være med i det
kommende menighedsråd og være med til
at sætte et aftryk på det kirkelige arbejde.
Henny Pedersen og Karen Andersen,
menighedsrådsformænd.

Sørbymagle kirke er åben
Selvom Sørbymagle kirke ikke længere er
”Vejkirke”, er der alligevel adgang alle dage
mellem kl. 8 og 16. Kirken stilles under de
besøgendes beskyttelse, så man kan få et
indtryk af kirkens udsmykning. Først og
fremmest altertavlen, der ”blusser i brand
og glød”, men også de små billeder på
stolegavlene, hvor solopgangstemaet tages op, og hvor motiverne fortsætter med
dagens og nattens timer, også enkelte billeder med tilknytning til landbruget, f.eks.
et tærskeværk. For tiden ses også ”Festkorset”, det sølvindfattede keramikkors på
alteret, som fra Påskedag til Trinitatis søndag vender den gyldne side ud mod menigheden. Det er afbildet ved kl. 7 morgen.
Alle billederne har en lille urskive med
klokkeslæt. Kl. 6 morgen har vi kaldt ”Den
signede dag”. Med altertavlen som motiv
viser kunstneren her, hvordan solen bryder
frem. Og billedet kl. 6 aften viser ”Aftenrøden”, nu med en ”omvendt” altertavle, for
nu går jo solen ned!
Menighedsrådet har ladet fremstille 8
forskellige kunstpostkort med motiver fra
stolestaderne. De er fremlagt i våbenhuset, og kan købes for 2 kr. stykket.
Der er også udarbejdet en nydelig folder
om Sørbymagle kirke. Også den er fremlagt, og den er gratis.

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,
Birkehegnet 132, 4700 Næstved.
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”: 135 + 140 kr.
KFUM & KFUK i Danmark: 210 + 70 kr.
Kirkefondet: 115,50 kr.
Kirkens Korshær: 170,00 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 34: fra den 20. august, og omfatter tiden indtil
den 30. november 2012. Evt. stof indleveres til præstegården den 23. juli 2012.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Mandag 28. maj (2. pinsedag)
Joh. 6,44-51: ”Jeg er livets brød”
NB: Kl. 11.00: Borgbjerg Mindepark,
Boeslunde, fælles friluftsgudstjeneste
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
Søndag 3. juni (Trinitatis søndag)
Matt. 28,16-20: Missionsbefalingen
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Niels Andersen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 10. juni (1. søndag efter trinitatis)
Luk. 12,13-21: Den rige bonde
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 17. juni (2. søndag efter trinitatis)
Luk. 14,25-35: Prisen for efterfølgelse
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 24. juni (3. søndag efter trinitatis)
Luk. 15,11-32: Den fortabte søn
Kl. 9.30: Sørbymagle, morgensang
(Kirkerup: ingen)
Søndag 1. juli (4. søndag efter trinitatis)
Matt. 5,43-48: Om fjendekærlighed
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 8. juli (5. søndag efter trinitatis)
Matt. 16,13-26: Peters bekendelse
Kl. 10.30: Sørbymagle,
		
v/Inge Louise Vilholm
(Kirkerup: ingen)

Søndag 15. juli (6. søndag efter trinitatis)
Matt. 19,16-26: Den rige unge mand
Kl. 10.30: Kirkerup, v/Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 22. juli (7. søndag efter trinitatis)
Matt. 10,24-31: ”Frygt ikke!”
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 29. juli (8. søndag efter trinitatis)
Matt. 7,22-29: Huset på klippen, huset på
sand
Kl. 9.00: Hyllested
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 5. august (9. sønd. efter trinitatis)
Luk. 12,32-48: Årvågne tjenere
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl.10.30: Sørbymagle
Søndag 12. august (10. s. efter trinitatis)
Matt. 11,16-24: ”Vi spillede på fløjte”
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 19. august (11. s. efter trinitatis)
Luk. 7,36-50: Kvinden i farisæerens hus
Kl. 9.00: Kirkerup, v/Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 26. august (12. s. efter trinitatis)
Matt. 12,31-42: Bespottelse mod Ånden
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 2. september (13. s. eft. trinitatis)
Matt. 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle

J annerup . dk

Søndag 27. maj (Pinsedag)
Joh. 14,15-21: Løftet om en anden
talsmand
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: Kirkehjælp, Folkekirkens
Nødhjælp

