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Fritidskristen - hvad er det?
Biskop Kjeld Holm, Århus, har for nylig skrevet en tankevækkende artikel om et ord, han
selv har lavet. Ordet hedder fritidskristen.
I folkekirken har vi ellers haft et ord, der
hed firhjulskristen. Det betød et ganske almindeligt folkekirkemedlem, som uden problemer var medlem af folkekirken, og som
uden problemer i det store og hele lod kirken passe sig selv. Når en firhjulskristen en
søndag morgen mødte præsten på vej til
kirke, hilste han ham med et venligt: ”Ja, vi
har jo alle vores arbejde!” Underforstået:
præsten skulle tage sig af det med kirken,
mens han selv var på vej til at ordne sin køkkenhave.
Det er dette lidt nedladende syn, som ligger til grund for ordet firhjulskristen. De kommer jo kun i kirke fire gange i løbet af livet,
nemlig når de bliver døbt, konfirmeret, gift
og begravet. Det tredje hjul er ovenikøbet
lidt usikkert: Der er en del, der bliver viet på
rådhuset og ikke i kirken, og der er en del,
der bliver gift og skilt indtil flere gange, så
man kan tale om fem- eller sekshjulskristne.
Men hvad med fritidskristen? Det er en,
der har det kirkelige som en slags hobby.
Når der sker noget særligt, når det er en
specielt kendt person, så må man hen og
se og høre. Det svarer til en event. Alt det
andet, som har med kirken at gøre, opfattes
som helt uvedkommende.
I virkeligheden går der en hårfin linie mellem det at være firhjulskristen og fritidskri-

sten: Den firhjulskristne deltager som en
selvfølge i de fire hjul, også når det gælder
andre. Sin egen barnedåb og sin egen begravelse er man jo ikke herre over. Men de
andres. Selvom man ikke kommer i kirken,
går man med til naboens begravelse. Man
går med i kirken, når man bliver inviteret til
barnedåb eller bryllup. Og når vi i adskillige
år har delt dagens konfirmander op i to hold,
så er det jo, fordi folk skal have mulighed for
at komme i kirke, når de endelig vil ! Det er
for mig udtryk for det naturlige tilhørsforhold
til kirken, som både vi og de lever af.
Men de fritidskristne? Hvis man skal sige
det meget kort, tror jeg, at forskellen består
i, at den fritidskristne ikke uden videre siger:
”Det er min kirke”. Det med kirken er kun en
fritidsinteresse. Hvad der foregår i kirken, er
på linie med en tur i biografen, en fodboldkamp, en udflugt. Det er derfor kirken tit og
ofte ikke kan komme an mod alt det andet,
for det andet er jo meget mere spændende!
Mon ikke det er kirkens hovedproblem?
Og det er op til dem, som skal forkynde
Guds ord at sige: Hvor langt kan jeg/vi gå?
Går vi på kompromis? Svigter vi kirkens sag
ved at prøve på at være spændende?
Heldigvis er svaret overladt til den enkelte. Derfor møder vi meget forskellige svar
og initiativer. Men bag ved ligger hele tiden
det spørgsmål: Er det kirkens sag eller har
vi givet køb?
Ernst Otto Diderichsen.

PINSE
Pinsedag den 19. maj er der gudstjeneste i Kirkerup kl. 9, og i Sørbymagle kl.
10.30.
Kirkerne er pyntet til pinse, og der
samles ind til kirkehjælpen.
Sørbymagle kirke skulle gerne stråle i
al sin glans, for den er lige blevet kalket!
Pinse: Det er noget med Helligånd
Ved overhøringen af konfirmander havde
vi også det afsnit i Det Nye Testamente,
som hedder ”Den opstandne Jesus og
disciplene”. Evangeliet fortæller, hvordan
Jesus kommer til dem gennem lukkede
døre. Han viser dem først sine hænder og
sin side, så de kan se, at det er ham. Så tager han dem i sin tjeneste: ”Som Faderen
har udsendt mig, sender jeg også jer.” Og
så blæser han ånde i dem og siger: ”Modtag Helligånden”, og giver dem den magt
til at tilgive synder, som han selv havde.
(Se: Johannesevangeliet, kapitel 20).
Når Jesus puster på disciplene, viser
han meget konkret, hvad han mener med
Helligånd: den er virkelig, men usynlig, og
den giver dig kræfter fra Gud. Men Guds
ånd er mere end det. Det er menneskers
livsånde. Det fremgår tydeligt af beskrivelsen af Jesu død. Jesus siger til sidst
”Det er fuldbragt”, - og han bøjede hovedet og opgav ånden. Når Guds ånde forlader ham, dør han. Vi kan ikke leve uden
luft, - det er det samme som, at vi ikke
kan leve uden Guds ånd eller ånde.
Når vi derfor siger, at han udåndede, så
betyder det slet og ret, at han døde. Sådan hænger liv og ånd og ånde sammen.
Derfor er pinse ikke bare en luftig fest,
men det er en fest for livet, det liv, vi får
af Gud.

Glædelig pinse!

Fælles friluftsgudstjeneste i Boeslunde
2. pinsedag den 20. maj, kl. 11, bliver
der igen arrangeret en friluftsgudstjeneste i Borgbjerg Mindepark ved Boeslunde
kirke. Gudstjenesten henvender sig til alle
23 sogne + Høve valgmenighed i Skælskør provsti.

Ved gudstjenesten medvirker lovsangsbandet ”Not Alone”, og der er både nye
og gammelkendte salmer. Under altergangen bruger vi en sunget udgave af
Fadervor og sangen ”Tænd din kærligheds flamme”. Begge disse sange er fra
det særlige fællesskab i Frankrig, som
hedder Taizé, og som igennem årene har
samlet mange mennesker fra Europa,
ikke mindst unge. Provstiets kirkesangere og præster synger for.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at pakke sin madkurv ud, så det kan blive
”frokost i det grønne”. Menighedsrådene
bidrager med kaffe og kage.
Der samles ind til provstikomiteen for
Folkekirkens Mission. I år støtter man gadebørn i det afrikanske land Cameroun.
Hvis det mod forventning skulle blive
regnvejr, flyttes gudstjenesten ind i den
nærliggende Boeslunde kirke, som har
plads til op til 300 personer.

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle-Kirkerup fællesmenighedsråd holder møde onsdag 22. maj, kl. 19.
Det foregår i konfirmandhuset, og der er
offentlig adgang.
Det næste menighedsrådsmøde holdes
tirsdag 18. juni, kl. 19.30, sammesteds.
Menighedsrådsmedlemmerne skal jo
vænne sig til de nye forhold. Så nu er det
både Sørbymagle og Kirkerup kirker samt
præstegård og andre fællesanliggender
som f.eks. præsteskoven, der står for tur.

Ældremødets udflugt
Ældremødets udflugt finder sted torsdag
23. maj, hvor vi starter kl. 14.30 med at
drikke kaffe i konfirmandhuset.
Kl. 15 afgår vi med bus, og kører først til
Borreby, hvor vi får en rundvisning. Borreby er blevet en del af det lokale teaterliv. Her i foråret blev opført en bearbejdelse af Thomas Vinterbergs film ”Festen”.
Til det brug er den gamle ridehal blevet
indrettet til teatersal.
Vi skal se teatersalen og høre om Borrebys historie. Måske får vi også lov til at
se det gamle kapel, som stadig bruges af
familien Castenschiold til jul og til kirkelige handlinger.

Efter Borreby kører vi videre til Bisserup, hvor vi skal se Missionshuset. Missionshuset er fra 1921, og Thyge Andersen, som er med i bestyrelsen, vil fortælle
om husets historie. Muligvis vil også én
af fiskerne fra Bisserup fortælle om livet
i gamle dage. Bisserup ligger i Holsteinborg sogn, og hvis man kigger i ”Kirkelig
Haandbog” for 1959, fortælles, at der fra
gammel tid var meget åndeligt liv, og at
der i sognet var 2 ret store Indre Missions Samfund, 2 missionshuse, og 2 søndagsskoler. Nu er tilslutningen ikke mere
så stor.
Fra Bisserup går turen hjemad. Vi forventer 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.

Aftengudstjeneste
i Sørbymagle
Søndag 26. maj, kl. 19, holdes der aftengudstjeneste i Sørbymagle. Vi er i de lyse
nætters tid, hvor vi kan synge sommersalmer og aftensalmer.
Ved aftengudstjenesten er der kort altergang.

Konfirmandindskrivning
Indskrivning af konfirmander foretages
bedst ved det orienterende forældremøde mandag 24. juni, kl. 19, i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Bemærk, at indskrivningen i år finder sted
før sommerferien begynder, d.v.s. mens
de vordende konfirmander endnu går i 6.
klasse.
Forældre til børn, der går i 6. 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 fredag
28. juni.

Det er planen, at konfirmandundervisningen starter den første onsdag i september, altså onsdag 4. september, kl. 8
– 9.35, i konfirmandhuset.
Konfirmationsdatoerne er fastsat til
søndag 4. maj 2014 i Kirkerup kirke, og
søndag 11. maj 2014 i Sørbymagle kirke.
Af hensyn til pladsen anbefales, at man
vælger Kirkerup kirke.

Menighedsrådsmøde
Det første menighedsrådsmøde efter
sommerferien bliver onsdag 14. august,
kl. 19, i konfirmandhuset, igen med offentlig adgang.

Afsked
Ved kgl. resolution er der meddelt mig
afsked efter ansøgning fra stillingen som
sognepræst i Sørbymagle-Kirkerup pastorat og provst for Skælskør provsti i
Roskilde Stift fra udgangen af september
måned 2013.
Da jeg forinden afvikler ferie, holder
jeg afskedsgudstjenester søndag 18.
august. Det bliver kl. 9 i Sørbymagle
kirke, og kl. 10.30 i Kirkerup kirke.
Hvordan afskeden i øvrigt vil forme sig,
er endnu ikke planlagt.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Sensommerkoncert i
Flakkebjerg
Sognepræst Grith Seersholm skriver:
Sensommerkoncert i Flakkebjerg kirke onsdag 21. august, kl. 19.30, med Zenobia.
Den danske sangskat fra højskolesangbog og salmebog får nyt liv i hænderne
på det danske band Zenobia. Bandet
(trioen) har allerede indtaget den internationale og danske musikscene med forførende og stemningsfyldte fortolkninger.
Nu får vi fornøjelse af dem i Flakkebjerg
kirke. Musikken rummer trioens egne arrangementer af den danske sangskat og
omfavner elementer af tango, folkemusik, jazz og pop. Trioen spiller også egne
kompositioner sat til såvel nye som velkendte tekster.

Zenobia består af søstrene Charlotte
og Louise Støjberg (hhv. klaver og sang),
samt Mette Kathrine Jensen (harmonika)
- alle i 30’erne og på trods af alderen, alle
vokset op med den danske visetradition.
En tradition de hver især har bragt med
sig gennem uddannelsen på landets musikkonservatorier og universiteter.
Kom og lyt. Der vil også være mulighed
for at synge med. Charlotte Støjberg er
organist ved to landsbykirker (Almind og
Viuf nord for Kolding), så hun kan ledsage
på bedste vis.
Sensommerkoncerten er arrangeret af
menighedsrådene i gl. Hashøj kommune.
Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Sørbymagle-Kirkerup
sogne
Som bekendt er de to kirkesogne nu
ét, og samarbejdet er begyndt.
Der er valgt 8, 4 fra hvert af de to
sogne. De forskellige poster er fordelt efter bedste evne, således at
begge kirker kan fungere på bedste måde. Den største forskel er vel
nok, at der nu kun skal betales en
kasserer, og at præsten slipper for
en del møder.
Jeg synes, vi er kommet godt fra
start, at vi er åbne over for hinanden, og at der er en god stemning
i rådet.
Hvordan skal vi så udnytte det?
Ja, det er også det spørgsmål, vi
stiller os selv.
På hvert menighedsrådsmøde har
vi et punkt, der hedder visioner, og
under dette punkt prøver vi at stille
punkter op til debat. Første punkt vi
har valgt vedr. samarbejdet er noget
om økonomi. Hvordan samarbejder
vi økonomien ved de to kirker. Kan
der evt. laves en prioriteringsliste
om fremtidige større arbejder?
Senere punkter kunne bl.a. være
noget om kirkelige aktiviteter, samarbejde om kirkebetjeningen.
Henny Pedersen,
menighedsrådsformand

Er Sørbymagle
ved at uddø?
Da den stedlige sognepræst samtidig
fungerer som kirkekontor, har jeg ikke
kunnet undgå at bemærke, at der bliver
født meget få børn i Sørbymagle sogn.
I 2012 blev der kun født 7 børn i Sørbymagle sogn, i år er der i årets 4 første
måneder kun født 1 barn!
Hvis man sammenligner med tidligere
tider, blev der i år 2000 født 20 børn, i
2001 blev der født 14, og i 2002 blev der
født 12 børn. Tendensen var altså allerede
dengang for nedadgående. Trods det, at
Sørbymagle sogn vokser. Vi har ligget på
ca. 1.500 indbyggere, og er nu på 1.619
indbyggere. Vi har jo fået to nye kvarterer:
omkring Søparken, og i forbindelse med
Håndværkervænget-Stenbækvej. Der er
også blevet udbygget ved Snakagervej.
Men det gør sig ikke bemærket i fødselstallet.
Ved livets slutning ser tallene således
ud. I året 2012 døde der i Sørbymagle
sogn 14 personer. I år 2000 var det 9 personer, i 2001 var det 6 personer, og i 2002
døde 13 personer.
På det seneste har vi altså et regulært
fødselsunderskud. Når befolkningstallet
stiger, skyldes det tilflyttere til de nye boligkvarterer. Det ser ud, som om folk har
de børn, de skal have, eller vil have. Eller er det også her noget med, at krisen
kradser?

Ferietid
I sommerferien skal præster og kirkebetjening også have ferie, og de skal derfor
afløse for hinanden. Undertegnede skal
også gøre tjeneste andre steder, f.eks. i
forbindelse med indsættelse af præster.
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. Sjællandske
bringer (som regel) også en oversigt over
områdets gudstjenester. Og så kan man
via internettet finde oplysningerne under
vores hjemmeside:
www.sorbymagle-kirkerup.dk

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.

Det nye fællesmenighedsråd
Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen, Egebjergvej 109,
Sørbymagle, 4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.
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.

Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. Tlf. 2291 4076.
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: 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.

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Kirkens Korshær: 85 kr.
”Brød til Verden”: 200 kr.
KFUM & KFUK i Danmark: 285 kr. + 137 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 33: fra den 12. august 2013, og omfatter tiden
indtil den 30. november 2013. Evt. stof indleveres til præstegården den 5. juli 2013.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Mandag 20. maj (2. pinsedag)
Joh. 3,16-21: ”Således elskede Gud verden”
Kl. 11.00: Borgbjerg Mindepark, Boeslunde,
fælles friluftsgudstjeneste
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)
Indsamling: Folkekirkens Mission
Søndag 26. maj (Trinitatis søndag)
Joh. 3,1-15: Jesus og Nikodemus
Kl. 10.30: Kirkerup
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
Søndag 2. juni (1. søndag efter trinitatis)
Luk. 16,19-31: Den rige mand og Lazarus
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Gimlinge
(Kirkerup: ingen)
Søndag 9. juni (2. søndag efter trinitatis)
Luk. 14,16-24: Det store festmåltid
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 16. juni (3. søndag efter trinitatis)
Luk. 15,1-10: Det mistede får, den tabte mønt
Kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 23. juni (4. søndag efter trinitatis)
Luk. 6,36-42: Om at dømme andre
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Dan Sørensen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 30. juni (5. søndag efter trinitatis)
Luk. 5,1-11: Peters fiskefangst
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Søndag 7. juli (6. søndag efter trinitatis)
Matt. 5,20-26: Om vrede
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 14. juli (7. søndag efter trinitatis)
Luk. 19,1-10: Zakæus
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 21. juli (8. søndag efter trinitatis)
Matt. 7,15-21: Om falske profeter
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Gerlev
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 28. juli (9. søndag efter trinitatis)
Luk. 16,1-9: Den uærlige godsforvalter
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Gimlinge
(Kirkerup: ingen)
Søndag 4. august (10. søndag efter trin.)
Luk. 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem
Kl. 9.00: Hyllested
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 11. august (11. søndag efter trin.)
Luk. 18,9-14: Farisæeren og tolderen
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 18. august (12. søndag efter trin.)
Mark. 7,31-37: Den døve og stumme
Kl. 9.00: Sørbymagle, afskedsgudstjeneste
Kl. 10.30: Kirkerup, afskedsgudstjeneste
Søndag 25. august (13. søndag efter trin.)
Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

J annerup . dk

Søndag 19. maj (Pinsedag)
Joh. 14,22-31: ”Talsmanden skal lære jer alt”
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Indsaml.: Folkekirkens Nødhjælp, kirkehjælp

