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TRINITATISTIDEN
TIDEN KOMMER OS I MØDE
Ligesom vi har et ”kalenderår”, har vi også et
”kirkeår”. Kalenderåret begynder som bekendt
1. januar, mens ”kirkeåret” har en lidt anden
tidsregning - den begynder nemlig med 1.
søndag i advent, omkring 1. december, der
er kirkens nytår. Hvor kalenderårets tid er
bestemmende ved, at tiden hele tiden går og
aldrig kommer igen, kan man sige, at kirkeåret
er som en cirkel af tilbagevendende festdage
og højtider, først og fremmest den lange række
af søndage.
I midten af juni måned begynder trinitatistiden. Søndag d. 15. juni er det Trinitatissøndag,
første søndag i Trinitatistiden.
Trinitatistiden er den længste af kirkeårets
tider, men samtidig er det også den af kirkens
tider, som kan være sværest at sætte på én
formel, fordi ingen af de store fester falder i
trinitatistiden. Det har da også fået nogen til
lidt opgivende, at kalde trinitatistiden for den
festløse tid, fordi jul påske og pinse - kirkens
ubestridte højtider, alle falder i første halvdel
af kirkeåret - forud for trinitatis.
Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og varer
til sidste søndag før advent.
Trinitatis kommer af det latinske ord: Trinitas, der betyder treenighed - den treenige
Gud: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Treenigheden fortæller
os, at Gud er én,
men alligevel
optræder han i
tre skikkelser.
Trinitatistiden

Kirkeåret.

I Trinitatistiden
har præsten den
grønne messehagel på ved
nadveren. Messehaglen på billedet
er fra Sørbymagle
Kirke.

er med andre ord, den tid, hvor Gud Fader,
Gud Søn og Gud Helligånd forkyndes rundt om
i landets kirker.
I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds
skabelse, af Jesus´ liv, død og opstandelse og
af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.
Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver
taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan f.eks. handle om
sygdom og helbredelse, næstekærlighed og
fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet
mellem politiske ledere og Gud eller forholdet
til penge og rigdom.
HØSTGUDSTJENESTER
Midt i trinitatistiden kommer høsttiden, som
traditionelt er blevet fejret med høstgudstjenester. Danmark var tidligere overvejende et
landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning på
årets høst på markerne. Høstgudstjenesterne
fejres stadig, også i bysogne, med høstpyntede
kirker. Og vi kan også sige, at det først er nu i
Trinitatistiden hvor vi har haft de store fester;
påske, jul, pinse, at vi for alvor kan og skal til
at folde hele evangeliet ud. Nu har vi jo fået
alt materialet fra jul, påske og pinse, til at
evangeliet kan males med hele farvepaletten
taget i brug!
GLÆDELIG TRINITATIS!

AKTIVITETSKALENDER
SENSOMMERKONCERT
Kim Sjøgren i Gimlinge Kirke
Onsdag den 27. august, kl. 19

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
Friluftsgudstjeneste i Boeslunde
2. pinsedag, kl. 11.00
Traditionen tro afholdes der stor fælles
gudstjeneste i det fri, 2. pinsedag i Borgbjerg
Mindepark i Boelsunde. Alle sogne i Skælskør
og hashøjområdet deltager og alle er velkomne
både kirkevante og dem der ikke kommer så
ofte. Der vil være skøn musik og fællessang og
nadver under Guds åbne himmel og kreative
indslag. Efter gudstjenesten er der mulighed
for at nyde fællesskabet og spise sin medbragte mad i det grønne. Vi satser på godt
vejr – og åbner himlen sig til et skybrud går vi i
stedet i Boeslunde kirke. VEL MØDT!

Kim Sjøgren optræder i det meste af verden
både som klassisk solist og som stand-up
entertainer.
Kim Sjøgrens soloshow viser hans virtuositet
og serveres med humor og små anekdoter – et
unikt show. Repertoiret spænder over de store
klassiske værter til populær hits, folkemusik,
jazz og evergreens.
Fællesarrangement i gl. Hashøj kirkesogne.
Alle er velkomne og der er gratis adgang.

ÆLDREMØDETS UDFLUGT
Går denne gang til Kongsgården ved Vester
Broby. Vi mødes kl 14.30 i konfirmandhuset
over en kop kaffe med lidt godt til. Derefter
går turen til den smukke kongsgård ved Vester
Broby hvor guide Carl-Christian Bringgaard
vil stå for en rundvisning. Vi skal også besøge
Vester Broby Kirke og se de mange spændende
kalkmalerier, som står flotte og livagtige på
kirkens hvælvede buer og fortæller hver deres
historie. Vi glæder os til en god tur!

Billeder fra 2012 – ballonerne steg til vejrs som
symbol på forbindelsen mellem himmel og jord.

KONFIRMANDFORÆLDREMØDE
Tirsdag den 24. juni, kl. 19
Vi begynder aftenen med en kop kaffe og
en sang. Derefter er der mulighed for at få
indskrevet konfirmanderne til næste skoleårs
konfirmandundervisning. Til indskrivningen
skal I huske at medbringe en dåbs – eller
navneattest på den kommende konfirmand.
Hvis I har spørgsmål så ring til mig på tlf.
58 54 51 30/ 20 45 01 45
Konfirmandundervisningen begynder d. 3.
september kl. 14 - 15.30, og konfirmationsda
toerne i 2015 bliver søndag d. 3. maj i Kirkerup
kirke, og søndag d. 10. maj i Sørbymagle Kirke.

KIRKENYT
NYE TILTAG
Henover sommeren, efteråret og vinteren vil
vi sætte nogle nye arrangementer i gang i og
omkring kirken. Arrangementerne vil fremover
blive slået op på kirkens hjemmeside:
www.sorbymagle-kirkerup.dk, her i kirkebladet
eller på kirkens facebookside: hvor man kan
finde os ved at søge efter sørbymagle-kirkerup
kirke.
Vi synes at det er vigtigt at synliggøre kirkerne
i vores lille samfund. I skal få lyst til at komme
i kirken, tale med præsten og være sammen
om at fejre gudstjenester og andre kirkelige
handlinger. Men det er også vigtigt at vi får skabt en ramme for et fællesskab med kirken som
baggrund. Derfor sætter vi et par nye tiltag i
gang i kirkerne.

KIRKENS HJEMMESIDE
OG KIRKENS FACEBOOKSIDE
Måske har nogle af jer set,at der sker noget på
kirkens hjemmeside. En ny klumme ’’Præstens
ord’’ har set dagens lys, her vil jeg komme med
små kommentarer til næste søndags tekst, betragtninger over livets små finurligheder eller
bare hvad der lige falder naturligt at skrive om.
Forsiden har også undergået forandringer, så
find kirkens hjemmeside og kig selv med.

Kirkerne har også fået en Facebookside,
hvor der er små hurtige statusopdateringer
til næste søndags prædiken, eller på hvad
der ellers foregår i kirken. Find computeren
eller smartphonen frem og se dig omkring på
siderne.

FERIETID
Jeg holder ferie i uge 27-28 i min ferieperiode
dækker sognepræst Lars Bernhart Hansen de
højmesser der falder i mine ferieuger. Da Lars
også skal passe sine egne kirker i de to uger,
betyder det, at der kun er én gudstjeneste de
pågældende søndage hos os. På bagsiden af
kirkebladet kan I se tider for gudstjenesterne. I
uge 27-28 er Lars Bernhart Hansen at træffe på
tlf: 58 58 40 33.
CYKELANDAGT
Onsdag d. 23. juli kl. 14 mødes vi med nypumpede cykler foran Sørbymagle Kirke. Vi kører
mod Kirkerup Kirke, hvor vi når vi ankommer
holder andagt i det fri. Efter andagten serveres
der en lille forfriskning i det grønne.
KIRKEKAFFE
Den anden søndag i hver måned serverer
vi en kop kaffe efter gudstjenesten. Derfor
bliver gudstjenesten kl. 9 de søndage flyttet
til kl. 14.00. Vi begynder d. 8 juni i Kirkerup. Vi
springer juli måned over, hvor det er ferietid
og fortsætter d. 10. august i Sørbymagle. I vil
kunne se tidspunkterne for kirkekaffen på bagsiden af kirkebladet, eller på hjemmesiden.
FAMILIEGUDSTJENESTER
Efter ferien vil vi arrangere familiegudstjeneste.
Konceptet kendes fra mange andre kirker rundt
om i landet Vi mødes en hverdagsaften i kirken
til en kort, børnevenlig gudstjeneste, bagefter
går vi over i konfirmandhuset, hvor der er lavet
mad til os. Efter spisning og snak, kan man tage
af sted igen uden at tænke på madlavningen
derhjemme. I vil kunne se tidspunkterne for
familiegudstjenesterne på bagsiden af kirkebladet, eller på hjemmesiden.

PRÆSTENS KLUMME
STATUS QUO
Jeg har haft en forrygende begyndelse her
hos jer i Sørbymagle- Kirkerup! Indsættelsen i
kirkerne var noget af det mest fantastiske jeg
har oplevet, og I var mange der var kommet i
kirkerne for at hilse på mig. Det har været den
bedste begyndelse man har kunnet tænke sig
som ny præst i et embede. Tak for det!
I skrivende stund kan jeg fejre to måneders dag
i embedet som præst i Sørbymagle- Kirkerup.
Og jeg glæder mig til mit fremtidige arbejde!
Jeg har mødt mange af jer til søndagens gudstjenester, og ved de kirkelige handlinger som
bisættelser og dåb. Særligt i påsken var der
lejlighed til at komme i kirke alle påskedagene,
og vi begyndte palmesøndag i SørbymagleKirkerup Kirke med spejder – børnegudstje
neste. Spejderne bar fanen ind og ud af
kirken og tog sig også af ind – og udgangsbøn.
Derefter fortalte jeg påskens historie. Der blev
viftet med palmeblade, som da Jesus gik ind
i Jerusalem, smurt olie på hænderne, som da
kvinden salvede Jesus inden korsfæstelsen. Der
blev brækket brød , som da Jesus indstiftede
nadveren. Til sidst blev der fundet påskeæg
til den store guldmedalje. Alle børnene fik et
påskeæg med hjem. Påskedag fejrede vi Jesu
Opstandelse og hver kirkegæst, som var i kirke
fik et påskeæg med sig hjem. Som en af kirkegæsterne sagde ’’ Det har jeg ikke fået siden
jeg var barn.’’
Dagplejerne fra Sørbymagle besøgte kirken lige
efter påsken med alle de søde børn. Der blev
sunget salmer, lavet fagter til, blæst sæbebobler og kigget på stjernekastere.
Konfirmationerne i begge kirker er også godt
overstået. 27 flotte unge mennesker blev
konfirmeret. 15 konfirmander i Kirkerup Kirke
og 12 konfirmander i Sørbymagle Kirke. Inge
Louise Vilholm konfirmerede alle 27 konfirmander og der blev fremsagt Trosbekendelse
og Fadervor, og ikke et øje var tørt hos de to

præster som deltog i konfirmationsgudstjenesterne.
Nu går vi snart ind i ferietiden, hvor skolerne
har deres årlige ferie i juli/august måned, og
hvor livet leves lidt langsommere i de varmere
sommermåneder. Jeg holder ferie i uge 27-28,
men er tilbage fra d. 13 juli. Selvom alt går lidt
langsommere i de varme måneder, er der stadig højmesser i kirkerne. Se gudstjenestesiden
her i bladet.
Når I læser dette kirkeblad er vi flyttet ind i
præstegården. Præstegården blev færdig i
begyndelsen af maj og den er blevet rigtig flot.
Med venlig hilsen Marianne

BØN
(En måde at bede på, forslag fra en nyere bog
om bønspraksis)
Håb på Herren, står der i Bibelen. Men det er
for lidt for mig i nattens tomme øde.
Jeg vil have noget mere, et klart svar fra Gud,
En kirke der giver mig sikkerhed, en oplevelse
af nærvær.
Jeg kan ikke holde ud at vente. Da morgenen
gryr, går det pludseligt op for mig, At det var
en afgud jeg bad til.
Nu hører jeg en stemme sige, at den der
mister sit liv på grund af mig skal frelse det.
Gud
Lær mig at holde ud i min tomhed, at vente
uden fortvivlelse. Og styrk mig i forventningen
om, at du er hvor jeg er.

SPEJDERNYT

HVAD LAVER EN SPEJDER?
En spejder laver bål, bager snobrød, sover i
telt og binder knob. Det er nok det de fleste
vil sige hvis man spørger dem. Men at være
spejder er meget mere end det. Som spejder
bliver man en del af et helt særligt fællesskab
der strækker sig ud over hele verden. Rammen for spejderarbejdet hedder friluftliv og i
denne ramme mødes vi på tværs af køn, alder,
hudfarve, tro og evner.
Tanken er at alle kan noget og sammen kan vi
meget mere. Det handler om at kunne gøre
brug af hinandens ressourcer og samarbejdet
om en fælles opgaver. Leaning by doing, kaldte
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Sørbymagle-Kirkerup menighedsråd holder
møde tirsdag d. 17 juni kl. 18.30. Og d. 20
august kl. 19.00. Møderne foregår i Konfirmandhuset, og der er offentlig adgang.
Referat fra menighedsrådsmøderne er
tilgængelige på vores hjemmeside:
www.sorbymagle-kirkerup.dk

spejderbevægelsens fader, Lord Baden Powell
det. Og det er det vi gør når vi mødes hver
tirsdag til vores ugentlige spejdermøde og når
vi tager på ture ud i det fri eller møder andre
spejdere på sommerlejren.
Alle er gode til noget og alle kan bruges til
noget og det forsøger vi at lære vores børn og
unge. Når man er spejder får man nogle gode
redskaber med sig i rygsækken som kan bruges
videre frem i livet, både praktisk og mentalt og
det er jo slet ikke så tosset.

Hilsen Magleboerne

INDSAMLINGER I KIRKERNE
I tiden frem til pinse bliver der samlet ind til
Kirkens Korshær i begge kirkerne. Kirkens
Korshær er en social og folkekirkelig hjælpe
organisation der arbejder blandt samfundets
marginaliserede og udstødte grupper: Ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere.

GUDSTJENESTER
SØNDAG 1. JUNI
6. s.e.påske
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
SØNDAG 8. JUNI
Pinsedag kirkekaffe
Kl. 10.30 Sørbymagle: Marianne Myssen
Kl. 14.00 Kirkerup: Marianne Myssen
MANDAG D. 9. JUNI
2.pinsedag
Kl.11.00 Boeslunde. Friluftsgudstjeneste
SØNDAG D. 15. JUNI
Trinitatis søndag
Kl. 10.30 Sørbymagle: Marianne Myssen
SØNDAG D. 22 JUNI
1.s.e. trin.
Kl. 9.00 Sørbymagle: Marianne Myssen
SØNDAG D. 29 JUNI
2.s.e.trin.
Kl. 9.00 Kirkerup: Lars B. Hansen
SØNDAG D. 6. JULI
3.s.e. trin.
Kl. 9.00 Sørbymagle: Lars B. Hansen
SØNDAG D. 13 JULI
4.s.e.trin.
Kl. 9.00 Lund for Lund: Marianne Myssen
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
SØNDAG D. 20. JULI
5.s.e.trin.
Kl. 9.00 Lund for Lund: Marianne Myssen
Kl. 10.30 Sørbymagle: Marianne Myssen

SØNDAG D. 27. JULI
6.s.e.trin.
Kl. 9.00 Lund for Lund: Marianne Myssen
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
SØNDAG D. 3. AUGUST
7.s.e.trin
Kl. 9.00 Lund for Lund: Marianne Myssen
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
SØNDAG D. 10. AUGUST
8.s.e.trin kirkekaffe
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
Kl.14.00 Sørbymagle: Marianne Myssen
SØNDAG D. 17. AUGUST
9.s.e.trin
Kl. 9.00 Sørbymagle: Lars B. Hansen
SØNDAG D. 24. AUGUST
10.s.e.trin.
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen
SØNDAG D. 31. AUGUST
11.s.e.trin.
Kl. 9.00 Sørbymagle: Marianne Myssen
Kl. 10.30 Kirkerup: Marianne Myssen

KIRKELIG VEJVISER
SOGNEPRÆST
Marianne Myssen
Sørbymagle præstegård
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130 / 2045 0145. Mandag er fridag
Mail: marm@km.dk
SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon
Tlf. 5854 5321 / 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. 5784 9173 / 2993 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
Kirkebladet 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 d. 18 august og forventes at
omfatte tiden indtil d. 23. november 2014.
Evt. stof indleveres til præstegården inden
d. 31. juli 2014.

ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 5853 2574.

BESØG DIN KIRKE PÅ NETTET: WWW.SORBYMAGLE-KIRKERUP.DK
ELLER PÅ FACEBOOK: SØRBYMAGLE-KIRKERUP KIRKE

