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KIRKENYT
NYKALKET KIRKE
Sørbymagle Kirke fik en flot kalkning inden
kirkens konfirmationer den 10. maj. Selve processen med afpudsning, opmuring og kalkning
tog et par måneder. Og til tider midt i processen, vidste man ikke rigtigt hvad vej det skulle
gå med kirkemurene. Men nu er vi glade for
det flotte resultatet. Sørbymagle Kirke kommer
til at funkle i sommersolen, som forhåbentlig
snart er på vej til os.

CYKELGUDSTJENESTER
Så er vi begyndt at fejre gudstjeneste på cykel
igen. Den første cykelgudstjeneste løb af
stablen søndag den 17. maj hvor vi mødtes på
P-pladsen ved Sørbymagle Kirke. Her begyndte
vi gudstjenesten med bøn og sang, og cyklede
herefter om kap med de mørke skyer til Helligkilden ved Kirkerup Kirke. Resten af gudstjenesten blev fejret med sol og blæst på den fine
plads foran Helligkilden ved Kirkerup Kirke.
Sodavand og lækkerier måtte vi have i kirkens
våbenhus pga regnen. Kom og vær med til de
næste cykelgudstjenester: Søndag den 28/6 kl.
14.00 Kirkerup-Sørbymagle, Søndag den 23/8
kl. 14.00 Sørbymagle – Kirkerup.

KONFIRMATIONER I KIRKERUP
OG SØRBYMAGLE KIRKE
Søndag den 3. maj og søndag den 10. maj
2015 blev 23 flotte unge mennesker konfirmeret i vores kirker. Det var nogle festlige dage og
kirkerne var fyldt til bristepunktet af forventningsfulde konfirmander og stolte forældre.
Jeg vil sige tak for lån af de skønne unge
mennesker, og tak for jeres engagement med
at bage eller bringe lækkerier til undervisningstimerne. Pas på jer selv.

AKTIVITETSKALENDER
Vær lidt ydmyg. Du kan være nok
så klog og klartskuende, men alvidende
og perfekt er og bliver du aldrig.
Menneskelighed er fejlbarligheden.

SKT. HANS AFTEN
Tirsdag den 23.juni 2015 kl. 19.30
Sørbyområdets Lokalråd inviterer til Skt. Hansbål i Stenbækhaven ved Sørbyhallen. Vi har i
en del år ikke haft Skt. Hansbål i Sørbymagle og
Kirkerup, men i år har Sørbyområdets Lokalråd
taget udfordringen op og inviterer til Skt.
Hansbål. SIF’s Venner stiller telt til rådighed i
tilfælde af regn, og Sørbyhallen sælger drikkevarer og lidt spiseligt til ½ pris af normalprisen,
lokalrådet sponsorerer de sidste 50%. Brian
Nygaard og Basserne spiller op til sang, og
sognepræst Marianne Myssen er årets båltaler.
Kom og vær med til en hyggelig aften, og støt
op omkring det gode lokale initiativ.
SENIORUDFLUGT
Tirsdag den 18/8 2015 kl. 14.30
Seniorcaféens årlige udflugt går i år til Sorø
Klosterkirke. Kirken er opført som gravkirke
for Hviderne – en rig stormandsslægt, hvis hovedgård lå i Fjenneslev. Den er en af de største
kirker fra dansk middelalder. Vi skal have en
rundvisning i kirken og høre mere om kirkens
historie. Vi kører fra konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke kl. 14.30, kaffen pakker vi med
til turen, og drikker den et godt sted i området.
Vi glæder os til at se jer!

MUSIKALSK FOREDRAG OM
BENNY ANDERSEN
Torsdag den 3/9 kl. 19.-21.30
Denne aften i konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke skal stå i Benny Andersens tegn.
Cand.Mag. Jeannet Ulrikkeholm vil holde et
musikalsk foredrag for os om Benny Andersen.
I løbet af dette foredrag fortæller Jeannet om
Benny Andersens forfatterskab, hun synger
nogle af hans sange, og drager paralleller til
Halfdan Rasmussen, som var Benny Andersen
nære ven. Publikum inviteres med på fællessange, og Jeannet akkompagnerer med sin
guitar og guitarlut. Jeannet er en livlig historiefortæller, så vi tør godt love at aftenen bliver
hyggelig og lærerig.

AKTIVITETSKALENDER
GRILLGUDSTJENESTE I
SØRBYMAGLE KIRKE
Torsdag den 13. august kl. 18.00
Vi mødes kl. 18.00 i Sørbymagle Kirke til en
kort fyraftensgudstjeneste, alle både voksne og
børn er velkomne. Bagefter er der grillhygge på
græsplænen ved konfirmandhuset. I tilfælde af
regn rykker vi indenfor.
Der grilles pølser og brød, til måltidet serveres
der en let salat. Måltidet koster 20 kr. pr. person, og der kan købes øl, vand eller vin.

KONFIRMANDFORÆLDREMØDE
Torsdag den 25. juni kl. 19.00
Vi begynder aftenen med en kop kaffe og lidt
kreative udfordringer. Derefter er der mulighed
for at få sin kommende konfirmand skrevet
ind til årets konfirmandundervisning, som
begynder onsdag den 2. september. Husk at
medbringe konfirmandens dåbsattesten. Hvis I
har spørgsmål, så ring til mig på tlf. 2045 0145
eller skriv på min mail; marm@km.dk
Konfirmationsdatoerne i 2016 bliver søndag
den 1. maj i Kirkerup Kirke, og torsdag den 5.
maj ( Kristi Himmelfartsdag ) i Sørbymagle Kirke. Tidspunkter for konfirmationerne kommer
senere.
TAK TIL KIRKEBLADETS BLADUDDELERE
Søndag den 16. august inviterer SørbymagleKirkerups Menighedsråd vores trofaste bladuddelere af kirkebladet på frokost. Vi fejrer
gudstjenesten i Sørbymagle Kirke kl. 10.30,
bagefter er der frokost i Konfirmandhuset ved
siden af kirken. Vel mødt!

BØRNEGUDSTJENESTER PÅ
HVERDAGSAFTENER
Det har været skønt at se alle børn og deres
forældre til Peter Pedal/ Peter Plys/ Alfons
Åberg gudstjenesterne i Sørbymagle Kirke.
Fælles for gudstjenesterne er at vi er mødtes i
kirken kl. 17.00 og har fejret en kort børnevenlig gudstjeneste. Bagefter har vi spist sammen i
konfirmandhuset ved kirken, hvor menighedsrådet har lavet maden. Det har været dejligt
at se, hvordan børnene til gudstjenesten har
været med til at synge, bede fadervor, danse,
så frø i frodig jord, kravle ind i ’’hvalens mave’’,
væltet mure i Jeriko, sunget fødselsdagssang
for kirken og meget meget mere. Jeg glæder
mig over det store fremmøde som har været
til gudstjenesterne. Vores sidste børnegudstjeneste hvor Peter Plys gæster os inden ferien
er den 10/6 kl. 17.00. Så holder vi ferie i juli/
august, men til september inviterer vi igen alle
børn og deres forældre eller bedsteforældre til
gudstjeneste i kirken en hverdagsaften kl. 17.00. Gudstjenesterne vil resten
af året blive lagt på
forskellige aftener,
så alle har mulighed
for at være meden

PRÆSTENS KLUMME
LYKKEN – OG DEN INDRE DÆMON
”Der er ikke mere end 40 cm fra et klap på
skulderen til et los i røven.’’ Sådan skriver
teologen og præsten Johannes Møllehave i sin
bog ’’ Det ender godt.’’ Sætningen fortæller os
noget om, hvordan det er at være menneske
på godt og ondt.
For det er ikke lykkedag hver dag. Man kan ikke
altid være på toppen, ikke altid have succes.
Nogle gange rummer livet ’’klap på skuldrene’’,
andre gange ’’ los i røven.’’ Det ved vi mennesker godt, men alligevel kommer det bag på
os, når vores eget liv tager en drejning i den
forkerte retning.
Den danske teolog K.E. Løgstrup siger
nogle kloge ord om lykken. Han
siger nemlig at lykken ikke er, at
vores liv nødvendigvis lykkes i
det ydre, men at lykken er
det der sker undervejs,
mens man er i gang med
at leve livet.
Det er de små øjeblikke det handler om, de
øjeblikke hvor vi er i gang
med livet, uden at tænke
over hvordan. De øjeblikke
hvor vi er sammen med andre
mennesker, og glemmer os selv
i samværet. De øjeblikke hvor vi
i et splitsekund løfter os ud over
hverdagen, bekymringerne, og
tankerne om dagen i morgen. De
øjeblikke hvor vores indre dæmon
ikke får stemme, og hvor vi ikke tænker
på alt det der tynger os.
Den indre dæmon sidder dybt i os, den
prikker til vores dårlige samvittighed,
den lever som en uadskillelig del af os,
og næres af de bekymringer vi gør os.
Bekymringer for dagen i morgen, for hvad
rummer morgendagen? Hvad venter der
os?

Desværre ligger der i bekymringerne en helt
anden risiko, nemlig risikoen for ikke at være
nærværende i vores liv lige nu og her, risikoen
for at være nærværende i det fraværende.
Når man er nærværende i det fraværende,
så glemmer man at leve med blik for det der
foregår lige nu og her. Derfor ligger glæden
for os i at opdage, at livet er en gave, en gave
som ligger foran os, og at vi har en livsopgave
der består i, at undres og glædes over den
nærværende tid og det mysterium der møder
os hver dag.
Og så lever vi jo ikke kun for os selv, vi lever
også sammen med andre. Vores mest fornemme opgave er, at leve livet med blik for
mennesker ved siden af os.
I lignelsen om den barmhjertige samaritaner,
fortæller Jesus at samaritaneren standser ved
et menneske i vejkanten, der er ved at dø. Samaritaneren går hen og hjælper den døende i
vejkanten, han bruger sin tid på at hjælpe. Det
giver mening at hjælpe, for dermed går vi ud
af os selv, vi bliver nærværende lige her og nu.
Hvad bruger du din tid og dit øjeblik på? Til
at sparke til manden i vejkanten, eller til at
gå uden om ham? Eller vælger du at bøje
dig ned, og give ham en hånd? Hvad vælger
du? Ligegyldigheden, barmhjertigheden eller
kynismen?

Af Sognepræst Marianne Myssen

SPEJDERNYT
FOR GAMMEL?
Alder er bare et tal, og nogle ting bliver man
bare aldrig for gammel til.
Det er de færreste der ikke på et eller andet
tidspunkt stifter bekendtskab med spejderlivet.
For nogle er det hurtigt overstået eller bare
en smagsprøve. For andre bliver det en del af
deres barndom, og noget som der med glæde
fortælles om senere i voksenalderen.
Men så er der alle os, for hvem det at være
spejder bliver til en livsstil og en del af vores
identitet. Det er os der til enhver tid vil sige,
at spejder er ikke noget vi går til, det er noget
vi er!
Er spejderlivet først gået én i blodet, så er man
det altid, også når man når op i en alder hvor
kroppen måske ikke vil helt det samme som
hovedet. Så er det godt at spejderriet har plads
til alle, og at alle har noget der kan bruges i
den rette sammenhæng.
Hos Sct. Georgs Gilderne i Slagelse får man
virkelig bevis for, at alder bare er et tal og at
eventuelle kropslige skavanker ikke har nogen
betydning. Gilderne er en sammenslutning
af tidligere spejdere, som ønsker at fortsætte
spejderbevægelsens ophavsmand, Baden-Powels, tanker og ideer om medansvar for vores
samfund, hjælpsomhed mod andre, ærlighed
og ikke mindst evne og vilje til at gøre noget til
gavn for os alle.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsmøde: 18/6.
Kontakt præsten for mødedatoer. Møderne
begynder kl. 19.00. Hvis man har lyst til at
komme og høre hvad et menighedsråd har
på dagsordenen, så er der offentlig adgang
til alle møderne.

I maj måned inviterer gilderne områdets spejdergrupper fra de forskellige korps, til opgaveløb. Her konkurrere spejderne mod hinanden
i diverse spejderdiscipliner og under hyggelige
og morsomme former. Spejderbørnene får
mulighed for at afprøve deres evner i samarbejde og praktiske færdigheder, men samtidig
får de vejledning og ny viden med fra de ældre
og erfarne gildespejdere. Ikke mindst får de set
at alder ikke er nogen hindring når glæden og
lysten til spejderarbejdet stadig er intakt. Den
slags oplevelser er guld værd for os alle og er
med til at sætte en tyk streg under at spejderlivet bliver man bare ALDRIG for gammel til.
Spejderne i Sørbymagle; Magleboerne mødes
hver tirsdag 17.00-18.30. Man er velkommen
til at komme og se om spejderlivet er noget
for én.

Line Søndergaard

HUSK KIRKEKAFFE
2. søndag i måneden efter
gudstjenesten serverer vi
kaffe efter gudstjenesten. Måske er der et stykke kage eller
en småkage til. Se bagerst
i kirkekalenderen for tid og
steden

KIRKEKALENDER
SØNDAG DEN 21. JUNI
Sørbymagle 10.30

SØNDAG DEN 9. AUGUST
Kirkerup kl. 10.30: kirkekaffe

TORSDAG DEN 25. JUNI
Sørbymagle konfirmandhus kl. 19.00
Konfirmandforældremøde

TORSDAG DEN 13. AUGUST
Sørbymagle kl. 18.00: Grillgudstjeneste

SØNDAG DEN 28. JUNI
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 16. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30
med efterfølgende frokost for bladuddelere

SØNDAG DEN 28. JUNI
Kirkerup kl. 14.00: Cykelgudstjeneste,
vi cykler til Sørbymagle Kirke

TIRSDAG DEN 18. AUGUST
Sørbymagle v. konfirmandhuset kl. 14.30:
Seniorudflugt

SØNDAG DEN 5. JULI
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 23. AUGUST
Kirkerup kl. 10.30

SØNDAG DEN 12. JULI
Sørbymagle kl. 9.00: Lars Bernhart Hansen

SØNDAG DEN 23. AUGUST
Sørbymagle kl. 14.00:
Cykelgudstjeneste, vi cykler til Kirkerup Kirke

SØNDAG DEN 19. JULI
Sørbymagle kl. 14.00: Ole Grabas
SØNDAG DEN 26. JULI
Kirkerup kl. 10:30: Carl Lock
SØNDAG DEN 2. AUGUST
Sørbymagle kl. 9.00: Thomas Hansen

SØNDAG DEN 30. AUGUST
Sørbymagle kl. 10.30
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER
Sørbymagle Konfirmandhus kl. 19.-21.30
Jeannet Ulrikkeholm:
En aften om Benny Andersen.

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon ( barsel pr. 21/11-14 )
Vikar kan træffes på tlf. 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. 2237 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
Kirke-Nyt bliver uddelt af 18 frivillige hjælpere.
Hvis man ikke modtager kirkebladet, hører vi
gerne om det, så vi kan få rettet op på det.
Hvis man har lyst til at være frivillig bladuddeler, kan man melde sig til præsten og få en
rute.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i uge 35/
august 2015. Hvis man har indlæg til bladet
kan disse sendes til præstens mail/indleveres
hos præsten inden den 3. august 2015.

ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 26242574.

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

J A N N E R U P. D K

SOGNEPRÆST
Marianne Myssen
Sørbymagle præstegård
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130 / 2045 0145. Mandag er fridag
Mail: marm@km.dk

