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Rugbrødsmadder og kirkegang
Kender I det, at frokosten står på bordet, rugbrød med pålæg, sundt og nærende, men når
ungerne ser det vrænger de ”Det kan jeg ikke
lide!” De har lyst til noget andet – sødere og
mere lækkert, fx is, slik eller flødeskumskager.
Jeg forstår dem så godt: Selv bryder jeg mig
nemlig heller ikke om det klæge mørke brød,
som vi danskere ellers har tradition for at spise
flere kilo af om året.
Alligevel serverer vi rugbrød for dem og for os
selv. Men hvorfor gør vi i grunden ting vi ikke har
lyst til, når vi har muligheden for at lade være?
Enhver der har prøvet at spise is til frokost den
ene dag og rugbrød den næste kender svaret.
En rugbrødsmad mætter på en helt anden måde end is. En dejlig følelse af mæthed spreder
sig i kroppen, maven arbejder fornøjet med rugbrødets kærner og fibre og giver os kræfter til at
gå resten af dagen i møde. Vi spiser rugbrød til
frokost i stedet for is, fordi vi ved at rugbrød er
godt for os og vores helbred – det er isen ikke.
Sådan er det med mange af de ting vi gør, som
vi egentligt ikke har lyst til. Tænk fx på motion:
En veninde af mig, begynder sin dag med at stå
tidligt op, trække i løbeskoene og løbe 6-8 km.
Uanset vejret. Når jeg spørger hende om hun
aldrig har lyst til at lade skoene stå og snuppe
en time mere under dynen i stedet, svarer hun
”jo, men jeg ved at jeg får det bedre hvis jeg
kommer op og får gang i kroppen”. Også hun

gør noget hun ikke umiddelbart har lyst til, fordi
hun ved at det er godt for hende.
Jeg bliver lidt misundelig på min veninde når
jeg ser hendes velvære – alene ved tanken om
løbeturen. Så en morgen var det mig der stod
der i løbesko og gjorde klar: Det var et mareridt
– jeg løb 1½ km og jeg var færdig, knust og sønderbombet bagefter. Alligevel prøvede jeg igen
næste dag og næste dag, og efter nogle gange
var det slet ikke så hårdt mere. Jeg løb længere
og mærkede at hjertet slog friskere og blodet
brusede livet rundt i kroppen. Det var skønt!
Når det handler om vores krop, har de fleste af
os efterhånden styr på, hvad der gavner den og
hvad der skader den. Vi spiser sundt og træner
gerne i motionscenteret eller med anden form
for idræt, også når vi egentligt har lyst til noget
andet, fordi vi ved at det gør os godt.
Men hvad med vores ånd, vores sjæl? Hvad
gør vi for at den skal have det godt? Kunne
man forestille sig, at det at gå i kirke kan give
velvære til sjæl og ånd, på samme måde som
motion og sund kost giver velvære til kroppen?
Så var det måske værd at give en chance – stå
lidt tidligere op en søndag morgen, komme af
sted og få sunget med de andre i kirken og lyttet til de store ord der læses og holde ud og
stå kedsomheden igennem, ikke bare en gang,
men flere gange i forventningen om, at velværet
melder sig når man har vænnet sig til det?
Grith Seersholm

HUSK:
Konfirmandundervisningen starter
onsdag 1. september kl. 8 til 9.35 i
konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Hvis nogen mangler at tilmelde sig,
bedes de gøre det omgående til Sørbymagle præstegård, Sørby Hovedgade 28,
tlf. 5854 5130.

Kurt Larsen ny kirkesanger i Sørbymagle
Med virkning fra 1. juli 2010 er Kurt Kulsø
Larsen ansat som kirkesanger ved Sørbymagle kirke.
Kurt Larsen er 61 år og var gået på efterløn, men ville gerne have et supplerende
arbejde. Han har sunget i kor i over 40 år,
og synger for tiden i Det Hvide Kor i Slagelse. Han har også afløst som kirkesanger i
andre kirker. I 4 år var han graver ved Fuglebjerg kirke. Derefter blev han bedemand
og havde Slagelse Begravelsesforretning i
22 år. Han solgte forretningen i 2007.
Kurt Larsen og hans kone Mai Larsen bor
nu i Slots Bjergby, hvor hans kone er orga-

nist. Han kender derfor en del til det kirkelige arbejde, og vi byder ham hermed velkommen i Sørbymagle. Stillingen omfatter
også vikarafløsning ved Kirkerup kirke.

”Hashøj kirkesogne”
Sensommerkoncert i Gimlinge
Onsdag 15. september kl. 19.30 inviteres
der til sensommerkoncert i Gimlinge kirke.
Det bliver med koret ”Gospel United”, der
får tilhørerne med på kendte numre som
f.eks. ”Amen”, ”Oh Happy Day” og ”Amazing Grace”.
Koncerten er et fællesarrangement for
sognene i gl. Hashøj kommune, og der er
gratis adgang.

Høstgudstjenester og
konfirmandvelkomst
Der holdes høstgudstjeneste i Kirkerup
kirke søndag 19. september kl. 10.30.
I Sørbymagle kirke holdes høstgudstjenesten søndag 26. september kl.10.30.

Babysalmesang
Vi inviterer mødre og fædre
med babyer mellem 2 og 8
måneder til en hyggelig time
med sang, leg og dans. Kom
og oplev, hvordan allerede de
helt små børn bliver stimuleret ved klange, rytmer og melodier, og mærk deres glæde
ved mors og fars stemme, når
vi synger.

Et nyt hold starter mandag
6. september kl. 10 i konfirmandhuset ved siden af Sørbymagle kirke.
Kurset kører over 9 mandage,
indtil den 15. november 2010.
Holdstørrelse: mindst 5 børn,
højst 10 børn (+ forælder).

Kurset er gratis.
Bring kun et tæppe med, som dit barn kan ligge på.
Tilmelding (bindende) til: Erika Diderichsen, Sørby Hovedgade 28, tlf. 58 54 51 30.

Ved høstgudstjenesterne byder vi velkommen til de nye konfirmander og deres
forældre, og konfirmanderne får overrakt
deres Nye Testamente.
Menighedsrådets pynteudvalg pynter kirken. Og der er lejlighed til at give en gave
til høstofferet, som fordeles blandt anerkendte nødhjælpsorganisationer.
I Sørbymagle kirke er der også høstfest!
Den 26. september bliver der sikkert fuldt
hus i Sørbymagle kirke. Der skal nemlig også være barnedåb. Og så er det den dag,
hvor vi er med på et nyt landsdækkende
initiativ ”Fyld Danmarks Kirker”. Meningen
er, at man skal valfarte til kirken, som om
det var juleaften, for således at opleve den
særlige stemning, hvor så godt som alle
pladser er besat. Flere af høstsalmerne er
jo ligeså kendt som julesalmerne.
Sørbymagle menighedsråd inviterer til
”høstfest” efter gudstjenesten. Det bliver i
konfirmandhuset, og der bliver sørget for
mad og drikke. Konfirmanderne og deres
forældre kan glæde sig til, at der bliver
gjort noget mere ud af dagen ! Vi håber på
god tilslutning.

”Hashøj kirkesogne”
Trio Fabula – koncert for børn i alle aldre
Søndag 3. oktober kl. 15 kommer musikog skuespilgruppen Trio Fabula til Høve
kirke. De opfører stykket ”Helligånd”, som
også kaldes en kirkeopera. Der medvirker
tre klovne, som henholdsvis synger, spiller
på accordeon og på blokfløjte.
Stykket ”Helligånd” henvender sig til alle
over 5 år. Det sker ved, at gruppen med
enkle skuespilleriske midler udnytter både
kirkerummet, den klassiske musik, bibelhistorien og salmemelodier. Der er tale om
en slags musikteater, som har rødder helt
tilbage til middelalderens mysteriespil.
Også til dette fællesarrangement er der
gratis adgang.

Konfirmationsjubilæum
Søndag 17. oktober kl. 10.30 holdes der
konfirmationsjubilæum i Kirkerup kirke.
Jubilæet henvender sig især til dem, der
blev konfirmeret i Sørbymagle-Kirkerup for
50 år siden, altså i 1960.
Det drejer sig om det hold, der blev konfirmeret i Sørbymagle kirke den 20. marts
1960. Holdet var dengang noget større: 23
i alt, men drengene var klart i mindretal:
kun 7 drenge mod 16 piger. Da det tilmed
først var den nye præsts, pastor Peter Gadebergs 2. år, må man formode, at det har
været et eksemplarisk hold, - men det kan
vi måske høre noget mere om !
Efter gudstjenesten indbydes jubilæumskonfirmander med familie og gamle venner
til samvær i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Her er der lejlighed til at se på
de nyophængte konfirmandbilleder, - vi er
endda helt opdateret, d.v.s. billederne går
til og med 2010. Vi holder også mandtal
for at høre lidt om, hvor de forskellige er
blevet af.
Hvis man har forbindelse til jubilæumskonfirmander, er man velkommen til at sige
invitationen videre. Man må også gerne
meddele navn, telefonnr. eller adresse på
jubilæumskonfirmander til: Sørbymagle
præstegård, tlf. 5854 5130.
Bemærk, at datoen i år er noget senere
end sædvanligt.

Menighedsrådsmøde
for Sørbymagle
Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 19. oktober kl. 19.
Mødet holdes i konfirmandhuset, og der
er offentlig adgang.

Ældremøde med
Britta Bülow
Torsdag 21. oktober kl. 14.30 holder vi
efterårets ældremøde i konfirmandhuset
ved Sørbymagle kirke.
Det bliver Britta Bülow fra Sørbymagle,
som fortæller om de såkaldte SOS-børnebyer. Hun er formand for lokalafdelingen
Slagelse for SOS-børnebyerne, en afdeling, der kun har eksisteret i et par år. Selve organisationen er international og har
bestået i 60 år. Arbejdet består i at skaffe
penge til drift og oprettelse af børnebyer,
og i den forbindelse har Britta Bülow allerede været til indvielse af en dansk-sponsoreret SOS-børnelandsby i Peru.
Børnebyerne er små børnesamfund, hvor
forældreløse børn bor i egne små huse,
hjulpet af voksne ”reserveforældre”. Uden
denne hjælp ville børnene være henvist til
et trøstesløst liv på gaden.
Alt dette vil Britta Bülow fortælle om. Også om selve turen til Peru, som i sig selv var
en oplevelse: voldsomme regnskyl havde
til dels skyllet veje og jernbaner i afgrunden. I forbindelse med indvielsen af den
nye børneby blev der også taget billeder,
som hun vil vise nogen af.
Til ældremødet er alle over 60 år velkomne. Indimellem bydes der på kaffe/the.
Vi slutter ca. kl. 17.

”Hashøj kirkesogne”
Findes der mere mellem himmel og jord ?
– Mød en mand med overnaturlige evner !
Lige noget for konfirmander !
Torsdag 28. oktober kl. 19.00 inviteres til
en aften om det okkulte i Sørbymagle Forsamlingshus. Foredragsholderen vil tale
om det overnaturlige og uforklarlige. Kan
man læse tanker ? Findes der spøgelser ?
Kan fremtiden forudsiges ?
Da vi fra anden side har hørt, at dette
foredrag nærmest kan tryllebinde unge

mennesker, har vi besluttet, at konfirmanderne i gl. Hashøj kommune skal indbydes
særskilt sammen med deres forældre (der
skal jo nogen til at sørge for transporten !).
Og der er jo god plads i Sørbymagle Forsamlingshus !
Aftenen er arrangeret af menighedsrådene i gl. Hashøj kommune, og der er gratis
adgang.

Alle helgens søndag
– Navne læses
Søndag 7. november er det Alle helgens
søndag, hvor vi mindes de døde.
Der er højmesse i Kirkerup kirke kl.
10.30, og eftermiddagsgudstjeneste i Sørbymagle kirke kl. 14.30.
Efter prædiken læses navnene på dem,
der i det forløbne år er døde med bopæl i
sognet, eller som er begravet eller bisat fra
sognets kirke.
Kirkerne er pyntet med levende lys. Vi vil
i år prøve noget nyt, idet vi efter gudstjenesten vil give en blomst til kirkegængerne,
således at man enten kan sætte en blomst
ved sit gravsted, eller tage den med hjem.

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 16. november kl. 19.
Kirkerup menighedsråd holder møde
torsdag 25. november kl. 19.
Iflg. de nye regler er alle enkeltmandsposter på valg hvert år inden 1. søndag i
advent. Det betyder, at følgende poster er
på valg: Menighedsrådets formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, sekretær,
kontaktperson, bygningskyndig, og tegningsberettiget person.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

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: Anette Jensen, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Boeslunde Byvej 142,
4242 Boeslunde. Tlf. 2679 1075.
Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 2811 9206.
Organist: Uffe Holck Andersen,
Herluf Trollesvej 4 K,
4200 Slagelse. 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
Kirkens Korshær: 331,50 kr.
Folkekirkens Nødhjælp: 100 kr.
Pinsekollekt, kirkehjælp: 160 + 75 kr.
		
Hjertelig tak !

www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sørbymagle kirke er åben hverdage kl. 8 – 16. I skolernes efterårsferie alle dage fra 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 47: fra den 22. november 2010, og omfatter
tiden indtil den 28. februar 2011. Evt. stof indleveres til præstegården den 22. oktober 2010.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Søndag 5. september
(14. s. eft. trinitatis)
Joh. 5,1-15: Den syge ved Betesda Dam
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 12. september
(15. s. eft. trinitatis)
Luk. 10,38-42: Martha og Maria
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Dan Sørensen
(Kirkerup: ingen)
Onsdag den 15. september
kl. 19.30: Gimlinge, sensommerkoncert
med Gospel United
Søndag 19. september
(16. s. eft. trinitatis)
Joh. 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
kl. 10.30: Kirkerup, høstgudstjeneste
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 26. september
(17. s. eft. trinitatis)
Mark. 2,14-22: Ung vin på nye lædersække !
kl. 9.00: Høve
kl. 10.30: Sørbymagle, høstgudstjeneste
”FYLD DANMARKS KIRKER !”
(Kirkerup: ingen)
Søndag 3. oktober
(18. s. eft. trinitatis)
Joh. 15,1-11: Det sande vintræ
kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
kl. 15.00: Høve, ”Trio Fabula”
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 10. oktober
(19. s. eft. trinitatis)
Joh. 1,35-51: De første disciple kaldes
kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Søndag 17. oktober
(20. s. eft. trinitatis)
Matt. 21,28-44: De to sønner i vingården;
de onde vinbønder
kl. 9.00: Gerlev
kl. 10.30: Kirkerup, konfirmationsjubilæum
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 24. oktober
(21. s. eft. trinitatis)
Luk. 13,1-9: De dræbte galilæere;
figentræet uden frugt
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 31. oktober
(22. s. eft. trinitatis)
Matt. 18,1-14: Den største i Himmeriget
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup
Søndag 7. november
(Alle helgens søndag)
Matt. 5,13-16: Jordens salt og verdens lys
kl. 10.30: Kirkerup
kl. 14.30: Sørbymagle
Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker
Søndag 14. november
(24. s. eft. trinitatis)
Joh. 5,17-29: Sønnens fuldmagt fra Faderen
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Søndag 21. november
(Sidste s.i kirkeåret)
Matt. 11.25-30: Jesu fryderåb
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 28. november
(1. søndag i advent)
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
kl. 10.30: Kirkerup
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
Søndag 5. december
(2. søndag i advent)
Luk. 21,25-36: Tegn i sol og måne
kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
kl. 15.00: Kirkerup, gospelkor

Jannerup.dk

Søndag 29. august
(13. sønd. eft. trinitatis)
Matt. 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)

