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Hvad skal man sige fra prædikestolen?
Når man har mini-konfirmander, eller
”Kend-din-kirke-børn”, som vi også siger,
skal børnene have lov til at prøve de ting,
de møder i kirken. De skal have lov til at
se og røre, og de skal have lov til at spørge. Børn fra 3. klasse vil gerne vide noget
om mange ting.
I de allerfleste kirker er der en døbefont,
og der er en prædikestol. Når vi snakker
om døbefonten, prøver vi at lægge det
fine dåbsfad på. Vi hælder vand i dåbskanden og øser det op. Vi skal huske et
lille håndklæde, og præsten skal have bogen med, så han ved, hvad han skal sige.
Og så kan vi vise, hvordan det foregår, når
et lille barn bliver døbt.
Med prædikestolen er det lidt sværere.
Den er jo kun bygget til én person. Så
selvom børn fra 3. klasse ikke fylder meget, må vi sige, at der højst er plads til 3
børn af gangen.
Prædikestolen er jo ikke kun et udsigtstårn. Den er heller ikke et udstillingstårn,
der skal bruges til at vise, hvor fin præsten ser ud. Nej, prædikestolen er kirkens
talerstol. Den bruger man, for at alle kan
høre, - og for at alle kan se. For man forstår bedst, når man kan se den, der taler.
Den, der står på prædikestolen, skal
ikke bare tale om vejret, eller om hvordan
han har sovet i nat. Nej, han skal prædike,
han skal tale over et stykke fra evangeli-

erne. Og evangelierne handler om Jesus,
og hvad han sagde og gjorde.
Når præsten skal læse det stykke, han
prædiker over, siger han: ”Dette hellige
evangelium skriver evangelisten Matthæus.” (Eller én af de andre evangelister). Så
skal alle folk i kirken svare: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab!”
Det er godt, at de gør det, for så glemmer vi ikke, hvad det drejer sig om: ordet
evangelium betyder nemlig et godt eller
glædeligt budskab. Det er lige præcis det,
der er meningen, når evangeliet fortæller
om Jesus, Gud og mennesker.
Hvordan skal mini-konfirmander få en
fornemmelse af det her? De har hverken
studeret teologi eller lært at prædike. Men
de kan alligevel noget væsentligt: de kan
nemlig sige noget godt! Og hvis én begynder, kommer den næste i tanker om noget,
og sådan kan man fortsætte et stykke tid.
Idéen er indlysende. Det har præsten
Ingrid Schrøder-Hansen hjulpet os med.
Og hun sammenfatter således:
”Dermed har børnene oplevet, at det
der skal siges fra prædikestolen, skal være
noget godt. Og, at de også selv formår at
sige det.”
Det er i al beskedenhed en oplevelse af
det almindelige præstedømme ! At enhver
af os har en direkte tilgang til Guds ord.
Ernst Otto Diderichsen.

HUSK:
Konfirmandundervisningen starter onsdag 5. september kl. 8 – 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.

MENIGHEDSRÅDSVALG
Torsdag 30. august kl. 19 skal der
være offentligt orienterings- og opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalg for
Sørbymagle sogn. Der skal vælges 4
medlemmer, som sammen med 4 valgte
medlemmer for Kirkerup sogn danner det
nye fællesmenighedsråd.
For Kirkerup sogn holdes mødet torsdag 13. september kl. 19.
Begge disse møder holdes i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Ved disse offentlige orienteringsmøder
redegøres der for menighedsrådets arbejde i den forløbne periode, og for kommende opgaver. Endvidere gennemgås
reglerne for opstilling af kandidater.
Betingelserne for at kunne opstille som
kandidat til menighedsrådet, og for at
have stemmeret, er, at man skal bo i sognet, være fyldt 18 år, og være medlem af
folkekirken.
Da der til en kandidatliste både skal bruges kandidater, suppleanter og stillere, vil
vi meget opfordre til, at man møder op til
sognets orienteringsmøde, så får vi også
en noget bredere baggrund.
Og så får man en oplagt mulighed for
at høre, hvad man egentlig foretager sig
i et menighedsråd, og hvilke muligheder,
man har. En væsentlig opgave er f.eks. at
vælge ny præst, hvilket bliver en opgave
for det nye fællesmenighedsråd. Ved orienteringsmøderne byder menighedsrådet på kaffe og brød, - og det er gratis!
Det er vigtigt at være opmærksom på,
at sidste frist for indlevering af en kandidatliste er tirsdag 2. oktober 2012, kl. 19,
til en af de to personer, som er bemyndiget dertil: I Sørbymagle: Ole Hansen,
Egebjergvej 34, Sørbymagle, 4200 Slagelse; eller: John Sørensen, Sørby Parkvej 69, Sørbymagle, 4200 Slagelse.

I Kirkerup: Karen Andersen, Tranebæksvej 6, Sørbymagle, 4200 Slagelse; eller:
Mogens Nellemann Hansen, Kirkerupvej
44, Kirkerup, 4200 Slagelse.

Baby-salme-sang
Til efteråret tilbyder vi BABY-SALMESANG i Sørbymagle kirke for babyer mellem 2 og 8 måneder og deres mor/far/
bedsteforældre.
Vi vil gerne hjælpe jer til at lære nogle
salmer og sange, og inspirere jer til at
synge med jeres barn – fra starten af.
Kom og oplev, hvordan allerede helt
små børn bliver glade og stimuleret ved
klange, rytmer og melodier, når vi hygger
os med at synge, danse, lege og lytte.
Kurset er gratis. Det eneste du skal
gøre er at tilmelde dig (bindende), og
bringe et tæppe med, som dit barn kan
ligge på. Velkommen!
Sted: Konfirmandhuset ved Sørbymagle
kirke.
Tid: mandage kl. 10 – 10.45 (vi starter
præcist).
Start: Mandag 3. september 2012.
Antal gange: 8 gange (vi slutter den 29.
okt., holder fri i uge 41 ).
Holdstørrelse: mindst 5 babyer + forælder.
Tilmelding: Erika Diderichsen, tlf. 58 54 51
30, Sørby Hovedgade 28 (Præstegården)

Start på Kend-din-kirke
Der er p.t. tilmeldt 15 børn fra 3. klasse til
Kend-din-kirke. Undervisningen foregår
om tirsdagen efter skoletid, og den foregår både i konfirmandhuset og i kirken.
Start tirsdag 4. september kl. ca. 13.25.
Vi slutter kl. 15.
Arbejdsformen er fortælling, leg og aktivitet, og vi tager udgangspunkt i kirkens
inventar og billeder. Som underviser har
menighedsrådet ansat Jessie K. Nielsen.
Forløbet slutter med en familiegudstjeneste søndag 11. november, kl.
10.30, i Sørbymagle kirke. Her er også
forældre, søskende og bedsteforældre
inviteret. Derefter er der samvær i Sørbymagle Forsamlingshus med fælles leg og
underholdning.
Vi glæder os til at være sammen med
børnene!

Folkekirkens Mission
Torsdag 20. september, kl. 19.30, indbyder provstikomiteen for Slagelse og
Skælskør provstier til efterårsmøde i Pakhuset ved Sct. Mikkels kirke. Emnet er
Thailand, og missionær Peder Jørgensen
vil fortælle om arbejdet i landets evangelisk-lutherske kirke. Hans kone Ruth Jørgensen fortæller om sin bog ”Fra Limfjorden til Mekhong”.
Alle er velkomne til dette eksotiske
møde.

Høstgudstjenester
med høstfest
I år arrangeres der høstgudstjeneste med
høstfest både i Kirkerup og i Sørbymagle.
Det bliver søndag 23. september, kl.
10.30, hvor det foregår i Kirkerup.
Ugen efter, søndag 30. september, kl.
10.30, holdes et lignende arrangement i
Sørbymagle.
Ved høstgudstjenesterne byder vi velkommen til de nye konfirmander og deres forældre. Konfirmanderne får den dag
overrakt deres Nye Testamente, - illustreret med værker fra kunstens historie.
Menighedsrådets pynteudvalg pynter
kirken til høst. Og der er lejlighed til at give
en gave til høstofferet, som fordeles blandt
anerkendte nødhjælpsorganisationer.
Efter hver sin gudstjeneste inviterer
menighedsrådet til høstfest til en let anretning. I Kirkerup foregår det i Urtemosegården lige overfor kirken, Kirkerupvej
57. I Sørbymagle går man over i konfirmandhuset lige vest for kirken.
Menighedsrådene sørger for mad og
drikke. Alle er velkomne, det gælder også
de fremmødte konfirmander og forældre.
Det er nu tredje år, vi holder høstfest
efter gudstjenesten, og det har vist sig at
være et vellykket arrangement.

Konfirmationsjubilæum
Søndag 7. oktober kl. 10.30 holdes det
årlige konfirmationsjubilæum i Kirkerup
kirke.
Jubilæet henvender sig især til dem,
der blev konfirmeret her for 50 år siden,
altså i 1962.

Det drejer sig om det hold, der blev
konfirmeret i Sørbymagle kirke den 18.
marts 1962. Der var i alt 19 konfirmander,
10 drenge og 9 piger.
Efter gudstjenesten indbydes jubilæumskonfirmander med familie og gamle
venner til samvær i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke. Her er der lejlighed til
at se den store samling af konfirmandbilleder fra de seneste 80 år! Vi plejer også
at holde mandtal.
Man er velkommen til at sige invitationen videre. Og man må meget gerne
meddele navn, telefonnr. eller adresse på
jubilæumskonfirmander til: Sørbymagle
præstegård, tlf. 5854 5130.
Den 7. oktober er den første søndag i
måneden. I henhold til vores forsøgsordning synger vi den dag indgangsvers i
stedet for indgangsbøn, og udgangsvers
i stedet for udgangsbøn. Det kendte man
ikke til for 50 år siden!

Menighedsrådsmøder
Sørbymagle menighedsråd holder møde
tirsdag 16. oktober, kl. 19.
Kirkerup menighedsråd holder møde
torsdag 1. november, kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Ældremøde om
Holmegaards Glasværk
Torsdag 18. oktober kl. 14.30 indbydes
der til ældremøde i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke.
Til ældremødet kommer Erik Brix Petersen, som fortæller om ”Kunsthåndværkerne på Holmegaard”. Han har selv
været hyttedreng på glasværket. Han
blev siden udlært som smed, men har
senere ofte haft arbejde på Holmegaard.
I stedet for lysbilleder medbringer Erik
Brix Petersen mange forskellige glasting,
som deltagerne kan tage i øjesyn. Heriblandt kendte og mindre kendte drikkeglas. Nogen af dem har vi måske selv
derhjemme. Til flere af disse ting får vi nu
den historie, der ligger bag. Vi hører også
om nogle af de kendte gaver, som blev

fremstillet til dronningen og kronprinsen
med ægtefæller.
Et selvstændigt emne er arbejderne
i Holmegaards tørvemose, hvor man
startede med udvinding af tørv allerede
i 1825.
Endelig er der glasværkets egen
historie, som har været ret omtumlet:
Tre gange er glasværket brændt, og indenfor de seneste år har glasværket
været lagt sammen med andre store
virksomheder. I 2008 gik Holmegaard
konkurs, men er senere genåbnet som
Holmegaard Park med Erik Brix Petersen
som rundviser.
Til ældremødet er alle over 60 år velkomne. Og der vil være god lejlighed til at
stille spørgsmål vedr. den hæderkronede
virksomhed. Mødet slutter kl. 17.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Foredragsaften i Høve
Torsdag 25. oktober kl. 19.30 indbyder
menighedsrådene i gl. Hashøj kommune
til foredragsaften i Høve kirke.
Det bliver med forfatteren Pia Fris Laneth, som fortæller ud fra sin bog ”Lillys
Danmarkshistorie”. Ud fra billederne i
familiens fotoalbums følger vi kvinderne
gennem de sidste 150 år. Bogen blev en
bestseller.
En højskoleforstander skrev: ”Pia Fris
Laneth er ganske enkelt en ypperlig fortæller, som formår at tryllebinde sine tilhørere.” Den store historie veksler med
den lille, og hun taber aldrig mennesker
af syne.
Alle er velkomne i Høve kirke, og der er
gratis adgang.

Aftengudstjeneste
i Kirkerup
Søndag 28. oktober skal urene være stillet tilbage til ”vintertid”.
Den dag holdes der aftengudstjeneste i Kirkerup kirke kl. 19.00. Evangeliet
er præget af det opgør, som nærmede
sig, og hvor Jesus bliver mere og mere
uforsonlig i tonen. Det er stykket om de
dræbte galilæere og det sammenstyrtede

tårn, og lignelsen om det figentræ, der
ikke ville bære frugt.
Aftengudstjenesten slutter med kort altergang.

Alle helgens søndag
– Navne læses – Samvær
Søndag 4. 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, og
efter gudstjenesten giver vi en blomst til
kirkegængerne.
Efter gudstjenesten i Sørbymagle indbyder vi til kaffe og samvær i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Her slutter
vi kl. 16.30.

Konstituerende
menighedsrådsmøde
I tiden før 1. søndag i advent – i år 2. december – skal de nye menighedsråd konstituere sig med valg af formand, næstformand, kirkeværge, kasserer, sekretær
m.fl., og med valg til de forskellige udvalg.
I år er det særlig interessant i Sørbymagle-Kirkerup, fordi det bliver første
gang med ét fælles menighedsråd for de
to sogne.
De nuværende menighedsråd har sat
en dato nemlig tirsdag 27. november kl.
19 i konfirmandhuset, men det bliver op
til det nye menighedsråd, om den dato
kan bruges.
Resultatet af konstitueringen vil blive
meddelt ved gudstjenesterne den 2. december, fordi funktionsperioden begynder 1. søndag i advent. Der er højmesse i
Kirkerup kl. 10.30, og aftengudstjeneste i
Sørbymagle kl. 19.00.
Her siger vi velkommen til de nye og
farvel og tak til dem, der takker af. Og vi
skal naturligvis synge ”Vær velkommen,
Herrens år!”

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Sognepræst:
provst Ernst Otto Diderichsen,
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130. Mandag fri

Kirkerup kirke, Esholtevej 2 A.
NB: Kirken er lukket om mandagen!

Sørbymagle kirke, Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen!

Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Birkehegnet 132, 4700 Næstved.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.

Graver: Lesley Dixon, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 3063 5121.

Graver: Tove Woller, tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk kl. 12 – 13, undtagen
mandag og tirsdag, som er fridage.
Bopæl: Lupinvej 22, 4180 Sorø.

Organist: Flemming Andersen,
Søholmparken 12,
4200 Slagelse. Tlf. 5853 2574.

Kirkesanger: Kurt Kulsø Larsen,
Kildegården 2, Slots Bjergby,
4200 Slagelse. Tlf. 2811 9206.

Menighedsrådsformand:
Karen Andersen,
Tranebæksvej 6, Sørby Overdrev,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5505.

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

Kirkeværge: Hans E. Petersen,
Lygtevej 12, Gyldenholm,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5074.

Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173.

Regnskabsfører: Marianne Skjødt,
Savværksvej 31, Kirkerup,
4200 Slagelse. Tlf. 5854 5001.

Kirkeværge: Kurt Petersen,
Egebjergvej 109, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Folkekirkens Nødhjælp,
Kirkehjælp: 182,50 kr.
Hjertelig tak !

Regnskabsfører: Vagn H. Pedersen,
Skælskørvej 81, Ting Jellinge,
4250 Fuglebjerg. Tlf. 5818 8306.

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 48: fra den 26. november, og omfatter tiden
indtil den 28. februar 2013. Evt. stof indleveres til præstegården den 19. oktober 2012.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Søndag 2. september (13. s. eft. trinitatis)
Matt. 20,20-28: Zebedæussønnernes ønske
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 9. september (14. s. eft. trinitatis)
Joh 5,1-15: Den syge ved Betesda Dam
Kl. 9.00: Hyllested
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 16. september (15. s. eft. trinitatis)
Luk. 10,38-42: Martha og Maria
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 23. september (16. s. eft. trinitatis)
Joh. 11,19-45: Opvækkelsen af Lazarus
Kl. 10.30: Kirkerup, høstgudstjeneste,
med efterfølgende høstfest
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 30. september (17. s. eft. trinitatis)
Mark. 2,14-22: Ung vin på nye lædersække !
Kl. 10.30: Sørbymagle, høstgudstjeneste,
med efterfølgende høstfest.
(Kirkerup: ingen)
Søndag 7. oktober (18. s. efter trinitatis)
Joh. 15,1-11: Det sande vintræ
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup, konfirmationsjubilæum
Søndag 14. oktober (19. s. efter trinitatis)
Joh. 1,35-51: De første disciple kaldes
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Niels Andersen
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 21. oktober (20. s. efter trinitatis)
Matt. 21,28-44: De to sønner i vingården;
de onde vinbønder
Kl. 9.00: Flakkebjerg
Kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 28. oktober (21. s. efter trinitatis)
Luk. 13,1-9: De dræbte galilæere; figentræet uden frugt
Kl. 10.30: Sørbymagle
Kl. 19.00: Kirkerup, aftengudstjeneste
Søndag 4. november (Alle helgens søndag)
Matt. 5,13-16: Jordens salt og verdens lys
Kl. 10.30: Kirkerup
Kl. 14.30: Sørbymagle, efter gudstjenesten
samvær
Indsaml.: Danske Sømands- og Udlandskirker
Søndag 11. november (23. s. eft. trinitatis)
Mark. 12,38-44: Den fattige enkes gave
Kl. 10.30: Sørbymagle, familiegudstjeneste med afslutning i Forsamlingshuset
(Kirkerup: ingen)
Søndag 18. november (24. s. eft. trinitatis)
Joh. 5,17-29: Sønnens fuldmagt fra Faderen
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 25. november (25. s. eft. trinitatis)
Luk. 17,20-33: Guds rige og menneskesønnens dag
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 2. december (1. søndag i advent)
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
Kl. 10.30: Kirkerup, spejdergudstjeneste
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
Søndag 9. december (2. søndag i advent)
Luk. 21,25-36: Tegn i sol og måne
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

J annerup . dk

Søndag 26. august (12. s. efter trinitatis)
Matt. 12,31-42: Bespottelse mod Ånden
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

