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Ikke brød alene …
I ferien kan jeg lide at bruge god tid når
der skal laves mad. Til daglig er det ofte de
samme retter der står på bordet herhjemme, enten fordi de ikke tager særlig lang
tid at lave, eller fordi jeg har lavet dem så
mange gange, at jeg ikke behøver at tænke
mens jeg laver dem. Men i ferien er det anderledes. I ferien afprøves nye opskrifter,
nye råvarer – og noget tyder på at jeg ikke
er alene, at dømme ud fra de mange programmer om mad der går over TV-skærmen
i løbet af sommeren.
Men det er ikke kun selve retten og
madlavningen der er interessant. Måltidet
er næsten vigtigere. Det at spise og være
sammen. For mennesket lever ikke af brød
alene. Hvad glæde har man af et gourmetmåltid, hvis man ikke har nogen at dele det
med? Hvad glæde har man af en velstegt
bøf og glas god vin, hvis det skal indtages i
ensomhed?
Måske er det derfor, det er i ferietiden
madprogrammerne har deres højsæson –
fordi det er dér vi har tid til at spise sammen? Til daglig er der altid nogen som skal
videre til fodbold eller kor eller møde. Til
daglig er der nogen der kommer sent hjem
og må nøjes med en rugbrødsmad eller en
foliedækket tallerken fra køleskabet. Men i
ferien kan vi dække op og spise sammen
– hele familien. Invitere venner og bekendte
og diske op med det bedste huset formår.
Nej, mennesket lever ikke af brød alene –
uanset hvor kunstfærdigt eller økologisk det

er bagt. Vi lever af venskaber, kærlighed,
samvær og nærvær. Vi lever i fællesskab.
Hvad er brødet værd, hvis resten af livet er
tomt og trist? Det holder os i live, men for
hvad? Der skal også være noget at leve for.
Hvad vi fylder vores liv med er forskelligt.
Med arbejde, med familie, med sport, musik eller kunst. Med glade dage i byen med
vennerne. Med rengøring og husligt arbejde. Men uanset om du lever for børnene, for
karrieren, for din altoverskyggende interesse for gamle film eller for noget helt fjerde,
så har vi det til fælles at vi lever for Gud. For
hver især er vi skabt ud af hans glæde og
kærlighed. Skabt til glæde for ham – og til
glæde for hinanden.
Så, i bund og grund giver det god mening
at bruge tid i køkkenet på at forberede fantastiske retter - når vi også bruger tid sammen på at spise dem. For omkring bordet
går snakken frit, når vi spiser sammen hører
vi for alvor sammen.
I kirken om søndagen spiser vi også sammen, men her er det ikke gourmetmad der
er i højsædet. Det er Gud. I kirken spiser vi
tør kiks og kedelig vin. Alligevel er der en
sammenhørighed imellem os og imellem os
og Gud når vi knæler sammen, tygger sammen og lytter sammen. Fred være med jer,
siger præsten når vi har tygget af munden
og går hver til sit. Ikke forædte – men forhåbentlig mætte i hjerte og sind. For mennesket lever ikke af brød alene …
Grith Seersholm

Afsked
I anledning af min afgang som sognepræst og provst holder jeg afskedsgudstjenester søndag 18. august.
Det bliver kl. 9 i Sørbymagle kirke, og
kl. 10.30 i Kirkerup kirke.
Kl. ca. 12.30 indbyder menighedsrådet
til sammenkomst i Sørbymagle Forsamlingshus, hvor der bydes på en let anretning. Alle er velkomne.
(Se mit lille afskedsdigt på side 4!)

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Sensommerkoncert i Flakkebjerg

Onsdag 21. august, kl. 19.30, arrangeres der sensommerkoncert i Flakkebjerg
kirke med det danske band Zenobia.
Bandet (trioen) tolker både sange fra højskolesangbogen og fra salmebogen, som
får nyt liv i hænderne på Zenobia. Musikken rummer elementer af tango, folkemusik, jazz og pop. Trioen spiller også
egne kompositioner sat til både nye og
velkendte tekster.
Zenobia består af søstrene Charlotte
og Louise Støjberg (hhv. klaver og sang),
samt Mette Kathrine Jensen (harmonika)
- alle i 30’erne, og alle vokset op med den
danske visetradition.
Kom og lyt. Der vil også være mulighed
for at synge med. Charlotte Støjberg er
også organist, så hun ledsager på bedste
vis.
Sensommerkoncerten er arrangeret
af menighedsrådene i gl. Hashøj kommune. Der er gratis adgang, og alle er
velkomne.

Konfirmandundervisningen
starter onsdag 4. september, kl. 8 – 9.35,
i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Som underviser har vi fået tilsagn fra
fhv. sognepræst Inge Louise Vilholm, tidl.
præst i Hårslev ved Fuglebjerg, nu boende i Sorø. Hun er fortrolig med undervisning, da hun tidligere har været lærer i
folkeskolen. Hun vil varetage konfirmandtimerne, indtil en ny sognepræst udnævnes, Vi er meget glade for, at Inge Louise
Vilholm vil påtage sig opgaven.

Et stort tal af dette års 7. klasse-elever har tilmeldt sig, så vi regner med et
hold på 27 konfirmander. Fordelingen er
usædvanlig, idet der er flest tilmeldt til
konfirmation i Kirkerup kirke, nemlig 15
konfirmander. Vi skal tilbage til 1998 for
at finde et lige så stort tal.

Kirkevandring fra Gimlinge
Søndag 8. september kl. 10.00 arrangeres der en kirkevandring, som starter i
Gimlinge kirke. Det er 230-års dagen for
N.F.S. Grundtvigs fødsel, så mon ikke der
skal synges et par salmer af den store
salmedigters hånd. Der bliver også fortalt
lidt om kirken.
Fra Gimlinge går vandringen til Ting
Jellinge kirke. Efter en lille forfriskning går
turen mod Hyllested kirke. Her sluttes turen af med en sandwich. Ruten er på ca.
9 km.
Kirkevandringen er et fællesarrangement for 8 kirkesogne, nemlig GimlingeHyllested, Høve-Flakkebjerg, SkørpingeFårdrup, og Sørbymagle-Kirkerup!
Da kirkevandringen også henvender
sig til vore sogne, aflyses de faste gudstjenester den dag.
Tilmelding senest 1. september til sognepræst Anna Jakobsen, mail:
ajak@km.dk eller telefon: 5818 6193.

Kend-din-kirke starter
Vi byder et nyt hold velkommen til efterårets Kend-din-kirke projekt.
Vores aktivitet henvender sig til børn
i skolens 3. klasse, og vi regner med at
komme til et forældremøde, så forældrene kan få et indtryk af, hvad der skal
foregå.
Undervisningen starter tirsdag 10. september, kl. 13.10 til kl. 15. Børnene bliver
hentet på skolen, og bagefter fulgt tilbage
til fritidshjemmet. Der er både aktiviteter
i konfirmandhuset og i kirken, og det er
vores erfaring, at børnene synes, det er
spændende at se de ting, vi finder i kirken, på nært hold.
Som underviser kommer igen i år
Jessie K. Nielsen, Esholte.

Menighedsrådsmøder
På nuværende tidspunkt er der planlagt
følgende menighedsrådsmøder for det
nye fællesmenighedsråd:
• Onsdag 11. september, kl. 19.
• Onsdag 9. oktober, kl. 19.
• Onsdag 20. november, kl. 19, - sidstnævnte med valg til enkeltmandsposter.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke. Der er offentlig adgang.
NB: Ret til ændringer forbeholdes!

Høstgudstjenester
og høstfest
Der holdes høstgudstjeneste i Sørbymagle kirke søndag 22. september, kl.
10.30. Efter gudstjenesten er der høstfest
i konfirmandhuset med en let anretning.
I Kirkerup kirke holdes der høstgudstjeneste søndag 29. september,
kl. 10.30. Også her med efterfølgende
høstfest, som foregår hos Nina og Benny
Pedersen, i portrummet i ”Urtemosegården”, Kirkerupvej 57.
Kirkerne er pyntet til høst, og vi benytter lejligheden til at sige velkommen til de
nye konfirmander og deres forældre.
Der samles ind til høstofferet.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Foredragsaften ”Læger uden Grænser”

Tirsdag 8. oktober, kl. 19.30, indbydes
der til foredragsaften på Gerlev Idrætshøjskole. Emnet er ”Læger uden Grænser”, en humanitær organisation, som
hjælper uden hensyn til religion og etnisk
tilhørsforhold. Læger (og sygeplejersker)
opsøger steder, hvor næsten ingen andre
hjælpeorganisationer kommer. Engang
imellem med livet som indsats.
Foredragsaftenen er et fællesarrangement for gl. Hashøj kirkesogne i samarbejde med højskolen. Der er gratis adgang.

Alle helgens søndag
Søndag 3. november er det Alle helgens
søndag, hvor vi mindes de døde. Der er
højmesse kl. 10.30 i Sørbymagle kirke.

Efter prædiken læses navnene på dem,
der i det forløbne år er døde med bopæl
i vore to sogne, eller som er begravet eller bisat fra en af de to kirker. Kirken er
pyntet med levende lys, og efter gudstjenesten uddeles der en blomst til kirkegængerne.

Afslutning for Kend-din-kirke
Efter 9 tirsdage holdes der afslutning for
årets Kend-din-kirke børn. Det sker ved
en familiegudstjeneste i Sørbymagle
kirke søndag 17. november, kl. 10.30.
Børnene plejer at medvirke.
Efter gudstjenesten er der samvær i
Sørbymagle Forsamlingshus med lidt
at spise, leg og underholdning. Her er forældre, søskende og bedsteforældre også
velkomne.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Kaare Norge i Kirkerup kirke

Søndag 17. november, kl. 15, kan vi
glæde os over, at Kaare Norge optræder
i Kirkerup kirke.
Med sin guitar giver han koncert med
musik fra bl.a. hans nye CD ”Beatles
– From my heart”, men også fra klassikere som Mozart og de spanske kompo
nister.
Koncerten er et fællesarrangement for
gl. Hashøj kirkesogne. Der er gratis adgang, - derfor: Kom i god tid!

1. søndag i advent:
Aftengudstjeneste
med spejderne

Søndag 1. december begynder det nye
kirkeår, hvor første lys i adventskransen
tændes. Der holdes aftengudstjeneste i
Sørbymagle kirke kl. 19.00.
”Magleboerne” (KFUM-spejderne i Sørbymagle) medvirker, og spejderne kan jo
heldigvis være med til nogle af de kendte
adventssalmer: Vær velkommen, Herrens
år, og Blomstre som en rosengård!
Efter gudstjenesten indbydes til samvær i konfirmandhuset. Måske vanker
der en æbleskive eller to!

Et lidet afskedsdigt:

Efter treogtredive år
Treogtredve år er mange,
hvor er alle disse år?
Var det ikke alt for mange, klæbed vi til præstegård?
Nej, vi har jo bare passet
hus og have og en hæk,
og så har vi sunget salmer
og forsynet jer med præk.
Mange konfirmander smutted
ud og ind ad kirkens dør,
mange børn blev født og putted,
og blev døbt som det sig bør.
Brudepar de fik at føle,
at de ikke filme må,
men det yndigt er at følges,
når vi gennem livet går.
Mange stedet er til hvile
med Guds fred og med Guds ord.
Du med dåben fik det hele,
for nu ved du, at du tror.
Selvom kirken den er verdslig,
skal Gudsordet i den bo,
den kan rumme hele livet,
derfor er din kirke go’.
I to sogne har jeg levet,
i en broget menighed,
mange har jeg kendt og skrevet
i de store bøger ned.
Mange liv og mange skæbner
har jeg haft på nærmest hold,
nye kommer, andre svinder,
aldrig bliver pulsen kold.
Nu er tiden bare kommet,
hvor en anden skal ta’ ved,
både her i kirkerummet,
og når I skal tales ved.
Tak for mange gode minder,
tak fordi vi måtte bo
i et hjem med røde kinder,
hvor så meget kunne gro!
Fra Erika og Ernst Otto Diderichsen.
(Kan synges på melodien
”Op, min sjæl, thi sol er oppe”)

Den kirkelige betjening
efter sognepræstens afgang
Som man kan se af gudstjenestelisten,
har vi langt hen ad vejen kunnet dække
os ind ved velvillig hjælp fra nabopræster
og pensionerede præster (”emerituspræster”).
Vi håber derfor, at folk fra vore to sogne
vil slutte op om de annoncerede gudstjenester ved at møde op.
Den præst, der i den ledige periode
skal varetage præsteembedet, forventes
at være sognepræsten i Gimlinge Anna
Jakobsen, som har telefon 5818 6193,
mail: ajak@km.dk
På nuværende tidspunkt ved vi ikke,
hvornår der ansættes ny sognepræst i
Sørbymagle-Kirkerup. Vi anmoder derfor
om forståelse for, at ikke alt kan foregå
så hurtigt og nemt, som når man har sin
egen præst. En udefra kommende sognepræst har jo i forvejen en række forpligtelser. Det bedes man tage hensyn til!
I øvrigt skulle man gerne via internettet
kunne finde oplysninger under sognenes
hjemmeside: www.sorbymagle-kirkerup.dk
Venlig hilsen fra Ernst Otto Diderichsen,
snart forhenværende.

Tyveknægte ved begravelser!?
Moderne tyveknægte har fundet sig en
ny niche, nemlig at stjæle fra folk, mens
de er til begravelse.
Derfor: Tøm bilen, før tyven gør det!!
Vi har med meget professionelle mennesker at gøre: Mens folk sidder i kirken og
mindes den afdøde, slentrer tyven ganske upåfaldende langs de parkerede biler. Når vedkommende ser, at der ligger
en taske, allerbedst en håndtaske, bliver
den nærmeste rude med et snuptag trykket ind, - og tasken og dens indhold har
skiftet ejermand. Den retmæssige ejer har
mistet alt, hvad der var i tasken: pung,
penge, betalingskort, sygesikringskort
og andre vigtige sager. Hvad der bliver
tilbage, er en lille bunke glas, der hvor ruderne er blevet trykket ind, eller suget ud.
Derfor endnu engang: lad ikke håndtasker
og andre fristende sager ligge i bilen.
Det er bare for ærgerligt, når det er væk.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat:
Sognepræst:
Fra 1. oktober er embedet vakant.
Sørbymagle præstegård,
Sørby Hovedgade 28, Sørbymagle,
4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5130. Mandag fri

Det nye fællesmenighedsråd

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

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

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.
Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. 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 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.

Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173,
mobil 2993 9173.

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.

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
Kirkehjælp (Pinsekollekt): 126 + 150 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 48: fra den 25. november 2013, og forventes
at omfatte tiden indtil den 28. februar 2014. Evt. stof indleveres til præstegården den
24. oktober 2013.
Ernst Otto Diderichsen, (ansvh. til 30/9-2013)

Gudstjenester
Søndag 11. august (11. søndag efter trin.)
Luk. 18,9-14: Farisæeren og tolderen
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Per Mollerup
(Kirkerup: ingen)

Søndag 13. oktober (20. s. e. trinitatis)
Matt. 22,1-14: Kongesønnens bryllup
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)

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,
Kl. ca. 12.30: sammenkomst i Sørbymagle
Forsamlingshus

Søndag 20. oktober (21. s. e. trinitatis)
Joh. 4,46-53: Den kongelige embedsmands søn
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Dan Sørensen
(Kirkerup: ingen)

Onsdag den 21. august
Kl. 19.30: Flakkebjerg, sensommerkoncert
med Zenobia

Søndag 27. oktober (22. s. e. trinitatis)
Matt. 18,21-35: Den gældbundne tjener
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Grith Seersholm
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 25. august (13. søndag efter trin.)
Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Søndag 3. november (Alle helgens søndag)
Matt. 5,1-12: Saligprisningerne
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Søndag 1. september (14. s. e. trinitatis)
Luk. 17,11-19: De ti spedalske
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Per Mollerup
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 10. november (24. s. e. trinitatis)
Matt. 9,18-26: ”Din tro har frelst dig”
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 8. september (15. s. e. trinitatis)
Matt. 6,24-34: Om bekymringer
Kl. 10.00: Gimlinge, kirkevandring
(Sørbymagle og Kirkerup: ingen)

Søndag 17. november (25. s. e. trinitatis)
Matt. 24,15-28: De sidste tiders tegn
Kl. 10.30: Sørbymagle, familiegudstjeneste,
v/ Inge Louise Vilholm, derefter afslutning
for Kend-din-kirke
Kl. 15.00: Kirkerup, koncert med Kaare
Norge

Søndag 22. september (17. s. e. trinitatis)
Luk. 14,1-11: De øverste pladser
Kl. 10.30: Sørbymagle, høstgudstjeneste,
v/ Inge Louise Vilholm, derefter høstfest
(Kirkerup: ingen)
Søndag 29. september (18. s. e. trinitatis)
Matt. 22,34-46: Det største bud; Davids søn?
Kl. 10.30: Kirkerup, høstgudstjeneste,
v/ Inge Louise Vilholm, derefter høstfest
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 6. oktober (19. s. e. trinitatis)
Mark. 2,1-12: Den lamme i Kapernaum
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Søndag 24. november
(Sidste søndag i kirkeåret)
Matt. 25,31-46: Verdensdommen
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 1. december (1. søndag i advent)
Luk. 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
med spejderne, v/ Anna Jakobsen, derefter
samvær i konfirmandhuset
(Kirkerup: ingen)
Søndag 8. december (2. søndag i advent)
Matt. 25,1-13: De ti brudepiger
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Per Mollerup
(Sørbymagle: ingen)

J annerup . dk

Søndag 15. september (16. s. e. trinitatis)
Luk. 7,11-17: Enkens søn i Nain
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Dan Sørensen
(Sørbymagle: ingen)

