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Vi har fået kalket Kirkerup Kirke her i sommer.
Den skulle have været kalket sidste år, men det
blev udskudt, men det betød så at kalkningen
blev gjort ekstra grundigt denne gang. Der var
en masse løs kalk og alger, som skulle renses af,
inden kirken kunne blive kalket. Hvis man kom
forbi kirken under afrensningsperioden, kunne
man godt få tanken, om kirken mon nogensinde blev hvid igen! - Det så meget voldsomt ud,
efter afrensningen. Men vi må sige, at den nu
står meget hvid og flot, til glæde for kirkegængerne og Kirkerup´s beboere. Nu håber vi at
denne kalkning holder de næste 3 år, for det er
blevet lovet os.
MINIKONFIRMAND – HVAD NU?
Den nye skolereform kan på mange måder
være en stor udfordring til livet uden for
skolens tid. Fritidsinteresser, tid til familie og
venner og andre oplevelser som barnet gerne
vil nå i sin fritid, bliver nu et spørgsmål om til
og fravalg. Hvor meget kan barnet egentlig
rumme, når der også skal være plads til at
lege, udvikle sig og hvile? Derfor har Hvilebjergskolen og Sørbymagle – Kirkerup Kirke i
samarbejde fundet tid til at præsten kan være
med i kristendomsundervisningen i 3. klasse på
Hvilebjergskolen. I vil få nærmere besked med
ugebrevet fra skolen, og I er velkomne til at
ringe til mig hvis I har spørgsmål.

AKTIVITETSKALENDER

NYT ORGEL I
SØRBYMAGLE KIRKE
Indvielse af vores
nye orgel onsdag
d. 17. september 2014
kl. 19.00
I skrivende stund er
orglet ved at blive malet i Sørbymagle Kirke.
Det er en lang proces at få et nyt orgel, men
vi har glædet os længe til, at det skulle blive
virkelighed. Orglet blev sat op i slutningen af
juli måned, og bliver malet så det kommer til at
harmonere med resten af kirkerummet.
Orglet kommer fra Vejlby kirke ved Århus,
det er bygget af Jysk Orgelbyggeri år 1965, og
intoneret af Bruno Christensen år 1967. Det
har 10 stemmer, 2 manualer og pedal og blev
nedtaget af orgelbygger Svend Hjorth Andersen i september år 2009.
Orglet fra Vejlby kirke har stået hos ham
indtil nu. Men i 2010 blev Svend Hjorth Andersen kontaktet af vores organist Uffe Holck
Andersen, hvorefter Svend tilbød Sørbymagle
menighedsråd Vejlby orgel i nyt design og
opdatering.
Ud fra dette tilbud, arbejdede menighedsrådet med design og teknisk udstyr m.v. og
der blev udarbejdet kontrakt med orgelbygger.
Arkitekt og tidligere medlem af Sørbymagles
menighedsråd John Sørensen har efterfølgende forestået indretning og orgeldesign i
Sørbymagle Kirke.
Hvad så med det gamle orgel?
Sørbymagle Kirkes gamle orgel blev taget ned
i slutningen af juli. Orglet har tjent os i mange
år, men er nu klar til et roligt otium. Orgelpiberne sælges til interesserede, som kunne
have lyst til at have et minde fra kirkens orgel
hjemme i privaten. Piberne vil blive udstillet i
Sørbymagle Kirke, og man kan komme og se
dem i forbindelse med gudstjenesten eller i
den tid kirken alligevel har hverdagsåbent.

Billeder fra sidste kirkekaffe i Kirkerup kirke.

KIRKEKAFFE
Den anden søndag i hver måned er der kaffe
efter gudstjenesten. I kan se hvor og hvornår i
kirkekalenderen bagerst i bladet.

præstegårdshave. Vi har lejet en æblepresser
og presser mosten fra dette års æblehøst, kom
og smag. Tag gerne en lille flaske med, så I kan
tage noget af mosten med hjem.

CYKELGUDSTJENESTE
Helligkilden i Kirkerup søndag d. 7. september
kl. 14.00

HØSTGUDSTJENESTE
I Kirkerup Kirke torsdag d. 28. september
kl. 10.30

I kan nå det endnu! Den sidste cykelgudstjeneste for i år løber af stablen d. 7. september.
Denne gang begynder vi ved Helligkilden i Kirkerup, lige over for kirken. Vi mødes kl. 14.00
og begynder med en kort andagt ved Kirkerup
Kirke, så cykler vi videre mod Sørbymagle
Kirke, hvor vi fejrer resten af gudstjenesten i
det fri. Bagefter er der en lille forfriskning til de
cykelglade.

Sidst i september er alle markerne efterhånden
høstet, derfor fejrer vi høstens gevinster med
tak, sang og bøn, i Kirkerup kirke kl. 10.30. Bagefter er der pizza på den anden side af vejen
hos Nina på Urtemosegaarden. Vi glæder os til
at se så mange af jer som muligt!

ÆBLEMOSTGUDSTJENESTE
Præstegårdshaven
søndag d. 21. september kl. 10.30
Vi høster havens
æbler, smager på mosten, og takker for alt det
som høsttiden har givet os enten på markerne eller i haverne. Tag et tæppe eller en stol
med og kom og vær med til gudstjeneste i
præstegårdshaven, hør evangeliet blive læst
højt, og syng med på salmerne i den skønne

FAMILIEGUDSTJENESTE
Se i kirkekalenderen bagerst i bladet for
tidspunkter.
Her i efteråret/vinteren får Sørbymagle Kirke
besøg af Alfons og 2 gange Peter, - små fyre
som alle børn kender. Vi mødes kl. 17.00 i
kirken til en børnevenlig gudstjeneste, hvor de
små fyre vil være med. Efter gudstjenesten går
vi over i Konfirmandhuset og spiser sammen.
Efter sang, spisning og snak kan man tage af
sted igen uden at tænke på madlavningen
derhjemme. Vi glæder os til at se jer. Måltidet
koster 10 kr for voksne og er gratis for børn.
Tilmelding på 2045 0145 senest 3 dage før
gudstjenesten.

AKTIVITETSKALENDER
ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Kirkerup Kirke søndag d. 2. november
kl. 10.30, Sørbymagle Kirke søndag
d. 2. november kl. 19.00
Søndag d. 2. november er det Alle helgens
dag. Traditionen tro læses navnene op på de
mennesker, der i årets løb er gået bort. Bagefter er der fællesskab og en kop kaffe i kirken i
Kirkerup eller konfirmandhuset i Sørbymagle.
HALLOWEEN FOR
BØRN
I Sørbymagle Kirke
tirsdag d. 4. november
kl. 17.00
Allehelgen i børnehøjde. Kom og hør om
Halloween. Hvad betyder Halloween for os?
Hvordan hænger den sammen med Allehelgens dag, som vi har fejret i kirken i mange
hundrede år? Hvilke historier knytter sig til
Halloween? Når gudstjenesten er færdig går
vi over i Konfirmandhuset, hvor der er mad og
hygge. Tilmelding på 2045 0145 inden d. 28/10
SANGAFTEN
Konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke d. 20.
November kl. 19.00
Torsdag d. 20. november kl. 19.00 – 21.00 er
der sangaften i Konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke. Vi skal synge gode sange fra
Højskolesangbogen og høre små anekdoter om
sangene og kunstnerne. Alt dette krydres med
kaffe, kage og hyggeligt samvær.
ADVENTSGUDSTJENESTE/
SPEJDERGUDSTJENESTE
I Sørbymagle Kirke d. 30. november kl. 14.00
1. søndag i advent fejrer vi gudstjeneste kl.
14.00 i Sørbymagle Kirke. Spejderne bærer
fanen ind, tænder adventskransen og er med

ved gudstjenesten. Bagefter er der gløgg og
æbleskiver i konfirmandhuset.
KONFIRMANDER
Konfirmandhuset ved Sørbymagle Kirke
onsdage 14-15.30.
I juni måned havde vi indskrivning af årets
konfirmander. 20 skønne unge mennesker
begynder undervisningen her hos os i Sørbymagle-Kirkerup. Undervisningen foregår
onsdage fra 14.00 – 15.30. Første gang mødes
vi i Konfirmandhuset kl. 17.00 – 19.00, hvor vi
spiser sammen. Følg med på Sørbymagle-Kirkerup kirkes facebookside, hvor I kan se noget
af det vi kommer til at lave i årets løb.
HUSK: Der er kæmpe konfirmandtræf i
Antvorskov Kirke onsdag d. 22. oktober kl.
8.00 – 22.00. I får besked senere om arrangementet.
GUDSTJENESTE FOR KONFIRMANDER OG
FORÆLDRE
Sørbymagle Kirke onsdag d. 10. september
kl. 17.00
I forbindelsen med at konfirmanderne begynder undervisningen vil vi gerne invitere konfirmandforældre til gudstjeneste i Sørbymagle
Kirke. Hør lidt om de forskellig led i gudstjenesten, hvorfor siger præsten som hun gør?
Hvorfor sker der lige præcis, det der sker under
gudstjenesten? Bagefter går vi over i Konfirmandhuset og spiser Pizza. Tilmelding senest
onsdag d. 3. september på tlf: 2045 0145.
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Sørbymagle-Kirkerup menighedsråd holder
møde tirsdag d. 16. september kl. 19.00,
tirsdag d. 21. oktober kl. 19.00 og onsdag
d. 26. november kl. 19.00.
Referat fra menighedsrådsmøderne er
tilgængelige på vores hjemmeside:
www.sorbymagle-kirkerup.dk

PRÆSTENS KLUMME
Sommeren er ved at gå på hæld, jeg håber at I
har haft en dejlig sommer, og er klar til at tage
livtag med sensommeren og efteråret. I løbet
af sommeren har varmen fået os ned i tempo,
vi kan ikke arbejde i samme omdrejninger, når
solen bager ned over vores hoveder. Nogle
gange kan tidens langsomhed få os til at standse op, og tage fat på livets store spørgsmål og
overvejelser.
Spørgsmål som: Hvad sker der når vi dør? Er
der en Gud? Hvorfor er der så meget ondt i
verden, hvis Gud er god? Ofte overvejer vi,
hvad meningen med livet egentlig er. Er formålet med vores eksistens at stræbe efter lykke,
som Dalai Lama siger?
Eller handler vores liv om, at vi skal elske
vores næste og Gud, som Jesus siger? Måske
udelukker de to udsagn ikke hinanden, men
er begge sande. Måske bliver vi lykkelige af
at elske vores næste og vores Gud? Handler
vores liv om, at vi stadigt skal bestræbe os på
at være tilstede i nuet som os selv, som Søren
Kierkegaard siger det? Og hvem er det så vi
er? Jeg kunne blive ved med at stille nogle af
de mange spørgsmål jeg selv, og sikkert også
mange andre, går og tumler med.
Men hvad med svarene på alle spørgsmålene
og vores mange tanker? Jeg synes egentlig

ikke, at vi i vores tid har så mange steder at
gå hen, for at få ro til eftertanke og til samtale, lytte, tænke og måske finde svar på alle
de eksistentielle overvejelser og de svære
spørgsmål.
Det er ikke ofte, at vi til et middagsselskab
kaster det store spørgsmål ud: ’’Nå, hvad synes
I så meningen med livet er?’’ Derfor forbliver
vores samtaler tit lidt lettere ved hverdagsoplevelserne. Men at reflektere over de lidt dybere spørgsmål i livet er meget menneskeligt,
men ofte er det desværre først, når man har
oplevet noget voldsomt eller noget sorgfuldt,
at man begynder at tænke lidt ind bag ved
hverdagstankerne.
I vores sogne har vi dén glæde at vi har to flotte kirker , og for mig er kirken netop dét sted,
hvor vi alle kan gå hen med de store tanker,
enten ved gudstjenesten hvor kirken levner
rum til tankerne, eller at sætte sig i stilhed i
kirkens rum en hverdagsstund og bede en bøn,
nynne en salme eller blot at være. Jeg tror
hverken Gud er blind, døv eller stum overfor
vores tanker – selvom det nok nogle gange kan
synes sådan.
Pas på jer selv derude i Sørbymagle og Kirkerup.
De bedste hilsner fra Marianne

CYKELGUDSTJENESTE
Onsdag d. 23.juli mødtes vi foran konfirmandhuset ved Sørbymagle
Kirke. Vi var ca. 14 friske kvinder og mænd på nypumpede cykler. Gudstjenesten begyndte med en bøn og en salme foran Sørbymagle Kirke,
derefter fortsatte vi på cykler mod Kirkerup Kirke. Ved Helligkilden overfor kirken fejrede vi gudstjenesten i den frie natur med læsning fra skabelsesberetningen og en kort refleksion over hvilket ansvar vi har som
skabte mennesker i Guds skaberværk. Efter den sidste salme var der
kolde drikke og småkager. Snakken gik lystigt og derefter gik turen hjem
mod Sørbymagle. Husk næste cykelgudstjeneste søndag d. 7. september
kl. 14.00 denne gang cykler vi fra Kirkerup, og mødes ved helligkilden.

SPEJDERNYT
SOLVITUR
AMBULANDO

Ordrene stammer fra filosoffen Diogenes og
betyder noget i retningen af ”Alt løser sig i
bevægelsen”. At gå, at være på hike, er noget
en hver spejder stifter bekendtskab med. For
nogen er det en overvindelse at gå 10 km. og
noget der helst ikke skal gentages for ofte. For
andre går det i blodet, noget man bare må
prøve igen og igen.
Vores to seniorspejdere er efterhånden
et par erfarne hikere. Sammen har vi gået
både 30, 40 og 50 km. På årets sommerlejr på
Bornholm var målet 75 km. inden for 36. timer.
Undervejs talte vi om hvad det er vi synes der
sker i bevægelsen. Hvorfor er det vi gør det,
selvom det er hårdt og til tider gør ondt? Der er
selvfølgelig det helt konkrete, at du ved at flytte
fødderne kan komme fra et sted til et andet.
Så er der den fysiske glæde ved at bruge sin
krop og presse den til det yderste. Det giver

også en tilfredsstillelse at nå i mål og vide, at
det man har slidt og kæmpet for er lykkedes.
Men mentalt og åndeligt bevæger man sig
også. Ingen kommer igennem en hike uden op
og nedture. Man når derud hvor man overvejer om man har nået grænsen for sin formåen,
om man kan klare det og hvor man bestemt
ikke synes det er særlig sjovt mere.
Men man lære også at arbejde for sagen,
at overvinde sig selv og at se på det positive.
Det kan være det smukke landskab man går
igennem, den is der nydes ved næste pause,
de mennesker man følges med og som bakker
dig op når du er nede og som giver dig kræfter
til at give tilbage når det er dem der trænger.
Efter sådan en tur har du lært noget om
dig selv som menneske på både godt og ondt.
Spejderarbejdet er læring i bevægelse, hver
enten du er på vandretur, til det ugentlige
møde eller på lejr. Du får udfordringer og
flytter grænser, om det er at gå langt, være
væk fra far og mor, hugge brænde eller rense
en sild og endda spise den. Alt sammen er med
til at udvikle dig som menneske. Det er nogen
gange små skridt, nogen gange store, men du
flytter dig, så ”Solvitur ambulando” - det sker
i bevægelsen og nogen gange løser mangt og
meget sig der.

KIRKEKALENDER
SØNDAG D. 7. SEPTEMBER
12. s.e.trin.
Kl.. 9.00 Sørbymagle:
Kl. 14.00 Kirkerup (Cykelgudstjeneste)
ONSDAG D. 10. SEPTEMBER
Kl. 17.00 Sørbymagle Kirke (Gudstjeneste for
konfirmandforældre)
SØNDAG D. 14. SEPTEMBER
13. s.e.trin.
Kl. 10.30 Sørbymagle Kirke
Kl. 14.00 Kirkerup (Kirkekaffe)
ONSDAG D. 17. SEPTEMBER
KL. 19.00 Sørbymagle (Indvielse af vores nye
orgel)
SØNDAG D. 21. SEPTEMBER
14..s.e.trin.
Kl. 10.30 Sørbymagle Præstegårdshave
(Æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven)
TIRSDAG D. 30. SEPTEMBER
KL. 17.00 Peter Pedal gudstjeneste i Sørbymagle Kirke (med efterfølgende måltid i konfirmandhuset)
SØNDAG D. 28. SEPTEMBER
15..s.e.trin.
Kl. 10.30 Kirkerup (Høstgudstjeneste).
SØNDAG D. 5. OKTOBER
16. s.e.trin.
Kl. 9.00 Kirkerup. Majbrit Billesø Rasmussen

BEDEMANDEN FORTÆLLER OM
LIVSGLÆDE: ’’JEG ELSKER DEN
BROGEDE VERDEN.’’
Onsdag d. 8 oktober kl. 19.30 i
Sørbymagle Forsamlingshus.
Bedemand Nils-Peter Holm er redaktør af
bogen ”Det sidste…”. I bogens indledning
skriver han om sine 14 år’som bedemand og
sit tidligere arbejde som Falckredder og sygeplejerske. Han genser glimt fra 2.000-3.000
dødsfald: ”..alt det, der sidder fast derinde.
Tomme øjne blandt de, der blev tilbage. Alt
for stille samtaler i familier, hvor spøgelser

vælter ud af skabe, og hvor de efterladtes liv
konfronteres med det uigenkaldelige: nu er
det for sent; samtale, forsoning. Vrede og fred.
Glæde og sorg.”Og så skriver han: ”Jeg ser også
mennesker komme videre. I en tilværelse der
er anderledes, nuvel. En tilværelse, hvor livet
har furet kinden, men hvor nye dage bringer
glæde trods tab og sorg.”
Kort sagt: Bedemanden fra Kerteminde
har ikke mistet sin livsglæde efter de mange
dødsfald. De får ham tværtimod til at erklære
sin kærlighed til den brogede verden.
Kærlighedserklæringen afleverer han i en
meget munter og underholdende form.

SØNDAG D. 12. OKTOBER
17. s.e.trin.
Kl. 14.00 Sørbymagle (Kirkekaffe)
SØNDAG D. 19. OKTOBER
18. s.e.trin.
Kl. 9.00 Lundforlund
Kl. 10.30 Kirkerup. (med efterfølgende 50
års konfirmandjubilæum i konfirmandhuset i
Sørbymagle)
TORSDAG D. 23. OKTOBER
KL. 17.00 Peter Plys gudstjeneste i Sørbymagle
Kirke (efterfølgende måltid i Konfirmandhuset)

SØNDAG D. 26. OKTOBER
19.s.e.trin.
Kl. 10.30 Kirkerup
SØNDAG D. 2. NOVEMBER
Alle helgens dag.
KL. 10.30 Kirkerup (Kaffe i våbenhuset bagefter)
KL. 19.00 Sørbymagle (Kaffe i konfirmandhuset
bagefter)
TIRSDAG D. 4. NOVEMBER
Halloween for børn
Kl. 17.00 Sørbymagle Kirke (Måltid i Konfirmandhuset bagefter)
SØNDAG D. 9. NOVEMBER
21. s.e.trin.
Kl. 14.00 Kirkerup (Kirkekaffe)
SØNDAG D. 16. NOVEMBER
22.s.e.trin
Kl. 10.30 Sørbymagle
TORSDAG D. 20.NOVEMBER
KL. 19.00 Sangaften i Konfirmandhuset i Sørbymagle
SØNDAG D. 23. NOVEMBER
Sidste søndag i kirkeåret
Kl. 10.30 Kirkerup
TIRSDAG D. 25. NOVEMBER
KL. 17.00 Alfons Åberg gudstjeneste i Sørbymagle Kirke (Måltid bagefter i Konfirmandhuset)
SØNDAG D. 30.NOVEMBER
1.søndag i advent
Kl. 14.00 Sørbymagle (æbleskiver i konfirmandhuset efter gudstjenesten)
SØNDAG D. 7.DECEMBER
2.s. i advent
Kl. 10.30 Kirkerup
SØNDAG D. 14. DECEMBER
3.s. i advent
Kl. 10.30 Sørbymagle – Familiegudstjeneste.
Afslutning på undervisningen for 3. klasse fra
Hvilebjergskolen og deres forældre.

* Hvor ikke andet er nævnt, er det sognepræst Marianne Myssen der varetager gudstjenesterne.

KIRKELIG VEJVISER

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.
ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 5853 2574.

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 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 50: Omfatter tiden indtil d. 28. februar
2015. Evt. stof indleveres til præstegården
inden d. 4. november 2014.

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

