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Jul med alpaka-hue
Gløggen var rygende varm, og smagte højst
besynderligt, for gløgg er ikke den mest
oplagte drik i 38 graders varme og 90 procents luftfugtighed. Men juleaften var det,
og selvom min familie og jeg befandt os i
Bolivia skulle der selvfølgelig jules! Vi havde
haft en dejlig dag. Jeg havde bagt vanillekranse, og min mand havde tilbragt dagen
i julekostume og bomulds-skæg, og delt
gaver ud til gadens fattige børn. Nu var det
blevet aften, og ungerne var faldet i søvn
efter en eksotisk julemiddag, og en svømmetur.
Tilbage sad vi i sommertøj, drak gløgg, og
kiggede på det lille krybbespil jeg havde
købt på markedet. Tændstiks-høje figurer i
lertøj dekoreret med mange fine detaljer og
farver, som fik dem til at ligne et mini-drama, et øjebliksbillede fra et levende teater.
I dag, næsten ti år efter, indtager de små
figurer stadig de samme faste pladser på
mit kontor. Forrest står Jomfru Maria og Josef. De kigger ned i krybben, hvor det lille
Jesusbarn ligger, iført en blå alpaka hue.
Ved siden af står den knælende engel, der
forkyndte Jesu fødsel, og lidt bagved troner
de tre vise mænd og i baggrunden hyrderne på marken. Jeg holder meget af mit lille
krybbespil, og kan endda finde på at blive
små-mopset hvis nogen rykker rundt på

det. Ja, faktisk holder jeg så meget af det,
at jeg har det stående ikke kun ved juletid,
men hele året.
Det havde jeg nu ikke regnet med, dengang
jeg købte det som en boliviansk souvenir,
der skulle bringe os i julestemning i tropeheden. Men jo mere jeg tænker over det, jo
mere rigtigt virker det.
For ikke alene betyder Souvenir ”erindringer” eller ”at huske”, og er derfor blevet
et udtryk for de ting vi køber med hjem fra
steder, vi har besøgt, og gerne vil blive ved
med at huske. Men sagen er også den, at
krybbespillet gerne vil huske os! For på sin
vis kan man godt sige, at vi selv er Guds
souvenirs. Han har nemlig besøgt os, og
husker os. Han kom til os med sin søn julenat, og han husker til stadighed på os. Året
rundt.
Så det var ikke bare gløgg og gaver, sendt
fra Danmark, der bragte os i julestemning,
men især også det lille krybbespil, som mindede os om, at Gud altid er hos os.
Glædelig Jul!
Hilsen Anna Jakobsen,
sognepræst i Gimlinge-Hyllested

1. søndag i advent
Kirkeåret begynder
Søndag den 28. november begynder det
nye kirkeår. Vi begynder på Alterbogens
første tekstrække med evangeliet om Jesu
indtog i Jerusalem. Til denne tekst har vi en
ny salme ”Det var en søndag lys og grøn”
af biskop Johannes Johansen. Der findes
også en ny melodi af Merete Wendler, som
vi skal høre og måske blive fortrolig med.
Og vi skal naturligvis ikke snydes for salmen ”Vær velkommen, Herrens år” !
Der er højmesse i Kirkerup kirke kl. 10.30.
I Sørbymagle holder vi aftengudstjeneste
kl. 19.00. Her deltager også ”Magleboerne”, KFUM-spejderne i Sørbymagle, som
hjælper med at tænde det første lys i adventskransen. Vi skal også synge to kendte
salmer fra Spejdersangbogen. Aftengudstjenesten slutter med kort altergang.

2. søndag i advent
Julekoncert i Kirkerup
Søndag den 5. december kl. 15.00 indbydes der til julemusik i Kirkerup kirke. Det
bliver med Bel Canto koret, som dirigeres
af Stig Junge. Som pianist medvirker organist Uffe Andersen. Når koret er fuldtalligt,
består det af 26 medlemmer. De er kendt
for både at synge gospel, rytmiske sange
og klassiske stykker. Der er også numre
specielt med henblik på jul.
Julekoncerten er et fællesarrangement
for Sørbymagle og Kirkerup. Der er gratis
adgang.

Adventsgudstjeneste
med ældremøde/julemøde
Torsdag den 16. december kl. 14.30 er
der kort gudstjeneste i Sørbymagle kirke.
Gudstjenesten forestås af pastor emer.
Per Mollerup, Korsør.
Efter gudstjenesten inviteres til ældremøde i konfirmandhuset. Det holdes som
et julemøde med kaffe og julebag. Efter

kaffen vil Per Mollerup fortælle og han vil
også læse en historie. Ind imellem synger
vi advents- og julesalmer.
Per Mollerup var sognepræst i Boeslunde
i 21 år. Derefter i 18 år i Tersløse-Skellebjerg. Som pensionist bor han nu i Korsør.
Alle over 60 år er velkomne. Julemødet
slutter ca. kl. 17.

Juleaften
– ”Fremtidsbarnet”
Juleaften holdes der gudstjeneste i Kirkerup kirke kl. 14.30, og i Sørbymagle kirke
kl. 16.00. Menighedsrådets pynteudvalg
pynter kirken til jul.
Igen i år samles der ved julens gudstjenester ind til Sørbymagle-Kirkerups ”Fremtidsbarn”. Det koster 900 kr. for et helt år,
og vi håber, at vi når op på dette beløb.
Hjælpen går f.eks. til unge piger i Bangladesh, som skal afslutte deres uddannelse
før de bliver gift. Eller unge i Tanzania, som
må stå på egne ben, når deres forældre er
døde. Overskydende beløb går til Folkekirkens Nødhjælp.

Alle bladets læsere ønskes
en glædelig jul!

Julens aftengudstjeneste
2. juledag – Sct. Stefans dag, den 26.
december, – holdes der aftengudstjeneste kl. 19.00 i Kirkerup kirke. Juletræet har
fået lov at blive stående, så at det endnu
engang kan stå med levende lys. Imens
kæmper julesalmerne med profeternes
onde skæbne.
Der er kort altergang.

Nytårsdag
- Godt Nytår i Sørbymagle!
Som det er nævnt under afsnittet ”Visioner”, indbød vi sidste år i Kirkerup til en
eftermiddagsgudstjeneste nytårsdag, hvor
bl.a. de to menighedsråd satte hinanden
stævne. Det blev en god oplevelse, som
vi gerne vil gentage. I 2011 bliver det kl.
15.00 i Sørbymagle kirke. Efter gudstjenesten bydes der på et glas champagne og
et stykke kransekage. Og det ville glæde
os, om også andre vil deltage.

Afsked med graver
Anette Jensen
Søndag den 24. oktober markerede vi ved
gudstjenesten i Sørbymagle, at Anette
Jensen har valgt at stoppe som graver pr.
31. oktober 2010.
Anette Jensen tiltrådte den 1. juli 2008,
så det var ikke nogen lang periode. Men
hun har sat sig spor. Besøgende på kirkegården vil have mærket, at der er sket
forandringer: Ledige gravsteder med småsten er blevet tilsået med græs. Små træer
er blevet plantet for at markere hovedstierne. Buksbomhækkene har fået det bedre
og er til dels erstattet af nye. Andre ledige
gravsteder er tilplantet med blomster, som
dels pynter op, og dels leverer blomster til
kirken. Og så er gravstedernes fredningstider gået efter, så de, der er udløbet enten
er blevet fornyet eller sløjfet. I det daglige
har hun især gjort sig bemærket ved stor
fantasi ved granpålægningen.
Vi siger tak til graver Anette for hendes
indsats, og må tage til efterretning, at de
hjemlige opgaver lagde beslag på hendes
tid.

Lesley Dixon
ny graver i Sørbymagle

Graverstillingen har været opslået, og der
indkom over 100 ansøgninger! Størstepar-

ten via internettet. Menighedsrådet havde
5 ansøgere til samtale, hvorefter man vedtog at ansætte Lesley Dixon som graver fra
den 1. november 2010 at regne.
Lesley Dixon er 32 år. For et års tid siden
flyttede hun til Fårdrup. Hun er faglært produktionsgartner med speciale i handel, og
har i 4 sæsoner været ansat som gartner
(”sommerfugl”) på Sundby kirkegård på
Amager. Vi håber, hun bliver fortrolig med
sit nye job, og byder hende velkommen i
de nye omgivelser. Hun kommer ikke til at
gå ledig, for fra dag 1 har hun skullet tage
sig af grandækningen. Derefter følger advent og jul!

Menighedsrådsmøder
i det nye år
Kirkerup menighedsråd
holder møde torsdag 20. januar kl. 19.
Sørbymagle menighedsråd
holder møde tirsdag 25. januar kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Aftengudstjeneste
i Sørbymagle
Søndag den 30. januar kl. 19.00 holdes der
aftengudstjeneste i Sørbymagle kirke.
Dagens evangelium hedder ”Stormen på
søen” med et eksempel på en helt spontan bøn: ”Herre, frels os, vi går under!”
Sådan råber mennesker, ansigt til ansigt
med katastrofen. Og Jesus får stormen til
at lægge sig.
Der er kort altergang.

Ældremøde med
Simon A. Nielsen
Forårets ældremøde holdes torsdag den
17. februar kl. 14.30 i konfirmandhuset
ved Sørbymagle kirke. Som taler kommer
tidligere provst Simon A. Nielsen, Store

Heddinge på Stevns. Han vil fortælle om
en vandring til Santiago di Compostela i
Nordvest-Spanien. Om han ligefrem føler
sig i slægt med de bibelske vandreprædikanter, får stå hen. Ikke desto mindre
er hans foretrukne fodtøj sandaler. Dem
brugte han også på sin vandring ad den
såkaldte camíno, der begyndte som en
almindelig fodtur, men hvor han mere og
mere følte sig som pilgrim, der stræbte
mod apostlen Jakobs grav.
Alle over 60 år er velkomne. Mødet slutter
ca. kl. 17.

Visioner
I de sidste to år har vi i Sørbymagle Menighedsråd til hvert møde afsat tid til visioner.
Vi blev i første omgang enige om følgende
emner:
1: Kirkegården;
2: Det sociale fællesskab/
traditioner ved kirken;
3: Gudstjenesten.
Ad 1:
Mange har nok opdaget, at der er sket en
del på kirkegården. Der blev udarbejdet
en plan over, hvordan vi gerne så vores
kirkegård. Graver Anette har virkelig gjort
et stort arbejde ud fra vores plan. Gamle/
grimme træer og buske er fjernet eller beskåret. Der er plantet nye hække i skel. Således at der nu er tujahække på nordsiden
af kirken. Anette har fået nogenlunde styr
på buksbomhækkene, så de i dag er blevet
helt pæne at se på. Der er plantet en rødtjørnsallé. Området foran kirken, på hver
side af våbenhuset, er gammel beplantning
fjernet, der er sået græs, og om foråret er
der en del forårsblomster. De gamle/bevaringsværdige gravsten er blevet samlet.
I vores kirkegårdsplan er der også forslag
om handicapvenlig adgang med flisebelægning, men disse ting er meget dyre, så det
skubber vi foran os, men måske en dag??

Jeg synes vores kirkegård har fået et rigtig dejligt løft og håber, at andre har samme opfattelse.
Ad 2:
Efter at have haft en del punkter fremme,
blev vi enige om at næste punkt skulle
være traditioner ved kirken i den hensigt at
kunne skabe lidt mere socialt fællesskab.
Som velkomst til et nyt år vil vi sammen
med Kirkerup Menighedsråd ønske hinanden godt nytår. I 2011 bliver der i Sørbymagle Kirke en gudstjeneste nytårsdags
eftermiddag, hvor vi over et glas champagne og et stykke kransekage ønsker
hinanden godt nytår.
Store bededag har der efter aftengudstjenesten været inviteret til hyggeligt samvær
i Konfirmandhuset, hvor der blev serveret
varme hveder.
Engang i løbet af foråret inviteres kirkebladets uddelere til en sammenkomst i
Konfirmandhuset.
Efter høstgudstjenesten vil der blive inviteret til en hyggestund i Konfirmandhuset,
hvor menighedsrådet serverer lidt godt. I
år pizza, øl og vand, kaffe med horn.
På Alle helgens søndag, hvor der læses
navnene op på dem, der i det forløbne år
er døde med bopæl i sognet, eller som er
begravet eller bisat fra sognets kirke. Menighedsrådet vil give en blomst til kirkegængerne, så de kan sætte en blomst ved
deres gravsted eller tage den med hjem.
Vi håber, at vi med disse tiltag er med til
at skabe lidt mere socialt samvær omkring
kirken. Selvfølgelig vil vi efter et år evaluere
årets gang.
Menighedsrådet er nu nået til punkt 3 og
derom senere.
Henny Pedersen,
Sørbymagle Menighedsråd

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: Lesley Dixon, tlf. 5854 5321.
Træffes kl. 12 – 13, undtagen mandag,
som er fridag.
Bopæl: Seerdrupvej 7, Fårdrup,
4200 Slagelse. Tlf. 2173 3977.
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
”Hjælp Pakistan”: 322 + 262 kr. Høstoffer
Kirkerup: 662 kr. Høstoffer Sørbymagle: 690
kr. Danske Sømands- og Udlandskirker: 100
+ 110 kr.
Hjertelig tak !

www.sorbymagle-kirkerup.dk

Sørbymagle kirke er åben hverdage kl. 8 – 16, undtagen mandag.
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 8: fra den 21. februar 2011, og omfatter tiden
indtil den 31. maj 2011. Evt. stof indleveres til præstegården den 21. januar 2011.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
kl. 10.30: Kirkerup
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste, spejderne medvirker

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, julekoncert med Bel Canto
koret

Søndag 12. december (3. søndag i advent)
Matt. 11,2-10: Johannes Døbers spørgsmål
kl. 10.30: Kirkerup, v/ Dan Sørensen
(Sørbymagle: ingen)

Torsdag den 16. december

kl. 14.30: Sørbymagle, v/ Per Mollerup
Derefter julemøde i konfirmandhuset

Søndag 19. december (4. søndag i advent)
Joh. 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd
kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)

Fredag 24. december (Juleaften)
kl. 14.30: Kirkerup
kl. 16.00: Sørbymagle
Indsamling: ”Fremtidsbarnet”

Lørdag 25. december (Juledag)
Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

Søndag 26. december (Sct. Stefans dag)

Søndag 9. januar (1. s. e. hl. 3 konger)
Luk. 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Søndag 16. januar (2. s. e. hl. 3 konger)
Joh. 2,1-11: Brylluppet i Kana
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

Søndag 23. januar (3. s. e. hl. 3 konger)
Matt. 8,1-13: Helbredelsen af en spedalsk;
officeren i Kapernaum
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Søndag 30. januar (4. s. e. hl. 3 konger)
Matt. 8,23-27: Stormen på søen
kl. 10.30: Kirkerup
kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
Indsamling: Kirkens Korshær

Søndag 6. februar (5. s. e. hl. 3 konger)
Matt. kap. 13: Lignelser
kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 13. februar (Sidste s.e.hl.3 konger)
Matt. 17,1-9: Forklarelsen på bjerget
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

Søndag 20. februar (Sønd. septuagesima)
Matt. 20,1-16: Arbejderne i vingården
kl. 9.00: Kirkerup
kl. 10.30: Sørbymagle

Matt. 23,34-39: ”Jeg sender profeter”
kl. 10.30: Gimlinge
kl. 19.00: Kirkerup, aftengudstjeneste
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 27. februar (Søndag seksagesima)

Lørdag 1. januar 2011 (Nytårsdag)

Onsdag den 2. marts

Luk. 2,21: ”Han fik navnet Jesus”
kl. 15.00: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab

Søndag 2. januar (Hellig 3 kongers sønd.)
Matt. 2,1-12: De vise mænd
kl. 10.30: Kirkerup
kl. 15.00: Høve
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab

Mark. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden
kl. 9.00: Sørbymagle
kl. 10.30: Kirkerup

kl. 19.00: Kirkerup, Korsør Jernbaneorkester

Søndag 6. marts (Fastelavns søndag)
Matt. 3,13-17: Jesu dåb
kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)

Jannerup.dk

Søndag 28. november (1. søndag i advent)

