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Hvem kan dog forstå det – det med jul?
Når et lille barn bliver født, er det et under –
hver gang! vi ser de små fingre, de fine øjenbryn, den sarte hud – og fyldes med undren
og glæde over den fine skabning, vi holder
i vore hænder. Maria og Josef har nok haft
de samme følelser, da de endeligt kunne betragte deres førstefødte barn, i en stald henne
i Bethlehem, hvor de måtte bruge dyrenes
foderkrybbe til vugge...
På alterbilledet i Kirkerup Kirke ser vi netop
denne jule-scene: Josef står lidt afsides og
ser eftertænksomt på Jesusbarnet, mens Maria sidder ved Jesu seng og næsten ikke kan
slippe ham. Nu er der tumult ved døren: tre
mænd stormer ind. De er ikke farlige – fattige
hyrder, som de er, kun beklædt med nogle
pjalter, men de forstyrrer alligevel den smule
fred, som den lille familie har fundet i sin krog.
Med store armbevægelser fortæller den unge
mand, hvad han og hans kammerater lige har
oplevet, og hvorfor de måtte komme og se det
lille barn: pludselig havde Herrens engel stået
foran dem og talt til dem med disse ord: “Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der født jer
en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.
Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn,
som er svøbt og ligger i en krybbe”.
Overrasket ser Maria op – den unge mands
ord vækker genklang i hendes ører! “Frygt
ikke!” – sådan sagde engelen Gabriel, da han

var kommet ind til hende og havde forkyndt,
at hun skulle føde et barn, og at dette barn
skulle kaldes helligt, Gud Søn! Dengang havde Maria ikke forstået noget som helst – hvor
meget forstår mon hyrderne nu af denne sammenhæng mellem en frelser for hele folket og
et barn i en krybbe? Maria havde bøjet sig for
englens ord: “Se, jeg er Herrens tjenerinde.
Lad det ske mig efter dit ord.” Heller ikke hyrderne ræsonnerer over englens budskab. De
tænker praktisk: “Lad os gå ind til Bethlehem
og se det, som er sket” – og de finder ganske rigtigt barnet, som ligger i krybben. For
en hyrde er et nyfødt barn sikkert ikke den
helt store sensation – de har mange gange
holdt et nyfødt lam i deres hænder! Nej, det
er englens ord, der gør dette barn til et under
for dem; det himmelske budskab åbner deres øjne for, at Guds frelse er nær og ganske
håndgribelig i dette lille barn.
Hvem kan dog forstå det!
Hyrderne hengiver sig ikke til spekulationer
– de overgiver sig til den glæde, som englen
har forkyndt for dem, og svarer med jubel og
lovsang over barnet i krybben.
Lad os gøre som dem.
Glædelig Jul!
Erika Diderichsen, Sørbymagle

1. søndag i advent
Søndag 27. november begynder det nye kirkeår. Det er den tidligst mulige dato, idet Juledag falder på en søndag. Derfor må 4. søndag
i advent allerede være søndag 18. december,
og så må man tælle tilbage til 1. søndag i advent !
Der er højmesse i Kirkerup kirke kl. 10.30.
I Sørbymagle kirke er der spejdergudstjeneste om aftenen kl. 19. ”Magleboerne”
medvirker (KFUM-spejderne i Sørbymagle), vi
tænder det første lys i adventskransen, og der
er kort altergang.

Julekoncert i Kirkerup
2. søndag i advent den 4. december kl.
15.00 indbydes der til julekoncert i Kirkerup
kirke. Det bliver med børnekoret ”Himmelsus”, et gospelkor for børn. Koret ledes af Signe Walsøe og Hanne Blom Dieu, og det består
af ca. 25 børn. Koret øver i Sct. Peders sognelade i Slagelse, og kalder sig et fælleskirkeligt
gospelkor. Koret synger sange fra forskellige
stilarter, det bedste er at synge på livet løs !
Ved julekoncerten byder ”Himmelsus” på et
afvekslende program. Der er også fællessalmer og læsninger. Og vi slutter med Fadervor
og velsignelsen.

Forsøgsordning med
ind- og udgangsvers
Menighedsråd og præst har vedtaget en prøveordning med ændring af gudstjenestens
forløb den første søndag i måneden.
Til at begynde med synges to indgangsvers
i stedet for indgangsbøn, og til afslutning synges to udgangsvers i stedet for udgangssalme og udgangsbøn. Versene synges stående.
Indgangsversene er som regel salmebogens
nr. 417, de to første vers: Herre Jesus, vi er
her. Man kan kalde det indgangsbøn på vers,
men nu med hele menigheden. Udgangsversene skifter. Det kan være de to første vers af
nr. 11: Nu takker alle Gud. Til advent er det nr.
74: Vær velkommen, Herrens år. Og til nytår
er det nytårssalmen nr. 712, der begynder
på samme måde. Til februar er det den lille

salme nr. 212: Den bitre død dig trængte. Alle
indgangs- og udgangsvers synges på kendte
melodier. Og i konfirmandstuen øver vi flittigt
med konfirmanderne, så de kan synge med.
Prøveordningen er et forsøg på at inddrage
menigheden mere i gudstjenesten, og vi hører
gerne, hvad kirkegængerne synes om den.

Adventsgudstjeneste
med ældremøde/
julemøde
Torsdag 15. december kl. 14.30 holdes der
kort gudstjeneste i Sørbymagle kirke. Gudstjenesten forestås af pastor emer. Inge Louise
Vilholm, Sorø.
Efter gudstjenesten inviteres til ældremøde
i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Mødet holdes som et julemøde, med kaffe og
julebag. Ved mødet vil Inge Louise Vilholm
fortælle. Det bliver forskellige julefortællinger.
Bl.a. om dengang hun og hendes mand holdt
jul i Tanzania, og om julen i hendes barndom,
som foregik i en dansk præstegård, fordi hendes far var præst i Vesterborg på Lolland.
Inge Louise Vilholm virkede i over 20 år som
skolelærer, men hun havde en drøm om at
blive præst, og i 1991 blev hun teologisk kandidat. I 1992 blev hun sognepræst i HårslevTing Jellinge-Krummerup i den daværende
Fuglebjerg kommune. Hun gik på pension i
slutningen af 2009, men er fortsat parat til at
tage en gudstjeneste, hun kommer f.eks. til
Sørbymagle den 26. februar, kl. 10.30.
Til julemødet er alle over 60 år velkomne. Vi
regner med at slutte kl. 17.

Juleaften
– ”Fremtidsbarnet”
Juleaften holdes gudstjeneste i Sørbymagle
kirke kl. 14.30, og i Kirkerup kirke kl. 16.00.
Menighedsrådets pynteudvalg pynter kirken
til jul.
Ved gudstjenesten juleaften og de følgende
to dage samles der ind til Sørbymagle-Kirkerups ”Fremtidsbarn”. Det koster 900 kr. at
holde et barn til skole i et helt år, og det er jo
ufatteligt. Så meget mere må vi prøve at kom-

me op på dette beløb, så jeg vil opfordre til, at
man er gavmild overfor kirkebøssen.
Hjælp til fremtidsbørn gives i flere lande: I
Egypten til en handicappet dreng, hvis mor er
enke med 6 andre børn. I Cambodja, hvor en
pige har haft et trygt hjem på et børnehjem,
men nu skal prøve at leve hos sine forældre,
der p.gr.a. fattigdom ikke kunne have hende.
Eller en dreng i Indien, som fik mulighed for
at bo på en kostskole, mens hans forældre
havde arbejde i storbyen.
Mulighederne for hjælp er mangfoldige, og
takket være Danmission skulle der være sikkerhed for, at hjælpen når frem.

Alle bladets læsere
ønskes en glædelig jul !
Julens aftengudstjeneste
2. juledag – Sct. Stefans dag, den 26.
december, holdes der aftengudstjeneste
kl. 19.00 i Sørbymagle kirke.
Midt i julen hører vi Jesu voldsomme ord:
”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred
på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe
fred, men sværd.” Vi tænker straks på juleevangeliet, hvor englene synger ”Ære være
Gud i det højeste, og på jorden fred …”
De to ting hører sammen, og det har andre
kunnet se før os. Tænk på salmen ”Julen har
englelyd”, hvor det hedder ”syng med Guds
engleskare | på Jesu fødselsdag | om fred
trods nød og fare”. Eller salmen ”I denne søde
juletid”, med linierne ”vi synger om den søde
fred, at Helvede skal skælve ved | vor julesang
at høre.”
De salmer skal vi naturligvis synge. Juletræet er tændt, og der er kort altergang.

Nytårsdag 2012 –
Godt Nytår i Kirkerup
Det er ved at være en tradition, at vi nytårsdag mødes i kirken og ønsker hinanden Godt
Nytår. Det gør vi søndag 1. januar kl. 15.00
i Kirkerup kirke. Efter gudstjenesten bydes
der på et glas champagne og et stykke kran-

sekage. De to menighedsråd mødes ved den
lejlighed, og vi håber, at andre også vil være
med.
Den dag samler vi også ind til den såkaldte
Nytårskollekt. Pengene går til Det Danske Bibelselskab, der støtter bibeludgivelser over
hele verden.

Menighedsrådsmøder
i det nye år
Sørbymagle menighedsråd holder møde
onsdag 18. januar kl. 19.
Kirkerup menighedsråd holder møde
torsdag 26. januar kl. 19.
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag 5. februar er det Søndag Septuagesima. Den dag holder vi kyndelmissegudstjeneste. Kyndelmisse er egentlig den 2. februar.
Navnet stammer fra latin missa candelarum
og betyder lysmesse. Oprindelig en fest for
jomfru Marias renselse, 40 dage efter Jesu
fødsel. Det er det, der hentydes til, når evangelisten Lukas efter Jesu fødsel siger: ”Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var
gået, tog de Jesus med op til Jerusalem…”
Det er den begivenhed, vi kalder fremstillingen i templet.
Til kyndelmisse hører salmen ”Her vil ties,
her vil bies”, med linierne ”dagene længes,
vinteren strenges, – vinteren strenges, og det
er svart.”
Søndagens evangelium er lignelsen om de
betroede talenter.
Den 5. februar er der almindelig højmesse i
Kirkerup kl. 10.30.
Om aftenen kl. 19.00 er der aftengudstjeneste i Sørbymagle kirke. I anledning af kyndelmisse bliver det med levende lys. Derefter
indbydes der til aftenkaffe/the i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Her skal vi synge
fra højskolesangbogen, bl.a. ”Det er hvidt
herude, kyndelmisse slår sin knude”, og ”Sneflokke kommer vrimlende”, som til slut nævner
Kjørmes-knud: kyndelmisse !

Ældremøde med
Kirsten Støvring

I 2012 skal der være
menighedsrådsvalg !

Torsdag 16. februar kl. 14.30 indbydes til
forårets ældremøde. Som sædvanlig foregår
det i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Ældremødet holdes som en sangeftermiddag, hvor Kirsten Støvring fortæller om ”Sange fra mit liv”. Hun er præstebarn, dog ikke
vokset op i en præstegård, men i en beskeden
bylejlighed, først i København, mens hendes
far læste til præst, og derefter i Ringsted, hvor
faderen blev det, der dengang hed kaldskapellan. En del af os har endnu kendt ham. Han
hed Alfred Odgaard og blev senere sognepræst i Hyllested-Venslev-Holsteinborg.
Kirsten Støvring tog den teologiske særuddannelse og blev i 1977 præst i Gimlinge. Senere blev Hyllested lagt til. Hun gik på pension
i 2002 efter 25 års præstegerning. Hun har altid været glad for musik, og sideløbende med
sit præstearbejde tog hun den præliminære
orgelprøve, så hun er ”PO-organist”.
Det skal endnu nævnes, at hun i 1979-1980
passede Sørbymagle-Kirkerup præsteembede, mens den daværende sognepræst var
syg, og hun var lige siden en værdsat kollega.
Ved ældremødet bruger vi navnlig højskolesangbogen. Alle over 60 år er velkomne. Mødet slutter kl. 17.

Hele landet skal vælge nye menighedsråd
i 2012. Hvor der bliver afstemningsvalg, er
datoen tirsdag 13. november 2012. Kandidat
lister skal senest være indleveret tirsdag 2.
oktober 2012.
Som altid vil der være udskiftninger, idet der
altid er menighedsrådsmedlemmer, der ønsker at stoppe. Derfor skal der findes nye folk,
som er villige til at lade sig opstille. Der skal
også meget gerne findes suppleanter. I den
forløbne valgperiode har menighedsrådene
været udsat for meget krævende forandringer
i menighedsrådsarbejdet. Nye overenskomster er trådt i kraft for kirkepersonalet, hvor
arbejdsgiveransvaret fra at være cirkulærebestemt, d.v.s. fastlagt af kirkeministeriet, nu
i fuldt omfang er lagt ud til menighedsrådene.
Endvidere er der indført nye regnskabsprincipper, som har gjort det meget vanskeligt for
menighedsrådene at danne sig et klart billede
af, hvordan det ligger med økonomien. Vi må
være glade for de kasserere og regnskabsførere, som har investeret meget arbejde i at få
tingene til at køre.
Mange menighedsrådsmedlemmer har
spurgt sig selv, om det egentlig var sådan et
arbejde, de var blevet valgt til. Og det skal
kraftigt understreges, at det ikke kan være
meningen, at man skal være specialist i det
kirkelige lovstof, for at kunne blive valgt.
I de højere kirkelige luftlag er man ved at
blive klar over, at tampen brænder, og der vil
i den kommende tid komme forskellige udmeldinger, der understreger, at menighedsrådsarbejdet ikke er så slemt, som det lyder,
og at man som menighedsråd ikke kun skal
forvalte lovparagraffer, men også har mulighed for helt konkret at påvirke det lokale
kirkeliv.
Hør f.eks., hvad den nye minister for ligestilling og kirke Manu Sareen skriver til menighedsrådene: ”Menighedsrådene har ansvaret for kirker og kirkegårde, som folkekirkens
medlemmer jo sætter stor pris på. Menighedsrådene har også mulighed for at stå i spidsen
for et vidtspændende kirkeligt og kulturelt liv i
sognene.”
Så der er da stadig muligheder !

BRØD til VERDEN
Indsamlingen ”Brød til Verden” løber fra Fastelavns søndag den 19. februar til Palmesøndag den 1. april. Hvad der i disse uger lægges i kirkens bøsse, går til u-landshjælp. Det
er Folkekirkens Nødhjælp, som sørger for at
pengene når frem.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Bemærk: Torsdag 8. marts kl. 19.00 kommer Søren Dahl fra Café Hack til Sørbymagle
Forsamlingshus. Sæt kryds i kalenderen !

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. 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.
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

Folkekirkens Nødhjælp: 150 + 185,50 kr.
Høstoffer Sørbymagle: 480,50 kr.
Høstoffer Kirkerup: 336,00 kr.
Danske Sømands- og Udlandskirker: 258 + 70 kr.

Hjertelig tak !

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 8: fra den 20. februar 2012, og omfatter tiden
indtil den 31. maj 2012. Evt. stof indleveres til præstegården den 20. januar 2012.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

Søndag 4. december (2. søndag i advent)
Matt. 25,1-13: De ti brudepiger
Kl. 10.30: Sørbymagle
Kl. 15.00: Kirkerup, julekoncert med koret
Himmelsus

Søndag 8. januar (1.s.eft. hellig 3 konger)
Mark. 10,13-16: Jesus og de små børn
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling: Det Danske Bibelselskab
Søndag 15. januar (2.s.eft. hellig 3 konger)
Joh. 4,5-26: Den samaritanske kvinde
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle

Søndag 11. december (3. søndag i advent)
Luk. 1,67-80: Zakarias’ lovsang
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

Søndag 22. januar (3.s.eft. hellig 3 konger)
Luk. 17,5-10: ”Giv os større tro !”
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Torsdag den 15. december
Kl. 14.30: Sørbymagle, v/ Inge Louise Vilholm
Derefter ældremøde i konfirmandhuset

Søndag 29. januar (4.s.eft. hellig 3 konger)
Matt. 14,22-33: Vandringen på søen
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle

Søndag 18. december (4. søndag i advent)
Joh. 3,25-36: Johs. Døbers sidste vidnesbyrd
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Lørdag 24. december (Juleaften)
Kl. 14.30: Sørbymagle
Kl. 16.00: Kirkerup
Indsamling: Fremtidsbarnet
Søndag 25. december (Juledag)
Joh. 1,1-14: ”Ordet”
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Mandag 26. december (Sct. Stefans dag)
Matt. 10,32-42: ”Ikke for at bringe fred”
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 1. januar 2012 (Nytårsdag)
Matt. 6,5-13: Om bøn: Fadervor
Kl. 15.00: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Det Danske Bibelselskab

Søndag 5. februar (Søndag Septuagesima)
Matt. 25,14-30: De betroede talenter
Kl. 10.30: Kirkerup
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
Søndag 12. februar (Søndag Seksagesima)
Mark. 4,26-32: Kornet; sennepsfrøet
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 19. februar (Fastelavns søndag)
Luk. 18,31-43: Se, vi går op til Jerusalem
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Indsamling ”Brød til Verden” starter
Søndag 26. februar (1. søndag i fasten)
Luk. 22,24-32: Striden om at være den
største
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Inge Louise Vilholm
(Kirkerup: ingen)
Søndag 4. marts (2. søndag i fasten)
Mark. 9,14-29: Drengen med den urene ånd
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

J annerup . dk

Søndag 27. november (1. søndag i advent)
Luk. 4,16-30: Jesus i Nazarets synagoge
Kl. 10.30: Kirkerup
Kl. 19.00: Sørbymagle, spejdergudstjeneste

