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Kan en elefant fortælle om jul?
Der var en gang, hvor cirkus kom til byen:
De kom kørende med vognene fulde af klovner og andet godtfolk. De kom med alverdens dyr og slog sig ned på engen og folk
strømmede til. Til cirkus kom også en dame
med fire små drenge ved hånden. Hun var
forstander på hjemmet for blinde børn, som
lå i netop denne by. Hun bad om lov til at
vise drengene elefanterne. ”Drengene kan
intet se” sagde hun ”men det vil være en
stor oplevelse for dem at klappe eller føle
på de store dyr”
Cirkusdirektøren gik selv med kvinden
og drengene til elefanternes indhegning.
Og drengene blev ført frem til det store dyr.
Den første dreng lagde hånden på elefantens ben. Forsigtigt følte han hele vejen
rundt. Lagde armene omkring det mens
han stod og mærkede dyret storhed. Den
næste dreng mærkede noget kilde på ryggen da elefanten lagde sin snabel om ham.
Han hvinede af fryd da den løftede ham op
i luften. Den tredje dreng fik fat i elefantens
glatte stødtænder. Han så helt forskrækket ud da han mærkede hvor hårde de var.
Den fjerde dreng, var blevet så bange, at
han ikke turde gå ind til elefanten. Cirkusdirektøren holdt derfor elefantens hale frem
imod ham, og drengen greb fat i den tynde
pjuskede tot. Han åndede lettet op da han
mærkede halen i sin hånd. Nu turde han tro
på at elefanten ikke var farlig.

Hjemme igen fortalte drengene om elefanten. Den ene fortalte ”Den var enorm, og
solid som et træ. Den står fast på jorden”.
Den anden fortalte ”en elefant er ligesom en
varm slange, der giver kram og flyveture”.
Den tredje sagde ”En elefant er hård som
en klippe” og den fjerde dreng forsikrede
at ”den var helt ufarlig, - meget tynd og lidt
pjevset.”
Ingen af de fire drenge havde set elefanten, men havde oplevet 4 forskellige sider
af den, og de gav forskellige billeder af den
når de fortalte om den. Ingen af drengene
kunne give det fulde billede, men sammen
kunne de fortælle mere.
På samme måde er det med Gud. Ingen
af os har set ham, og sandsynligvis har vi
vidt forskellige oplevelser af ham. Som med
elefanten kan ingen gi’ det fulde billede af
ham. Nogle har rørt ved elefantens ben – og
kan fortælle om Gud, mægtig som skaberen
af universet. Nogle har rørt ved snablen og
kan fortælle om fantastiske ting, Gud kan
gøre. Nogle har rørt stødtænderne og taler
om Gud med ærefrygt og respekt. Andre
igen har rørt ved halen og taler om Gud som
en blid trøster. Gud viser sig for mennesker
på forskellige måder til forskellige tider.
Julens fortælling om Gud udfordrer bil
ledet af den stærke almægtige Gud, som vi
kan gå rundt med. For til jul fejrer vi at
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Fortsat fra forsiden

Jesus blev født. Jul er billedet af stalden i
Betlehem, af den nyfødte i krybben. Julen
viser os en sårbar Gud, men også en Gud
som vil os så meget, at han gav slip på sin
almagt og kom til verden som én af os og
delte det liv vi lever med os. På den måde
gav han os muligheden for at se lidt mere
af ham, danne et andet billede af ham end
det vante.
Og sådan blev elefanten alligevel lidt juleagtig fordi den på sin egen enorme måde
fortæller at julebarnet i krybben er én måde
at se Gud på, men samtidig rummer han så
uendelig meget mere end vi kan se, endsige
forstå. Glædelig jul.

Grith Seersholm.

1. søndag i advent
Det nye menighedsråd starter på sin
funktionsperiode
Søndag 2. december er det 1. søndag i
advent, og den dag begynder det nye kirkeår og det nye menighedsråd.
Der er spejdergudstjeneste kl. 10.30
i Kirkerup kirke. Her deltager ”Magleboerne” – KFUM-spejderne fra Sørbymagle.
Spejderne skal dog denne gang ikke bede
ind- og udgangsbøn, da vi den første søndag i måneden har indgangsvers og udgangsvers.
Men vi skal selvfølgelig tænde det første
lys i adventskransen, og vi skal synge adventssalmer, også nogle, som står i Spejdersangbogen.
Vi må også kigge lidt mere på alterbilledet, som forestiller det nyfødte Jesusbarn, der ligger i krybben, mens hyrderne
fra marken kommer for at se.
Om aftenen er der aftengudstjeneste
kl. 19.00 i Sørbymagle kirke. Her vil kirken være pyntet med levende lys, og der
er kort altergang. Den faste salme er ”Vær
velkommen, Herrens år!” Og der er også
adventskrans i Sørbymagle.
Ved gudstjenesterne siger vi velkommen til det nye menighedsråd, som er et
fællesmenighedsråd for Sørbymagle og
Kirkerup.

Det nye
fælles-menighedsråd
Fra den 2. december 2012 er følgende 8
valgt til menighedsrådet for Sørbymagle og
Kirkerup:
Henny Pedersen, Sørby Parkvej 80
Kurt Petersen, Egebjergvej 109, Sørbymagle
Bent Fischer, Egebjergvej 113, Sørbymagle
Sonja Strøbæk, Egebjergvej 74, Sørbymagle
Karen Andersen, Tranebæksvej 6, Sørby
Overdrev
Nina Pedersen, Kirkerupvej 57, Kirkerup
Mogens Nellemann Hansen, Kirkerupvej 44,
Kirkerup
Eva Sonne, Kirkerupvej 76, Kirkerup.
Der var ved fristens udløb den 2. oktober
2012 kun indleveret én gyldig kandidatliste
for hvert sogn. Derfor blev afstemningen aflyst, og de ovenfor nævnte er erklæret for
valgt.
Følgende fra de gamle menighedsråd
udtræder:
Connie Pedersen, Overdrevsvej 15
Ole Hansen, Egebjergvej 34
Tina Kristensen, Håndværkervænget 5
John Sørensen, Sørby Parkvej 69
Hans E. Petersen, Lygtevej 12.
Der skal her lyde en tak til dem, der hidtil har
siddet i et af menighedsrådene. Nogle har
kun været med i én periode, andre længere. En særlig tak til den længst fungerende
Hans E. Petersen. Han blev valgt ind i Kirkerup menighedsråd i 1984, og har i alle årene
fungeret som kirkeværge for Kirkerup kirke.
Hvem bliver ny formand, næstformand,
kirkeværge m.fl.?
Desværre sluttede redaktionen af Kirke-Nyt
før menighedsrådets konstituerende møde.
Derfor kommer oplysning om valg til enkeltmandsposter og udvalg først i næste nummer.
Men kom i kirke 1. søndag i advent den 2.
december i Kirkerup eller Sørbymagle, dér
vil præsten løfte sløret for, hvem der er valgt
til hvad!
Af samme grund er Kirkelig vejviser her i
bladet ikke opdateret. Men prøv at ringe til
en af dem, som står på listen. De kan sikkert
hjælpe dig videre!

Adventsgudstjeneste
med ældremøde/julemøde
Torsdag 13. december kl. 14.30 holdes
der kort gudstjeneste i Sørbymagle kirke.
Gudstjenesten forestås af pastor emer. Else
Marie Dybdal, Slagelse.
Efter gudstjenesten inviteres der til ældremøde i konfirmandhuset ved Sørbymagle
kirke. Mødet holdes som et julemøde med
kaffe og julebag. Ved mødet vil Else Marie
Dybdal fortælle, bl.a. om Jomfru Marias
rose ”Evighedsblomst”.
Else Marie Dybdal tog teologisk kandidateksamen i 1996, og blev året efter ansat som sognepræst i Store Fuglede-Lille
Fuglede-Jorløse pastorat ved Tissø. Her virkede hun, indtil hun gik på pension sidste år.
Til julemødet er alle over 60 år velkomne.
Vi slutter ca. kl. 17.

Julekoncert i Kirkerup
3. søndag i advent den 16. december kl.
14.30 indbydes der til julekoncert i Kirkerup
kirke.
Det bliver med Skælskør Musikforenings
Kor, under ledelse af organist Ulla Ring.
Koret består af 25 sangere. Programmet
indeholder både rytmiske julesange, skrevet af John Høybye, nogle engelske sange
(med oversættelse), og almindelige julesange. Indimellem er der fællessalmer.
Julekoncerten arrangeres af fællesmenighedsrådet, som også byder på en forfriskning. Der er gratis adgang.

Mange julehelligdage!
Der er i år 4 julehelligdage i træk, begyndende med 4. søndag i advent, som er den
23. december. Den dag er der højmesse kl.
10.30 i Kirkerup.
Juleaften den 24. december er der gudstjeneste kl. 14.30 i Kirkerup, og kl. 16.00 i
Sørbymagle.
Juledag den 25. december er det kl. 9.00
i Sørbymagle, og kl. 10.30 i Kirkerup.
Endelig er der 2. juledag (Sct. Stefans
dag), hvor der er aftengudstjeneste kl. 19.00
i Sørbymagle.
Juletræ med ”lys som fugle på kviste”
tændes ved gudstjenesterne fra juleaften
frem til nytårsdag. (Vi snyder godt nok lidt,

for vi begynder allerede med juletræ ved
børnehavernes og skolens juleafslutninger,
og det foregår på de to sidste skoledage før
jul!). Det er menighedsrådets pynteudvalg,
som pynter kirken til jul.

Julens indsamling:
”Fremtidsbarnet”
Ved julens gudstjenester samler vi ind til
Sørbymagle-Kirkerups ”Fremtidsbarn”. Det
koster 900 kr. at sørge for skolegang, kost
og logi til et barn i et helt år, så vi skal meget
gerne op på det beløb.
Som tidligere fortalt, er der behov flere
steder i verden. I Cairo i Egypten skal en
handicappet dreng hjælpes. Han bor i De
Dødes By, - et slumkvarter, som er bygget på en kirkegård ! I det sydlige Indien
har to søskende været heldige at komme
på en kostskole. De ser kun deres forældre to gange om året, mere er der ikke råd
til. Den 11-årige pige drømmer om at blive
læge. Og i Tanzania er det en 18-årig forældreløs dreng. Selvom storesøsteren solgte
forældrenes stykke land, var der kun råd til
skolepenge de første to år, så uden hjælp til
Fremtidsbørn, var hans chancer forbi.
Vi håber, at kirkegængerne husker at tage
penge med, - og at putte dem i kirkebøssen!
Det er Danmission, der sørger for, at pengene når frem.

Alle bladets læsere
ønskes en glædelig jul!
Nytårsdag 2013 –
Godt Nytår i Sørbymagle
Vi har her i pastoratet søgt at udvikle arrangementer, hvor vi lægger mere vægt på det
sociale samvær.
Et af dem er nytårsdag, hvor vi holder
gudstjeneste om eftermiddagen kl. 15, hvor
menighedsrådsmedlemmerne og de, der ellers har lyst, er inviteret, og hvor vi efter gudstjenesten ønsker hinanden Godt Nytår med
et glas champagne og et stykke kransekage.
Denne gang foregår det i Sørbymagle
kirke nytårsdag kl. 15.
Ved gudstjenesten samles der ind til Det
danske Bibelselskab, den såkaldte Nytårs-

kollekt. Bibelselskabet har for nylig gjort
sig bemærket ved to nyudgivelser, som er
så nye, at undertegnede endnu ikke har set
dem.
For det første har man haft held til at engagere forfatteren Bjarne Reuter, som har
genfortalt dele af Bibelen på sin egen måde.
Titlen er ”Bogen”, og det har taget ham et
helt år.
Og for det andet har man udgivet ”Kunstbibelen”, hvor der bringes værker af kendte
kunstnere med tilknytning til den bibelske
historie. Begge bøger fås for under 300 kr.

Menighedsrådsmøde
Sørbymagle-Kirkerup fællesmenighedsråd
forventes at holde møde onsdag 23. januar
2013, kl. 19.
Mødet holdes i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke, og der er offentlig adgang.

Kyndelmisse:
Aftengudstjeneste i Kirkerup
Søndag 3. februar, som er dagen efter
kyndelmisse, holdes der aftengudstjeneste
i Kirkerup kl. 19.
Til kyndelmisse hører salmen ”Her vil ties,
her vil bies”. Da det er første søndag i måneden, skal vi også synge indgangsvers og
udgangsvers. Og da kyndelmisse fra gammel tid af er en lysmesse, er kirken pyntet
med levende lys. Der er kort altergang.
Bemærk, at der om formiddagen er gudstjeneste kl. 10.30 i Sørbymagle !

BRØD til VERDEN
Fra fastelavns søndag den 10. februar frem
til palmesøndag den 24. marts går alt, hvad
der lægges i kirkens bøsse, til Folkekirkens
Nødhjælps fasteindsamling, den vi plejer at
kalde ”Brød til Verden”.
Husk venligst at bidrage med et beløb.
Folkekirkens Nødhjælp gør et stort arbejde
for at lindre nød.

Ældremøde
med Ejlif Kristensen
Torsdag 14. februar kl. 14.30 indbydes der
til ældremøde i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

Som taler kommer pastor emer. Ejlif Kristensen, Næstved, som indtil for nylig var
sognepræst i Herlufsholm. Her har han virket siden 1987. Før det var han sognepræst
i Tersløse-Skellebjerg ved Dianalund.
Ejlif Kristensen kan øse af et langt præsteliv - 38 år -, og han kalder sit emne ”Mit
liv som præst”. Og det er ikke kun fra hans
egne sogne, men også som rejseleder til interessante rejsemål, især til Rom, den evige
stad, hvis monumenter og steder er som en
historiebog over mere end 2000 år. Ejlif Kristensen har været i Rom et utal af gange, og
flere her fra vores område har været med på
de ture, som han har arrangeret.
Der er sikkert stof til flere dage. Vi må dog
ved ældremødet nøjes med en mindre del,
da vi gerne skal slutte kl. 17 !
Til ældremødet er alle over 60 år velkomne.

”HASHØJ KIRKESOGNE”
Sangaften i Gimlinge
Torsdag 28. februar kl. 19.00 indbyder
menighedsrådene i gl. Hashøj kommune til
sangaften i Gimlinge kirke.
Det bliver med præsten og salmedigteren Holger Lissner. Holger Lissner, som nu
er pensionist, var i mange år præst i Sønder
Bjert ved Kolding. Før det var han højskolelærer i Løgumkloster. Han var én af de første,
der tog initiativ til at skrive nye salmer, og han
var med i en arbejdsgruppe, der i 1974 udgav
den såkaldte Løgumklostersangbog ”Salmer
og sange fra vor tid”, hvor han selv var bidragyder. I den nye Danske Salmebog fra
2003 er han repræsenteret med 6 egne salmer, bl.a. den meget afholdte aftensang ”Nu
går solen sin vej”. En anden, som vi tit bruger
ved juleafslutning og sammen med spejderne er ”Vi hænger op en adventskrans”, - her
har han også komponeret melodien.
I den forbindelse må vi også nævne hans
interesse for gudstjenester for børn. Han har
skrevet bogen ”Gudstjeneste for alle sanser” med et væld af idéer, som man bl.a. i
Gimlinge kirke har gjort brug af.
Ved sangaftenen den 28. februar vil han
fortælle om Gudsbilledet i sine salmer, og
vi får en indføring både i salmerne og i de
melodier, som hører med.
Alle er velkomne i Gimlinge kirke, og der
er gratis adgang.

Kirkelig vejviser

- Siden opdateres i næste Kirkenyt

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.

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

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.

Graver: Tove Woller, tlf. 2830 2766.
Træffes telefonisk kl. 12 – 13, undtagen
mandag og tirsdag, som er fridage.
Bopæl: Hauchsvej 16, 4180 Sorø.

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
Høstoffer Sørbymagle: 339,50 kr.
Høstoffer Kirkerup: 539 kr.
Kirkens Korshær: 100 kr.
Danske Sømands- og Udlandskirker: 200 +
223 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 8: fra den 18. februar 2013, og omfatter tiden
indtil den 26. maj 2013. Evt. stof indleveres til præstegården den 18. januar 2013.
Ernst Otto Diderichsen, ansvh.

Gudstjenester

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)
Torsdag den 13. december
Kl. 14.30: Sørbymagle, v/ Else Marie Dybdal
Derefter ældremøde i konfirmandhuset
Søndag 16. december (3. søndag i advent)
Matt. 11,2-10: Johannes Døbers spørgsmål
Kl. 10.30: Sørbymagle
Kl. 14.30: Kirkerup, julekoncert
med Skælskør Musikforenings kor
Søndag 23. december (4. søndag i advent)
Joh. 1,19-28: Johannes Døbers vidnesbyrd
Kl. 9.00: Fårdrup
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Mandag 24. december (Juleaften)
Kl. 14.30: Kirkerup
Kl. 16.00: Sørbymagle
Indsamling: Fremtidsbarnet
Tirsdag 25. december (Juledag)
Luk. 2,1-14: Jesu fødsel
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup
Onsdag 26. december (Sct. Stefans dag)
Matt. 23,34-39: ”Jeg sender profeter”
Kl. 10.30: Gimlinge
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste
(Kirkerup: ingen)
Søndag 30. december (Julesøndag)
Luk. 2,25-40: Simeon og Anna
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Tirsdag 1. januar 2013 (Nytårsdag)
Luk. 2,21: ”Han fik navnet Jesus”
Kl. 15.00: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab

Søndag 6. januar (Hellig 3 kongers sønd.)
Matt. 2,1-12: De vise mænd
Kl. 10.30: Kirkerup, v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab
Søndag 13. januar (1.s.e.hl. 3 konger)
Luk. 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet
Kl. 9.00: Kirkerup
Kl. 10.30: Sørbymagle
Søndag 20. januar (Sidste s.e.hl. 3 konger)
Matt. 17,1-9: Forklarelsen på bjerget
Kl. 9.00: Hyllested
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 27. januar (Søndag septuagesima)
Matt. 20,1-16: Arbejderne i vingården
Kl. 9.00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 3. februar (Søndag seksagesima)
Mark. 4,1-20: Lignelsen om sædemanden
Kl. 10.30: Sørbymagle
Kl. 19.00: Kirkerup, aftengudstjeneste
Søndag 10. februar (Fastelavns søndag)
Matt. 3,13-17: Jesu dåb
Kl. 9.00: Høve
Kl. 10.30: Kirkerup
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling ”Brød til verden” starter
Søndag 17. februar (1. søndag i fasten)
Matt. 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen
Kl. 9.00: Hyllested
Kl. 10.30: Sørbymagle
(Kirkerup: ingen)
Søndag 24. februar (2. søndag i fasten)
Matt. 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde
Kl. 9.00: Kirkerup, v/ Anna Jakobsen
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 3. marts (3. søndag i fasten)
Luk.11,14-28: Jesus og Beelzebul
Kl. 9.00: Sørbymagle
Kl. 10.30: Kirkerup

J annerup . dk

Søndag 2. december (1. søndag i advent)
Matt. 21,1-9: Indtoget i Jerusalem
Kl. 10.30: Kirkerup, spejdergudstjeneste
Kl. 19.00: Sørbymagle, aftengudstjeneste

