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Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad
”Her lugter af brændt hår…”,
sagde hende, der gik foran mig i Lucia optoget! Vi gik i 4. klasse og var iklædt vores fine
Lucia kjoler. Jeg ville egentlig gerne have
gået forrest med den lysende krone, men
det var selvfølgelig kun pigerne med langt
bølget hår, der blev valgt til det, og med mit
uredelige hår, der daglig lignede en oktoberstorm, havde jeg ikke en chance. Så jeg gik
bagest med mit lys i hånden, da det pludselig lød: ”Her lugter af brændt hår”. Der var
gået ild i Lucia brudens hår. ”
Uheldigvis var hende, der gik bag Lucia
bruden kommet for nær med sit stearinlys.
Vi fik dog hurtigt slukket det halvt afsvedne
hår, og jeg husker, hvordan vi sang os gennem den mørklagte kantine, mens øjnene
strålede videre til ”Santa Lucia….”
Når jeg kom til at tænke på denne lille episode, er det selvfølgelig, fordi den 13. december er dagen, hvor vi fejrer Lucia, og her
forleden blev jeg spurgt: ”Hvem er hende
der Lucia egentlig?”
Og i spørgsmålet, ”egentlig”, ligger en del
af svaret gemt, for Lucia er omgærdet af en
hel del mystik. Ifølge gamle helgenlegender fortælles det, at en ung from pige ved
navn Lucia levede i 300- tallet på Sicilien.
Det fortælles, at Lucias mor led af en mavesygdom, og derfor drog hun med datteren til
den hellige Agathe af Cathanias grav. Da de
her bad for moderen, åbenbarede Agathe
sig for dem, og moren blev helbredt. Moderen sagde så til Lucia, at hun ville blive
martyr, og med den besked i bagagen gav
Lucia sig til at dele

sine ejendele ud til de fattige. Hun glemte
desværre bare lige at afstemme det med
hendes forlovede. Han blev så fortørnet, at
han angav hende til de romerske myndigheder, som besluttede, at hun skulle anbringes i et bordel. Men da de kom for at slæbe
hende afsted, stod hun så tung og fast som
en klippe, og end ikke adskillige okser og
mænd kunne rokke hende ud af stedet. Så
forsøgte de at brænde hende, men også det
slog fejl. Til sidst jog de et sværd gennem
hendes hals, hvorefter hun døde. Og det er
en af grundene til, at hun anses for at være
særlig god at påkalde i forbindelse med
halssygdomme.
Helgeninde for blinde
En variant af legenden fortæller, at hun river
sine smukke øjne ud, så ingen mand skal
forelske sig i dem. Derfor ser man hende
også afbildet med sine øje på en plade eller
i en lille skål, og hun blev siden opfattet som
særlig helgen for de blinde.
Ja, Lucia gik så meget grueligt igennem,
men var så god, from og
dydig, at hun endte som
helgen.
Den 13. december markeres derfor hendes jordi
ske dødsdag med Luciaoptog landet over. Piger,
der bærer lys ind, forhåbentlig uden at brænde
nogens hår af.
Af sognepræst,
Anna Jakobsen

Menighedsrådsmøder

Der er planlagt følgende møder for fællesmenighedsrådet for Sørbymagle-Kirkerup:
• Onsdag 11 NOV 2013 kl. 19 med valg
til enkeltmandsposterne
• Onsdag 22 JAN 2014 kl. 19
Møderne holdes i konfirmandhuset ved
Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
NB: Ret til ændringer forbeholdes!

TAK

Menighedsrådet vil gerne takke for den
fine opbakning ved Ernst Otto Diderichsens afsked både i kirkerne og senere i
Forsamlingshuset.

Konfirmander og høflighed
samt en pensioneret præst -

eller Hvad får et B-menneske til med glæde
at stå op kl. 6 for at kunne modtage de
første konfirmander kl. 07.35?
Noget af det, jeg har været mest glad for
i min tid som sognepræst, har været at
have konfirmander. Det er spændende, til
tider berigende at høre deres tanker om
godt og ondt og om liv og død, når de får
mod til at formulere dem.
Hvad har nu det med høflighed at gøre?
Jo, de unge tog godt imod mig, der for
dem var et vildt fremmed menneske, som
pludselig stiller spørgsmål, der kan gå
tæt på én.
Det giver mig lyst til arbejdet også en
mørk morgen!
N.B. Hvis der nu ikke er kommet ny præst
til maj, så har jeg for en sikkerheds skyld
reserveret datoerne.
Venlig hilsen, Inge Louise Vilholm

”Kend - din - kirke”

for elever fra Hvilebjergskolens 3.klasse.
Over 9 tirsdage har de lært om kirke og
bibelhistorie. Det var slut 17.november.
Aktiviteten er at betragte som et stort aktiv i vort lokale kirkeliv. Forhåbentlig tages
det op igen for næste årgang.
Stor TAK for indsatsen til Inge Louise Vilholm
og Jessie Nielsen

1. søndag i advent:

Aftengudstjeneste med spejderne

Søndag 1. december begynder det nye
kirkeår, hvor første lys i advents- kransen
tændes. Der holdes aften- gudstjeneste 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!

ÆLDREMØDE / JULEMØDE

Torsdag 5. december kl. 14,30 holdes
i Konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Gudstjenesten undlades i år, - præstemangel!
Mødet holdes som julemøde med kaffe
– julebag - julesange og måske en julehistorie. Henny Pedersen vil fortælle rejseoplevelser fra Peru og vise billeder.
Alle over 60 år velkomne. Vi slutter kl. 17.

Nytårsgudstjeneste

Nytårsdag 1. JAN 2014 kl. 15,00
i Kirkerup Kirke
Vi holder fast ved en god og velbesøgt
tradition og vil ønske hinanden godt nytår over et glas champagne og et stykke
kransekage efter gudstjenesten.

Ny præst

Ja, hvornår får vi én – det vides ikke.
Ansøgningen er ved at blive udarbejdet,
og vi håber på, at der bliver stillingsopslag snarest. Om vi får lov af Stiftet at
ansætte nogen inden 1. maj, vides ikke.
(- se under præstegården).

Præstegården

Vor afgåede præst passede godt på præstegården, men noget skal alligevel renoveres. Gulve og vægge skal have en
omgang, og der skal installeres nyt køkken og badeværelse.
Præstegården skulle gerne stå klar til ny
præst senest 1. maj.

Kirkelig vejviser
Sørbymagle-Kirkerup pastorat embedet er vakant og varetages indtil videre af:
Sognepræst Anna Jakobsen
Kirkestræde 3
Gimlinge
4200 Slagelse.
Tlf. 58186193.
Email: AJAK@km.dk
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.

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.

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

Menighedsrådsformand:
Henny Pedersen,
Sørby Parkvej 80, Sørbymagle,
4200 Slagelse. Tlf. 5784 9173,
mobil 2237 9173.
Kirkeværge for Sørbymagle:
Kurt Petersen, Egebjergvej 109,
Sørbymagle, 4200 Slagelse.
Tlf. 5854 5682, mobil 2334 5023.
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.

Organist: Uffe Holck Andersen,
Holsteinborgvej 136,
4243 Rude. Tlf. 2291 4076.
Mail: uffeholck@gmail.com

Kirkesanger: Anne Merete Olsen,
Birkehegnet 132, 4700 Næstved.
Tlf. 3217 6182, mobil 2336 1239.

Fællesmenighedsrådet

Indsamlet i Sørbymagle + Kirkerup
ved høstgudstjenesterne: 873 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 9 - fra den 24. februar 2014, og forventes at
omfatte tiden indtil den 10. marts 2014. Evt. stof indleveres indtil den 24. januar 2014 til
Helge Nielsen, Sørby Parkvej 63 - Email: hn@hashojnet.dk

Gudstjenester
2013

2014

Søndag 1. december
(1. søndag i advent)
Kl. 19.00: Sørbymagle, Spejdergudstjeneste
v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)

Onsdag 1. januar
– NYTÅRSDAG
Kl. 15,00 Kirkerup
v/ Anna Jakobsen
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
Godt Nytår med et glas champagne og et
stykke kransekage.
(Sørbymagle: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab.

Søndag 15. december
(3. søndag i advent)
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Dan Sørensen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 22. december
(4. søndag i advent)
Kl. 10.30: Kirkerup,
v/ Dan Sørensen
(Sørbymagle: ingen)
Tirsdag 24. december
– JULEAFTEN
Kl. 14.30: Sørbymagle v/ Dan Sørensen
Kl. 16.00: Kirkerup
v/ Dan Sørensen
Onsdag 25. december
– JULEDAG
Kl. 9.00: Sørbymagle v/ Dan Sørensen
Kl. 10.30: Kirkerup
v/ Dan Sørensen
Torsdag 26. december
– 2. JULEDAG - Sct. Stefans dag
Kl. 10.30: Sørbymagle v/ Inge Louise Vilholm
(Kirkerup: ingen)
Søndag 29. december
Kl. 10.30: Kirkerup
v/ Per Mollerup
(Sørbymagle: ingen)

Søndag 5. januar
– Helligtrekongers søndag
Kl. 10,30: Sørbymagle, v/ Jørgen Ertner
(Kirkerup: ingen)
Indsamling: Det danske Bibelselskab.
Søndag 12. januar
(1.s.eft. hellig 3 konger)
Kl. 10.30: Kirkerup,
v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 19. januar
(2.s.eft. hellig 3 konger)
Kl. 10.30: Sørbymagle, v/ Inge Louise Vilholm
(Kirkerup: ingen)
Søndag 26. januar
(3.s.eft. hellig 3 konger)
Kl. 9.00: Kirkerup,
v/ Grith Seersholm
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 2. februar
(4.s.eft. hellig 3 konger)
Kl. 9,00: Sørbymagle, v/ Anna Jakobsen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 9. februar
(sidste s.eft. hellig 3 konger)
Kl. 10.30: Kirkerup,
v/ Jørgen Ertner
(Sørbymagle: ingen)
Søndag 16. februar
(Septuagesima)
Kl. 10.30: Sørbymagle v/ Dan Sørensen
(Kirkerup: ingen)
Søndag 23. februar
(Seksagesima)
Kl. 9.00: Kirkerup,
(Sørbymagle: ingen)

v/ Anna Jakobsen
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Søndag 8. december
(2. søndag i advent)
Kl. 10.30: Kirkerup,
v/ Per Mollerup
(Sørbymagle: ingen)

