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ÆBLEMOSTGUDSTJENESTEN
Her er det billeder fra årets æblemostgudstjeneste i præstegårdshaven, som løb af stablen
d. 21. september. Vi fejrede høstgudstjeneste
i Sørbymagle under åben himmel med de
gode kendte høstsalmer. Vores organist Uffe
havde harmonikaen med. Bagefter var der frisk
æblemost fra havens æbler, nybagte boller og
kaffe på kanden. Vi samlede ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Tak for et godt høstoffer!
BØRNEGUDSTJENESTER
PÅ HVERDAGSAFTENER
Peter Plys, Peter Pedal og
Alfons Åberg, de tre fyre har
besøgt Sørbymagle Kirke i
løbet af de sidste tre måneder. Det har været rigtig dejligt, at se så mange
af jer børn og forældre i kirken til børnegudstjenesterne. Selve gudstjenesten finder sted på
en hverdagsaften og foregår på børnenes præmisser, den varer ca. ½ time, bagefter serveres
der et måltid i konfirmandhuset. Vi håber, at vi
med børnegudstjenesten har skabt en tradition
i Sørbymagle Kirke, som er kommet for at blive.
Og vi glæder os over det voksende fremmøde,
der har været for hver gudstjeneste. I fremtiden vil vi invitere til børnegudstjeneste hver
måneden og vi prøver så vidt muligt, at lægge
gudstjenesterne på forskellige dage, så man
har mulighed for at være med, selvom man
også har andre ting i hverdagene. Vi håber
at se mange af jer igen og igen. Se bagerst i
kirkekalenderen for tidspunkt.

HØSTGUDSTJENESTE I KIRKERUP KIRKE
D. 28/9 holdt vi høstgudstjeneste i Kirkerup kirke. Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet på pizza på Urtemosegård i Kirkerup.
55 glade gæster og et stort antal af pizzaer
dannede rammen om hyggeligt samvær i laden
hos Nina & Benny. Tak for et godt høstoffer!

AKTIVITETSKALENDER
JULEN: Julen nærmer sig i vores to sogne. I år
holder vi 3 gudstjenester juleaften. Én børnegudstjeneste kl. 13.00 i Sørbymagle kirke, den
vil løbe af stablen som en kort gudstjeneste i
børnehøjde, så kan man nå hjem og få styr på
mad og hygge sig resten af eftermiddagen. De
to øvrige gudstjenester fejres i Sørbymagle kl.
14.30 og i Kirkerup kl. 16.00. Disse er fuldstændig almindelige gudstjenester ’’som vi plejer’’
at fejre dem. Jeg glæder mig til at ønske jer alle
sammen GOD JUL. I ugen op til juleferien har
vi inviteret byens børnehaver og skolen i kirke.
Og Dagplejerne slår også et smut forbi Sørbymagle kirke i midten af december. Vi
elsker når kirken bliver brugt,
så derfor er vi meget glade for,
at I har lyst til at kigge
indenfor. Se kirkekalenderen bagerst i
bladet for tidspunkter.
NYTÅRSGUDSTJENESTE: Nytårsdag ønsker vi
hinanden godt nytår! Det sker ved en gudstjeneste i Sørbymagle Kirke. kl. 15.00. Bagefter er
der traditionen tro Champagne og Kransekage i
Konfirmandhuset ved siden af kirken.

HALLOWEENGUDSTJENESTE
Indbydelse til en flagermusetur i kirketårnet,
Bibelfortælling om Abraham og Gud, og varme
hotdogs i konfirmandhuset. Det var nogle af
de oplevelser der ventede de 60 deltagere
til årets halloweengudstjeneste i Sørbymagle
Kirke. Det er første gang vi holder halloween
i Sørbymagle Kirke, men bestemt ikke sidste.
For selvom Halloween traditionen ikke er en
speciel kristen tradition, så er det en tradition
som børnene har taget til sig, så hvorfor ikke
åbne kirken, gøre kirkerummet velkendt for
børnene og fortælle hvad Gud gør for os i
vores hverdag, og hvad vi kan gøre for at lyse
mørket op som er på vej mod os.

MINIKONFIRMANDER: I efteråret/ vinteren
har jeg været med i undervisningen hos 3.
klasserne på Hvilebjergskolen. Børnene har
hørt om Paulus og om vores kirke. Fra februar
tilbyder vi minikonfirmandundervisning i Sørbymagle/ Kirkerup. Aldersgruppe 3.-4. klasse.
Undervisningen kommer til at løbe af stablen
på torsdage kl. 14.00 – 16.00 fra og med uge
9 til og med uge 16. Vi kan være 16 børn på
minikonfirmandholdet, så princippet ’’først til
mølle’’ gælder. Tilmelding sker til mig på tlf:
20450145 inden d. 2. februar 2015.
ÆLDREMØDET: Kære alle jer der plejer, at
komme til ældremødet. I har været lidt glemt
her henover efteråret. Men I er ikke glemt i
hjertet, så derfor indbyder vi jer til ældremødet torsdag d. 5. februar 2015 kl. 14.00-16.00.

Vi har inviteret sognepræst Lise Flindt Hansen
fra Magleby indenfor. Hun har et spændende
foredrag til os, som hun løfter sløret for til
februar. Traditionen tro er der kaffe, kage og
hyggeligt samvær. Vi håber at se rigtig mange
af jer.
MEDITATIONSGUDSTJENESTE:
Efter jul og nytår indbyder vi til
en ny form for gudstjeneste her
i vores sogne. Mange steder har
man allerede gjort det til en fast
begivenhed, at holde medita
tionsgudstjenester. meditationsgudstjeneste er en anderledes
form for gudstjeneste. Fra hverdagens stress og krav kommer vi
ind i kirkens gamle rum, der sammen med enkle sange, stilhed og meditation skaber et åndehul for den enkelte. Meditation er en af kirkens
gamle erfaringstraditioner, der ligner nutidige
ord som fordybelse, ro og samling. Salmerne er
en blanding af sange fra salmebogen og sange
frad en særlige Taizétradition. De fører os ind
i stilheden, hvor der er rum til at høre Gud
tale og lade sig udfordre eller opbygge til de
kommende dages opgaver. Vi mødes i kirken kl.
19.00. Her vil man kunne nyde stilheden i rummet og orgelmusikken. Varmen er tændt, lyset
er dæmpet, og prædiken og bøn er appellerer
til eftertanke og ro. Vores organister sørger for
musikken, I skal bare komme og være med.
Meditationsgudstjenesten varer ca. 1 time. Se i
kirkekalenderen for tid og sted.
MADGUDSTJENESTER. PIZZA/
SPAGHETTI ELLER NOGET HELT
TREDJE – KÆRT BARN HAR
MANGE NAVNE: I det nye år
fortsætter vi vores børnegudstjenester. Nogle gange vil vi have
besøg af én af de tre små fyre;
Peter, Peter og Alfons, som var med os
i løbet af efteråret. Vi mødes kl. 17.00 i kirken
til en børnevenlig gudstjeneste, bagefter er

AKTIVITETSKALENDER
der mad i konfirmandhuset. Voksne spiser for
20. kr. Børn spiser gratis. Se i Kirkekalenderen
bagerst i bladet, eller opslag hos dagplejere,
børnehaverne, hallen og i Brugsen.
HUSK KIRKEKAFFEN: 2. Søndag
hver måned. Se kikrkekalenderen for tid & sted.

KORT OM KIRKENS NYE ORGEL
Kirkens tidligere orgel har i mange år været for
lille til at opfylde de klanglige krav der stilles
i dag, derfor har der i årevis været et ønske
om at få et nyt orgel, eller måske der kunne
findes et brugt og bedre orgel til kirken. Sådan
startede det hele for ca. 11 år siden, hvor de
første planer om er nyt og større orgel blev sat
i gang. Af forskellige årsager stod det hele stille
indtil sommeren 2010 hvor kirkens organist
Uffe Holck kontaktede mig for at høre om prisen på et brugt orgel fra Århus som jeg havde
til salg. Det stod hurtigt klart at dette orgel
fysisk var alt for stort til kirkerummet, omend
pibematerialet i orglet passede fint ! Så nu
blev opgaven at kun pibematerialet skulle
genbruges, og resten af orglet skulle være nyt
tilpasset kirkerummet. Kirkens arkitekt John
Sørensen tilbød derfor at tegne orglet helt om,
således at det kunne stå i Sørbymagle kirke,
med samme disposition, og med mest muligt
bevaret lysindfald i tårnrummet, og her står
det så ca. 4 år efter de første forhandlinger.
Det står nu så flot i kirkerummet og er både
visuelt og
klangligt en
væsentlig
forbedring for
kirken. Kirken
har fået et instrument der
helt opfylder
behovet til
liturgisk brug
og ikke mindst

FERIE
Jeg er ikke at træffe i uge 4,5 & 8. I uge 4-5 er
det Lars Bernhart Hansen der varetager mit
embede. Han kan træffes på tlf. 58 58 40 33.
I uge 8 varetager Næstved Provsti mit embede. Jeg indtaler på telefonsvareren hvem man
kan henvende sig til.

et orgel det også kan bruges til koncerter!
Orglet er nu endeligt godkendt af kirkeministeriets konsulent Kristian Olesen Roskilde. Efterintonation er udført af orgelbygger Mogens
Pedersen.
Det tekniske: Orglet har 10 Stemmer fordelt
på 2 manualer samt pedal. Hovedværket har 4
stemmer. Svelleværket har 4 stemmer. Der er
luger foran dette værk (betjenes med forpedal)
dermed kan styrken dæmpes. Og pedalet
2 stemmer. Trakturen samt registraturen er
helt elektrisk. Dette betyder at vi har kunnet
indkode flere koblinger end de sædvanlige, og
dermed har givet organisten langt flere muligheder for varieret spil. Orgelhuset er udført
af mahogany, de bude flader er formspændt
ligeledes i mahogany.
Sven Hjorth Andersen. Orgelbygger
INDBYDELSE TIL ORGELINDVIELSE
Vi er stolte over at kunne invitere til orgel
indvielseskoncert onsdag d. 17. december
kl. 19.00 i Sørbymagle Kirke.
Vi har inviteret en gæsteorganist Steen Johansson, som denne aften, vil give os en formidabel
musikoplevelse på vores nye orgel. Steen er
kendt på Vestsjælland som en sprudlende og
inspirerende kor dirigent. Han har bl.a været
dirigent for Holbæk sangkor i 5 år, Holbæk studiekor i 2 år samt orkesterdirigent for Slagelse
kammerorkester. Vi glæder os til at byde jer
velkommen til en skøn aften, hvor I kan høre
vores nye orgel. Bagefter er menighedsrådet
vært ved et let traktement i kirken.

PRÆSTENS KLUMME
At vove er at tabe fodfæstet for en kort stund,
ikke at vove er at miste sig selv, sådan skrev
vores kendte danske filosof Søren Kierkegaard,
for over 200 år siden, og hvor har han dog ret!
For her står vi ved indgangen til et helt nyt år,
det gamle år er ved at være brugt op og 2015
venter lige om hjørnet. Med Kierkegaards ord i
baghovedet, ja så vover vi os ind i det nye år, vi
kan ikke andet, for tiden flytter os fremad.
Men hvordan vover vi os ind i det nye år?
Hvilke nytårsfortsætter har vi mon for 2015?
Eller vælger vi at se tiden an, se hvad det nye
år bringer? Glæder vi os til et nyt år med alle
de udfordringer, vi ved kommer? Håber vi på
bedre tider eller er alt som det skal være?
Her ved slutningen af det gamle år, må vi vove
at reflektere, vi må vove at give os tid til at
tænke efter. For som Kierkegaard er inde på, så
sker der ingenting hvis man lader alting gå sin
vante gang. Forandring skal ikke til for enhver
pris, men her ved årets slutning indbyder dagene mellem jul og nytår til, at vi sætter hverdagens jag lidt i venteposition, at vi nyder den ro
og stilhed julen efterlader, og at vi sammen i

familiens skød får kigget lidt på det gamle år.
Hvad var godt i vores liv sammen? Og hvad kan
vi gøre bedre?
For årsskiftet betyder også at alting vender
tilbage igen, tiden vender tilbage så at sige.
Foran os ligger 365 nye blanke dage, klar til
at blive fyldt med alt muligt godt. For det er
jo vores intention, at fylde vores liv med alt
muligt godt. Det er en fascinerende tanke.
Men måske også lidt overvældende. Derfor er
det så trygt at man midt i alt det nye alligevel
kender året ud og ind, for det nye år er jo
allerede godt fyldt med fastelavn, påske, Kristi
Himmelfartsdag, pinse, advent, jul. Vi træder
med andre ord ind i et forløb, en historie, som
allerede ligger der som ramme og grundlag for
vores egen historie og det som vi vil komme ud
for i det nye år. Vi har al mulig grund til at glæde os til et frisk nyt år. Og vi har al mulig grund
til at vove os ind dette helt nye år 2015.
Glædelig jul og rigtig godt nyt år.
Marianne

Men hvordan vover vi os ind i det nye år?
Hvilke nytårsfortsætter har vi mon for 2015?

SPEJDERNYT
LEJRBÅLETS MAGI
Lejrbålet brænder
stille, efter dagens
travle liv. Vi sidder og har
det dejligt med hinanden, for det var en herlig
dag og så er det ingen
sag, at være godt tilfreds
og vise glæde.
Noget af det man husker
allerbedst fra årets
sommerlejr, er lejrbålet. Eller måske er det i
virkeligheden den følelse
man får, som man husker
allerbedst. Når man
sidder sammen med sine
spejdervenner omkring
den knitrende ild, ser ind i flammerne mens
mørket falder på, griner, fortæller historier,
synger den ene sang efter den anden og man
bare ikke kan stoppe igen. Man burde gå til ro,
men lysten til at være der hvor man er, lige nu,
ved bålet, er for stor. Der er rart og godt og det
er super hyggeligt, men det er også mere end
det. Den nærhed, det sammenhold og kammeratskab vi har bliver på en gang koncentreret i
en følelse af at høre til, når vi sidder sammen
omkring flammerne. Man bliver varm i hele
kroppen, helt ind i den mindste, lille bitte celle.
Og det er ikke kun på grund af ilden. Det er
ren hjertevarme der stråler ud fra hver enkelt

INDSAMLING I SØRBYMAGLE
& KIRKERUP FRA D. 1/3 – 4/11 -2014
Kirkens korshær
1.121 Kr
Pinseindsamling
219 kr
Høstoffer (folkekirkens nødhjælp)
778 kr
Samvirkende menighedsplejere
458,50 kr.
Mødrehjælpen
1.241 kr.
Vi siger tak for hjælpen!

KIRKEKALENDER
ONSDAG DEN 17. DECEMBER
Sørbymagle: 19.00 Orgelindvielse

SØNDAG DEN 1. FEBRUAR
Kirkerup: 9.00 Lars Bernhart Hansen

SØNDAG DEN 21. DECEMBER
Kirkerup: 10.30

TORSDAG DEN 5. FEBRUAR
Sørbymagle: 14.00-16.00 Ældremødet,
foredrag v./ Lise Flindt Hansen

ONSDAG DEN 24. DECEMBER
Sørbymagle: (for børn: 13.00)
Sørby: 14.30
Kirkerup: 16.00
TORSDAG DEN 25. DECEMBER
Sørbymagle: 9.00
Kirkerup: 10.30
FREDAG DEN 26. DECEMBER
Kirkerup: 10.30
SØNDAG DEN 28. DECEMBER
Sørbymagle: 10.30 Majbrit Billesø Rasmussen
person og rammer alle andre i nærheden (og
nogen gange også dem der er langt væk). Det
er en varme man kan lune sig ved, længe efter
at bålet er slukket.
Line Søndergaard
Jeg har leget, le´t og sunget, har haft
nok at gi´ mig til, og sammen med andre
fik jeg gode timer. Det var sjovt at være med,
ku´ det bare vare ved, men jeg gemmer noget
af det indeni mig.
(Citater fra spejdersangbogen af Marianne H.
Nielsen)
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TORSDAG DEN 1. JANUAR
Sørbymagle: 15.00 med kransekage/
champagne bagefter
SØNDAG DEN 4. JANUAR
Kirkerup: 10.30

SØNDAG DEN 8. FEBRUAR
Sørbymagle: 10.30 kirkekaffe
TORSDAG DEN 12. FEBRUAR
Kirkerup: 19.00 meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 15. FEBRUAR
Kirkerup: 10.30
SØNDAG DEN 22. FEBRUAR
Sørbymagle: 10.30
TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR
Sørbymagle: 17.00 børnegudstjeneste med
mad bagefter
SØNDAG DEN 1. MARTS
Sørbymagle: 10.30
SØNDAG DEN 8. MARTS
Kirkerup: 10.30 kirkekaffe

ONSDAG DEN 7. JANUAR
Sørbymagle: 19.00 meditationsgudstjeneste
SØNDAG DEN 11. . JANUAR
Kirkerup: 10.30 kirkekaffe
ONSDAG DEN 14. JANUAR
Sørbymagle: 17.00 børnegudstjeneste med
mad bagefter
SØNDAG DEN 18. JANUAR
Sørbymagle: 10.30
SØNDAG DEN 25. JANUAR
Sørbymagle: 9.00 Lars Bernhart Hansen

* Hvor ikke andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon ( barsel pr. 21/11-14 )
Vikar kan træffes på tlf. 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 34: Fra d. 18 august og forventes at omfatte tiden indtil d. 23. november 2014. Evt. stof
indleveres til præstegården inden d. 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

