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KIRKENYT

SKT. HANS BÅL I STENBÆKHAVEN.
En tradition blev skudt i gang ved dette års Skt.
Hans bål på pladsen ved Stenbækhaven. Sørbymagles Lokalråd havde arrangeret et flot bål
ved pladsen, Sørby Børnehave stod for heksen
på bålet. Brian Nygaard og Basserne spillede
op til hygge på pladsen, og man kunne købe
pølser, is og drikkevarer til halv pris. Omkring
250 mennesker tog turen forbi pladsen og fik
sendt heksen afsted til Bloksbjerg. Dette års
båltaler var vores præst Marianne Myssen,
som talte om hvordan forskelligheder kan få et
fællesskab til at vokse i vores små sogne.

KONFIRMANDER
Nu varer det ikke længe før konfirmandundervisningen i Sørbymagle- Kirkerup begynder.
Første undervisningsgang bliver onsdag
d. 2/9 kl. 14.-15.30, hvor vi mødes i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke. Vi glæder
os rigtig meget til at engagere konfirmanderne
i kirkelivet i vores sogne, hvor man bl.a kan
møde dem til gudstjenesterne hvor de læser
ind- og udgangsbøn. Dette år har vi 20 skønne
konfirmander med i undervisningen, som skal
munde ud i konfirmationerne i maj måned
2016.

Jeg holder fri i uge 42, i mit fravær kan man
kontakte sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen på 2364 3497.

Hvis man af en eller anden grund ikke fik tilmeldt sig konfirmandundervisningen i juni,
kan man ringe eller skrive til mig på mail:
marm@km.dk eller mobil: 2045 0145.
Konfirmandundervisningen kommer til at
foregå onsdage fra 14- 15.30.

Skt Hans bålet ved Stenbækhaven 2015

AKTIVITETSKALENDER

3

kl. 17.00 med en børnevenlig gudstjeneste.
Bagefter er der mad i konfirmandhuset. Børn
spiser gratis, voksne betaler 20 kr. drikkevarer
kan købes. Tilmelding på 2045 0145 senest 3
dage før gudstjenesten.

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 4/10 kl. 10.30 i Kirkerup Kirke med
pizza i Laden hos Nina & Benny
Først i oktober har landmændene forhåbentligt
fået høsten i hus og det skal fejres. I Kirkerup
kirke inviterer vi til høstgudstjeneste. Vær med
til at pynte kirken op denne søndag, tag frugt,
korn eller andet med fra naturens skatkammer.
Vi synger de gode høstsalmer, hører evangeliets ord og takker for høstens udbytte. Bagefter
er der pizza i laden hos Nina & Benny overfor
Kirkerup kirke. Vi glæder os til at se jer.

ÆBLEMOSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 27/9 kl. 10.30 i Præstegårdshaven
i Sørbymagle
Igen i år fejrer vi høstgudstjeneste i præstegårdshaven i Sørbymagle. Kom og syng med
på de flotte høstsalmer, hør evangeliet og vær
med til at presse most af præstegårdshavens
æbler. Bagefter gudstjenesten er der kaffe,
boller og hjemmepresset æblemost.

PETER PEDALGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 15/9 kl. 17.00 & torsdag d. 26/11
kl. 17.00
Den lille frække abe gæster Sørbymagle kirke
to gange inden jul. Hvad mon Peter pedal kan
finde på denne gang? Kommer
han til tiden eller har han
været for nysgerrig, så han
har glemt os? Kom og
vær med til en hyggelig stund i kirken. Vi
begynder begge dage
i Sørbymagle kirke
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HALLOWEEN FOR BØRN
OG BARNLIGE SJÆLE
Onsdag d. 4/11 kl. 17.00 i Sørbymagle kirke
En tradition er kommet for at blive, rundt
omkring i vores to sogne står der flot udskårne
græskarhoveder ved husdørene, og måske møder man en lille flok børn, der er klædt ud som
spøgelser, monstre eller andet, på jagt efter
slik eller godter. I Sørbymagle Kirke inviterer vi
til Halloweengudstjeneste.

DE NYE SALMER
Torsdag d. 29/10 kl. 19.00 i Sørbymagle kirke
Hans Anker Jørgensen, Holger Lissner, Lisbeth
Smedegaard er blot nogle af de nyere danske
salmedigtere, som vi ofte synger salmer af i
kirkerne om søndagen. Måske kender vi ikke
så mange af de nyere danske salmer, men det
råder vi bod på denne aften, hvor man kan
komme og være med til salmesangsgudstjeneste i Sørbymagle kirke. Vi skal høre lidt om
de nye salmedigtere og synge nogle af deres
salmer.

ALLEHELGEN I KIRKERNE
Søndag d. 1/11 kl. 10.30 i Kirkerup kirke
& kl. 19.00 i Sørbymagle Kirke
’’At savne er den følelse der opstår, når ingen
kan erstatte det menneske, man har mistet. En
af kærlighedens gerninger er, at erindre den
man har mistet.’’ Søren Kierkegaard.
Søndag d. 1/11 er det Allehelgensdag. Kom ind
i kirkens varme rum, hvor der denne dag er
plads og tid til at mindes, at sørge og at være.
Traditionen tro læses navnene op på de mennesker, der i årets løb er gået bort. Bagefter er
der en kop kaffe i kirkernes våbenhus.

Her i den mørke tid, har vi brug for lys, så kom
og hør hvordan vi kan lyse for hinanden. Præsten fortæller en bibelhistorie, og vi skal synge
gode salmer som er med til at lyse mørket op.
I får også et fif til hvordan man kan undgå at
blive mørkeræd her i Halloweentiden. Kom og
vær med til Halloweengudstjeneste. Bagefter
er der Hotdog i Konfirmandhuset.
Det koster 20 kr. pr. pers. Tilmelding på telefon
2045 0145 senest d. 1/11.

AKTIVITETSKALENDER
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Fredslystraditionen
opstod i begyndelsen af
1980'erne i Østrig, hvor
aktionen blev startet af
den østrigske radio ORF,
og gennemført under
navnet »Lys i mørket«, til
fordel for nødlidende og
handicappede mennesker
der.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 10/11 kl. 19.00 i Sørbymagle kirke
Måske er vi uvante med at bede, måske har
vi svært ved at finde ord og få begyndt. Men
denne aften er der tid og rum til fordybelse,
tid til at være alene og sammen med andre.
Kirkerummet indbyder til en stemning af ro og
andagt. Ordet andagt betyder at tænke på, at
være opmærksom, at åbne sig. Meditationsgudstjenesten giver dig noget andet at tænke
på end hverdagens jag. Kom og tilbring en
stund i kirkens rum, hvor der er tid til fordybelse, musik, salmer, bøn og stilhed. Bagefter vil
duoen ’’I Musikkens Tegn’’ spille et par stille
numre som afslutning på gudstjenesten.

FREDSLYSGUDSTJENESTE MED
ÆBLES KIVER OG SPEJDERE
Søndag d. 29/11 kl. 14.00
Igen i år tænder Fredslyset vores alterlys i
Sørbymagle Kirke. Det sker ved Fredslysgudstjenesten søndag d. 29/11 kl. 14.00.
Spejderne bærer lyset ind i kirken i en flagermuslygte, og derved lyses mørket op i vores
kirke og i vores hjerter.

I begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i
arbejdet. Det er nu primært dem der henter
og bringer Fredslyset ud i Østrig og videre
rundt i Europa. I flere lande er det nu blevet et
samarbejde mellem spejderne og Sct. Georgs
Gilderne. I 1996 lykkedes det enkelte danske
Sct. Georgs Gilder at få bragt Fredslyset ud i
Danmark og videre til Sverige. Allerede året
efter deltog ca. 35 gilder og i 1999 var antallet
steget til over 100.
Over hele Europa bruges både tognettet og
privatbiler som fordelingslinjer, hvor Fredslyset, i form af en tændt flagermuslygte, transporteres i en sikringsbeholder. Modtagerne
kommer så med deres egne lygter og overfører
flammen hertil. Fredslyset blev oprindeligt
tændt i fødselsgrotten i Betlehem, ved den flamme,
som altid brænder.
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I Danmark har vi valgt at modtage og videregive Fredslyset uden nogen form for politisk,
religiøs eller anden bagtanke, og som en gave
hvor budskabet er:
Fred på Jorden
et lys for fællesskab
et lys for forståelse
et lys for fred og venskab
et lys for tolerance
et lys for nødlidende og ensomme
et lys for aktivt hjælpende
en gave som skal lyse op i adventstiden
en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde
for andre.
Fredslyset sendes rundt i Danmark på denne
måde og spejdergrupper landet over er
involveret i et samarbejde med kirker rundt
omkring i landet.
Kom til en stemningsfuld Fredslysgudstjeneste
1. søndag i advent. Bagefter er der æbleskiver i
Konfirmandhuset.

Elsk din næste. Han er lejlighedsvis en
idiot, men det har han og du tilfælles,
og Gud har faktisk skabt jer til hinanden.

HUSK KIRKEKAFFE
2. søndag i måneden efter
gudstjenesten serverer vi
kaffe efter gudstjenesten.
Måske er der et stykke
kage eller en småkage til.
Se bagerst i kirkekalenderen for tid og sted.

SENIORCAFÉ
Torsdag d 3/12. kl. 14.00 i konfirmandhuset
ved Sørbymagle kirke
Vi byder på julestemning og varm kaffe/ Gløgg
når vi torsdag d. 3. december åbner dørene
for Juleseniorcafé. Carsten Bitsch Jørgensen
fortæller hvad det vil sige at have talent for
noget, og han fortæller om sin bog ’’ Talentfulde generationer’’, hvor en af hovedpersonerne
i bogen forfatterens far Frederik Jørgensen
– altid var meget optaget af, at vi mennesker
gennem hele livet har en forpligtelse til at
udvikle og udnytte vore talenter så godt, som
man overhovedet kan.

AKTIVITETSKALENDER
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LIVETS SANGE
Ren nostalgi der løfter og beriger nuet
Tirsdag d. 8.december fra 19.00 – 21.00 i
Sørbymagle kirke får vi besøg af troubadour og
entertainer Annette Svåbæk. Hendes repertoire kalder hun selv får Livets Sange. Og som
hun siger, så byder hun indenfor til et par timer
med ren nostalgi.
Hør de kendte og elskede sange af de klassiske
hitmagere Kai Normann Andersen, Sigfred
Pedersen, PH og Sven Gyldmark m.fl. Nyd at
synge med på eller lytte til ”Alle gå rundt og
forelsker sig”, ” Jeg plukker fløjlsgræs”, ” I dit
korte liv”, ”Du er min øjesten”. Det hele er godt
krydret med personlige historier fra Sydhavsøerne, Lolland og Falster.
Der kan købes kaffe og kage til rimelig pris.

Bogen skildrer dagliglivet på landet fra omkring 1904, og fortæller også om dramatiske
begivenheder, der totalt ændrede tilværelsen
for en lille familie. Vi hører om Marius Bitsch
Lauridsen, der som Bitsch-navnet antyder
nedstammede fra ”Kartoffeltyskerne”, der blev
lokket til Danmark fra Sydtyskland for at opdyrke den Midtjyske hede fra sidst i 1760´erne.
Og sidst men ikke mindst skildres dagliglivet i
provinsbyen Sorø i 50´erne, om Frederiks skoleledervirksomhed samt om Sigrids musikudfoldelser på orglet i Sorø Klosterkirke samt på
klaveret ved forskellige arrangementer i Sorø
og i hjemmet på Hauchsvej.
Foredraget om bogen ”Talentfulde generationer” i ”Konfirmandhuset” i Sørbymagle
torsdag, d. 3. december 2015 - ved forfatteren
Carsten Bitsch Jørgensen, Rosted.
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JULEN I BEGGE KIRKER
Sørbymagle Kirke inviterer igen i år børnehaver, skolen og dagplejen til julegudstjeneste
ugen inden juleaften. Det er så skønt når kirken
fyldes af glade børn, der synger med på de
kendte julesange, og de forventningsfulde
børnestemmer fylder kirkerummet.
Selve juleaften har vi tre gudstjenester i kirkerne, og resten af julen er der rig mulighed for at
komme i kirkerne, for at være med til at fejre
Jesu fødsel og den fred der sænker sig over os
i juledagene.
Se i Kirkekalenderen for tid og sted.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Fredag d. 1/1-2016 kl. 15.00 i Kirkerup kirke
Fredag d. 1./1- 2016 fejrer vi at det nye år er
begyndt. Det gør vi ved en gudstjeneste kl.
15.00 i Kirkerup kirke. Bagefter er der kransekage og champagne i kirken.
’’Velkommen i kirkens varme rum,
til nytårssalmer og evangelium.
Til ønsker for året der kommer så småt,
til kransekage og andet godt.’’
Vi ses!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøde: 24/9, 21/10, 17/11.
Kontakt præsten for mødedatoer. Møderne
begynder kl. 19.00. Hvis man har lyst til at
komme og høre hvad et menighedsråd har
på dagsordenen, så er der offentlig adgang
til alle møderne.

PRÆSTENS KLUMME
HØSTENS GLÆDER SKAL OGSÅ HØSTES
Vi havde engang et folkevognsrugbrød fra
1970'erne, en blå skrammel-kasse med indbygget køkken og sovepladser. Det var dengang
børnene var små, og vi boede inde i byen. I
weekenderne tog vi ofte på tur i ”rugbrødet”.
En tur ud i det blå, ud på landet. Og mens vi
kørte derudaf gennem landskabet, så lød det
indimellem fra de spørgelystne poder: ”Hvad
er dét for en mark, mor?”, og ”hvad er det der
grønne for noget, mor?”. Det var nogle ret
svære spørgsmål, for en der er vokset op i et
tre-etagers boligkompleks i Ballerup. Men jeg
forsøgte på bedste vis at svare på deres spørgsmål, så ret hurtigt fik markerne deres helt egne
navne. Nogle kaldte vi for rugbrøds-marker,
franskbrøds-marker og margarine-marker,
mens andre hed majs-marker, kartoffel-marker
og syltetøjs-marker. ”Kan vi ikke nok køre forbi
en nutella-mark, mor?”, men der måtte jeg
skuffe dem. Nutella-marker findes ikke. Øv da
også.
Siden er Folkevognen skiftet ud med en
Berlingo, og Ballerup er skiftet ud med landet,
så i dag kan vi nyde de smukke marker, som
omgiver os alle her på landet fra maj måned.
Går man en tur her efter høsten, så er det
dog nok mest stub-marker man passerer, hvor
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det kan være sværere at se, hvad der lige har
groet. For nogle kan det måske føles vemodigt, fordi det minder én om at sommeren er
ovre, at den mørke tid er på vej. Men mon
ikke de fleste af os trods alt også fryder os
over, at markerne gøres klar til næste sæson,
og ser frem til at fejre høstens glæde? Det
tror jeg, og det er da også lige netop hvad
vi vil gøre den 20. september, hvor vi holder
høst-gudstjeneste i Hyllested Kirke, som du kan
læse om i vores kirkeblad. I Sørbymagle Kirke
fejrer vi høsten med æblemostgudstjeneste i
præstegårdshaven søndag d. 27. september
og i Kirkerup kirke søndag d. 4. oktober ved
en høstgudstjeneste med efterfølgende pizza
i Laden hos Nina & Benny. Se her i kirkebladet
for nærmere information.
For bag høstglæden ligger også glæden ved
altings fornyelse. Glæden over at livet findes,
over at vi er til, og hver morgen vågner til en ny
dag, hvor vi kan række ud til hinanden og elske
og holde af alt det som Gud har skænket os. Vi
kan glæde os over at jorden spirer på ny, og at
det vi lagde i den som frø blev til meget mere
end vi plantede. I vores kirker fejrer vi høsten
og alle slags marker, også dem med syltetøj, så
kom endelig og del glæden med andre.
Af sognepræst Anna Jakobsen
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SPEJDERNYT
Det simple formål med at erhverve sig dette
mærke er at synliggøre spejderbevægelsen og
fortælle om den gode spejderoplevelse. Det
var noget vi kunne gå helhjertet ind for, for vi
var alle fire nået det punkt hvor spejderbacillen var gået os i blodet og spejderlivet ikke
længere kun var forbeholdt den ugentlige
mødeaften.

SPEJDER ER IKKE NOGET MAN GÅR TIL,
DET ER NOGET MAN ER
”Hvorfor går du med det tørklæde hele
tiden?”. Det spørgsmål er jeg blevet præsenteret for rigtig mange gange i det forløbne
årstid. Mest fra børn der har undret sig over,
at jeg så tydeligt har skilt mig ud fra mængden
ved dagligt at bære mit spejdertørklæde. Og
så på andre tidspunkter end når jeg lige var til
spejder.
”Er du spejder?” har også været et gængs
spørgsmål eller, hvis voksne har dristet sig til
at spørge ind til min beklædning, ”Nå, har du
været på spejdertur?”.
Uanset hvem og hvordan der er blevet spurgt,
har det givet en masse gode snakke og mig en
mulighed for at fortælle om spejderlivet.
Og hvorfor er det så lige, at jeg ikke smider
tørklædet og min spejderidentitet fra mig efter
endt spejdermøde?
Ja her skal vi tilbage til juli måned sidste år
hvor gruppen var på sommerlejr på Bornholm.
Jeg havde sammen med vores to seniorspejdere gået 75 km på 36 timer og vi var høje over
vores bedrift. Vi snakkede en del om det at
udfordre sig selv og overvinde forhindringer og
om glæden og den lykkefølelse der ligger i at
gennemføre noget og komme mål.
I fællesskab blev vi, to ledere og de to seniorspejdere, enige om at give os i kast med
at tage det mærke der hedder ”Spejd365”.
Et mærke der går ud på at man skal bære sit
spejdertørklæde i 365 dage ud af 400.

Når vi som spejdere tager et mærke til
uniformen er det et klart bevis på at man har
gennemført en opgave og det giver selvtillid og
styrker selvværdet. Der er mange forskellige
mærker at tage, men fælles for dem er at der
skal arbejdes for tingene og nogen gange skal
man overvinde sig selv. Vi fire tog udfordringen
op og startede officielt d. 1.september 2014.
Nu er der så næsten gået et år og selvom jeg
må indrømme, at der har været tider hvor
jeg gerne har ville kunne skjule mig lidt mere
i mængde, så har det været en fantastisk
oplevelse og en ”icebreaker” til at fortælle om
hvor fedt og givende det er at være spejder.
Jeg har båret mit tørklæde med stolthed ved
mangt et arrangement og på de mærkeligste
tider. Mit tørklæde har været med til eksamen,
på ferie til Madeira, i teateret og ikke mindst
på arbejde og det har givet så mange pudsige
oplevelser og hyggelige samtaler. Det har også
givet undrede blikke, men mest af alt respekt
og beundring. Jeg håber at vi har været med til
at give en masse mennesker et smil på læben
og at de har fået en ny viden og et indblik i
hvorfor vi er nogen de synes at spejderlivet
bare er ”TOPPEN”.
Spejderne i Sørbymagle; Magleboerne mødes
hver tirsdag 17.00-18.30. Man er velkommen
til at komme og se om spejderlivet er noget
for én.
Line Søndergaard

KIRKEKALENDER
TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER
Sangaften Sørbymagle Konfirmandhus kl. 1921.30
SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER
Sørbymagle kl. 10.30
ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER
SørbymagleForklaringsgudstjeneste m. pizza
for konfirmander kl. 17.00
SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER
Sørbymagle ( kirkekaffe ) kl. 10.30
TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER
Sørbymagle Peter Pedal kl. 17.00
SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER
Kirkerup kl. 9.00
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER
Æblemostgudstjeneste i Sørbymagle Præstegårdshave kl. 10.30
SØNDAG DEN 4. OKTOBER
Kirkerup Høstgudstjeneste m. Pizza i Nina og
Bennys Lade kl. 10.30
SØNDAG DEN 11. OKTOBER
Kirkerup ( kirkekaffe ) kl. 10.30
SØNDAG DEN 18. OKTOBER
Sørbymagle kl. 10.30 Majbrit Billesø Rasmussen
SØNDAG DEN 25. OKTOBER
Kirkerup kl. 10.30
TORSDAG DEN 29. OKTOBER
Sørbymagle Salmesangsgudstjeneste kl. 19.00
De nye salmer
SØNDAG DEN 1. NOVEMBER
Sørbymagle Allehelgen. m. kaffe i våbenhuset
kl. 19.00,
Kirkerup kl. 10.30
ONSDAG DEN 4. NOVEMBER
Sørbymagle Halloween for børn kl. 17.00
SØNDAG DEN 8. NOVEMBER
Sørbymagle kl. 10.30 ( Kirkekaffe )
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TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER
Sørbymagle meditationsgudstjeneste kl. 19.00
SØNDAG DEN 15. NOVEMBER
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 22. NOVEMBER
Sørbymagle kl. 10.30 Majbrit Billesø Rasmussen
TORSDAG DEN 26. NOVEMBER
Sørbymagle Peter Pedal kl. 17.00
SØNDAG DEN 29. NOVEMBER
Sørbymagle Fredslysgudstjeneste kl. 14.00
1. søndag i advent m. spejderne og æbleskiver
TORSDAG DEN 3. DECEMBER
Sørbymagle Seniorcafé kl. 14.00-16.00 Carsten
Bitsch Jørgensen
SØNDAG DEN 6. DECEMBER
Kirkerup kl. 10.30
TIRSDAG DEN 8. DECEMBER
Livets sange, Sørbymagle kirke kl. 19.00-21.00
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
Sørbymagle kl. 10.30
SØNDAG DEN 20. DECEMBER
Kirkerup kl. 10.30 Lars Bernhart Hansen

JULENS GUDSTJENESTER:
TORSDAG DEN 24. DECEMBER
Sørbymagle Børnegudstjeneste kl. 13.00
Sørbymagle kl. 14.30
Kirkerup kl. 16.00
FREDAG DEN 25. DECEMBER
Kirkerup kl. 9.00
Sørbymagle kl. 10.30
LØRDAG DEN 26. DECEMBER
Kirkerup kl. 10.30
SØNDAG DEN 27. DECEMBER
Sørbymagle kl.10.30

2016
FREDAG DEN 1. JANUAR
Kirkerup Nytårsgudstjeneste m. champagne
kl. 15.00

* Hvor intet andet er nævnt varetager sognepræst Marianne Myssen gudstjenesterne

KIRKELIG VEJVISER

SØRBYMAGLE KIRKE
Sørby Hovedgade 33.
NB: Kirken er lukket om mandagen
GRAVER
Lesley Dixon
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.

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 af 18 frivillige hjælpere.
Hvis man ikke modtager kirkebladet, hører vi
gerne om det, så vi kan få rettet op på det.
Hvis man har lyst til at være frivillig bladuddeler, kan man melde sig til præsten og få en
rute.
Næste kirkeblad uddeles efter planen i uge 1/
januar 2016. Hvis man har indlæg til bladet kan
disse sendes til præstens mail/indleveres hos
præsten inden den 1. december 2015.

ORGANIST
Flemming Andersen,
Tlf. 26242574.

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

