
Sorterup, Ottestrup og Kinder-

tofte Pastorat 

Gitte Rasmussen, Sorterup Kirkevej 19 

Tlf.: 58 26 60 61  

E-mail: gmr@km.dk   Fridag: fredag 
 

Gravere 
Sorterup: Heidi Christensen,  

tlf. 21 35 27 14 
 

Ottestrup: Heidi Christensen,  

tlf. 21 35 27 14 
 

Kindertofte: Hans Peder Hansen,  

Kindertofte Skolevej 4,  

Tlf.: 58 54 42 09, Mobil: 20 10 56 87 

Fridag: mandag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkeadresser for Sønderup, 

Nordrup og Gudum kirker: 
 

www.sønderupkirke.dk 
 

Sognepræst: Helene Holm, Præste-

gården, Sønderupvej 4, 4200 Slagelse. 

Telefon: 58 26 70 85 

E-mail: hc@km.dk     

Fridag: mandag 
 

Gravere: 
Sønderup Kirke: Per Larsen, 

Fredensvej, Ørslev. 

Telefon: 21 67 58 93 

Fridag: mandag 

 

 

 

Menighedsrådformænd 
Sorterup: Irene Finne-Jacobsen,  

Madslundsvej 5, 4200 Slagelse 

Tlf.. 58 26 60 14 
 

Ottestrup: Margaret Lee  

Dævidsrødvej 1 B  

Tlf.: 58 54 41 60 
 

Kindertofte: Ruth Vædele Jensen,  

Stenrøjlervej 3,  

Tlf.: 58 54 40 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nordrup og Gudum Kirker: Søren Nis-

sen, Leragervej 4 b, 4200 Slagelse 

Telefon: 29 85 27 54  

Fridag: mandag 

 

Menighedsrådsformænd: 
Sønderup Kirke: Ellen Frederiksen, Ris-

bjergvej 4, 4291 Ruds Vedby 

Telefon: 58 52 49 70 

 

Gudum Kirke: Annabelle Pedersen, 

Leragervej 1, 4200 Slagelse 

Telefon: 58 50 15 21 

 

Nordrup Kirke: Sven Borgen, 

Ovrevej 1, 

4190 Munke Bjergby 

Telefon: 58 26 80 10 

 

 

mailto:gmr@km.dk
http://www.sønderupkirke.dk/
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Sogneguiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julekoncert søndag den 01. de-

cember. 1. søndag i advent kl. 

19:00 i Nordrup Kirke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist Henning Vilén står for 

en traditionel julekoncert med so-

lonumre, kor og fællessang. 

 

Efter koncerten serveres gløgg og 

æbleskiver i menighedshuset, 

”Henrys hus” 

                

 

 

 

 

 

Sogneaftener: 

Finder sted i Sønderup Mødesal, Sønde-

rupvej 4, kl. 18:00 med spisning og kaf-

fe. Derefter er der foredrag kl. 19:00  

 

 

 

 

 

 

 

Sogneaften torsdag den 30. ja-

nuar: 

Efter spisningen vil galleriejer Grethe 

Olsen fortælle om kristen kunst med tit-

len: ”At se det vi tror, vi kender” 

Grethe er en fantastisk levende fortæller 

og formidler med sin store viden om 

kunst på en folkelig og tilgængelig må-

de. 

 

I efteråret var Grethe på en studietur i 

Kina, så vi skal også høre nyt fra fjerne 

egne. 

 

 

 

 

 

 

Fastelavnsfest  

Søndag den 02. marts kl. 10.30:  

Fastelavnsgudstjeneste i Sønderup Kirke 

med Helene Holm og årets dejlige kon-

firmander. Derefter fastelavnsfest med 

tøndeslagning, kåring og boller.  
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Strikkecafé 

( hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i 

Sønderup Mødesal) 

Datoer: 

Torsdag den 05. december, juleafslut-

ning 

torsdag den 16. januar 

torsdag den 30. januar      

torsdag den 13. februar 

torsdag den 27. februar 

torsdag den 13. marts 

 

Vi strikker og snakker, hygger og inspi-

rerer hinanden. 

Der er altid kaffe og lidt lækkert til 

blodsukker balancen. 

Tøjet går til de fattige og trængende 

børn og voksne i Polen. 

Velmødt til fornøjelige og kreative ti-

mer. 

Kontaktperson:  

Ellen Frederiksen (58 52 49 70) 

 

Studiekreds  

Samtalegruppe om tro: 

Velkommen til godt fællesskab og livlig 

debat. 

Vi mødes den sidste torsdag i måneden 

kl. 19:00 i Sønderup Mødesal. 

Torsdag den 23. januar, obs. dato 

Torsdag den 27. februar 

Torsdag den 27. marts  

 

Vi vil finde nogle udsagn om den kristne 

tro og overveje, hvad de egentlig bety-

der og hvordan de mon skal forstås. 

Kontaktperson:  

Sven Borgen (58 26 8010)  

 

Børneklubben 

Den første lørdag i måneden i Sønderup 

Mødesal kl. 10 - 12. 

For alle børn fra 0-8 år, forældre er vel-

kommen til at deltage.  

 

Mødedatoer:  

Lørdag den 07. december, julehygge 

Lørdag den 11. januar 

Lørdag den 01. februar 

Lørdag den 01. marts       

Kontaktperson:  

Ellen Frederiksen (5852 4970)  

 

Landsbykællingerne    
Holder til i Henrys Hus ved Nordrup 

kirke. Vi mødes hver tirsdag kl. 13-16.  

  

Der er mange forskelligartede aktiviteter 

alt efter hvilke interesser, de fremmødte 

har. Mindst en gang om måneden tager 

vi på udflugt for at se udstillinger eller 

andet interessant i området. 

Du er velkommen til bare at møde op. 

Og vil du undgå at gå forgæves, fordi 

der netop den dag er planlagt tur ud af 

huset, kan du kontakte: Lis Bramsen tlf. 

58 26 73 92, Lis Borgen tlf. 58 26 80 10 

og Dagmar Skovbjerg tlf. 58 26 72 27. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg hos keramiker Betty Engholm 

Foto Kirsten Laursen 

 



Præstens hilsen: 

HJ E RT E RNE S  FE S T  –  

B ØRNE NE S  FE S T   

 

GL Æ DE N M I DT  I  

V I NT E RM ØRKE T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventstiden er atter over os. Julen 

nærmer sig med raske skridt. Det kan 

ingen tage fejl af, for allerede siden ok-

tober har forretninger, aviser og rekla-

mer ladet os vide, at en stor fest og be-

givenhed venter forude: julen - med alt 

hvad dertil hører af mad og gaver og 

pynt og julefrokoster, så vær beredt! 

Meget skal handles og arrangeres og 

forberedes!  

 

Nogle kalder julen for "hjerternes fest" - 

andre kalder den for "børnenes fest", og 

begge dele er vel lige rigtige, for julen er 

først og fremmest en fest for den sande 

glæde midt i vintermørket - og hvem er 

vel bedre til at glæde sig end børn og 

barnlige sjæle, som tør følge deres hjerte 

og tro på, at verden er større end dét, 

som vort øje kan se? 

 

 

 

 

Glæden for hele folket 

 

Julen er en fest for den store glæde, som 

skal være for hele folket, som englene 

forkyndte for hyrderne på marken uden-

for Betlehem – denne vidunderlige nat 

for et par tusind år siden. Den nat, hvor 

lyset skinnede så stærkt og glæden var 

så stor, at ingen siden har glemt det, og 

alt sammen fordi et særligt barn blev 

født. 

 

Jeg ved ikke, hvordan gennemsnitsdan-

skeren reagerer på den begivenhed i dag, 

men jeg ved, at de fleste danskere forbe-

reder sig og holder jul. De fleste danske-

re går i kirke eller lytter på anden vis til 

julens budskab. 

De fleste danskere har travlt med at stab-

le en fest og glad samvær på benene for 

familie og venner. For budskabet er ikke 

gået tabt: at der er tale om en glæde, 

som er for hele folket. 

 

Men samtidig er det jo en kendsgerning, 

at der er mennesker rundt omkring, for 

hvem det er så som så med glæden. Det 

er alle dem, som er knuget af bekymrin-

ger, savn og sorg, og for hvem julefesti-

vitas og glæde er blevet tomme begre-

ber. Ja, måske nærmere en byrde; at 

skulle glæde sig, når nu der ikke er så 

meget at glæde sig over. 
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Glæden til de bekymrede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det egentlig ikke en hån mod disse 

mennesker at tale om den store glæde? 

Og hvordan forsvare, at det er en glæde 

"for hele folket", når mange har den 

modsatte erfaring? 

 

Svaret er: det er lige netop derfor, at 

glæden er for hele folket. Det er derfor, 

der forkyndes fred, frelse for alle. For 

hvorfor forkynde fred, hvis alle har fred 

i forvejen? Hvorfor dog frelse menne-

sker, som er frelste? Og hvorfor forkyn-

de en glæde, som folket allerede har og 

kender? Var det den glæde Guds engle 

forkyndte, så var den netop ikke for hele 

folket – og slet ikke nyt! Så var den kun 

for dem, der havde den i forvejen: for al-

le de åndeligt velbjergede. For alle dem 

med den rette tro og de rette meninger. 

For de frelste. 

 

Nej, Julens budskab lyder til alle, og 

først og sidst til dem, der ikke altid er 

glade, og som ikke altid har fred med sig 

selv og med livet - kort sagt: til ethvert 

menneske som lever sit liv, sådan som 

det er: på godt og ondt i den verden, 

hvor man er sat. Kun i den forstand er 

julens glæde for hele folket, og da er det 

den største glæde. 

 

Glæden vi aldrig kan miste 

 

At Jesus Kristus blev født betyder nem-

lig, at vi har fået en glæde vi aldrig kan 

miste, og den hedder liv og håb. En glæ-

de som selv ikke død, savn og forgænge-

lighed kan røre ved. For Jesus Kristus 

blev født for at være hos os og frelse os - 

for at være vort lys i mørket. 

Og han findes i vort liv: I sorgen er han, 

den der trøster. I savnet er han den, der 

vækker nyt livsmod. I lidelsen og smer-

ten er han den, der giver lindring, og i 

døden er han intet mindre end opstan-

delsen og det evige liv. Findes der nogen 

større glæde? 

 

En plads mellem får, i en stald mellem 

stude ' 

Hun fødte og svøbte den lille i  

klude  

og hyrdernes glæde var stor som  

Marias  

lys tændtes i mørket, nu fødtes Messias.  

(Johannes Møllehave) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes alle en glædelig jul og et vel-

signet nytår! 

Helene Holm 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bvhd0aR2i6Ud-M&tbnid=ujtSCd-RSMR-ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nordjyske.dk/nyheder/vi-lider-i-vintermoerket/41a74fe2-b2ec-4bcf-806f-fb9312c87e46/4/1513&ei=A-pkUu_rNMuc4wSknID4Bw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNH0yJkvPTq63E_Or7NVxffYyezcEg&ust=1382431564011824
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cUqBLPhMiayAhM&tbnid=h3VFhJzrzfCS6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://karladornacher.typepad.com/karlas_korner/2008/10/&ei=sOxkUvmhFYK54ATJroGQCA&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNH84Dpc1JfjDxZovOQbRzOnzC5Cng&ust=1382432190405925


Formandens noter: 

Hilsen fra Nordrup Sogn 

 

 
 
Nu er efteråret i fuldt sving. Skoven og 

Nordrup by gløder af farver.  På kirke-

gården har vi måtte fælde et sygt træ, 

men ellers er vi meget tilbageholdende 

med at fælde træer, selvom de truer kir-

kegårdsmuren.  Store gamle træer, der jo 

ikke kun betyder noget for kirkegården, 

men som præger hele landsbyen. 

 

Når dette læses har vi haft indvielse af 

vor nye messehagel i Nordrup kirke. Vi 

fik billedkunstneren Estrid Eriksen til at 

kreere den. Hun tog udgangspunkt i de 

gamle kalkmalerier i loftet af kirken, og 

overførte nogle af figurerne på noget 

stof som sys til en hvid messehagel.  En 

messehagel som således bliver specielt 

til netop vores kirke. 

   

Enhver kirke bør have fem messehagler 

i de liturgiske farver. En hvid som sym-

boliserer fest og renhed, til store festda-

ge. En rød for blod og Ånd (2. juledag 

og pinse). En grøn for håb (hellig tre 

konger og trinitatis), en sort for sorg 

(begravelser og langfredag) og en violet 

for bod (advent og fasten). Messehagler 

bliver selvfølgelig slidt ligesom alt an-

det, og vor hvide trængte til at blive ud-

skiftet.  

 

Der er tradition for at gøre noget særligt 

ud af at sy messehagler. For eksempel 

har dronningen kreeret flere til forskelli-

ge kirker. Indvielsen af vor nye messe-

hagel finder sted Alle Helgens Dag. Og 

nu er vi alle meget spændte på og glæder 

os til at se resultatet. 

Sven Borgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom, alle kristne, 

lad os sammen ile 

til barnet i krybben i Betlehem. 

Frem vil vi træde 

for Guds Søn med glæde. 

Kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede 

i Betlehem! 

2. Syng, englehære, 

giver Herren ære, 

at han lod sig føde i Betlehem. 

Lys er oprunden, 

fred på jord er kommen. 

Kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede 

i Betlehem! 

3. Lov, pris og ære 

skal for evigt være 

vor hyldest til barnet i Betle-

hem. 

Evigt Gud Fader 

Himlens dør oplader. 

Kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede, 

kom, lad os ham tilbede 

i Betlehem! 

Latin 18. årh. 

Fr. Oakeley 1841 og 1852. 

Dansk 1981. 
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 Sønderup Nordrup Gudum 

01. december 

1. søndag i advent 

Ingen 19:00 

Julekoncert 
Ingen 

8. december 

2. søndag i advent 

Ingen Ingen 10:30 

15. december 

3. søndag i advent 

10:30 

Kirkekaffe 

Ingen Ingen 

22. december 

4. søndag i advent 

Ingen 09:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen 

24. december 

Juleaften 

15:15 16:30 14:00 

25. december 

Juledag 
10:30 Ingen Ingen 

26. december 

2. Juledag 

Ingen 10:30 Ingen 

29. december 

Julesøndag 

10:30 Ingen Ingen 

01. januar  

Nytårsdag 

Ingen 19:00 

Vi siger Godt Nytår m. 

kransekage og et glas 

Ingen 

05. januar 

Hellig 3 Konger 

10:30 Ingen Ingen 

12. januar 

1. s. e. h. 3 Konger 

09:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen Ingen 

 

19. januar 

2. s. e.h.3 Konger 

Ingen Ingen 10:30 

Kirkekaffe 

26. januar 

3. s. e. 3 Konger 

10:30  

Kirkekaffe 

Ingen Ingen 

02. februar 

4. s. e. h. 3 Konger 

Ingen 14:00 

Kyndelmisse og kaffe 

Ingen 

09. februar 

Sidste s. e. h 3 K 

Ingen Ingen 10:30 

16. februar 

Septuagesima 

09:00 

Gitte Rasmussen 

Ingen Ingen 

23. februar 

Seksagesima 

Ingen 10:30 Ingen 

02. marts 

Fastelavn 

10:30 

Fastelavnsgudstjeneste 

Ingen Ingen 

09. marts 

1. s. e. fasten 

Ingen 10:30 

Kirkekaffe  

Ingen 

 

 
Helene Holm holder fri weekend: 21-22. december; 11.-12. januar og ferie 10.-16.februar. Gitte 

Rasmussen holder fri weekend: 28.-29. december; 25.-26. januar og 22.- 23. februar. 

Kirkebil: Alle, der ikke selv har mulighed for transport til og fra kirke, kan bestille kirkebil hos 

Slagelse Taxa tlf.:58 53 53 53. Ring og opgiv kirkens navn og kirken betaler. 

Gudstjenesteliste for Sønderup. Nordrupvester og Gudum Sogne 

December 2013 januar og februar 2014. Hvor intet andet er anført prædiker sognepræst Helene Holm. 
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