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Kirkeadresser for Sønderup, Nordrup
og Gudum kirker:
www.sønderupkirke.dk
Sognepræst:
Helene Holm,
Præstegården, 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
Nordrup og Gudum Kirker:
Søren Nissen, Leragervej 4 b,
4200 Slagelse
Telefon: 29 85 27 54
Fridag: Mandag

Menighedsrådsformænd:
Sønderup Kirke:
Ellen Frederiksen,
Risbjergvej 4,
4291 Ruds Vedby
Telefon: 58 52 49 70
E-mail: ellenfrederiksen@dbmail.dk
Gudum Kirke:
Uffe Jensen,
Holbækvej 50
4200 Slagelse.
Telefon 23 89 37.
E-mail: gudumgaard@gmail.com
Nordrup Kirke:
Anna Müller,
Herrestrupvej 3,
4200 Slagelse.
Telefon 58 26 75 19
E-mail: annanordrup@mail.dk

Sogneguiden
Aktiviteter efteråret
2016
(finder sted i Sønderup
Mødesal kl. 19:00, hvor ikke andet er
angivet)
Vi glæder os til at byde dig velkommen
til efterårets arrangementer sæson 2016.

Høstfest
Vi åbner sæsonen med høstfest søndag

Kl. 18:00 tilbydes fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Onsdag 09. november kl.19:00:
”Matador og kristendom - fortællinger
om vort liv”.
Kært gensyn med personer fra Matador.
Vi er kommet til at holde af Korsbæks
borgere, ja, vi er nærmest kommet i familie med persongalleriet i Lise Nørgaards elskede Tv-serie.

den 25. september kl. 12:00:
Efter høstgudstjenesterne i vores gamle
og smukke kirker samles vi til fælles
spisning i Mødesalen. Alle er velkommen til et par hyggelige timer med god
mad på bordet.
Vi er fælles om et stort ta´ selv bord”,
hvortil alle medbringer en ret.
Øl og vand kan købes. Der serveres kaffe.

Sogneaftener
Torsdag den 27. oktober kl.19.00:
"Hit med sangen".
Vi skal
dyste - i
ét stort
hold
skal vi
hjælpes
ad med at gætte sange og kendte personer. Hans Christian Jepsen vil synge og
spille til, og der bliver rig lejlighed til
selv at bruge vores sangstemme. HC
Jepsen er musiklærer og korleder, han er
en meget medlevende og humørsmittende person. Musikalsk og livsbekræftende musikquiz.

Valgmenighedspræst Ronald Risvig,
Aulum vil vise os den folkelige prædiken, som Matador også er.
Bagved de portrætter og episoder, som
vi smilende genkender os selv i, ligger
kristendommen som en underliggende
fortælling.
Kl. 18:00 tilbydes fællesspisning, hvor
der serveres et gedigent og lækkert måltid mad.

Julekoncert
1. søndag i advent, 27. november kl. 19.00 i Sønderup Kirke
Julekoncert med sangerinde Inge-Marie
Nielsen fra Dræsinebanden
Efterfølgende
gløgg og
æbleskiver i
Mødesalen

Studiekreds
Samtalegruppe om tro
Velkommen til godt fællesskab og fordybelse.
Vi skal i dette efterår
tale om Luther, hans liv
og betydning. Vi læser
bogen: ”Martin Luther
- munk - oprører – reformator”.
Af Martin Schwartz
Lausten. Den bliver udleveret første gang.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
kl. 19:00 i Sønderup Mødesal.
Datoer:
Torsdag den 29. september. Vi ser Luther filmen som optakt.
Tirsdag den 25.oktober (obs.dato) Kapitel 1: ’Fra bondesøn til munk’.
Torsdag den 24. november. Kapitel 2:
’Klosterkampen i Wittenberg og dens
følger’.
Kontaktpersoner: Sven Borgen (58 26
8010) og Helene Holm (5826 70 85)

Strikkecafé
(hver anden torsdag kl. 14:30 - 16:30 i
Sønderup Mødesal i ulige uger)
Vi begynder næste sæson.
torsdag den 29. september
torsdag den 13. oktober
torsdag den 27. oktober
torsdag den 10. november
torsdag den 24. november
torsdag den 08. december obs. kl. 13:00.
Juleafslutning.
Vi strikker og snakker, hygger og inspirerer hinanden. Der er altid kaffe og lidt
lækkert til blodsukkerbalancen.
Tøjet går til de fattige og trængende
børn og voksne i Polen. Velmødt til fornøjelige og kreative timer.

Kontaktperson: Ellen Frederiksen (58 52
49 70).

Børneklubben
Den første lørdag i måneden kl. 10:0012:00.
For alle børn fra 0-8 år, forældre er velkommen til at deltage. Vi samles først i
Sønderup Kirke kl. 10:00 og går derefter
i mødesalen til saft og boller og aktiviteter.
Datoer:
Lørdag den 08.oktober
Lørdag den 05. november
Lørdag den 03. december. Julehygge
med spisning og måske kommer julemanden.
Kontaktperson: Ellen Frederiksen (58 52
49 70)

Landsbykællingerne
Vi mødes hver tirsdag kl. 13-16 i Henrys
Hus.
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. Programmet
som også indeholder udflugter m.m. kan
ses på http://www.vestermose.net/
Kontaktpersoner: Lis Bramsen tlf. 58 26
73 92, Lis Borgen tlf. 58 26 80 10 og
Dagmar Skovbjerg tlf. 58 26 73 92.

Formanden noter:

Nyt fra Gudum Menighedsråd
Med septembers komme siger vi farvel
til sommeren og goddag til efteråret.
Farvel til en sommer som bød på ægte
dansk sommer vejr og velkommen til et
efterår, som (forhåbentlig) udfolder sig
med en natur i pragtfulde efterårsfarver,
dage med blæst og højt til himlen og opstart af efterårets / vinterens mange aktiviteter.
Gudum menighedsråd måtte i juni, desværre sige farvel til vort mangeårige
medlem Anne-Lise Olsen, som sov stille
ind. Menighedsrådet har mistet en trofast støtte og et kært medlem. Vi ærer
Anne-Lises minde og sender vores bedste tanker til Anne-Lises familie.
I Gudum Menighedsrådet arbejdes fortsat med projektering af omfangsdræn og
udskiftning af kirkegårdsmur ved Gudum Kirke. Projekter som involverer
både Slagelse-Skælskør Provsti og Roskilde Stift såvel som den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet. En grundig proces som skal sikre, at Gudum
Kirke bevares bedst muligt til fremtidige
brugere.
Vi håber/forventer at komme i gang med
den praktiske del af arbejdet i løbet af
2017.

September er måneden for høstgudstjeneste og den 11. september var der høstgudstjeneste i Gudum Kirke. Den 25.
september afholdes høstgudstjenester i
Nordrup og Sønderup Kirker med efterfølgende høstfest/ takkefest med fællesspisning i mødesalen i Sønderup. Læs
mere om høstfest og fællesspisning på
hjemmesiden www.soenderupkirke.dk.
Den 29. september byder på opstart af
den nye sæson for menighedsrådenes
studiekreds. I anledning af 500-året for
Luthers grundlæggelse af reformationen,
og dermed starten på vores protestantiske kirke, beskæftiger studiekredsen sig
i den kommende sæson med Luther under overskriften: munk, oprører og reformator. Læs mere om studiekreds på
hjemmesiden www.soenderupkirke.dk.
Endelig byder efteråret på opstart af en
ny menighedsråds periode. Menighedsrådet ser frem til en ny spændende 4-års
periode, og alle 3 menighedsråd byder
nuværende medlemmer, som fortsætter
samt de nye medlemmer velkommen.
Med bedste ønsker for efteråret og alle
dets gøremål
Uffe Jensen

Glimt fra årets sommerudflugt

Præstens hilsen:

Gudstjeneste og fællesskab
I højtid og fest, men også ved ensomhed
og sorg. I stilhed at føle sig hjemme eller at føle sig i et anderledes rum. Overraskelse, glæde, alvor, livsenergi - ja,
gudstjenesten rummer alle livets følelser
og tanker.
Gudstjenesten kan beskrives som en hellig leg. At lege er ikke noget udvendigt
og barnligt. Det er en øvelse i naturlighed, en måde at skildre og forstå virkeligheden. Når børn leger, er det alvor,
koncentration, fantasi, spontanitet og ritualer.
Jo, vi leger i kirken! Vi er her i kirken
alle sammen som præst, organist, sanger, graver, ung, gammel og midt i mellem - vi er her alle sammen som menighed. Og Gud kommer os i møde. Han er
i rummet, i ordene, salmerne og bønnerne, ved dåben og nadveren. Og han er i
vores hjerter. Vi sidder vendt mod øst,
mod solopgangen fra det høje og lyset.
Det symboliserer vores møde med Jesus
Kristus, som giver os mod til at bekæm-

pe mørket og det onde, men også fred og
forladelse.
Når gudstjenesten er bedst, er den som
et udsigtspunkt, hvorfra vi får et nyt perspektiv over vores liv. Vi ser sammenhænge og får en ny forståelse. Kirkens
gudstjeneste er også at slappe af og blive
aflastet. Det er at overgive sit liv i Guds
hænder. Det er frigørelse midt i det, der
kan tynge et menneske. Kirken er kort
sagt en kraftcentral og et hjem, et rum
for tid og evighed.
Overfladisk set er alt i kirken noget, som
mennesker gør. Men vi tror, at Gud er
midt iblandt os, og at det er Gud, som
handler i gudstjenesten.
Hvad får vi ud at gå i kirke?
Det kan være forskelligt, hvad vi får ud
af et gudstjenestebesøg. For mange er
gudstjenesten noget dyrebart og hjemligt. Et behov, en tryghed og et tilhørsforhold. For andre kan det være en kvælende højtidlighed og en usikkerhed
overfor det, som sker og siges. Der er
mange faktorer, som spiller ind. Sommetider skyldes det os selv, andre gange
dem, som står for gudstjenesten.
Fællesskab er gudstjenestens kerne. I
Det nye Testamente, som oprindelig er
skrevet på græsk, kaldes fællesskab for
koinonia. Det betyder mere end det at
være under samme tag. Fællesskab er, at
have del i noget sammen med nogen.
Det er kirkens tro, som forener os, hvad
enten vi tvivler eller tror, kæmper eller
synger lovsange.

hans kærlighed og fællesskab. Gudstjenesten er altid et møde. Et møde mellem
mennesket og Gud og menneske og
menneske imellem.

Sammen skaber vi gudstjenesten i samspil med Vorherre.
Vi kan gå i kirke for vores egen skyld,
fordi vi behøver det, men også for Guds
skyld. Vores liv er jo en gave af hans
hånd, og vi er alle udvalgt til at være
hans medarbejdere.
Vi kan også gå i kirke for andres skyld,
for fællesskabets og samhørighedens
skyld. Uanset hvorfor vi går i kirke, kan
det blive et møde med Gud. Vi behøver
blot at åbne vores sind, slappe af og være os selv, så møder Kærlighedens,
Sandhedens og Livets Gud os.

Den bedste måde at få mere at vide om
gudstjenesten er ved at besøge kirken i
dit sogn. I Lokalbladet på bagsiden kan
du se gudstjenestetiderne, og du kan også se dem på kirkens hjemmeside
www.sønderupkirke.dk. Her kan man
endvidere se kirkens aktiviteter bl.a. en
studiegruppe, som skal arbejde med reformatoren Martin Luther.
Du kan altid ringe på i præstegården eller i dagtimerne kontakte graveren, så du
kan komme ind i kirken og være stille
der en stund. Du er altid velkommen hos
sognepræsten for at få videre information.

Hvorfor fejrer vi gudstjeneste?
De første kristne fejrede gudstjeneste i
hemmelighed. De mødtes en gang om
ugen om søndagen, som er den dag Jesus Kristus opstod fra de døde. De læste,
bad og sang. Vi læser stadig bibeltekster, og hører præsten prædike om, hvad
evangeliet betyder for os.
Vi beder, synger og fejrer nadver og
dåb. Der findes mange grunde til at vi
fejrer gudstjeneste. Fælles for dem alle
er, at vi vender os til Gud for at søge

Indgangsbøn ved en gudstjeneste:
Gud Fader, Søn og Helligånd, du har
kaldt på os, og nu er vi her.
Tak fordi du vil være, hvor vi er. Dæk os
med din kærlighedsvinge, så troen og
håbet kan vokse trygt i os. Skærm os fra
uro og kulde, lad din morgenrøde lyse
over os, så vi kan se dit rige her i vores
kirke. Amen.

