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Velkommen igen
at hans kone ville føde det lille barn, førend de overhovedet var nået til Betlehem.

Vi skal til det igen – den kommer hvert år, julen, og alligevel er det som om, det kommer
lidt bag på os. Juletiden er så småt begyndt
– butikkerne er i gang og man kan allerede
nu være ved at nå grænsen for honningkagemænd og pebernødder. Juletiden er en stressende tid. Butikkerne bugner af muligheder
for julegaveshopping, og der bliver planlagt
julearrangementer, frokoster og familiebesøg.
Og vi skal høre radioen spille julemusik, som
vi kan gå og nynne med på. Der skal købes
juletræ, pyntes op – listen forsætter! Men for
nogle er juletiden slet ikke lig med alt dette
– for nogle er den anden julestress, som rammer. For nogle er det ensom tid, hvor man husker dem, som ikke længere er hos os. Julen
kan for mange være hård – hård mod økonomien og mod hjertet. Det får mig til at tænke
på denne smukke sætning: ”Lad julesorgen
slukkes”, som Grundtvig skriver til sidst i
sin julesalme Velkommen igen, Guds engle små.

Da de endelig når byen, har der været mange
rejsende - byens herberger blev fyldt, førend
man overhovedet fik spurgt om et værelse.
Josef kunne nok næsten gå i panik, når han
så på sin højgravide Maria. Det unge par har
stået der, midt i Betlehems gader – ingen steder at gå hen – rådvilde, forvirrede og måske
også lidt bange. Desperate tider kalder på desperate metoder, og når nu alle værelser var
lejet ud, så var det bare et spørgsmål om at få
tag over hovedet. Og det fik de – i en kostald.
Og midt om natten, midt i den kolde luft, i
duften af køer og får, midt i det støvede rum
med halm i hjørnerne og edderkopper i bjælkerne fik Maria sin søn.
Julefred
Historien om Josef og Marias rejse er meget
kortfattet beskrevet i Lukasevangeliet, men
deres rejse rummer alligevel en hel masse følelser og (jule-)bekymringer: når vi det, som
vi skal? Har vi husket det hele? Men denne
aften – ja, ligesom juleaften – den aften frelseren blev født, der er det, at julefreden sænker
sig og julens ro falder på. Maria og Josef, nu
lykkelige forældre til en rask dreng har kunnet sænke skuldrene og slippe alle bekymringerne. På samme måde kan vi ånde ud, sænke
skuldrene og huske englenes ord til hyrderne
på marken:

Hvorfor siger Grundtvig velkommen igen
til englene? Det gør han, da der er en historie om et ungt par, som oplevede julens mirakel lidt ligesom os. Først en masse stress
og måske også nogle sorger for til sidst at
møde julefreden, som den blev bragt af englene. Vi kender alle godt historien – vi har
hørt den masser af gange før. Den første linje
af historien bringer straks ens tanker hen på
juletiden: Det skete i de dage… Men hvad
var det egentlig som skete i de dage? Lukas,
som er manden bag disse ord, fortæller i sit
evangelium kortfattet om Julens budskab:
det lille Jesus-barns fødsel. Men hvordan har
det mon været for den vordende mor, Maria?
Hvordan har Jomfruen mon oplevet rejsen fra
byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa?

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag.
Englenes ord om freden er et budskab til os
om, hvad julen virkelig handler om: Den fred,
som kommer oven på en tid med en masse
stress, bekymringer og hvad tiden op mod jul
ellers medfører. Den salige fred, som vi finder i krybben med det lille Jesus barn, som
denne aften blev født til vores frelse og fred.

Rejsen til Betlehem
Det er før tog, busser og taxa, så rejsen tog
lang tid. Maria var højgravid og klar til at
føde når som helst. Nætterne undervejs må
have været kolde, hvis ikke de har haft et bål
at varme sig ved. Josef har været fuld af tvivl
– gør jeg nu det rigtige? Kan Maria holde til
denne her rejse? – og måske også bange for,

Velkommen igen, du søde juletid, på godt og
på ondt. Og rigtig glædelig jul.
Simon Buchwald
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Interview med ny sognepræst ved Sct. Mikkels Kirke – Simon Buchwald
Kontoret er ved at være indrettet hos sognepræst Simon Buchwald i præsteboligen på
Østerbro, og ved konferencebordet står kaffen klar, varm og duftende, da vi sætter os på
hver side af det runde bord. Simon og Jeannette er flyttet hertil fra en 85 kvadratmeters
lejlighed, men de har ikke travlt med at skulle
fylde præstegården op med nye møbler. Som
de begge pointerer, så har de to de næste 40 år
til at gøre præsteboligen til deres egen.
”Nå, Simon, vi kan lige så godt springe ud i det.
Hvordan ser du din rolle i kirken?”
”Min rolle i den evangelisk lutherske kirke?
Jeg vil sige, at et af hovedpunkterne hos Luther er sola fide, ved tro alene. Det er kun gennem troen, at du opnår frelse. Og det er jo ret
aktuelt i dag. Vi lever i et præstationssamfund
fuld af forventninger og selviscenesættelse.
Det er helt modsat i kirken. Her kan du komme ind og bare være dig selv og tage imod
Jesus åbent og helt, uden at du skal give en
hel masse igen; vi er alle mennesker, der tager
imod Guds frelse i fællesskab.”

”Det er sjovt: Min første tanke sprang til min
træning med styrkeløft,” siger Simon med et
grin. ”Der kommer jo nok også en familieudvidelse på et tidspunkt, men lige nu føler jeg,
at jeg har nået ret mange ting i en relativ ung
alder. Så for tiden er mine bestræbelser bare
at føle en form for lykke med de mennesker,
jeg holder af og elsker. Jeg føler, at der er en
grund til, at det hedder sognebørn. Hvis der
er noget en forælder gerne vil, så er det at vide
og kunne mærke, at man har gjort en forskel
i sit barns liv og har påvirket det i den rigtige
retning. Det er dette, som jeg håber at opnå for
sognebørnene i Sct. Mikkels Sogn.”

”Kan man så se, at kirken afspejler sig i dig?”
”Det håber jeg da. Personligt efterstræber jeg
en rummelighed, som jeg mener, folkekirken
er et billede på. Vi er alle mennesker, og Gud
elsker os alle uanset forskellighed. Jeg forsøger
at være et godt menneske og træffe de rigtige
beslutninger. Ingen er perfekte, men et eller andet sted er en af Jesu pointer, at vi skal være den
bedste udgave af os selv. Som når han siger, at
du skal elske din næste, som du elsker dig selv.
Simon tilføjer en lille anekdote fra sin tid på universitetet og griner. ”Til samtlige eksamener på
teologi, og vi taler fra første semester til sidste
semester, dér har jeg hver eneste gang gået ind
i et rum for mig selv og sendt en lille bøn op til
Gud: Lad det ikke gå ad helvede til. Lad det gå.”

”Hvis vi taler mere specifikt, har du så nogle mål
for kirken?”
”Jeg har jo nogle idéer og tanker fremadrettet,
men det tager vi stille og roligt. For eksempel så
jeg gerne, at vi fokuserede mere på børn og børnefamilier. En mulighed til dette kunne være
gudstjenester, som er særligt målrettede mod
børn. Jeg skal jo ikke undergrave fundamentet
i kirken eller noget, så vi tager det et skridt ad
gangen, og så ser vi, hvad der passer ind.”

”Hvordan er det med dig som person? Hvad er
dine personlige mål og drømme?”
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”Hvordan er dit syn på Sct. Mikkels Kirke?”

ilddåb her, hvis man kan sige det sådan. Nu
(red. da dette interview blev lavet) er jeg ved at
forberede mig til min første egentlige højmesse
her, og det er da bestemt noget, jeg ser frem til.
Jeg synes, at jeg er blevet taget godt imod,
både blandt præsterne, de andre ansatte og
i menighedsrådet. Nu kendte jeg mange af
dem i forvejen, så det var ikke så slemt, som
det kan være, når man starter i en ny stilling.”

”I det hele taget har Sct. Mikkels altid været
meget indbydende, men også frygtindgydende. Den er jo enorm og smuk. Det giver et sug
i maven, når man kommer ind i kirken. Det er
ikke som i en mindre kirke, hvor stemningen
er anderledes og i min optik mere intim. Men
det er ikke kun den fysiske rummelighed.
Kollegaerne her i kirken er rigtigt flinke, og
man kan mærke at der er plads til alle her.”

”Her til allersidst, er der så andet, du vil dele med
sognet?”

”Hvordan ser du dig selv som ny præst her i sognet?”

”Jeg vil gerne sige, at jeg glæder mig helt vildt til
at gå en del af livsvejen sammen med min nye
menighed. På godt og ondt. ’Sorrig og glæde de
vandre til hobe’ som Thomas Kingo skrev. Jeg
er jeres nye præst, og jeg står til jeres tjeneste.”

”Jeg vil vore at påstå, at jeg bryder det klassiske billede af, hvad en præst er, og hvordan
en akademiker ser ud. Når jeg møder folk på
gaden eller i andre sammenhænge, møder jeg
som oftest overraskelse over, at jeg er præst.
Og den atypiskhed er en force, både for mig
selv, men også for sognet. Min ungdommelighed ser jeg kun positivt. Jeg har måske en
anden måde at se ting på og prædike på end
kollegaer, der er 20 eller 30 år ældre end mig.
Jeg forestiller mig, at jeg som bysbarn hurtigt
gror ind i Slagelses kulturliv. På samme måde
vil der være noget genkendelighed, når jeg
færdes i byen og taler med folk.”

Det fulde og uredigerede interview kan ses på vores hjemmeside og vores Facebook-profil.

”Er der noget særligt, du ser frem til som præst for
din barndomskirke?”
”Der er jo noget, som står helt specielt for mig:
At skulle holde julegudstjeneste i Sct. Mikkels
Kirke, eller højmesserne i påsken for den sags
skyld, det kommer helt bestemt til at give et
sus i maven på mig. Det er noget, jeg virkelig
ser frem til. Og det er stadig en wow-oplevelse for mig at stå for foden af trappen, kigge op
på det store tårn og tænke: Her skal jeg være
præst. Her ER jeg præst.”
”Hvis vi skal begynde at runde her, hvordan har
dine første dage været i sognet?”
”Jeg har allerede mødt en masse mennesker og
haft nogle gode snakke. Jeg har jo ikke haft lejlighed til at stå for så mange kirkelige handlinger endnu, men jeg har da været igennem min
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Korshærspræsten flytter til Sct. Mikkels Kirke
Det er tirsdag formiddag klokken er 9.30 og
nøglen til døren drejes. Varmestuen åbner for
endnu en dag. Ind kommer forskellige brugere og nogle har endda stået utålmodigt udenfor et godt stykke tid og ventet på at kunne
købe kaffe og franskbrødsmadder.
”Præstedag” i Slagelse
Tirsdag er ”præstedag” og derfor er jeg som
korshærspræst hver tirsdag at finde i varmestuen i Slagelse, der ligger på hjørnet af Jernbanegade og Sdr. Stationsvej. En stor del af tiden går med samtaler. Nogle samtaler handler
om lægebesøg, problemer med kæresten eller
børnene, og andre handler om Gud og tro. De
fleste af dem, der kommer i varmestuen er udsatte og sårbare på forskellig vis. Mange bærer
rundt på ensomheden som fast følgesvend og
har kun få eller ingen at dele liv og tanker med.
Ethvert menneske har dog brug for vidner til
sit liv – nogle der ser en og nogle, der hører
om små og store ting i ens liv. Man kan sige, at
jeg som korshærspræst er et livsvidne - også til
den del af livet, som man langt fra er stolt af.

tanker bliver lagt i Vor Herres hænder. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage – og ofte
fortsætter sangen sammen med de to frivillige
guitarister indtil lukketid.

Gudstjenesten
Klokken 13.30 – er det tid til gudstjeneste. Det
grønne kors med de røde blomster, som en
bruger har malet, sættes på det lille alter sammen med en masse fyrfadslys. Fyrfadslysene
tændes under gudstjenesten for alle dem, vi
har mistet og for alt det, som Vor Herre gerne
må tage sig af. Guitaren slår tonen an, vi synger et par salmer, og jeg holder en kort prædiken. Roen sænker sig. Bekymringer og sorte

”Præstedag” i Korsør
Torsdag er det ”præstedag” i Korsør, hvor jeg
tilsvarende kommer i varmestuen.
Ugens øvrige dage er også præstedage og går
med alt fra bisættelser, konfirmandundervisning i varmestuen, sygehus, hjemmebesøg,
møder, administrativt arbejde m.m.
Sogne- og korshærspræst
Christina Helene Ørskov Christensen

Christina Ørskov Christensen har siden 2009 været ansat som korshærspræst i Slagelse og Korsør. Pr. 15. september 2017 er hun blevet
tilknyttet Sct. Mikkels kirke. Kirkens Korshærs varmestue ligger 5
minutters gang fra Sct. Mikkels kirke. Christina vil primært være
tilknyttet varmestuerne med funktion som korshærspræst, men kan
også lejlighedsvis træffes i kirken.
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ARRANGEMENTER
Traktement ved sogneeftermiddage og sogneaftener er gratis. Der bydes på kaffe eller te med brød.
Menighedsrådet opfordrer alle deltagere til at give et lille bidrag til sognets menighedspleje.

Sogneeftermiddag
– julehygge med sognepræsterne
Poul Damsgaard, Marie Legarth
og Simon Buchwald – tirsdag
den 5. december 2017 kl. 14.30

Krybbespil i Sct. Mikkels Kirke.
Søndag den 10. december kl. 14.00
og tirsdag den 12. december 2017
kl. 10.00

Sogneeftermiddag med Rasmus
Birkerod – tirsdag den 9. januar
kl. 14.30 i Pakhuset

Krybbespillet opføres ved familiegudstjenesten søndag den 10. december kl. 14.00 og
igen tirsdag den 12. december kl. 10.00 for
børnehaver og dagplejebørn. Efter familiegudstjenesten om søndagen er der ”kirkekaffe” i Pakhuset.

Rasmus Birkerod blev i 2005 uddannet ved
Danmarks Journalisthøjskole, og han er nok
allermest kendt for sin rolle i tv-programmet
Præstens Lektie. Her var han vært, redaktør
og ophavsmand indtil i år, 2017. Men inden
da var han fra 2009 til 2013 sportsjournalist,
også hos TV2 Øst. Og det er denne rejse, han
vil fortælle om i foredraget, Fra sportsjournalist til trosjournalist. Få historien og hør hvorfor, han mener, det er vigtigt, at trosfjernsyn
skal være underholdende. Et foredrag, der
handler om fodbold, tro, eksistens og at turde
lytte til sig selv.

De ni læsninger i Sct. Mikkels Kirke
– onsdag den 13. december 2017
kl. 19.30
Musikken er i fokus i denne gudstjeneste,
hvor læsninger fra Bibelen veksler med musiske indslag – enten som salmesang eller ved
korsang. I år vil et udvidet Sct. Mikkels Kirkekor under ledelse af organist Torben Bech
Schnedler synge en række af de velkendte salmer i både traditionelle og nye arrangementer.

Sogneaften med Rasmus Ugilt
– tirsdag den 23. januar kl. 19.30
i Pakhuset
Rasmus Ugilt er filosof og ph.d., uddannet
ved Aarhus Universitet. Han er aktuel med
radioprogrammet Jeppesens Bibelskole på
Radio24syv, hvor han i samarbejde med Michael Jeppesen hver dag læser et bibelstykke
og diskuterer det. Selve baggrunden for programmet udspringer fra, at de ”skønner det
nødvendigt at øge kendskabet til, og forståelsen af, hvad biblen handler om”. Derfor er

Julegudstjeneste i børnehøjde i
Sct. Mikkels Kirke – lørdag den
23. december 2017 kl. 11.00
I år afholder Sct. Mikkels Kirke ”Jul for børn”
– en julegudstjeneste i børnehøjde for hele familien den 23. december kl. 11.00.
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Fastelavn i Sct. Mikkels Kirke – søndag den 11. februar 2017 kl. 14.00

hensigten altså, at det skal
være tilgængeligt for alle.
I dette foredrag vil Rasmus
Ugilt tage temaet Seksualitet i biblen op, og med
Ugilts behagelige sind er
der lagt op til en spændende aften i Pakhuset.

Vi starter med familiegudstjeneste og
bagefter er der tøndeslagning, hvor årets
kattekonge og -dronning skal findes.

Konfirmandarrangement med Hella
Joof – lørdag den 24. februar 2018

Sogneaften med Jytte Aufeldt –
tirsdag den 6. februar 2017
kl. 19.30 i Pakhuset

Konfirmanderne, tilknyttet de 4 bykirker
i Slagelse, får direkte
indbydelse til dette arrangement med Hella
Joof, som er kendt
som både skuespiller,
instruktør og nu også
forfatter til bøgerne
Papmaché-reglen og
Båven om Gud.

Vi mødes til en hyggelig aften med sange fra Højskolesangbogen. Vi vil primært
synge de gode, kendte vintersange, men da den første
forårsmåned venter lige om
hjørnet, vil vi også synge
nogle af de sange, der hører
med til det tidlige forår.

Sogneeftermiddag med
Carsten Egø Nielsen – tirsdag den
27. februar kl. 14.30 i Pakhuset

Jytte Aufeldt er medlem af menighedsrådet.

Kyndelmissegudstjeneste
i Sct. Mikkels Kirke – onsdag
den 7. februar 2018 kl. 19.00

Carsten Egø Nielsen er uddannet historiker
fra Odense Universitet og kan både skrive
forfatter og foredragsholder på sit visitkort.
Han er alsidig i sin viden og indsigt, men kendes her i området for sit store kendskab til lokalhistorien. I dette foredrag vil emnet være
kloster- og kirkehistorie i Slagelse by, blandt
andet om Antvorskov Kloster.

Den 2. februar er det kyndelmisse – lysgudstjeneste – som er en gammel festdag i kirken.
Dagen markerer også efter folkelig skik, at vi
så er nået halvvejs gennem vinteren. Når vi
synger ”kyndelmisse slår sin knude”, så drejer det sig om den knude af frost, som vi kan
opleve midt i vinterens mørke.

Diakoniens dag 2018
– søndag den 4. marts kl. 10.0015.00 i Sct. Mikkels Kirke med
gudstjeneste, frokost og oplæg

Selv om der ikke står noget i Bibelen om kyndelmisse, markerer dagen, at Jesus som spæd
blev vist frem for Gud i templet. Kyndelmisse
ligger 40 dage efter jul. Ifølge Moseloven måtte kvinder først komme i templet med deres
børn 40 dage efter, at de havde født.

Udviklingskonsulent fra Kirkefondet Berit Weigand Berg
vil gennem oplæg og fælles drøftelse udfordre os på,
hvordan kirken kan være
bedre til at lytte til lokalsamfundet og dets behov – og samtidig handle
derefter.

Sct. Mikkels Kirke vil denne aften være fyldt
med levende lys.
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Koncerter
Advents- og julekoncert.
Søndag den 3. december 2017 kl.
15.00 i Sct. Mikkels Kirke

Koncert for indvielsen af
Sct. Mikkels Kirkes renoverede
orgel – søndag den 28. januar 2018
kl. 15.00

Amatørkoret Unge Akademikeres Kor
(UAK), ledet af Kasper Beck Hemmingsen,
synger værker af Felix Mendelssohn, Heinrich Schütz, Hugo Distler samt Johann Walter. I koncerten er også en hyldest til Martin
Luther i anledning af reformationsåret. Der
vil desuden være et par fællessalmer.

Orglet i Sct. Mikkels Kirke har i efteråret 2017
gennemgået en stor renovering og ombygning.
Markeringen og fejringen af det afsluttede orgelprojekt fortsætter med koncerten søndag
den 28. januar 2018 kl. 15.00. Her spiller kirkens organist, Torben Bech Schnedler, tyske
og franske romantiske orgelværker af Mendelssohn, Boëllmann og Camille Saint-Saëns
i et festligt program, der byder på alt fra sarte
klange til de store medrivende brus.
Torben Bech Schnedler har siden sommeren
2011 været organist ved Sct. Mikkels Kirke.
Han er uddannet som organist fra Det Jyske
Musikkonservatorium, hvorfra han i 2007 aflagde kandidateksamen. Han er desuden aktiv i landsdelens korliv med diverse projekter,
som dirigent for både børne-og voksenkor, og
har i 2011 ligeledes taget en kandidatuddannelse i korledelse ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i Odense.

Blæksprutteordningen
Blækspruttetjenesten.
Kan du ikke selv magte hverdagens små
praktiske opgaver, er der måske hjælp at
hente hos de frivillige blæksprutter.
Ring på 70 23 60 05 mellem kl. 9.30-10.30,
tirsdag og torsdag desuden kl. 17.0019.00. Her kan man også melde sig, hvis
man har lyst til at være blæksprutte.
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Ny kirkemur

Sogneudflugt 2018

Det gamle plankeværk, som har afgrænset en
del af kirkens have, har givet op for ælde og
råd. I stedet har Menighedsrådet valgt at opføre en mur i røde sten, der passer til den eksisterende, der vender ud mod kirkepladsen.
Der er fjernet en del bevoksning i forbindelse
med opførelsen af muren. Det har givet mere
luft i haven og plads til en bænk. På billedet
ses muren under opførelsen – arbejdet er nu
afsluttet med et pænt og indbydende resultat.

Årets sogneudflugt finder sted søndag den
27. maj 2018. Sæt allerede nu X i kalenderne –
nærmere information om rute, tilmelding og
betaling følger.

Babysalmesang

Gudstjenester på
Plejecenter Smedegade

Åbent Hus i Pakhuset
Efter en pause i december vil der igen være
Åbent Hus hver tirsdag kl. 14.16 fra den 2.
januar 2018.

Det første hold med børn og forældre til babysalmesang starter den 2. januar 2018. Yderligere information kan fås ved henvendelse til
sognepræst Marie Legarth, 5852 0755 eller
male@km.dk

Der holdes gudstjenester på Plejecenter Smedegade med præst, organist og kirkesanger
fra Sct. Mikkels Kirke. Gudstjenesterne er fortrinsvis for beboere, deres pårørende samt
personale. Spørg personalet om tidspunkter
for gudstjenesterne.

FÆLLES
LÆSEKREDS
Den 15. februar 2018
kl. 19.00 i Antvorskov Kirke
Denne aften læses:
Roy Jacobsen: Huggerne (kort roman)
+ Søren Ulrik Thomsen: Rystet spejl
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KIRKENS KORSHÆRS VARMESTUE
Sdr. Stationsvej 2 – tlf. 58 53 47 09
Åbningstider:
Mandag – fredag 9.30 – 15.00.

Sorggruppen

Morgenmad 9.30 – 10.30.

Sorggruppen henvender sig til voksne, hvis
tab skyldes dødsfald. Nærmere information
og tilmelding hos sognepræst Marie Legarth,
5852 0755 eller male@km.dk

Varm mad 12.30 – ca. 14.00.
Varmestuen er åben for alle, der trænger til
varme, omsorg, nærhed og respekt.
Varmestuen fungerer som et fristed, hvor
du som gæst har mulighed for at spise, få et
bad, evt. rent tøj, hvile ud samt modtage
rådgivning og praktisk hjælp.

Café Stedet
Menighedsplejen i Slagelse
Herrestræde 26

Daglig leder: Hanne Merete Pedersen.

Åbent på hverdage kl. 14.00-17.00.
Strikkecafé tirsdag aften i ulige uger.
I 2018 flytter strikkecaféen dog til tirsdag aften
i lige uger.

Sognenyt
Sognenyt udgives af Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd.

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Løvegade 68 – tlf. 58 53 24 11

Redaktion:

Genbrugsbutikken modtager tøj, ting og
møbler.
Når du handler med os eller forærer os
ting, støtter du vort sociale arbejde blandt
de dårligst stillede.

Jonas Dinesen og Gitte Redkjær samt kirkens præster.
Sognenyt omdeles af 3. og 4. Sct. Georgsgilde.
Næste nummer uddeles i sidste uge af februar 2018.
Stof til næste nummer af bladet skal være redaktionen (Kirkekontoret, Rosengade 4, 4200 Slagelse) i
hænde 22. januar 2018.
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Råd og vejledning

Adresser og træffetider

Adresser og træffetider

FØDSEL

Sognepræst Simon Buchwald (KBF)

Menighedsrådets formand

Et barns fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i moderens bopælssogn.
Forældre, der ikke er gift og som
ønsker fælles forældremyndighed,
kan indenfor 14 dage udfylde en
omsorgs- og ansvarserklæring på
www.borger.dk.

Østerbro 36.Tlf. 58 52 11 78
Træffes bedst man., tirs. og tors.
kl. 11-12 og ons. 17-18.
Træffes ikke fredag.

Hanna Bjerregaard
Byskovvej 3, Tlf. 51 53 90 68

DÅB

Kontakt kirkekontoret for aftale
om dåb.
Oplys hvad barnet skal hedde,
hvem der bærer barnet, samt navn
og adresse på min. 2 og max. 5 faddere.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal forestå dåben.
NAVNGIVNING

Navngivning foretages på www.
borger.dk. Dette skal iflg. loven ske
senest 6 måneder efter fødslen.
Navngivning kan også finde sted i
forbindelse med dåb.
Godkendte fornavne findes på
Ankestyrelsens hjemmeside:
www.ast.dk.
NAVNEÆNDRING

Navneændring og navneændring
på bryllupsdagen ansøges på
www.borger.dk.
BRYLLUP

Kontakt kirkekontoret for aftale om
bryllupsdag.
Til kirkekontoret skal indleveres
prøvelsesattest, udstedt af bopælskommunen, samt opgives navn og
adresse på 2 vidner senest 3 uger
før brylluppet.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal foretage vielsen.
Prøvelsesattesten fås ved at ud
fylde en ægteskabserklæring på
www.borger.dk.
DØDSFALD

Senest 2 hverdage efter dødsfaldet
anmeldes dette på www.borger.dk.
Tidspunkt og sted for begravelse/
bisættelse aftales med kirkekon
toret.
Herefter aftales samtale med den
præst, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.
Man kan altid kontakte en af præsterne eller kirkekontoret, hvis man
har brug for råd og vejledning.

Sognepræst Marie Legarth
Sct. Mikkels Kirkelade,
Rosengade 4, Tlf. 58 52 07 55
Træffes bedst tirs., ons. og fre. kl. 11-12.
Torsdag kl. 17-18. Træffes ikke mandag.
Privat: Præstevej 26, Benløse,
4100 Ringsted, Tlf. 57 61 55 70.
Sognepræst Poul Damsgaard
Kirkegårdsstien 2, Tlf. 58 53 46 15
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13.
Lørdag efter aftale.
Træffes ikke mandag.
Sogne og korshærspræst Christina
Helene Ørskov Christensen
Sdr. Stationsvej 2, Slagelse (kontor),
Tlf. 25 12 54 81
Træffes tirs. i Slagelse varmestue og
torsdag
i Korsør Varmestue og efter aftale.
Træffes ikke fredag
Organist Torben Bech Schnedler
Kongelyset 15, 4200 Slagelse
Tlf. 40 21 10 34. Træffes ikke mandag.
torbenbechschnedler@hotmail.com
Sct. Mikkels Kirkekontor
Kirkepladsen, Rosengade 4
Tlf. 58 52 05 11
Åbent mandag-fredag kl. 9-13.
Torsdag tillige kl. 16-18.
Kordegn Ole Hansen Busch
Kordegn Susanne Møller
E-mail:sanktmikkels.sogn@km.dk
Sct. Mikkels Kirkegårdskontor
Parkvej 1, Tlf. 58 52 05 92
Åbent for personlig betjening
tirsdag og torsdag 10-13.
Åbent for telefonisk henvendelse
alle dage 9-13.
www.slagelsekirkegaarde.dk
Kirketjener Jane Carlson
Kirketjener Peter Gandrup
Sørensen
Sct. Mikkels Kirkelade, Kirkepladsen,
Tlf. 58 52 14 50. Træffes bedst kl. 11-12.
E-mail: kirketjenerne@sctmikkels.dk
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Kirkens værge
Asger Nygaard
Gørtlergade 15, st.
Tlf. 5852 5891/2213 5891
Menighedsrådets mailadresse:
7345@sogn.dk
Hjemmeside
www.sctmikkels.dk
Adgang til Sct. Mikkels Kirke

Kirken er normalt åben for
besøgende i vinterhalvåret
(oktober-marts) kl. 9-13.
I sommerhalvåret
(april-september) kl. 9-16.
Lørdage kl. 9-12.

Kirkebilen
For ældre og gangbesværede, som
har vanskeligt ved at komme til
kirke, har Menighedsrådet etableret en ordning med Kirkebil.
Man ringer til Taxa på tlf. 58 53 53
53 og beder om Kirkebilen, hvorefter Taxa kører én til kirken og
hjem igen. Ordningen er gratis
for ældre og gangbesværede.
Kirkebilen kan også benyttes til
sognemøder og koncerter, som
afholdes af Sct. Mikkels Sogns
Menighedsråd.

Menighedsrådets møder
Der er offentlig adgang til alle menighedsrådsmøder. Sct. Mikkels
menighedsråd mødes kl. 19.30 i
Pakhuset ved Sct. Mikkels Kirke
på følgende datoer:
Torsdag den 14. december 2018
Torsdag den 11. januar 2018
Torsdag den 22. februar 2018
Torsdag den 15. marts 2018

Gudstjenestetider i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse (Ret til ændringer forbeholdes)
December 2017
Søndag den 3. december 1. s. i advent

Kl. 10.00

Marie Legarth

Onsdag den 6. december Adventsgudstjeneste

Kl. 19.00

Marie Legarth

Søndag den 10. december 2. s. i advent

Kl. 10.00

Simon Buchwald

Søndag den 10. december Familiegudstjeneste
			
m/ krybbespil

Kl. 14.00

Marie Legarth

Tirsdag den 12. december Krybbespil
			
For dagpleje- og børnehavebørn

Kl. 10.00

Marie Legarth

Tirsdag den 12. december Korshærsgudstjeneste
Kl. 14.00
					

Christina Ørskov
Christensen

Onsdag den 13. december De 9 Læsninger

Kl. 19.30

Kirkens tre præster

Søndag den 17. december 3. s. i advent

Kl. 10.00

Poul Damsgaard

Lørdag den 23. december Jul for børn

Kl. 11.00

Simon Buchwald

Søndag den 24. december 4. s. i advent/Juleaften
				

Kl. 14.30
Kl. 16.00

Marie Legarth
Poul Damsgaard

Mandag den 25. december Juledag

Kl. 10.00

Simon Buchwald

Tirsdag den 26. december 2. juledag/St. Stefans dag

Kl. 10.00

Poul Damsgaard

Søndag den 31. december Julesøndag

Kl. 10.00

Marie Legarth

Januar 2018
Mandag den 1. januar

Nytårsdag

Kl. 15.00

Simon Buchwald

Søndag den 7. januar

1. s. e. Hl.3Kg.

Kl. 10.00

Poul Damsgaard

Søndag den 14. januar

2. s. e. Hl.3Kg.

Kl. 10.00

Marie Legarth

Søndag den 21. januar

Sidste s. e. Hl.3Kg.

Kl. 10.00

Simon Buchwald

Søndag den 28. januar

Septuagesima søndag

Kl. 10.00

Poul Damsgaard

Søndag den 4. februar

Seksagesima søndag

Kl. 10.00

Simon Buchwald

Onsdag den 7. februar

Kyndelmissegudstjeneste

Kl. 19.00

Marie Legarth

Søndag den 11. februar
			
			

Fastelavns søndag
Familiegudstjeneste
m/ tøndeslagning

Kl. 10.00
Kl. 14.00

Poul Damsgaard
Kirkens tre præster

Søndag den 18. februar

1. s. i fasten

Kl. 10.00

Marie Legarth

Søndag den 25. februar

2. s. i fasten

Kl. 10.00

Poul Damsgaard

Søndag den 4. marts
3. s. i fasten/Diakoniens Dag Kl. 10.00
					

Christina Ørskov
Christensen

Onsdag den 7. marts

Poul Damsgaard

Marts 2018
Konfirmandgudstjeneste

Kl. 19.00
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