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”Se, nu har jeg sagt jer det”
”Se, nu har jeg sagt jer det” - de ord lyder ganske dagligdags. Jeg kan nærmest høre mig
selv, når jeg har givet en besked eller forklaret
noget for mine børn, da de var små. ”Så, nu er
det sagt!”
Men disse jævnt klingende ord stammer fra
en engel. Og de lød den mærkeligste morgen
af alle. Nemlig den morgen, da Jesus stod op
fra de døde.
Ingen så det. Vagterne sov, og disciplene var
endnu ikke nået frem. Derfor har vi heller
ikke nogen skildring af selve opstandelsen.
Vi kan læse både udførligt og bevægende om
det, der gik forud. Om Jesu død på korset og
hans gravlæggelse. Og vi kan læse om det,
der fulgte efter: den tomme grav og englens
ord om det, der var sket. Men selve begivenheden, dette at Gud overvandt døden og lod
Jesus opstå, fik mennesker kun et tegn og et
ord om. Tegnet: Det var den tomme grav.
Og ordet: Det var englens påskeprædiken,
der netop sluttede med ”Se, nu har jeg sagt
jer det”.
Første gang lød det til nogle kvinder, der tidligt om morgenen var kommet ud til graven.
De var bedrøvede gået derud for i al stilhed at
være ved den døde. Men så var der blevet et
stort jordskælv, og en engel havde vist sig og
væltet stenen fra graven og dernæst fortalt om
det helt ubegribelige, der var sket: At Jesus,
som var død, ikke mere var i graven, men var
opstået. Englen tilføjede ”som han havde sagt”.

to. Så berettes det, at kvinderne ved graven
var helt ude af sig selv og ganske tavse. Snart
at de var fyldt af stor frygt og stor glæde og
meget meddelsomme.
Er det så til at stole på?
Jeg må indrømme, at beretningerne ikke er enslydende, men det anfægter mig ikke. For når
det, der ikke kan ske, alligevel er sket. Ja, når
Gud griber ind som aldrig før, så er det da ikke
spor mærkeligt, at beretningerne om det, der
skete, ikke er helt nøjagtige. De har været mere
optaget af det helt ubegribelige og overvældende: ”Han er ikke her. Han er opstået”. Der er ikke
blot tale om en dødeopvækkelse, som med Lazarus. Nej, Gud oprejste Jesus af døde, så han
den dag i dag er levende og nærværende.

Men er det nu også rigtigt, det der blev forkyndt i gravhaven påskemorgen?
Beretningerne om Jesu opstandelse er ret forskellige. Snart er der tale om én engel, snart

Glædelig påske
Marie Legarth

Konfirmationer 2020
Skole/klasse

Dato

Præst

Dyhrs skole m.fl.

Søndag den 3. maj 2020 kl. 10.00

Poul Damsgaard

Søndermarksskolen 7B

Fredag den 8. maj 2020 kl. 10.00

Marie Legarth

Søndermarksskolen 7A

Søndag den 10. maj 2020 kl. 10.00

Simon Buchwald
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Kirkens Korshær og Sct. Mikkels Kirke indgår partnerskab
”Må vi komme med?”
Sådan lød overskriften i et brev som alle menighedsråd i Slagelse provsti modtog i februar 2016. Brevet var et tilbud om at indgå kirkepartnerskab med Kirkens Korshær lokalt.
Menighedsrådet i Sct. Mikkels Kirke sammen
med de øvrige 3 bykirker valgte at takke ja til
tilbuddet om at indgå partnerskab og derved
bakke op om Kirkens Korshærs arbejde med
de mest udsatte i Slagelse provsti. Konkret bidrager Sct. Mikkels Kirke med 7500 kr. årligt,
som bl.a. går til at drive den store varmestue
på hjørnet af Jernbanegade og Sdr. Stationsvej.
Her i varmestuen er der åbent alle hverdage,
hvor der serveres varm mad, og hvor frivillige og medarbejdere står til rådighed for praktisk hjælp og som lyttende ører til menneskeliv, der for manges vedkommende er fyldt
med misbrug, sygdom og ensomhed.
Både Kirkens Korshær og kirken arbejder ud
fra det kristne syn om, at ethvert menneske er
skabt af Gud og har værdi uanset, hvordan
ens liv har formet sig. Derfor er det naturligt
at stå sammen om at hjælpe mennesker, der
på forskellig vis er i nød.

Det er dog ikke kun Kirkens Korshær der nyder gavn af samarbejdet. Aftalen skulle gerne
inspirere begge veje. Kirkens Korshær tilbyder derfor kirken foredrag, temadage og besøg i varmestuen. Sognets konfirmander har
allerede aflagt besøg i varmestuen og hørt om
menneskeliv, der ligger langt fra konfirmandernes egen hverdag og om, hvordan Kirkens
Korshær kan hjælpe.
En stor tak skal lyde fra Kirkens Korshær til
Sct. Mikkels Kirke for opbakning og økonomisk støtte. Må det blive til gensidig glæde og
inspiration.
Af sogne - og korshærspræst
Christina Helene Ørskov Christensen
Varmestuen i Slagelse er en del af Kirkens
Korshærs arbejde på Midt- og Vestsjælland, der også omfatter varmestuerne i
Korsør, Skælskør og Ringsted samt et mødested og systue for indvandrerkvinder på
Motalavej i Korsør. Arbejdet finansieres
primært af overskud fra byernes genbrugsbutikker og af tilskud fra kommunen.

Diakoniens Dag: Den, der har ører at høre med, skal høre
Søndag den 4. marts 2018 kl. 10.00-15.00 i Sct. Mikkels Kirke
Udviklingskonsulent fra Kirkefondet Berit Weigand Berg vil udfordre os på, hvordan kirken
kan blive bedre til at lytte til de behov, som er i vores lokalsamfund og handle derefter.
Program:
10.00: Gudstjeneste ved sogne- og korshærspræst Christina Ø. Christensen
11.30: Frokost i Pakhuset
12.30: Oplæg og drøftelse
13.30: Kaffepause
Berit
14.00: Opsamling
Weigand
15.00: Farvel og tak
Berg
”Den, der har ører at høre med, skal høre” er temaet for dagen, fordi kirkens opgave til enhver tid må være at være lydhøre overfor, hvad – og hvordan vi bedst kan være kirke i vores
lokalområde både i forhold til forkyndelse, kultur og diakoni.
Dagen er en inspirationsdag for alle med interesse for vores kirker som levende og relevante.
Diakoniens Dag er et samarbejde mellem Antvorskov, Nørrevang, Sct. Peders og Sct.
Mikkels kirker. Denne dag sætter vi årligt fokus på kirkens sociale arbejde (diakoni).
Kirkefondet, www.kirkefondet.dk, er en organisation, der bl.a. tilbyder inspirationsdage – og
udviklingsforløb for menighedsråd og sogne.
Det er gratis at deltage, og vi samler ind til Menighedsplejen i Slagelse.
Tilmelding af hensyn til frokost på kirkekontoret eller hos Hanna Bjerregaard tlf. 51 53 90 68,
formanden@sctmikkels.dk senest torsdag den 1. marts.
Kirkebil kan bestilles.
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Sogneudflugt – søndag den 27. maj 2018
Sogneudflugten finder i år sted søndag den
27. maj. Der er højmesse i Sct. Mikkels Kirke
kl. 10.00.
Der er herefter kørsel fra Rosengården kl.
12.00. Turen går først til Damme Kro, hvor vi
spiser frokost, og derefter til Fanefjord Kirke,
hvor der er arrangeret rundvisning. Medbragt kage og kaffe nydes i det fri før hjem
turen. Forventet tilbagekomst ca. kl. 18.00.
Tilmelding og betaling til Kirkekontoret,
Rosengade 4, senest tirsdag den 22. maj kl.
12.00. Prisen er 175 kr. pr. deltager.

Kunstudstilling i Pakhuset
I Pakhuset udstiller for øjeblikket Olav Johannisson. Der er tale om en alsidig kunstner, som
arbejder med sten-, ler- og træskulpturer. Temaet i den aktuelle udstilling er portrætter af
musikere som f.eks. Svend Asmussen, Janis Joplin, Leonard Cohen og mange flere. Derudover
er der udstillet lidt stentøj, granitskulpturer m.m.
Læs mere om kunstneren på hjemmesiden www.olavjohannisson.dk
De skiftende udstillinger i Pakhuset kan ses i forbindelse med arrangementer. Der er desuden
åbent hver tirsdag kl. 14.00-16.00, hvor det er muligt at komme indenfor.
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FÆLLES
LÆSEKREDS
Torsdag den 22. marts 2018
kl. 19.00-21.00
i Antvorskov Kirke
Denne aften vises: Filmatiseringen af
Jørgen-Franz Jacobsens bog: Barbara

Studiekreds om Dostojevskij – efteråret 2018
Alle interesserede indbydes til at deltage i en studiekreds i efteråret ’18 i Pakhuset ved Sct. Mikkels
Kirke. Vi læser litteratur af den store russiske
for
fatter Fjodor Dostojevskij, som levede i Rus
land i 1800-tallet, og vi indleder i september med
IDIOTEN eller Fyrst Mysjkin, en af Dostojevskijs
berømteste romaner.
Romanens hovedperson, ’idioten’, fyrst Mysjkin, er
en art Kristusskikkelse i sin tid. Han er epileptiker
og har hyppige anfald. Han bliver sindssyg, da hans
udkårne myrdes. Men hans sygdom tager ikke hans
forstand. Den befrier ham for al bitterhed og alt
begær. Han lever efter høje idealer om godhed og
moralsk integritet. Han går omkring og gør kun
godt. Som en fredsstifter i Jesu bjergprædikens ånd
går han, den naive og vise, gennem en verden af
slyngler og fordærvede mennesker. De møder ham
med hån og spot og bringer ham i latterlige situationer. Men de ender med at beundre ham
og forbedre sig. Kvinderne tilbeder ham. Men han kan ikke elske med en erotisk, kun med
en medfølelsens og medlidenhedens kærlighed.
”Dostojevskij giver mig mere end nogen videnskabsmand”, udtalte Albert Einstein. Romanen stiller evigt aktuelle spørgsmål om det gode og det onde, det sande og det falske.
Studiekredsen mødes i Pakhuset, Rosengade 4,
kl. 19.00-21.00 på følgende tirsdage:
18. september 2018
2. oktober 2018
30. oktober 2018 – besøg af mag.art. og forfatter Monica Papazu
13. november 2018
27. november 2018
Det er præsterne Poul Damsgaard og Simon Buchwald og medlem
af menighedsrådet Jonas Dinesen, som står for studiekredsen.
Rosinantes Klassikerserie:
Idioten – en roman i fire dele, Forlaget Rosinante, (2006) 2017
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ARRANGEMENTER

Sogneeftermiddag
med Janne Mark
Tirsdag den
20. marts kl. 14.30
i Pakhuset

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.

Sang- og salmeskriveren
Janne Mark er uddannet
ved musikkonservatoriet og er sanger i bandet Konnect fra Brorsons
Kirke på Nørrebro. Janne Mark står bag
musikken til to salmer fra salmebogstillægget
100 salmer, og hun er snart aktuel med sit nye
salmealbum, Pilgrim.
I koncertforedraget i Pakhuset vil Janne Mark
både fortælle om sine salmer og synge for os.
Og så vil vi også benytte lejligheden til at synge nogle af Jannes salmer i fællesskab.

Sogneeftermiddag med Jens Stage
Tirsdag den 10. april kl. 14.30
i Pakhuset
Jens Stage er oprindeligt uddannet i Flyvevåbnet, men han har i de senere år arbejdet
med foredrag, kirkekoncerter og musikproduktion, og her har han fire albums bag sig.
Jens Stage vil sørge for et musikalsk møde
med en af Danmarks store digtere, Johannes
Jørgensen (1866-1956). Jens har udvalgt ti digte, der betyder meget for ham selv, og hertil
har han skrevet musikken. Han vil fremføre
disse sange med guitar og sang. Jens vil også
fortælle om Johannes Jørgensens liv i løbet af
koncertforedraget.

Sogneaften med Tine Kragh
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30
i Pakhuset
Tine Kragh er cand.mag. i kunsthistorie fra
Københavns Universitet, hvor hun især har
beskæftiget sig med kunst i kirken.
Dette er netop også, hvad Tine vil tale om i sit
”Foredrag om Kristusbilledet gennem tiden”.
Foredraget vil vise billeder af forskellige
Kristustyper gennem tiden - fra de tidlige freskomalerier i Rom i katakomberne med
Kristus afbildet som den unge hyrde, til de
byzantinske mosaikbilleder af Kristus, den
barokke Caravaggios næsten erotiske Kristus,
for at ende med de mere moderne Kristus
afbildninger af blandt andre Robert Jakobsen
og Maja Lisa Engelhardt.
Foredraget afsluttes med et fokus på de danske guldaldermaleriers Kristusbilleder.
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Sogneeftermiddag
med Iver Viftrup
Tirsdag den 8. maj kl. 14.30
i Pakhuset
Iver Viftrup, sognepræst emeritus, er uddannet diakon og sygeplejerske. Efter en ansættelse på Amtssygehuset i Århus rejste han
med sin familie til Bangladesh, hvor han og
hans kone arbejdede som udsendinge af
Dansk Santalmisson, og i årene der blev deres
familie øget til fem. Efter 12 år udenlands
vendte de tilbage til Danmark, som ikke nødvendigvis føltes som hjemland for alle af familiens medlemmer. Efter sin hjemkomst læste Iver teologi, hvorefter han som sognepræst
blev ansat i Sulsted sogn.
Iver er desuden snart bogaktuel med bogen
Livets rejse – en verden til forskel, som er en erindringsroman, der tager udgangspunkt i Ivers
rødder og fortsætter til Bangladesh og tilbage
til Danmark igen.
Til foredraget vil Iver Viftrup fortælle sin historie, om diakoni og missionsarbejde, om at
være en småbørnsfamilie i Bangladesh og om
at vende tilbage til Danmark efter alle disse
oplevelser. Der vil også blive vist billeder undervejs.

Sogneaften med Juri Uhrskov Rao
Tirsdag den 24. april kl. 19.30
i Pakhuset
Juri Rao arbejder som faglig underviser på
Den Danske Filmskole. Han har studeret pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske
Universitet, og han er uddannet kognitiv terapeut.
Juri har erfaring som foredragsholder med
psykologiske emner fra Freud til Juris egen
barndom. I kristendommen er forsoning et
centralt begreb i både opløsning af skyld og
som en rettesnor for den skyldige; korset er
netop symbolet på Guds ultimative tilgivelse
af menneskets skyld.
Hans foredrag ”Skyld og tilgivelse” handler om
forsoning og tilgivelse, ikke kun af dem omkring os, men i særdeleshed også af os selv.
Han vil komme ind på sit arbejde med hjemvendte, danske soldater, filosofiske begreber i
forhold til emnet (herunder K. E. Løgstrup)
og filmkunstens blik på forsoning og tilgivelse.
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Koncerter
Musikcafé med Tobias Dahl og Natasja Vosgerau Hansen
Lørdag den 10. marts kl. 13.00-15.00 i Pakhuset
En duo bestående af Tobias Dahl på
klaver og Natasja Vosgerau Hansen
på violin optræder ved denne cafe,
der står i folkemusikkens tegn. Eftermiddagen vil byde på traditionel såvel som nykomponeret folkemusik
samt anekdoter om dens baggrund,
og hvor de to musikere har stiftet
bekendtskab med den. De to unge
musikere har mødt hinanden på Syddansk Musikkonservatorium, hvor
de begge studerer til dagligt - Tobias
kirkemusik (orgel) og Natasja folkemusik (violin).
Der kan købes sandwich og drikkevarer undervejs.

Menighedsplejen i Slagelse - Café Stedet
Herrestræde 26 - tlf. 58 52 93 09
Mandag - fredag kl. 14-17
Kaffe, brød og vand til rimelige priser
Café Strik hver anden uge i lige uger kl. 18.30-20.30
Fortælle-Værksted hver tredje uge kl. 15-16.30
Se hjemmesiden for flere oplysninger: www.slagelsemenighedspleje.dk
Daglig leder: Carsten Larsen
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Gudstjenester på
Plejecenter Smedegade
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.

Kattekonger og -dronninger på
årets fastelavnsfest
Store deltagere
Kattedronning: Cimmie Nielsen
Kattekonge:
Clara Hedvall
Små deltagere
Kattedronning: Alexander Thomsen
Kattekonge:
Nicolas Lærke Bejarano

Folkekirkens Nødhjælp
sogneindsamling
Sogneindsamlingen finder sted
søndag den 11. marts 2018

Blæksprutteordningen

Man kan melde sig som indsamler
på Kirkekontoret tlf. 58 52 05 11
eller møde op på selve dagen kl. 12.15
i Pakhuset.

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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Skærtorsdag - fællesspisning
Skærtorsdag den 29. marts 2018 afholdes nadvergudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke kl. 17.00
og efterfølgende sammenkomst med spisning
fra kl. 18.00 til ca. 21.00.
Tilmelding og betaling på Kirkekontoret
senest fredag den 23. marts kl. 12.00.
Prisen er 100 kr. for voksne, for børn under 12
år 50 kr.

KIRKENS KORSHÆRS VARMESTUE
Sdr. Stationsvej 2 – tlf. 58 53 47 09
Åbningstider:
Mandag – fredag 9.30 – 15.00.
Morgenmad 9.30 – 10.30.
Varm mad 12.30 – ca. 14.00.
Varmestuen er åben for alle, der trænger til
varme, omsorg, nærhed og respekt.

Sct. Mikkels Kirke har fået nyt nummer
til MobilePay, der bruges til kollekt.
Det nye nummer er 63428.

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.

Sorggruppen

Daglig leder: Hanne Merete Pedersen.

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

Sognenyt
Sognenyt udgives af Sct. Mikkels Sogns Menighedsråd.

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

Redaktion:

Gitte Redkjær, præsterne Poul Damsgaard, Marie
Legarth og Simon Buchwald.
Forsidefoto: Carsten Stig Hansen
Sognenyt omdeles af 3. og 4. Sct. Georgsgilde.
Næste nummer omdeles i sidste uge af maj 2018.
Stof til næste nummer af bladet skal være redaktionen (Kirkekontoret, Rosengade 4, 4200 Slagelse) i
hænde 18. april 2018.

Genbrugsbutikken modtager tøj, ting og
møbler.
Når du handler med os eller forærer os
ting, støtter du vort sociale arbejde blandt
de dårligst stillede.
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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 mandag, tirsdag og
torsdag kl. 11-12 og onsdag 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 tirsdag, onsdag og fredag
kl. 11-12. Torsdag kl. 17-18.
Træffes ikke mandag.
Privat: Præstevej 26, Benløse,
4100 Ringsted. Tlf. 57 61 55 70.

Kirkens værge
Asger Nygaard
Gørtlergade 15, st.
Tlf. 5852 5891/2213 5891
Menighedsrådets mailadresse:
7345@sogn.dk
Hjemmeside
www.sctmikkels.dk

Sognepræst Poul Damsgaard
Kirkegårdsstien 2. Tlf. 58 53 46 15
Træffes bedst tirsdag-fredag 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 tirsdag 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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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 telefon
58 53 53 53 og beder om Kirke
bilen, 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 15. marts

2018

Torsdag den 12. april

2018

Torsdag den 17. maj

2018

Gudstjenestetider i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse (Ret til ændringer forbeholdes)
Marts 2018
Søndag den 4. marts 3. s. i fasten/Diakoniens Dag Kl. 10.00 Christina Ørskov Christensen
Onsdag den 7. marts Konfirmandgudstjeneste

Kl. 19.00 Poul Damsgaard

Søndag den 11. marts Midfaste søndag

Kl. 10.00 Simon Buchwald

Søndag den 18. marts Mariæ Bebudelses Dag

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 25. marts Palmesøndag

Kl. 10.00 Marie Legarth

Torsdag den 29. marts Skærtorsdag
Kl. 17.00 Simon Buchwald
			
med efterfølgende fællesspisning!
Fredag den 30. marts Langfredag

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

April 2018
Søndag den 1. april

Påskedag

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

Mandag den 2. april

2. påskedag

Kl. 10.00 Simon Buchwald

Onsdag den 4. april

Konfirmandgudstjeneste

Kl. 19.00 Simon Buchwald

Søndag den 8. april

1. søndag efter påske

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

Søndag den 15. april

2. søndag efter påske

Kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 22. april

3. søndag efter påske

Kl. 10.00 Simon Buchwald

Fredag den 27. april Bededag
				
Søndag den 29. april

Konfirmation
Konfirmation

4. søndag efter påske

Kl. 9.30 Poul Damsgaard
Kl. 11.00 Marie Legarth
Kl. 10.00 Simon Buchwald

Maj 2018

Søndag den 6. maj

5. s. e. påske Konfirmation

Kl. 10.00 Marie Legarth

Torsdag den 10. maj

Kristi Himmelfarts Dag

Kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 13. maj

6. s. e. påske Konfirmation

Kl. 10,00 Simon Buchwald

Søndag den 20. maj

Pinsedag

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

Mandag den 21. maj

2. pinsedag

Kl. 10.00 Marie Legarth

Søndag den 27. maj

Trinitatis søndag

Kl. 10.00 Simon Buchwald

1. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 Poul Damsgaard

Juni 2018
Søndag den 3. juni

JANNERUP GRAFISK

Fredag den 4. maj
Mindegudstjeneste
Kl. 19.30 Poul Damsgaard
			 Hjemmeværnsorkestret medvirker

