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Mere end minder – om påsken og opstandelsen
nu ikke. Johannesevangeliet fortæller i kap.
20, at Maria Magdalene kom til graven og med
egne øjne så, at den var tom. For hende betød
det kun én ting, nemlig at nogen havde fjernet
den døde. Han var forsvundet. Tro på miraklet!, siger vi. Maria så miraklet ved graven.
Hun fik to engle at se. Men det betød ikke
mere for hende end det, vi kan læse i et ugeblad under overskriften: En uforklarlig hændelse! Gud er mere end en uforklarlig hændelse. Gud er vores Himmelske Fader og vores
Herre. En uforklarlig hændelse kan vække undren, men ikke tro til at leve og dø på. Den kan
vække opsigt, men ikke give opstandelse.

Børn udtrykker undertiden, hvad voksne
tænker. En lille dreng hørte om påsken og opstandelsen og reagerede sådan: Ja, men hvad
har det med os at gøre? – Det dækker nok
manges tanker, når drengen over for meddelelsen om en opstandelse for århundreder tilbage kunne spørge, hvad dette angår os. Mit
liv er jo det samme, og jeg skal jo alligevel dø.
Hvorfor da alt dette postyr om døden? Måske
er det bedre at glemme døden så længe som
muligt, så vi får tid til at leve. Og når døden
kommer, må vi møde den med resigneret ro:
- måske var han meget træt;
måske gjorde døden ret For den beskrevne indstilling er der ikke noget evangelium. Vore evangelier indeholder
for den indstilling ikke længere noget glædens budskab, men de er mindebøger om en
af de store i historien.

Så enkelt er det ikke!
Hvordan skal vi kunne overbevise om Jesu
opstandelse? – Lad det stå klart, at det kan vi
overhovedet ikke. Marias tro fødes hverken af
engle eller mirakler. Troen bliver til i det øjeblik, Jesus selv taler til hende. Han siger bare
ét ord: ”Maria!” Han nævner hendes navn.
Hun kendte ham ikke, og hun anede ikke noget om opstandelsen. Hun ledte efter en død.
Han var forsvundet – bortset fra mindet om
ham. Det var den døde, som angik hende, sådan som det også er for os. Maria kendte ikke
Jesus, men han kendte hende og kaldte hende
ved navn. Han taler direkte til hende og fortæller hende, hvem hun er, idet han nævner
hendes navn. Da først kender hun ham, og da
tror hun. Et mirakel var ikke nok, men dette er
nok: Jesus selv, som taler til et menneske, genkender det og fortæller det, hvem det er.

Vantroens blege blomster
Igen og igen har kirken sagt: Han er ikke i graven, han er opstanden, han er nær. Men det
slår så lidt igennem. Død og grav prædiker
stærkere. Graven beholder dem, som døden
har taget. Vi har aldrig fået nogen tilbage derfra. Når kirken proklamerer Jesu opstandelse,
bliver det omtrent bare forstået ved at blive
misforstået. Opstandelsen betyder, at han fik
et stort eftermæle, at hans ord altid er aktuelle, at hans minde er uforglemmeligt og manende. På dén måde er han opstanden. Han er
stået op i et minde og lever i vore sind og vore
tanker. Men som manden fra Nazaret levede
han og døde han. Han blev lagt i en grav, som
beholdt ham. Man har altid lagt blomster på
hans grav, og det er til vores ære, at det sker.
Blomster er altid smukke, men det er og bliver
vantroens blege blomster.

Det skete dengang for længe siden. Men hvad
angår det egentlig mig? Hvad angår Maria
os? Vi holder gudstjeneste af den ene grund,
at dette angår os. Vi holder gudstjeneste, fordi
evangelierne er mere end mindebøger, nemlig hans tale til os. Vi holder gudstjeneste, fordi han gennem sine ord taler til os, leder efter
os, griber efter os – ved at fortælle, hvem vi er.
Troen på opstandelsen opstår, når Jesus taler
til et menneske gennem evangeliets ord.

Opsigt, men ikke opstandelse
Hvordan skal vi kunne overbevise om, at han
ikke er i graven, men er opstanden? Det sker,
at vi forsøger at stive vores tro og vores forkyndelse af med mirakler for at gøre det hele
mere troværdigt. Vi siger: Graven var tom.
Der skete et under, og hvis du tror på det, tror
du også på opstandelsen! Men så enkelt er det

Ikke nok at se døden i øjnene!
Hvad angår det mig? Måske angår det ikke
dig! Vi ved, at vi kan tvinge minder frem ved
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hukommelsens hjælp. Men vi kan ikke tvinge
den Opstandne frem. Han er Herre, Drot over
tiden og rummet, og han er fri.

Vi må se døden i øjnene, hedder det.
- måske var han meget træt;
måske gjorde døden ret -

Han taler til hvem, han vil,
og han tier for hvem, han vil.
Sagen er ikke, om Han angår os,
men om vi angår Ham.

Men det drejer sig om noget mere end at se
døden i øjnene med resigneret ro. Det drejer
sig om, at vi skal se Gud i øjnene. Muligheden
for det er til stede, om Gud vil tale direkte til
os, fortælle os, hvem vi er, og hvem Gud er. Vi
er mennesker, som Gud griber efter. Men vi
kan ikke befale Gud. Vi kan kun bede, fordi
vor Herre er opstanden, og han er fri.

Gud er død, hedder det. Men Gud dør ikke af
vores tavshed, men vi dør af hans. Evangeliet
er glædens budskab. Det fortæller os, at Gud
fra opstandelsen af møder os som vores Gud,
vores dommer og skæbne, herre over vores
liv og død.

Glædelig påske!
Poul Damsgaard

Konfirmationsdatoer 2019 for Sct. Mikkels Sogn
Tidspunkt meddeles senere
Søndag den 28. april 2019

Søndermarksskolen 7. B

Marie Legarth

Søndag den 5. maj 2019

Søndermarksskolen 7. A

Poul Damsgaard

Søndag den 12. maj 2019

Søndermarksskolen 7. C

Poul Damsgaard

Bededag, fredag den 17. maj 2019

Dyhrs Skole & Nymarksskolen

Meddeles senere

Du er velkommen i Café Stedet – Menighedsplejens kaffestue
Lad din vej falde forbi Løvegade 8 og kom på besøg i Caféen Stedet.
Den er et besøg værd - måske fordi du har lyst til en god og billig kop kaffe, eller fordi du har brug for en snak … om stort og småt, om vores liv, vores glæder og sorger, måske om det at være lidt ensom, om det at have mistet, blive syg… om alt det der, som kan være vores hverdag.
I kaffestuen har vi tid til at tale sammen, og vi hjælper hinanden, hvis der er problemer med
f.eks. mobiltelefon, computer, kontakt til kommunen, rådgivning osv.
Kort sagt: Vi mødes i kaffestuen, og vi er der for hinanden, også selvom vi bare drikker en
kop kaffe og læser den lokale avis eller bytter bøger.
Kaffestuen er åben mandag til fredag kl. 14.30 til 17.30. En kop kaffe koster 5 kr., en opfyldning 1 kr., en ostemad 5 kr., og skulle du have lyst til en kop the eller kakao, har vi også det.
Vil du vide mere, så kom og besøg os i café ”Stedet” eller ring/sms til Carsten Larsen på tlf.
40 46 45 29.
Slagelse Menighedspleje varetages af de 4 bykirker i Slagelse, og vi har drevet ”Stedet” i
mere end 35 år med frivillige medarbejdere.
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Café MorgenGry’n
”STEDET” Løvegade 8
hverdage kl. 7.00 – 9.00

Den 1. februar åbnede Cafe MorgenGry’n, hvor alle kan
komme ind og købe en portion grød, kaffe/the med
tilbehør.
Vores tanke er, at du får et morgenmåltid inden skoleeller arbejdsdagen begynder.

Priser:
Grød med drys og 1 glas mælk ……………………. 8 kr.
Bolle med ost/marmelade kaffe/the …………….. 8 kr.
Bolle med ost (tage med) …………………………… 5 kr.
Vi glæder os til at se dig.
Menighedsplejen i Slagelse
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Kunst i Pakhuset
Fra 1. februar 2017 er der igen en ny og interessant udstilling i Pakhuset. Denne gang er
det hele to kunstnere indenfor hvert sit felt,
der udstiller - pottemager Hanne Christensen
og Helle Kjærulff, maler og gallerist.
Begge bor på Reersø.
Hanne Christensen
har i mange år haft
sit pottemagerværksted ved
bopælen på Strandvejen. Ud mod
Reersø hovedgade
har hun sine to
Pavilloner, hvorfra
man kan se eksempler på hendes
omfattende pottemagerproduktion.
Hanne har ekspe
rimenteret med
mange brændingsformer: f.eks. rakubrænding og bålbrænding
udover brænding i almindelig keramikovn.
Dette giver en speciel overfladeglasur og dermed et rustikt udseende, som man også kender det fra japansk og afrikansk lerarbejde.

600 piber ind og ud
Menighedsrådet og organist Torben Bech
Schnedler har igennem en årrække haft et
stort og nødvendigt projekt i gang - renoveringen af kirkens orgel. Orglet har brug for en
gennemgribende istandsættelse. Projektet er
nu påbegyndt, men vil heldigvis kun i begrænset omfang betyde, at instrumentet slet
ikke kan bruges - også selvom alle 600 piber i
perioden vil havde været taget ud og sat på
plads igen.
Læs mere om det store projekt i næste nummer af SogneNyt.
Istandsættelsen forventes
at være
afsluttet i juni
måned og vil
blive markeret med 2
orgelkoncerter
- hold øje
med kirkens
hjemmeside
og dagspressen, hvor
datoerne
vil blive
annonceret.

Helle Kjærulff flyttede til Reersø i 1975 og
underviste samtidig på Slagelse Seminarium i
bl.a. billedkunst. Helles billeder er ofte inspireret af det nære miljø ude på ”øen” og det typiske vestsjællandske landskab. I dag ejer hun
Reersø Galleri, hvor hun udstiller malerier og
akvareller sammen med forskellige gæste
udstillere.
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ARRANGEMENTER

Studiedag om Luther og
reformationen - katekismus
lørdag d. 18. marts 2017
Kl. 9-14.30 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.

I anledning af 500 året for reformationen 2017
sætter vi fokus på et vigtigt pædagogisk produkt deraf, Luthers katekismus. Vi læser sammen denne lørdag i marts både Den lille og
Den store Katekismus og spørger, om vi stadig
kan benytte denne gamle fremstillingsform,
når vi vil give en elementær indføring i kristendom. Vi ser også på nyere forsøg på at formulere troen i kortform (herunder Hella Joof).
En række lokale præster har påtaget sig opgaven at tage os ved hånden og føre os ind i katekismens verden, indføre os i dens 5 kapitler.
Der bliver tale om korte, koncentrerede oplæg
à 20 minutter.

FÆLLES
LÆSEKREDS
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 19
i Antvorskov Kirke
Venedig - begærets by
- et multimedieshow
v/ Dorthe og Finn Gjetting

PROGRAM
Tid
Aktivitet
9.00 Morgenkaffe for de tidligt fremmødte
9.15 Kort INTRO til dagen v/Poul Damsgaard, sognepræst v/Sct. Mikkels
Kirke
9.30 De ti Bud v/Nana Hauge, valgmenighedspræst i Høve-Havrebjerg
9.50 Pause Kaffe/te tilbydes
10.00 Diskussion
10.10 Trosbekendelsen v/Poul Damsgaard
10.30 Pause
10.50 Diskussion
11.00 Fadervor v/Morten Brøgger, sognepræst i Kirke Stillinge-Hejninge
11.20 Pause
11.30 Diskussion
11.40 Dåben v/ Gitte Rasmussen, sognepræst i Sorterup-Ottestrup-Kindertofte
12.00 Frokost
13.00 Nadveren v/Lise Flindt Hansen,
sognepræst ved Magleby-ØrslevHolsteinborg
13.20 Pause
13.40 Diskussion
14.00 Workshops m/ præsentation af nyere
forsøg på katekismer
14.30 Afslutning

Sogneeftermiddag med Carl Erik
Lundgaard tirsdag den 7. marts
2017 kl. 14.30 i Pakhuset
LIVETS LANGE LINJER
Carl Erik Lundgaard fortæller om at leve i
nuet – en historiefortælling med musik og
sang som faste følgesvende – akkompagneret
af harmonikaer af træ.

Lørdagscafé lørdag den 11. marts
2017 kl. 13-15 i Pakhuset
LUNAU OG SUND
Musikalsk arrangement med Trine Lunau og
Peter Sund, som er bygget op omkring sang
og akustisk guitar med invitation af andre
instrumenter som harmonika, mandolin,
klokkespil, porchboard, kalimba og
dobro-guitar. Musikken vil blive
ledsaget af fortællinger og anekdoter fra duoens liv
og de historier,
som teksterne tager deres afsæt i.
Ingen tilmelding –
sandwich og drikkevarer kan købes.

Dagen byder på samtale og samvær, salmer
og sange, diskussion om historik og norma
tivitet.
Gratis deltagelse! Frokost og kaffe/te kan
købes: pris 100,- kr.
Tilmelding til frokost senest tirsdag den 14.
marts 2017 på tlf. 58 52 05 11.
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Salmesangsaften tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.30 i Pakhuset
VI SYNGER SAMMEN: KOM OG SYNG MED!
Der efterspørges og skrives i disse år nye salmer i stort tal, for salmer kan på bedste lutherske
vis sætte nye ord på gamle sandheder og således være med til at åbne både evangelium og
kirkedør for nutidsmennesket.
Organist Torben Bech Schnedler og sognepræsterne Marie Legarth og Poul Damsgaard
introducerer det nye salmebogstillæg fra 2016 ”100 salmer”. Udvalgte salmer, tekster og
melodier, gennemgås og indøves, og vi tager stilling til, om de kan bruges til gudstjeneste
og kirkelige handlinger.

Sogneeftermiddag ‑ med fore
dragsholder Niels Ole Frederiksen -
tirsdag den 4. april 2017 kl. 14.30
i Pakhuset

Påsken i Sct. Mikkels Kirke
Nadvergudstjeneste skærtorsdag
den 13. april 2017 kl. 17
Skærtorsdag holdes nadvergudstjeneste med
efterfølgende spisning fra kl. 18-21. Prisen pr.
voksen er 100 kr. og for børn under 12 år er
prisen 50 kr.
Frist for tilmelding og betaling til Kirke
kontoret er tirsdag den 4. april 2017.

”FØDT I HORSENS TUGTHUS
- DANMARKS MEST AFGRÆNSEDE
KIRKESOGN”
Mellem dette kirkesogns ydre afgrænsede
hegn og det lukkede fængsels høje ringmure
er Niels Ole Frederiksen født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger. Det specielle ved dette sogn var også,
at sognebørnene ikke kunne løse sognebånd.
Hans far var ikke indsat, men ansat. En lille
men dog afgørende forskel. Han blev døbt i
det afgrænsede sogns egen kirke - Fængselskirken. Hans far var, da Niels Ole Frederiksen
blev født, viceinspektør og blev senere inspektør ved fængslet.
Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden
efter krigen og 1950’ernes Danmark og med
nogle af de fanger, som foredragsholderen
som barn kom i kontakt med. Horsens Statsfængsel var efter krigen fortrinsvis fyldt op
med de dømte efter det særlige straffelovstillæg, som blev vedtaget i Folketinget i sommeren 1945. De blev kaldt landsforrædere, landssvigere, østfrontfrivillige og HIPO-folk.
Det bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbryderkonger i Danmark,
nemlig den legendariske Carl August Lorentzen, som undveg via en 18 meter lang tunnel
ud fra Statsfængslet i Horsens. Over indgangen til tunnelen havde Lorentzen ophængt et
stykke pap og skrevet de meget sigende og
poetiske ord: ”Hvor der er en vilje, er der også
en vej”.

Slagelsekirkernes fællesarrangement 2017 - fredag den 19. maj
2017 kl. 19.30 i Antvorskov Kirke
DISSING & LAS SYNGER DYLAN
Bob Dylan var på alle læber i efteråret, hvor
det blev offentliggjort, at han var blevet tildelt Nobels litteraturpris. Priskomitéens
beslutning var omdiskuteret, men det står
under alle omstændigheder fast, at Dylan
har inspireret både de ældre generationer
og også de nye.
Ved dette arrangement bliver Bob Dylan
sunget og spillet af Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen, der tilhører den absolutte top indenfor den nye generation af
dansk musik.
De er oplært hos Povl
Dissing, men er i dag
etableret som en unik enhed, der med præcision
og samhørighed har fundet deres helt egen lyd
og musikalske univers. –
Og nu med kirkeorgel.
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Sogneudflugt den 21. maj 2017
Dagen begynder med Højmesse ved Poul
Damsgaard kl. 10.30. Efter gudstjenesten starter årets sogneudflugt, der i år følger i Grundtvigs fodspor. Vi kører i bus til Næstved, hvor
vi spiser frokost på Café Vivaldi.
Efter frokosten passerer vi forbi Rønnebæks
holm, hvor Grundtvig boede sammen med sin
hustru Marie Toft, der var husfrue på godset.
Turen fortsætter til Udby, hvor Grundtvig blev
født i præstegården i 1783. Her skal vi dels se
Udby Kirke og dels besøge Grundtvigs mindestuer. Vi håber på dejligt vejr, så eftermiddagskaffen kan indtages i det fri, inden vi sætter
kursen tilbage mod Slagelse. Tilmelding og betaling på 150 kr. til Kirkekontoret senest onsdag den 10. maj 2017 kl. 12.00.

Diakoniens dag den 23. april 2017
kl. 10.00-ca.15.30 i Nørrevangskirken
MENIGHEDSPLEJE,
KIRKE I HVERDAGSTØJET
Diakoni er betegnelsen for kirkens sociale
omsorgsarbejde og er en væsentlig del af kirkens arbejde.
I Slagelse står kirkens menighedspleje bag
forskellige diakonale tilbud i byen bl.a. Café
Stedet i Løvegade 8, hvor man på forskellig
vis kan være med i et uforpligtende fællesskab eller bare komme ind og købe en kop
kaffe.
Vi vil gennem oplæg fra Kirsten Laursen, generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer * og fælles drøftelse blive inspireret til,
hvordan vi kan være mere ”kirke i hverdagen” med særligt fokus på menighedspleje og
omsorgsarbejde i Café Stedet såvel som i de
enkelte sognekirker.
*Samvirkende menighedsplejer er en bred organisation, der arbejder med forskellige former for diakonalt arbejde fx sorgarbejde,
flygtningearbejde, ferie for udsatte børnefamilier, vågetjeneste hos døende og besøgstjenester.
Efter gudstjeneste i Nørrevangskirken fortsætter dagen med frokost, oplæg og drøf
telser.
Af hensyn til frokost bedes man tilmelde sig
til kirkekontoret ved Sct. Mikkels kirke senest
torsdag d. 20. april kl. 12.00
Arrangører: Antvorskov, Sct. Peders, Sct.
Mikkels og Nørrevang kirker
Kirkebil kan bestilles til gudstjeneste og efterfølgende arrangement.

Afskedsprædiken og
-reception for sognepræst
Ole Grabas
den 28. maj 2017
I anledning af at sognepræst Ole
Grabas går på pension giver han sin
afskedsprædiken søndag den 28. maj
2017.
Efter Højmessen er menighedsrådet
vært for en reception for Ole Grabas,
hvor der er mulighed for at møde op
og tage afsked og takke for mange års
aktivt virke ved Sct. Mikkels Kirke.
Menigheden og samarbejdspartnere
er velkomne.
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SOGNENYT noter...
- og

Koncerter
Workshop-koncert søndag den
19. marts 2017 kl. 15 - AFLYST
Kor og band fredag den 31. marts
2017 kl. 19.00
Kristent Gymnasiums Store Kor fylder ethvert sted med over 50 gode sangere, som alle
giver den fuld gas. Under ledelse af den erfarne Merete Steffensen og akkompagneret af et
super korband bliver hjertet fyldt med en
masse sange, der vidner om Guds storhed og
Jesus nåde. Der er garanti for intim feel-good
stemning og masser af gode musiske vibra
tioner. Der bydes på kaffe efter koncerten.

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.
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.

Sorggrupper
Sorggruppen ledes af sognepræst Marie
Legarth og er for alle voksne.
Det er gratis at deltage.
Kontakt Marie Legarth på tlf. 58 52 07 55
eller male@km.dk for nærmere oplysninger.

Daglig leder:
Hanne Merete Pedersen.

Blæksprutteordningen
Blækspruttetjenesten. Kan du ikke selv
magte hverdagens små praktiske opgaver, er der måske hjælp at hente hos de frivillige blæksprutter.

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

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.

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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Ændring af tidspunkt
for gudstjenester til kl. 10.30

Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling
Søndag den 12. marts 2017

Tidspunktet for højmesser på søn- og helligdage flyttes som en forsøgsordning til kl.
10.30. Tidspunkter for de planlagte konfirmationer i 2017 er fortsat kl. 10.00.

Man kan melde sig på Kirkekontoret
inden dagen på telefon 58 52 05 11 eller
møde op på dagen kl. 12.15 i Pakhuset.

Gudstjenester på
Plejecenter Smedegade

Konstitution – menighedsrådet

Der holdes gudstjenester på Plejecenter
Smedegade, Smedegade 32, med præster,
organist og kirkesanger fra Sct. Mikkels
Kirke på følgende datoer:

Menighedsrådet har på sit første møde den
24. november 2016 konstitueret sig:
Formand:
Hanna Bjerregaard
Næstformand:
Flemming Oxholm Krog

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 11.00 i hus D
Torsdag den 20. april 2017 kl. 11.00 i hus B
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 11.00 hus C

Kirkeværge, underskriftsberettiget:
Asger Nygaard

Gudstjenesterne er fortrinsvis for beboere og
disses pårørende samt personale.

Kasserer:
Robert A.L.L. Kronberg

Ny redaktion for Sognenyt

Kontaktperson for de ansatte:
Jytte E.M. Aufeldt

Menighedsrådet har besluttet at slå Bladudvalget og Hjemmesideudvalget sammen til et
samlet Kommunikationsudvalg.
Udvalget udgør herefter redaktionen for
Sognenyt og består af Jonas Dinesen, Theis
Schønning Johansen og Gitte Redkjær samt
kirkens præster.
Indlæg er velkomne og kan sendes til Menighedsrådets mailadresse.

Menighedsrådets årsberetning
Der er udarbejdet en beretning for det forgangne 2016, der i kort form orienterer om
menighedsrådets arbejde.
Årsberetningen kan læses på
www.sctmikkels.dk/menighedsråd
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Råd og vejledning
FØDSEL

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.
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.

Adresser og træffetider
Kirkebogsførende (KBF) sognepræst
Ole Grabas

Østerbro 36, Tlf. 58 52 11 78
Træffes bedst man., tirs., tors. kl. 11-12.
Onsdag kl. 17-18. Lørdag efter aftale.
Træffes ikke fredag.
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.
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
Menighedsrådets formand

Hanna Bjerregaard
Byskovvej 3, Tlf. 51 53 90 68
Kirkens værge

Asger Nygaard
Gørtlergade 15, st.
Tlf. 5852 5891/2213 5891
Menighedsrådets mailadresse:

7345@sogn.dk
Hjemmeside

www.sctmikkels.dk
11

Sognenyt
Sognenyt udgives af Sct. Mikkels
Sogns Menighedsråd.
Redaktion:

Jonas Dinesen, Theis Schønning
Johansen og Gitte Redkjær samt
kirkens præster.
Sognenyt omdeles af 3. og 4. Sct.
Georgsgilde.
Næste nummer uddeles i slutningen af maj 2017.
Stof til næste nummer af bladet skal være redaktionen (Kirkekontoret, Rosengade 4, 4200
Slagelse) i hænde mandag den
24. april 2017.
Sct. Mikkels Kirke

Kirken er normalt åben for besøgende i vinterhalvåret (oktobermarts) 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 Kirke
bilen, hvorefter Taxa kører én
til kirken og hjem igen. Ordningen er gratis for ældre og gang
besværede.
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 16. marts

2017

Torsdag den 20. april

2017

Torsdag den 11. maj

2017

Torsdag den 15. juni

2017

Gudstjenestetider i Sct. Mikkels Kirke, Slagelse (Ret til ændringer forbeholdes)
Februar
Søndag den 26. februar Fastelavn
Kl. 10.30
Søndag den 26. februar Fastelavn med tøndeslagning
Kl. 14.00
					

Ole Grabas
Ole Grabas,
Poul Damsgaard

Marts
Onsdag den 1. marts
Søndag den 5. marts
Søndag den 12. marts
Søndag den 19. marts
Søndag den 26. marts

Konfirmandgudstjeneste
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

Kl. 19.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Poul Damsgaard
Marie Legarth
Poul Damsgaard
Ole Grabas
Marie Legarth

Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
med efterfølgende fællesspisning
Langfredag
Påske
2. påskedag
1. s. e. Påske
Konfirmation

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 17.00

Poul Damsgaard
Ole Grabas
Poul Damsgaard

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.00

Marie Legarth
Ole Grabas
Marie Legarth
Poul Damsgaard
Ole Grabas

Mindegudstjeneste
Hjemmeværnsorkestret medvirker
Konfirmation
Konfirmation – Bededag
Konfirmation
5. s. e. Påske
Kristi himmelfart
6. s. e. Påske

Kl. 19.30

Ole Grabas

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Poul Damsgaard
Marie Legarth
Poul Damsgaard
Poul Damsgaard
Marie Legarth
Ole Grabas

Pinsedag
2. pinsedag

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Marie Legarth
Poul Damsgaard

April
Søndag den 2. april
Søndag den 9. april
Torsdag den 13. april
			
Fredag den 14. april
Søndag den 16. april
Mandag den 17. april
Søndag den 23. april
Søndag den 30. april

Maj
Torsdag den 4. maj
			
Søndag den 7. maj
Fredag den 12. maj
Søndag den 14. maj
Søndag den 21. maj
Torsdag den 25. maj
Søndag den 28. maj

Søndag den 4. juni
Mandag den 5. juni

Bemærk tidspunkt for gudstjeneste ved konfirmation er kl. 10.00

J A N N E R U P. D K

Juni

