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Påskeklokker
Det er forår, og påskeliljerne står i haven og langs veje og
ringer med deres gule klokker. De ringer og ringer og klokkerne
svinger højt til siderne.
Alle disse små klokker får mig til at tænke på et russisk
eventyr, der handler om bonden Ivan, der en dag er ude at
pløje sine marker. Med ét sætter ploven sig fast i noget i jorden
og hans hest trækker en kæmpeklokke op af jorden. Det vækker
naturligvis opsigt, og der bygges en kirke til klokken.
Det viser sig, at klokken har det vidunderlige ved sig, at
enhver, der hører den, bliver oplivet. De syge bliver raske. De,
der er kede af det, bliver trøstet. De modfaldne får nyt mod.
De fortvivlede indgydes håb på ny. Folk kommer til Ivans by
for at høre klokken.
Endelig en dag kommer også zaren og erklærer straks, at
en sådan klokke hører til i zarens palads og ikke i sådan en lille
landsby. Klokken bliver taget ned og sættes på en vogn, men da
de skal trække af sted med klokken, kan hestene for vognen
ikke rokke den en tøddel. Klokken er alt for tung.
Zaren befaler, at et stort spand af stærke okser skal
spændes for vognen, men heller ikke de kan rokke klokken ud
af stedet.
Zaren bliver vred og befaler, at et kompagni af hans soldater skal trække klokken. Og alle soldaterne trækker af alle
kræfter, men til ingen nytte. I sin vrede råber zaren, at ingen
skal have glæde af klokken, når han ikke kan få klokken med sig
til sit palads, og han befaler, at klokken skal sønderslås. Og
zarens folk kommer med store forhamre og smadrer klokken i
mange stykker, som kastes ud på marken.
Der er naturligvis stor sorg i landsbyen over, at klokken er
ødelagt. Men da landsbyens folk siden kommer ud på marken,
finder de ikke brudstykker af en ituslået klokke, men alle stumperne af den store malmklokke er blevet til små klokker, som
de kan hænge på seletøjet til deres heste. Og hver lille klokke
har det samme vidunderlige væsen, som den store klokke havde, at enhver, der hører klokkernes klang, bliver oplivet ved
det. De syge bliver raske. De, der er kede af det, bliver trøstet.
De modfaldne får nyt mod. De fortvivlede indgydes håb på ny.
Og nu bæres denne evangeliske klokkeklang rundt i omegnen til trøst og glæde for enhver, der hører de små klingrende
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klokker.
Grundtvig har på sin vis med sin salme Påskeblomst gjort
det samme for os. I salmen lader han bondeblomsten fra landsbyhaven være budbringeren, der spreder det glade budskab om
evangeliets lyse dag, der er brudt frem over os. Og når man har
sunget salmen Påskeblomst mange gange og fået dens symbolik
ind i sin organisme, så bliver hver en lille påskelilje, der står i
det grønne og ringer med sin gule klokke, en budbringer om
opstandelsen.
Påskeblomst! En dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påskemorgenrøde.

Også her – som i det russiske eventyr – kommer der vederkvægelse af de små klokker, af den stærke dråbe, der falder fra
det gule bæger. Det er som et underværk: den hæver og vederkvæger. Vederkvægelse er oplivelse, forfriskelse, styrkelse, trøst
og opmuntring.
Påskens morgenrøde går op over de døde, der står op,
vågnende. Som da Jesus vækkede den tolvårige pige til live igen
og sagde til de sørgende: Hvorfor græder I? Barnet er ikke død,
hun sover. Opstandelsen gør døden til en søvn, og dødens tid
bliver en nat, hvorpå der skal følge en ny morgen. De døde står
op, vågner af dødens søvn, mens det rødmende morgenlys
falder ind fra øst.
MB

LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT
i Stillinge kirke
Tirsdag, den 9. april kl. 19.00
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Koret og Charlotte Nielsen har igen sammensat et spændende
program til årets traditionelle forårskoncert. Som gæstesolist
medvirker i år Christian Brøgger med sin trompet.
Efter koncerten serveres det store kaffe-/kagebord i
Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 40,-.
Der er gratis entré til koncerten. Alle er velkomne.

KONCERT I STILLINGE KIRKE
Mandag, den 27. maj kl. 19.30

Kammerkoret Ensemble Corvinus

Dette nystartede kor med base i Slagelse består af 18 sangere,
hvoraf en del fungerer som kirkesangere og organister i lokalområdet, bl.a. i Stillinge. Koret ledes af Torben Schnedler,
organist i Sct. Mikkels kirke, Slagelse. Til koncerten kan man høre
smuk svensk kormusik af Peterson Berger, 3 Rosengårdsviser af
Rued Langgaard og endelig dansk sommerlyrik sat i musik af
diverse danske komponister.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

Sæt X i kalenderen



Basar i præstegårdshaven: lørdag, den 4. maj 10-15
Sommerkoncert i Hejninge kirke, torsdag, den 13. juni kl.
19.30, Halfdanskerne, bagefter kaffebord og fællessang i
Kelstrup Forsamlingshus.

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 9. maj, kl. 19.30:
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Historiker, konsulent Thomas Tram Pedersen:
Dannebrog 800 år.

Foredraget vil først skildre begivenhederne omkring de
danske korstog i Estland i begyndelsen af 1200-tallet og
så følge vores brug af Dannebrog helt frem til vore dage.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord.

Årets konfirmander
Stillinge kirke, søndag, den 19. maj, kl. 10.30:
Lasse Stilling Denholt, Lovsøvej 12 B, Skælskør
Ida Susanne Gerster Hansen, Bildsøvej 64 A, Kirke Stillinge
Stillinge kirke, søndag, den 26. maj, kl. 10.30:
Laura Skjold Andersen, Kongsmarkvej 289, Kelstrup
Elisabeth Kirsten Brøgger, Stillingevej 53, Kirke Stillinge
Mikkeline Glad, Rugmarken 14, Kirke Stillinge
Jonas Eikeset Jacobsen, Støvlebækvej 11, Kirke Stillinge
Matine Madsen
Julie Bender Ryttergaard Petersen, Bildsøvej 110, Kelstrup
Emil Borup Ryttersgaard, Grønhøjvej 12 A, Øster Stillinge
Christian August Holmberg Thomassen, Kildemarksvej 6,
Kildemarken
Amalie Tranegaard, Rugmarken 15, Kirke Stillinge
Arndis Eysturtun Vigfusdottir, Knudsrødvej 3, Bildsø
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Årets konfirmander (fortsat)
Stillinge kirke, søndag, den 30. maj, kl. 10.30:
Viktoria Marie Gerting Bojko, Vestergade 2, Slagelse
Signe Schæffer Dybdahl, Liselundvej 14 B, Slagelse
Cecilie Frese, Stendyssevej 4, Bildsø Strand
Oliver Gjelstrup, Gyldenløvesgade 7, Slagelse
Victor Emil Grevelund, Gråstenvej 9, Slagelse
Oliver Rosendahl Hansen, Musholmvej 98, Svenstrup
Amalie Hygum Juul, Trompetvej 3, Slagelse
Daniel Holger Rask Larsen, Obovej 6, Slagelse
Victor Larsen, Nyvej 13, Slagelse
Lukas Mejlstrup, Maglebyvej 28, Magleby
Eline Nordlien Nielsen, Gormsvej 38, Slagelse
Cecilie Marie Svendstrup, Rågevej 28, Dalby
Caroline Marie Svendstrup, Rågevej 28, Dalby
Amalie Stampe Sørensen, Æblelunden 17, Slagelse
Stillinge kirke, søndag, den 2. juni, kl. 10.30:
Camilla Houe Gjermandsen, Bellisvej 1, Svenstrup
Mads Viggo Hansen, Støvlebækvej 14, Store Kongsmark
Isabella Bøgild Jakobsen, Pilagervej 25, Slagelse
Xander Bender Karsberg Skovhave
Cecilie Larsen, Blomstervænget 3, Kirke Stillinge
Mathias Darholt Schiøtt, Havremarken 25, Kirke Stillinge
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Vores søn- og helligdagssanger Henrik Graae har opsagt sin
stilling med udgangen af marts måned. Henrik har været ved
vore kirker i Hejninge og Stillinge siden 2001. I det sidste halve
år har Henrik haft orlov fra kirkesangerstillingen grundet øget
arbejdsmængde i hans øvrige civile virke. Vi er flere, der har
fornemmet, hvor det bar hen ad. Henrik har altid leveret
førsteklasses sang, så vi siger rigtig mange tak for sangen og held
og lykke fremover.
Så vi er derfor i fuld gang med at finde Henriks afløser og
stillingen er slået op, og vi håber meget at have en ny sanger på
plads til april. I det sidste halve år har Tine Steffensen vikarieret
for Henrik. Der skal også herfra lyde en tak for sangen og held
og lykke fremover til hende.
Vi har i menighedsrådet diskuteret antallet af julegudstjenester, og da vi har bemærket at adskillige har måttet gå forgæves juleaften, har vi besluttet at lave en ekstra gudstjeneste i
Stillinge fremadrettet.
Der vil derfor være to julegudstjenester i Stillinge, nemlig
kl. 13.00 og 16.00, mens julegudstjenesten i Hejninge fortsat er
kl. 14.30. Hermed håber vi at kunne imødekomme det øgede
pres juleaften. I menighedsrådet har vi også drøftet brugen af
hjemmesiden www.stillingekirke.dk. Fremover vil alle møder og
arrangementer – og derfor også menighedsrådsmøder som jo er
offentlige – blive annonceret. Desuden vil referaterne fra møderne blive lagt under fanebladet ”menighedsrådene”, ligesom
ledige stillinger vil fremgå af hjemmesiden.
Hvis nogen har input til forbedring af hjemmesiden, så kan
man sende en mail til enten Morten Brøgger eller undertegnede.
Som omtalt i sidste nummer af 2sogne er planlægningen af
basaren lørdag d. 4. maj i fuld gang. Ønsker man at have en
stand, så kontakt Pia på tlf. 51625455 eller Sanne på tlf.
61654088. Vi glæder os alle til en rigtig hyggelig dag. Nærmere
udførligt program for dagen findes andet steds i 2 Sogne.
Men husk også at komme til Landsbykorets forårskoncert
med efterfølgende kaffe-kagebord tirsdag d. 9. april. Det plejer
at være rigtig hyggeligt.
På godt gensyn til forårets arrangementer!
Ebbe Gjørup/formand.

GUDSTJENESTER

KIRKESIDERNE

Stillinge

Hejninge

7. apr., Mariæ bebudelses dag 900
14. april, Palmesøndag
1030 B
18. april, Skærtorsdag
1930
19. april, Langfredag
1030
21. april, Påskedag
1030 V
22. april, Anden påskedag
1030
28. april, 1. s. e. påske
1030 *

1030
Ingen
1030
Ingen
900
Ingen
Ingen

5. maj, 2. s. e. påske
12. maj, 3. s. e. påske
17. maj, Bededag
19. maj, 4. s. e. påske
26. maj, 5. s. e. påske
30. maj, Kr. himmelfarts dag

1030
1030
Ingen
1030
1030 K
1030 K

900
Ingen
1030
Ingen
Ingen
1930

2. juni, 6. s. e. påske

1030 K

Ingen

B = Børnekoret medvirker
V = Voksenkoret medvirker
K = Konfirmation
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 9. april og 14. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * Grith Seersholm.
Kirkernes hjemmeside www.stillingekirke.dk
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.
Fri
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 23.-29. april.
Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.
Se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk

Sognepræst
Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.
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Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge: Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10,
e-mail: stubagergaard@gmail.com
Birte Andersen
Poul Beierholm
Susanne Broustbo
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen

