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Tør vi stole på Gud?
”En Gud er den, man venter sig alt godt af, og som man tager
sin tilflugt til i al nød.” Sådan skrev Martin Luther. Jesus sagde:
”Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og
mammon.” Mammon var en betegnelse for penge. Det vil så
sige, at enten venter man sig alt godt af Gud Fader i Himlen,
eller også venter man sig alt godt af penge.
Og så fortalte han med en lignelse, hvordan det er, når
man venter sig alt godt af Gud. Se på fuglene, der flyver under
himlen. De sår ikke og høster ikke og samler ikke korn i lade.
Gud sørger alligevel for, at der er mad til dem hver dag. Og se
på blomsterne, der står på marken, de spinder ikke og syr ikke,
alligevel har Gud sørget før, at de har tøj på, finere end kong
Salomons. Hvor meget mere sandsynligt er det da ikke, at han
vil sørge for jer, mennesker? For er I ikke langt mere værd for
Gud, end fuglene og blomsterne? Så lad være med at bekymre
jer! Gud tager sig af jer.
Men kan man leve som fuglene og blomsterne, helt uden
bekymring for dagen i morgen, og blot stole på, at Gud vil
sørge for, at man får tøj på kroppen og mad i munden? Ja, der
er jo nogle, der gør det. Men vi ved også, hvordan de har det.
Jeg tænker på de hjemløse, der finder tøjet og maden i containere. Men det er nok de færreste af os, der misunder dem
deres levevis.
Vi kan også tænke på dem, der i fjernsynet er alene i
vildmarken. De kan i bedste fald klare det et par måneder, og
de er ikke uden bekymringer. Næsten al deres tid går med at
skaffe mad nok.
Det kan jo være, at det ikke ligefrem var det, Jesus mente.
Han gik jo heller ikke ud i ørkenen og levede af honning og
græshopper, ligesom Johannes Døber gjorde det i en periode.
Hvad var det så han ville? Ja, han spurgte også: ”er livet
ikke mere end maden?” Er der ikke andet i livet end at få mad
og tøj og i det hele taget sørge for, at man er tryg og sikker i
morgen og i overmorgen og dagen efter? Findes der ikke
tilfælde i livet, hvor man må sætte denne tryghed på spil, fordi
der er noget, der er vigtigere?
Filmen The Truman Show handler om en mand ved navn
Truman, der fra sin fødsel – uden selv nogen sinde at få det at
vide – spiller hovedrollen i et tv-program. Rundt om ham er
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der skabt en kunstig verden i verdens største tv-studie, hvor
alle andre end ham selv er skuespillere. Han tror, de er hans
virkelige mor, hans virkelige kone, hans virkelige ven. Men de
spiller bare. Hele hans verden er en løgn. Men det er en tryg
verden. Der sker næsten aldrig noget ondt.
Truman møder som ung en kvinde, han forelsker sig i,
men da hun af kærlighed til ham afslører, at det hele er skuespil,
bliver hun taget ud af programmet. Han forstår dog ikke, hvad
hun mener. Men det er kærligheden til denne kvinde, som han
ikke kan glemme, selv om han bliver gift, der til sidst får ham til
at forlade sin by og dermed den verden, som tv-programmet
har bygget omkring ham. Han når over havet til tv-studiets
grænse og får vished for, at hele hans liv har været falsk. Og til
allersidst forlader han studiet og den kunstige verden.
Han opgiver trygheden, for prisen for den var et falsk liv,
han opgiver den kærlighed, han mødte i tv-programmet fra sin
mor og sin ven og sin kone, for den var også falsk, og går ud i
den virkelige verden for at finde den sande kærlighed. Han
forlader sit trygge fængsel og går ud i den utrygge frihed. Han
vil sandheden, kærligheden og friheden også selv om prisen for
disse er utryghed og uvished.
Truman hedder han, det betyder sandt menneske. Og
filmen stiller os spørgsmålet: hvornår var Truman et sandt
menneske – og svaret ligger lige for: det gjorde han aldrig
rigtigt, før han tog det sidste skridt ud i den sande, den virkelige
verden.
Der findes det, der er mere værd end maden og tøjet og
trygheden. Jesus sagde engang: ”hvad gavner det et menneske,
om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl?”
Hvordan bøder man med sin sjæl? Det er noget, der sker, når
man lever et løgnagtigt liv, det sker, når man handler mod sin
egen samvittighed. Så ødelægger man sig selv indeni, i sin sjæl.
For at kunne sætte trygheden, som rigdom og velstand
giver, på spil, så at man kan følge sandheden og gøre det rette,
som samvittigheden fortæller én, må man opgive at sætte hele
sin lid til den tryghed, man giver sig selv, den, der er afhængig
af penge og velstand. Da må vi kunne give slip, og overlade
vores skæbne til Gud. Det kan have omkostninger, men det har
også omkostninger, hvis vi ikke kan se os selv og Gud i øjnene
længere.
MB

Fortællekoncerten
TÅGEN LETTER

I STILLINGE KIRKE
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Torsdag, den 29. august kl. 19.30

Fløjtenist Tina Karlshøj-Andersen formidler Carl
Nielsens liv og musikken omkring ham gennem klassiske
værker, fællessang, digte, anekdoter og fortællinger fra bl.a.
”Min fynske barndom”.
Tina Karlshøj akkompagneres af pianist Andreas
Flensted-Jensen.
Midtvejs i koncerten bliver der en kaffepause.
Der gratis kaffe og adgang til koncerten.
Alle er velkomne.

STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdagene 10. og 24. oktober samt 7. november,
kl. 19.30-21.30.
Studiekredsens emne er gudstjenesten og dens
ritualer.
Tilmelding og yderligere information fås hos sognepræst
Morten Brøgger, mbr@km.dk

Kirken i sommerlandet

KIRKESIDERNE

Tirsdag, den 6. august kl. 19.30:
MERETE BØYE: FAGRE NYE VERDEN?

Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter
er der kaffebord i præstegården.
Merete Bøye fører os ind i de fremmede og uhyggelige
fremtidsverdener i bl.a. Orwells 1984 og Huxleys Fagre
nye verden, og måske handler de mere om vores egen tid,
end man skulle tro.
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne.

KOR I KIRKEN

Stillinge Kirkes Børne- og Ungdomskor
Torsdag kl. 16-17 Piger og drenge fra 2.-3. klasse
Torsdag kl. 16-17.30 Piger og drenge fra 4.-6. klasse
Torsdag kl. 16.45-18.00 Piger fra 7.-9. klasse
Sæsonstart: torsdag, den 29. august.
Stillinge Kirkes Voksenkor
Onsdag i lige uger kl. 19-21.15
Sæsonstart: onsdag, den 21. august.
Se mere om korene på kirkens hjemmeside:
stillingekirke.dk eller kontakt korleder Charlotte Nielsen
– slotsgade42@stofanet.dk – 20 16 31 53.

Udflugt til Malergården
i Odsherred
– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn
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Tirsdag den 20. august, kl. 10

Hyggeklubben i Præstegården samt pensionister og
ældre inviteres på bustur til Malergården i Odsherred.
Vi kører fra Præstegården i kirke Stillinge kl. 10 og er
hjemme igen ca. kl. 16. På Malergården skal vi se den
smukke gård, som maleren Sigurd Swane og hans
hustru Agnete Swane indrettede til deres familie,
foruden de af Swanes billeder, som hænger i huset
Busturen og entreen til museet er gratis. Til gengæld
skal deltagere selv betale 120,- kr. for middagsmad,
dessert og kaffe.
Der er ikke flere ledige pladser på udflugten.
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Så skal vi til at ansætte igen. Ja, denne gang er det graver Asger
Janus, der går på pension ved udgangen af september måned.
Stillingen er opslået på jobnet samt på kirkens hjemmeside.
Stillingsopslaget udløber 26. juli og primo august udvælges de
ansøgere, vi ønsker til samtale. På dette sted vil jeg også godt
benytte lejligheden til at sige tak til Asger for 25 års virke ved
Stillinge kirke samt ønske ham et godt otium.
Som omtalt i sidste nr. af 2 Sogne havde vi en god basar.
Regnskabet er nu færdigt, og der blev et overskud på 6514 kr.,
som fordeles ligeligt mellem kirkens børnekor og Hyggeklubben. Vi glæder os allerede til næste års basar, som afholdes
lørdag d. 6. juni 2020. Endnu en gang stor tak til vore sponsorer.
På sidste menighedsrådsmøde behandlede vi vejledning for
monument- og gravmindesikkerhed. Det forholder sig sådan, at
indehaveren af brugsretten til gravsteder til enhver tid har ansvaret for gravstedernes og monumenternes sikkerhed. Hvis et monument forvolder person- eller tingskade, er det indehaveren af
brugsretten, der som udgangspunkt har det fulde økonomiske
og juridiske ansvar. Kirkegården er ansvarlig for sikring af alle
fritstående monumenter og for alle monumenter, der ikke står
på tydeligt markerede gravsteder. Omkostninger til sikring af
monumenter påhviler alene indehaveren af brugsretten. Dette
uanset om det er kirkegården, indehaveren af brugsretten selv,
stenhugger eller andre, der sikrer monumentet, og uanset om
sikringen sker ved permanent at lægge monumentet ned, sikre
fundering og øvrig konstruktion eller andet. Der vil fra kirkegårdens side blive indhentet tilbud på sikring af gravsten. Gravstedsejere med usikre sten tilbydes at kunne få del i tilbuddet.
Selvom der er længe til jul, ligger årets julemøde allerede
fast, idet vi torsdag d. 5. december får besøg af Lisa Kock
Nielsen, der vil underholde med julens sange og traditioner i
Forsamlingshuset. Lisa medbringer sanghæfter samt lydanlæg, så
den står for alvor på rigtig god gammeldags julestemning.
Fortsat god sommer!
Ebbe Gjørup/formand.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

4. august, 7. s. e. trinitatis
11. august, 11. s. e. trinitatis
18. august, 12. s. e. trinitatis
25. august, 13. s. e. trinitatis

900
1030
1030
1030

1030
Ingen
900
Ingen

1. september, 14. s. e. trinitatis
8. september, 15. s. e. trinitatis
15. september, 16. s. e. trinitatis
22. september, 17. s. e. trinitatis
29. september, 18. s. e. trinitatis

1030
1030
1030 (H)
900
1030

Ingen
900
Ingen
1030 (H)
Ingen

6. oktober, 19. s. e. trinitatis

1030

900

H = Høstgudstjeneste m. blæserakkompagnement
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 13. aug. og 10. sep., kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.

Kirkernes hjemmeside www.stillingekirke.dk
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.

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: frilundgjoerup13@gmail.com
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

