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Om tro
”Hvad er det vigtigste for en præst? At jeg i mit hjerte
tror på en guddommelig skaber, eller om jeg går hjem og
prøver at efterleve de kristne budskaber?” spørger en
mand.
Hvis jeg skulle svare ham på det spørgsmål, ville jeg
først sige, at han skam ikke skal gøre noget for præstens
skyld. For det andet ville jeg sige, at hans alternativ er
falsk.
Det skyldes dels, at det at tro slet ikke handler om at
tro at Gud, Skaberen, er til. Dels skyldes det, at det at
efterleve budskabet ikke er noget andet end at tro, men
det er netop at tro. Men vel at mærke at tro i en anden
forstand end den, han taler om.
Tro i kristen forstand handler om noget ganske
andet. Tro er her, at stole på, have tillid til, tage et tilsagn
for pålydende. Med andre ord, så er spørgsmålet i kristen
sammenhæng, om du stoler på Gud, at han sørger for dig,
som han også sørger for fuglene under himlen og liljen på
marken, spørgsmålet er, om du tager det for pålydende,
når Gud i Jesus Kristus og budskabet om ham tilsiger dig
tilgivelse for alt ondt, du har gjort, og spørgsmålet er, om
du i tillid til denne barmhjertige og omsorgsfulde Gud vil
tage dit liv op som den opgave, han har stillet dig, og du
vil gå døden i møde i håb til Gud, at også dér vil du være i
hans magt.
Så vil du måske indvende, at hele denne tillid til Gud
jo må forudsætte, at du i første omgang må tro, at Gud
findes. Men dertil må jeg svare nej. Spørgsmålet er – kunne man sige – forkert stillet. For sagen er, at man aldrig –
heller ikke i tro – vil kunne afgøre sig for, om Gud er til.
Der findes slet ikke – over for Gud – et sådant neutralt sted, hvor man kan tinge frem og tilbage, om Gud
nu findes eller ikke. Paulus skrev i sin tid, at troen kommer af det, der høres. Det betyder, at du, når du hører
budskabet: dine synder er tilgivet, at din tro så ikke består
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i at tro, at Gud findes, men din tro involverer først og
fremmest dig selv, at du må angre din synd, ja måske
overhovedet først erkende din synd, og se, at du er kommet i et vrangt forhold til din næste og til Gud, dernæst
betyder dette budskab, at netop denne skyld, der ligger

mellem dig og din næste og mellem dig og Gud bliver
slettet ud i tilgivelsen, så at du igen er fri, og kan være dig
selv i dit forhold til din næste og til Gud. Sådan erfarer
du, at du konkret får din tilværelse givet, på samme måde
som du får en ny, ubrugt og frisk dag givet hver morgen.
Tro er ikke et forhold, man træder ind i, men det er
at høre budskabet og se, at man allerede var i dette forhold.
Det er det hele. Tro er at modtage. Frelse er at få.
Derfor kan man heller ikke skille troen fra livet,
sådan man kan lade være med at tro, men dog efterleve
budskabet, som manden mente. Nej, for livet – kristenlivet – er at tro, og tro er at få. Det ligger ikke i, hvad vi
gør. Hvad skal en kristen? Han eller hun skal tro, det vil
sige tage imod. Mere er der ikke.
Det er ud fra denne tro, som ikke er en mening om,
hvorvidt Gud er til eller ikke, men som er at modtage sit
liv, få det sat for som opgave, modtage det i tilgivelsen på
ny, det er herudfra, fra denne tro, fra modtagelsen, at
kristendommen har haft sin verdensforandrende virkning.
Det er ikke som et næstekærlighedens handlingsprogram.
Næstekærligheden har kristendommen i øvrigt ikke eneret
på. Men det er kun evangeliet, der gør vores liv til tro,
tillid, modtagelse.
MB

SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE
Torsdag d. 13. juni kl. 19.30
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HALFDANSKERNE

Til sommerkoncerten i år vil det populære viseorkester
Halfdanskerne fremføre og fortolke sange med
tekster af Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og
andre digtere.
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang i
Kelstrup Forsamlingshus.
Der er gratis entre. Alle er velkomne.

Kirken i sommerlandet
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Tirsdag, den 16. juli kl. 19.30
SANGAFTEN
I KR. STILLINGE PRÆSTEGÅRD
Vi markerer Dannebrogs 800 år
ved at finde flagsange frem fra
gemmerne. Efter kaffen synger vi
de fremmødtes ønsker.
Tirsdag, den 30. juli kl. 19.30
TORBEN BRAMMING:
VIKINGERNE OG KORSET

Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter
er der kaffebord i præstegården.
Med baggrund i sin bog fra 2018 fortæller Torben
Bramming om missionæren Ansgars møde med
vikingerne i Danmark
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.

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 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.
Tilmelding skal ske til sognepræst Morten Brøgger,
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Menighedsrådene i Hejninge og Kirke Stillinge har ansat ny sønog helligdagskirkesanger pr.1. maj. Der var indkommet 6 ansøgere, alle meget velkvalificerede. Valget er faldet på Hans-Henrik Raaholt, som ud over at have virket som kirkesanger i mere
end 40 år - overvejende i adskillige kirker i Københavnsområdet,
også er tidligere koncert og operasanger fra Danmarks Radio. Vi
glæder os meget til et godt samarbejde.
Så har vi lige netop i skrivende stund overstået vor årlige
basar, som på trods af diverse vinterlige byger gik over al forventning. Overskuddet er væsentlig større end sidste år – præcis
hvor meget det bliver, afventer lige det endelige regnskab. Vi
havde atter i år modtaget mange sponsorgaver, som der blev
holdt auktion over. Ved auktionen alene fik vi ca. 3.300 kr. ind.
Vi takker følgende for meget fine sponsorgaver: Mekaniker Finn
Hansen, Brugsen i Kr. Stillinge, Cirkus Is Stillinge Strand, Trelleborggaard Blomster, HJ-Huse, Dybkærgaard, Danish Agro,
Madame Blå, Kr. Stillinge El, St. Galla Strandvejen, Kildemosen
Smedie, Keen Birkemose, Skov- og Havehuset, Kom Ann,
Awesome samt flere hemmelige sponsorer.
Udover besøg i de mange fine boder var der også mulighed for at gå ind i konfirmandstuen og varme sig ved kaffe,
kager eller lækre pølsehorn ligesom kirkens to kor, børnekoret
og voksenkoret gav en minikoncert i kirken. Vi har i menighedsrådet talt om dato for næste års basar og kan allerede nu melde
ud, at det bliver lørdag d. 6. juni 2020.
Menighedsrådet har den 10. maj haft det årlige syn på kirke
og kirkegård samt vore to embedsboliger – graverboligen samt
præstegården. Generelt er vedligeholdelsesstanden rigtig god.
Synet danner baggrund for vore ansøgninger til provstiudvalget,
hvilke arbejder vi ønsker fremmet. Menighedsrådet er enige om
at genfremsætte vore to ønsker fra sidste år, nemlig indretning af
nye offentlige toiletter i kapellet samt udvidelse af de eksisterende graverfaciliteter, således at vi opfylder de arbejdsmiljømæssige krav med bad- og omklædning til begge køn.
Næste menighedsrådsmøde er torsdag d. 6. juni kl. 19.00,
hvor der er offentligt budgetmøde samt beretning fra året, der
gik. Sluttelig skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg har fået ny
mail pr. 1/6: frilundgjoerup13@gmail.com.
I ønskes alle rigtig god sommer.
Ebbe Frilund Gjørup/formand.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

2. juni, 6. s. e. påske
9. juni, Pinsedag
10. juni, Anden pinsedag
16. juni, Trinitatis søndag
23. juni, 1. s. e. trinitatis
30. juni, 2. s. e. trinitatis

1030 K
900
1030 T
1030 B
1030
1030

Ingen
1030
Ingen
Ingen
900
Ingen

7. juli, 3. s. e. trinitatis
14. juli, 4. s. e. trinitatis
21. juli, 5. s. e. trinitatis
28. juli, 6. s. e. trinitatis

900
830 *
Ingen
1030 ***

1030
Ingen
1030 **
Ingen

4. aug., 7. s. e. trinitatis

900

1030

K = Konfirmation
T= Trompet ved Christian Brøgger
B = Børnekoret medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 11. juni og 2. juli, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Ulla Thorbjørn Hansen og ** ved Bente
Holm Viuf og *** ved Lone Uldall Jørgensen.

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 har tjenestefri 2.-5. juli og
holder ferie 8.-28. juli. 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: 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

