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Identitetspolitik?
I en radiosamtale mellem skuespilforfatteren Line Knutzon og
præsten og debattøren Sørine Gotfredsen kom de ind på den
såkaldte identitetspolitik, som er så fremherskende i disse år.
Ifølge identitetspolitikken skal man respektere hinanden,
og det kan man kun for alvor, hvis vi indser vores indbyrdes
forskellighed. Vi er har så forskellige identiteter, at vi ikke skal
bilde os ind, at vi kan sætte os ind i, hvordan en person, der
kommer fra en anden kultur, eller som har et andet køn, seksualitet eller hudfarve, tænker og føler. Det kan vi ikke, fordi vi
på ingen måde kan have gjort de samme erfaringer.
Det gik Line Knutzon på, at usammenligneligheden
mellem vore forskellige erfaringer bevirker, at det almenmenneskelige eller fællesmenneskelig skrumper ind til en meget lille
mængde, og der – når identitetspolitikken føres helt ud i sin
yderste konsekvens – er meget lidt, vi kan dele med hinanden.
Line Knutzon forestillede sig følgende situation udspille
sig: ”Min ven Peter, som er bøsse, falder på sin cykel, og ligger
og bløder nede på vejen. Jeg står ved siden af, og han råber:
Hjælp! Og så siger jeg: Jeg kan som hvid heteroseksuel kvinde
på 53 år ikke hjælpe dig, fordi jeg ved ikke, hvordan det føles at
være en 53 årig homoseksuel mand, der er faldet på sin cykel.
… du råber: Hjælp! Men i din verden kan det betyde: Hurra!
Da jeg ikke er dig, kan jeg ikke vide, hvordan det er at være
dig.”
Denne situation kan vi uden videre overføre på lignelsen
om den barmhjertige samaritaner. Mens præsten og levitten var
den overfaldne mands landsmænd, så tilhørte samaritaneren et
andet folk, og der herskede et stærkt fjendskab mellem jøderne
og samaritanerne.
Forestiller vi os nu, at samaritaneren var optaget af de
samme identitetspolitiske idéer, som præger vores tid, så ville
han på grund af deres vidt forskellige identiteter umuligt kunne
sætte sig ind i, hvordan denne mand havde det. Han delte jo
ikke denne mands erfaringer. Hvordan skulle han vide, hvad
denne mand måtte ønske?
At tage det for givet, at en forslået mand, der lå halvt bevidstløs havde brug for hjælp og ønskede hjælp, blot fordi
samaritaneren, hvis han havde befundet sig i en lignende situation, ville have ønsket at blive hjulpet, ville være groft anmas-
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sende. Det ville være at påtvinge denne fremmede mand sine
egne erfaringer og følelser. Det ville faktisk være et overgreb på
denne mand at hjælpe ham.
Derfor gik samaritaneren videre. Den sande næstekærlige
gerning bestod nemlig i, at han udviste respekt for den andens
fremmede identitet. Ja, sådan ville lignelsen om den barmhjertige samaritaner lyde i en sammenhæng, hvor identitetspolitikken er ført ud i sin yderste konsekvens.
Men en af pointerne i lignelsen om den barmhjertige samaritaner – sådan som Jesus fortalte den – er naturligvis, at de
to personer, den overfaldne jøde og den hjælpende samaritaner
trods deres folkelige og religiøse forskellighed alligevel havde så
meget til fælles, at den ene kunne hjælpe den anden. Ja, det var
ligefrem sådan, at det, der var fælles for dem – den menneskelige eksistens, netop overtrumfede deres kulturelle og religiøse
forskellighed. Her mødte ét menneske et andet, én skabning
stod over for en anden skabning.
Identitetspolitikken har sin begrænsede gyldighed – respekten for forskelligheden – men den har fået og får tilsyneladende til stadighed en større og større rolle at spille og indtager
efterhånden en alt for dominerende position. Det gør, at den
bliver ødelæggende, og det almenmenneskelige negligeres, ja
ligefrem fornægtes.
Det er dette fællesmenneskelige som jøden Shylock i Shakespeares skuespil Købmanden i Venedig slår på over for sine
modstandere, der ikke regner ham for ligeværdig med dem.
Han siger: ”Har en jøde ikke øjne, har en jøde ikke hænder,
organer, former, sanser, følelser, lidenskaber; spiser den samme
føde, såres af de samme våben, underkastes de samme
sygdomme, helbredes af de samme midler, varmes og køles af
den samme vinter og sommer som en kristen? Hvis I stikker
os, bløder vi så ikke? Hvis I kilder os, ler vi så ikke? Hvis I
forgifter os, dør vi så ikke?”
Dit medmenneske er en medskabning, skabt i den samme
Guds billede som du selv – uanset identitetsforskelle. Det er
din næste, og det vil sige: Du er forpligtet. Der er ingen
grænser, ingen forbehold, ingen undskyldninger: Du skal elske
din næste som dig selv.
MB

SPIL DANSK I UGE 44
Tirsdag, den 29. okt. kl. 10.00 i Stillinge Kirke

De små synger i kirken
Byens dagplejere og børnehaver besøger kirken, hvor de
synger med og for hinanden og for alle, der har lyst
at kigge ind denne formiddag.
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Organisten i Stillinge Kirke

Onsdag, den 30. okt. kl. 19.30 i Hejninge Kirke

Fællessang
Med Højskolesangbogen
i hånden synger vi hele
aftenen – kun afbrudt af
en kaffepause midtvejs.
Desuden skal vi lytte til
nogle soloindslag med
vores nye kirkesanger
Hans-Henrik Raaholt.
Der er gratis entré og kaffe. 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

KUNST OG KIRKER
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Lørdag-søndag d. 9.-10. november.
i Hejninge kirke og Stillinge kirke

Femten kirker omkring Slagelse viser udstillinger af
professionelle kunstneres værker fra indland og udland.
I Hejninge udstiller billedkunstner Pernille Sand og
billedhugger Vibeke Krog, mens det i Stillinge er
billedkunstnerne Jette Kirkeby og Øssur Johansen,
samt billedhuggerne Robin Uzeel og Tonka Jelaca
Marijancevic, der udstiller.
I forbindelse med udstillingerne vil man kunne snakke
med kunstnerne samt nyde en kop kaffe og småkager.
I Stillinge giver voksenkoret koncert lørdag kl. 14.00.
Åbningstider: lørdag 11-16 og søndag 10-16.
Alle er velkomne. Der er fri entré.
Se mere om alle de deltagende kirker og kunstnere på
www.kunstogkirker.dk

JULEMØDE
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i Kirke Stillinge Forsamlingshus
Torsdag d. 5.december kl. 19.00.

Lisa Kock Nielsen
”Julens sange og traditioner”
Hvor gammel er adventskransen? Hvor bor julemanden, og
hvorfor kysser han mor? – Der er lagt op til julehygge i dette
foredrag, hvor Lisa fortæller om julen og dens traditioner. Både
de sjove, de højtidelige og de gode gamle. Undervejs skal der
selvfølgelig synges kendte julesange og julesalmer, hvor alle er
med.
Sædvanen tro er der kaffebord, luciaoptog og julesange ved
kirkens børnekor samt lodtrækning om blomsterdekorationer
på indgangsbilletten.
Vi glæder os til en hyggelig aften, hvor vi alle kommer i god
julestemning.
Entré 30 kr. Alle er velkomne.
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Som omtalt i sidste nummer af 2 Sogne har vi her i sensommeren haft gang i at ansætte personale til de ledige stillinger.
Pia, der jo har været gravermedhjælper, er nu blevet ansat
som graver. Derved blev en stilling som gravermedhjælper ledig.
Gravermedhjælperstillingen er på 30 timer ugentligt. 46 søgte
stillingen, og efter diverse ansættelsessamtaler har vi valgt at
ansætte Marie Valeur. Marie er 51 år, uddannet gartner, har
arbejdet på diverse planteskoler og havecentre og senest arbejdet som gravermedhjælper på Raklev Kirkegård.
Men også på sangerfronten har vi måttet ansætte ny hverdagssanger. Pia har jo ellers passet jobbet ganske tilfredsstillende, men da hun nu er blevet graver på fuld tid, har hun måttet
kvitte sangervirksomheden. I stedet er vi glade for at meddele, at
vores søn- og helligdagssanger Hans-Henrik Raaholt nu også
bliver hverdagssanger.
Alle ansættelserne gælder fra d. 1. oktober. Så skulle vi igen
have alle stillingerne besatte. Vi glæder os til et godt samarbejde.
Kirkens personale samt undertegnede har været på kursus i
at udnytte de mange forskellige værktøjer, der forefindes på
vores hjemmeside, som jo er www.stillingekirke.dk. Kurset blev
holdt i præstegården d. 21/8 og vi fik rigtig mange input til at
udnytte de forskellige systemer. Helt centralt er kalenderen på
hjemmesiden. Her kan man følge med i, hvad der sker og hvornår. Det kan ske, at der foregår noget i og ved vor kirke, som
ikke er nået at komme med her på kirkesiderne i 2 Sogne.
Atter i år arrangeres ”Kunst og Kirker” denne gang i
weekenden 9-10/11. Antallet af kirker, der medvirker er udvidet.
I Stillinge er der 4 kunstnere, der udstiller, nemlig Jette Kirkeby,
Øssur Johannesen, Robin Uzeel samt Tonka Jelaca Marijancevic. Der er åbent begge dage fra kl. 11-16. Om lørdagen d. 9/11
giver Stillinge Kirkes voksenkor koncert kl. 14-14.45. Der er
begge dage gratis kaffe og kage. Så kom endelig forbi til en
spændende udstilling. Der er i samarbejde mellem Slagelse
provsti og Slagelse Turistforening udarbejdet en fin udstillingspjece, som omtaler, hvad der sker i samtlige af de kirker, der
medvirker.
Mange efterårshilsener
Ebbe Frilund Gjørup/formand
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

6. oktober, 16. s. e. trinitatis
13. oktober, 17 s. e. trinitatis
20. oktober, 18 s. e. trinitatis
27. oktober, 19. s. e. trinitatis

1030 V
1030
830 *
900

900
Ingen
Ingen
1030

3. nov., Alle helgens dag
10. nov., 21. s. e. trinitatis
17. nov., 22. s. e. trinitatis
24. nov., Sidste s. i kirkeåret

1600 B
1030
1030
900

Ingen
900
Ingen
1030

1. december, 1. s. i advent

1500 B

1030

V = Voksenkoret medvirker
B = Børnekoret medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 8. okt. og 12. nov., kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * 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.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 14.-20. oktober.
Embedet vareages 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 Pia Nielsen, 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

