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En ny begyndelse
Der er en lang tradition i filosofiens historie, der lægger stor
vægt på døden som det eneste givne i livet. Men den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt satte i stedet begyndelsen som
det urokkeligt givne i livet. Fødslen i modsætning til døden. Tanken havde hun fra den kristne
kirkefader Augustin. Han skrev:
for at der kunne være en begyndelse, blev mennesket skabt.
Det at mennesket har en begyndelse og i sig selv udgør en begyndelse, indebærer, at hvert menneske er enestående. Det betyder
også, at hvert møde med et andet menneske indebærer en
mulig begyndelse. Noget uforudsigeligt kan ske, noget, der ikke
blot er en følge af det tidligere. Noget nyt kan sættes i verden.
Det betyder, at historien ikke er en række af begivenheder, der
med nødvendighed følger på hinanden.
Hannah Arendt skriver også om det farlige eller ulykkelige
og skæbnesvangre ved forladtheden. Hun citerer Martin Luther, der i anledning af Guds udsagn i Bibelen om, at det ikke
er godt for mennesket at være ene, skriver: ”Et sådant (enligt)
menneske slutter altid fra det ene til det andet og tænker det
hele ad det værste til.”
Ensomheden er ikke så ulykkelig som forladtheden. En
ensom kan godt træffe andre mennesker, og noget nyt kan ske.
Men den forladte er berøvet den uventede begyndelse. Den
forladte er overladt til den logiske tænkning, der slutter det ene
ud fra det andet, så at alt – helt uvirkeligt – bliver en følge at
det foregående, og dér bliver enden det værste, som Luther
sagde. Når der intet virkeligt nyt sker, er der kun slutninger, og
til sidst selve enden: døden.
Arendt kan som filosof konstatere, at der er begyndelser.
Det er et faktum givet med hvert menneskes fødsel. Men at der
findes begyndelser er et under, begyndelsens udspring er en
hemmelighed, skjult for vore sanser, men åbenbaret for troen.
Når Arendt er interessant, skyldes det blandt andet, at
hun jo får sagt, at der hvor der ikke er begyndelser, hersker
døden. Der bliver døden det definerende, bestemmende træk

KIRKESIDERNE

ved menneskelivet. Det bliver en historie, hvorover døden fra
begyndelsen kaster sin skygge. En historie, hvis mening er døden, intetheden, og dermed meningsløsheden.
Og Arendt ser, at modsætningen til dette er en historie,
hvor begyndelsen er det bestemmende træk. Der hvor begyndelsen er det afgørende, og det bestandigt nærværende, det altid
mulige, der er der – ifølge Augustin – en skaber. Der kan skaberen, der altid kan skabe en ny begyndelse, gøre det sandt,
hvad Arendt også siger: At der i enhver slutning ligger en begyndelse i svøb.
Det er påskens budskab. I den slutning, som er den endegyldige slutning, døden, lagde Gud en ny begyndelse, da han
lod sin Søn opstå fra de døde. Da var livet ikke en væren-tildøden, men da blev livet ved Skaberens indgriben en begyndelsernes væren, en væren, hvor selv døden er overtrumfet af begyndelsen. Og ikke alene på den måde, som Arendt sagde, at
efter dødens triumf i udryddelseslejrene blev der stadig født
mennesker, og deres begyndelser var en sejr over de totalitære
systemers hærgen og mord.
Men ethvert menneskes død indeholder i sig – som et løfte – en ny begyndelse i kraft af opstandelsen. Det er et glædeligt
perspektiv for den, der står på gravens rand, men det er også en
begivenhed, der kaster sit lys længere ind, ja helt ind over hele
vort liv. For med opstandelsen er vort menneskeliv forandret.
Det er ikke længere et liv frem mod intethed, mørke, glemsel
og død. Det er ikke et liv, hvis mening kun opretholdes, så længe vi kan beskytte vort livs lille stearinlysflamme mod at blive
blæst ud af dødens kolde vind og blive væk i et altopslugende
mørke, og hvorefter meningen med dit og mit liv er glemt og
borte.
Men fordi der også i vores død i kraft af Skaberens nåde
og barmhjertighed er en ny begyndelse, så skal det, der giver
vores liv mening, den kærlighed, hvormed vi er forbundet med
hinanden her på jorden, ikke gøres til skamme ved at blive opslugt af mørket og intetheden. Men Gud, vor Fader og Skaber,
vil bevare det med os hos sig i evighed. Derfor kan vi uden
frygt hengive os til livet, til kærligheden, for vores liv er kendetegnet ved den begyndelse Skaberen gav os, og den nye begyndelse, han har lovet os hinsides døden.
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KONCERT I STILLINGE KIRKE
Onsdag, den 27. maj kl. 19.30
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Selandia Brass Band

Selandia Brass Band er en flok messingblæsere, samt lidt slagtøj,
og ved koncerten præsenterer bandet en buket af musik fra det
klassiske brassband-repertoire som eks. traditionel Frelsens Hær
march og mutationer af Bach. Der vil være solistiske indslag bl.a.
ved lokale Christian Brøgger.
Selandia Brass Band blev dannet i 1978 og har medlemmer
fra det meste af Sjælland. Bandet er hjemmehørende i Slagelse, og
ledes af dirigent Jacob Vilhelm Larsen, som også vil guide publikum igennem koncerten.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

BASAR I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Lørdag, den 6. juni kl. 10-15.

Igen i år afholder vi basar i haven i Præstegården. Der vil være boder i
haven og café i konfirmandstuen, konkurrencer og auktion.
Kl. 14.00 synger Stillinge kirkes Børne- og Ungdomskor en kort koncert i
kirken.
Standerpladser til basaren kan aftales med graver Pia Nielsen, ring
tlf. 51 22 87 86.
Kig forbi til en hyggelig dag! Alle er velkomne!

SOMMERKONCERT I
HEJNINGE KIRKE
Tirsdag, den 9. juni kl. 19.30
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Siig-Lienhøft

Til sommerkoncerten i år skal vi høre en duo bestående af
Mette Siig og Lars Lienhøft. Duoen har kendt hinanden i ca.
17 år, først som aktive i et stort band, og nu - efter en længere
musikalsk pause – som duo. Koncertens program bliver i stilen
Toppen af poppen med dels nyere og ældre numre, danske såvel
som udenlandske.
Begge er aktive i det lokale; Mette Siig som lærer på
Stillinge skole og bosiddende i Stillinge Sogn, Lars Lienhøft
som korleder for Rytmekoret i Slagelse og kirkesanger i bl.a.
Sorterup Kirke.
Efter koncerten fortsætter vi med kaffebord og fællessang i
Kelstrup Forsamlingshus.
Der er gratis entré til koncert og kaffebord. Alle er velkomne.

Sangaften

i Præstegården
Tirsdag, den 16. juni kl. 19.30
Temaet for denne sangaften er genforeningen i 1920. Vi vil med sange og fortælling fejre, at Sønderjylland for 100 år
siden igen blev en del af Danmark efter
56 år under tysk styre.
Der er fri entre og kaffebord. Alle er velkomne.

Orienteringsmøder vedr. menighedsrådsvalg.
I Kirke Stillinge sogn afholdes mødet tirsdag den 12. maj, kl. 19.00 i
Præstegården.
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I Hejninge sogn afholdes mødet onsdag den 13. maj, kl. 19.00 i
Hejninge kirke.
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og
orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg
ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års
budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og
orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at
opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i
september.
Møderne er for alle i sognene. Alle er velkomne!

Nyt fra menighedsrådene
I skrivende stund er det meste af kirkens arbejde sat i stå på
grund af coronasmittefaren. Hvor længe arbejdet skal ligge
stille, ved vi ikke. Indtil videre gælder det marts måned, men det
er muligt, at forholdsreglerne bliver forlængede. Det er derfor
med forbehold, at vi annoncerer gudstjenester, koncerter og
andre møder.
Vi vil holde jer løbende orienteret via vores hjemmeside
www.stillingekirke.dk og via facebook.
I øjeblikket gennemføres kun kirkelige handlinger som
bisættelse og begravelse, samt dåb og vielse (hvis disse ikke kan
udsættes).
Der er naturligvis i samme forbindelse en stor spænding
og nervøsitet angående konfirmationerne i år. Vi håber
naturligvis på at gennemføre dem som planlagt, men der vil
udgå information direkte til konfirmandernes forældre, hvis der
skulle komme ændringer i planerne.
Morten Brøgger, formand
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Årets konfirmander
Stillinge kirke, søndag, den 17. maj, kl. 10.00:
Luca Zinkernagel Jensen, Slagelse.
Malthe Bach Knudsen, Kirke Stillinge.
Nicklas Kristiansen, Vemmelev.
Frederik Lynge, Kirke Stillinge.
Gustav Ryberg Madsen, Kirke Stillinge.
Rosa Aviaja Rosing Bergkvist, Kirke Stillinge.
Astrid Strate Feldberg, Vemmelev.
Nikoline Gjetting Strate, Korsør.
Laura Dahl Houmølle, Havrebjerg.
Julie Borup Ryttersgaard, Øster Stillinge.
Natasja Borg Vilsner, Slagelse.
Stillinge kirke, søndag, den 17.
maj, kl. 12.00:
Nicklas Bjerregaard, Høng.
Sebastian Topp Knudsen, Slagelse.
Oliver Bøgild Madsen, Gimlinge.
Felix Mortensen, Skælskør.
Kasper Leisted Olsen, Skælskør.
Noah Boye Westermann, Vemmelev.
Felix Meyer, Korsør.
Stillinge kirke, Kr. himmelfarts dag, den 21. maj, kl. 10.00:
Lucas Boesen, Svenstrup.
Niels Jeppe Bøgeskov Bech, Slagelse.
Bertram Ingemann Larsen, Slagelse.
Nikolaj Tobias Nielsen, Slagelse.
Bastian Thorbjørn Nielsen, Slagelse.
Oskar Julius Wadskov Raagart, Slagelse.
David Christian Rasmussen, Slagelse.
Benjamin Christian Østerberg, Slagelse.
Natazia Kim Carl Christensen, Slagelse.
Emma Kristine Høgh Evensen, Slagelse.
Sarah Abkjer Hansen, Slagelse.
Sigrid Frigg Jensen, Slagelse.
Camilla Reffelt Jørgensen, Korsør.
Laura Bak Sørensen, Slagelse.
Hejninge kirke, Kr. himmelfarts dag, den 21. maj, kl. 12.00:
Jonas Borgstrøm Moesgaard, Slagelse.
Liam Jægerfelt Olsen, Øster Stillinge.
Laura Bülow Larsen, Næsby Huse.
Stillinge kirke, søndag, den 24. maj, kl. 10.30:
Valdemar Haahr Buchwald, Kirke Stillinge.
Mikkel Hoffmann Rasmussen, Øster Stillinge.
Mathias Rothmann, Hejninge.
Oliver Bertier Hedegaard, Slagelse.
Julie Frederikke Fischer, Havrebjerg.
Maya Skov Nielsen, Slagelse.

GUDSTJENESTER
Stillinge
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5. april, Palmesøndag
9. april, Skærtorsdag
10. april, Langfredag
12. april, Påskedag
13. april, Anden påskedag
19. april, 1. s. e. påske
26. april, 2. s. e. påske

Hejninge

1030
1930
1030
1030 V
1030 T
900
1200 *

Ingen
1030
Ingen
900
Ingen
1030
Ingen

1030
Ingen
1030
1000 K
1200 K
21. maj, Kr. himmelfarts dag 1000 K
24. maj, 6. s. e. påske
1030 K
31. maj Pinsedag
900

Ingen
1030
Ingen
Ingen

3. maj, 3. s. e. påske
8. maj, Bededag
10. maj, 4. s. e. påske
17. maj, 5. s. e. påske

1. juni, Anden pinsedag

1030 V

1200 K
Ingen
1030 T
Inge

V = Voksenkoret medvirker.
T = Trompetledsagelse ved Christian Brøgger.
K = Konfirmation.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 14. april og 12. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Katja Rosholm Schiøler.
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 20.-26. 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 Pia Nielsen, tlf. 51 22 87 86.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.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

