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Om at modtage nadveren
Martin Luther skriver, at en af grundene til, at vi skal gå til
nadveren er, at Jesus har bedt os om at gøre det. Han har lovet
os, at vi der skal få, hvad vi allermest behøver: forladelse for
vore synder, sejr over døden og evigt liv. Og når han beder os
om at tage imod nadveren, hvorfor skulle vi da ikke gøre det?
Gør vi det ikke, regner vi tydeligvis ikke hans ord for værd at
sætte vor lid til. Gør vi det, tager vi ham derimod på ordet.
Helliget vorde dit navn, beder vi i Fadervor, men hvordan
bliver Guds navn holdt helligt? Det bliver det blandt andet ved,
at vi tager hans ord på for pålydende, sætter vores lid til ham,
går til nadver, når han beder os om det og lover os saligheden i
nadveren.
Hvad så hvis vi tvivler? Så kan vi stadig holde hans navn
helligt ved at følge hans tilskyndelse. For tvivleren kan det at gå
til alters være som en tillidsøvelse, idet den tvivlende siger, jeg
ved ikke, om denne nadver virkelig indeholder alt det, jeg er
blevet lovet, men på dit ord, går jeg derhen og tager imod den.
Troen, som mange gerne forestiller sig som en fast og
urokkelig overbevisning, men som sjældent er det i virkeligheden, er altså ingen forudsætning for at deltage i altergangen.
Men viljen til at lade Jesu Kristi indbydelse gælde, at tage ham
på ordet og gå derop er nok: det er også allerede en slags tro.
Den troende slet ikke kan holde sig væk fra nadveren.
Sådan er det, ikke fordi den troende er stærk og urokkelig i sin
tro, men netop fordi troen altid er udfordret. Troen er så svag i
sig selv. Troen er slet ikke selvberoende, men troen er som en
plante der skal have næring og vand, og det får den i nadveren,
ligesom gennem en salme, en bøn, en bekendelse, en prædiken.
Sådan er det fordi troen slet ikke er en overbevisning,
eller en mening man kan danne sig, men troen fødes i os af et
budskab, vi hører. Uden dette budskab kan troen slet ikke
findes. Troen er ikke noget, der en gang for alle installeres i os,
og så er den der bare, men troen er en levende del af livet. Den
lever af, hvad den får givet, og der hvor den henter sin næring
er først og fremmest i det, der foregår ved en gudstjeneste. Det
kan også findes uden for gudstjenesten, men er troen født har
den behov for dels at hente ny næring, dels at udtrykke sig og
begge dele sker i gudstjenesten.
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MENIGHEDSRÅDSVALG
Der skal vælges menighedsråd for den næste fireårige periode
til september. Valget foregår ved en Valgforsamling i sognet –
det svarer nogenlunde til en generalforsamling i en forening.
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I Hejninge sogn er der Valgforsamling mandag den
14. september kl. 19.30 i Hejninge kirke.
I Kirke Stillinge sogn er der Valgforsamling tirsdag
den 15. september kl. 19.30 Præstegården.

Man kan stille op til valg, hvis man er medlem af folkekirken og
bor i sognet (eller hvis man har løst sognebånd til sognet/præsten). Man har stemmeret på de samme betingelser. Kandidater
til menighedsrådet har mulighed for at præsentere sig på Valgforsamlingen, inden selve valget foretages.
Man skal altså møde op til Valgforsamlingen, hvis man er
interesseret i at komme ind i menighedsrådet, eller hvis man vil
stemme til menighedsrådet. Man kan også komme, hvis man
blot vil se, hvad der sker. Valgforsamlingen er offentlig og åben
for alle.
Efter valgforsamlingen offentliggøres resultatet af valget
på Valgforsamlingen. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag
i advent (dvs. 29. november i år) og sidder i fire år.
Der er mulighed for inden for 4 uger efter Valgforsamlingen at indlevere en alternativ liste med kandidater til menighedsrådet. Sker det, vil det udløse et egentligt afstemningsvalg i
november måned (i stil med kommunalvalg).

To menighedsrådsmedlemmer takker af
Det har været en stor glæde for os igennem en lang årrække at
være med til at tage vare på vores gamle kirke, at være et led i
den kæde af mennesker, der har varetaget den opgave.
Vi har i den forløbne tid i menighedsrådet i Hejninge (2530 år) truffet en del mennesker, som vi har haft et godt samarbejde med, og det vil vi gerne sige tak for.
Vi ved, at vi vil komme til at savne det, men tiden er til, at
nye kræfter skal til, og vi vil gerne ønske held og lykke til de
nye, og et fortsat godt samarbejde i menighedsrådet.
Else og Alfred Berg

KIRKEN I SOMMERLANDET
Foredragsaften i Præstegården
Tirsdag, den 4. august kl. 19.30
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Historiker Adam Wagner:
Hvad man dog hører!
- Myter i Danmarks historie.
Adam Wagner afliver i foredraget nogle myter om, hvad der
er sket i Danmarks historie. Der er billeder til foredraget.
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne.

KONCERT I STILLINGE KIRKE
Onsdag, den 16. september kl. 19.30

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.

SENSOMMERKONCERT I
HEJNINGE KIRKE
Tirsdag, den 23. september kl. 19.30
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Siig-Lienhøft

Til koncerten 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.

KONCERT I STILLINGE KIRKE
Søndag, den 4. oktober kl. 16.00

Sorø Drengekor under ledelse af Merethe Lammert Køhl

KOR I KIRKEN
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Stillinge Kirkes Børne- og Ungdomskor
Torsdag kl. 15.30-16.30 Piger og drenge fra 2.-4. klasse*
Torsdag kl. 16.15-17.45 Piger og drenge fra 5.-9. klasse
*samlet afgang fra SFO kl. 15.00
Sæsonstart: torsdag, den 27. august
Stillinge Kirkes Voksenkor
Onsdag i lige uger kl. 19-21.15
Sæsonstart: onsdag, den 19. august
Kirkens kor øver i præstegården. Det er gratis.
Se mere på korsiden på www.stillingekirke.dk
eller kontakt Organist og korleder Charlotte Nielsen
mail: slotsgade42@stofanet.dk – tlf.: 20 16 31 53

Studiekreds i Præstegården
I studiekredsen skal vi i dette efterår læse Martin A. Hansens
Løgneren.
Romanen lagde efter sigende gaderne øde, da den i 1950 blev bragt
som radioføljeton. I bogen følger vi i
dagbogsform Johannes Vig gennem
fire skelsættende forårsdøgn få år efter
afslutningen af Anden Verdenskrig.
Romanen er ved første øjekast en ligefrem kærlighedshistorie, men ved nærmere eftersyn er fortællingen præget
af dagbogsskriverens upålidelighed.
Læs eller genlæs bogen!
Studiekredsen ledes af sognepræst Morten Brøgger.
Alle er velkomne. Det forudsættes, at man har læst bogen.
Vi mødes torsdagene 1. og 15. oktober samt 5. november,
kl. 19.30 i Præstegården.

Årets konfirmander
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Stillinge kirke, lørdag, den 5. september, kl. 10.00:
Luca Zinkernagel Jensen, Slagelse.
Malthe Bach Knudsen, Kirke Stillinge.
Gustav Ryberg Madsen, Kirke Stillinge.
Sara Ingeborg Birk Madsen, Munke Bjergby.
Rosa Aviaja Rosing Bergkvist, Kirke Stillinge.
Astrid Strate Feldberg, Vemmelev.
Nikoline Gjetting Strate, Korsør.
Julie Borup Ryttersgaard, Øster Stillinge.
Natasja Borg Vilsner, Slagelse.
Stillinge kirke, lørdag, den 5.
september, 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, lørdag, den 12. september, 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, lørdag, den 12. september, kl. 12.00:
Jonas Borgstrøm Moesgaard, Slagelse.
Liam Jægerfelt Olsen, Øster Stillinge.
Laura Bülow Larsen, Næsby Huse.
Frederik Lynge, Kirke Stillinge.
Stillinge kirke, lørdag, den 19. september, kl. 10.30:
Valdemar Haahr Buchwald, Kirke Stillinge.
Laura Dahl Houmølle, Havrebjerg.
Mikkel Hoffmann Rasmussen, Øster Stillinge.
Mathias Rothmann, Hejninge.
Oliver Bertier Hedegaard, Slagelse.
Julie Frederikke Fischer, Havrebjerg.
Maya Skov Nielsen, Slagelse.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

2. august, 8. s. e. trinitatis
9. august, 9. s. e. trinitatis
16. august, 10. s. e. trinitatis
23. august, 11. s. e. trinitatis
30. august, 12. s. e. trinitatis

1030
900
1030
1030
1030

Ingen
1030
Ingen
900
Ingen

6. sept., 13. s. e. trinitatis
13. sept., 14. s. e. trinitatis
20. sept., 15. s. e. trinitatis
27. sept., 16. s. e. trinitatis

1030
900
1030 (H+B)
1030

Ingen
1030 (H+T)
Ingen
900

4. oktober, 17 s. e. trinitatis

1030

Ingen

(H) = Høstgudstjeneste.
(T) = Trompetledsagelse ved Christian Brøgger.
(B) = Blæserledsagelse ved Anton Dyrby og Christian
Brøgger.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 11. august og 8. september, 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 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

