KIRKESIDERNE

ADVENT
Advent – et ord vi har lånt fra latin – betyder ankomst eller
komme. Adventstidens tema er Jesu komme.
Sådan er det i virkeligheden altid med evangeliet om Jesus
Kristus. Det er budskabet om at han kommer til os. Evangeliet
handler ikke om, hvordan vi skal komme til ham. Det er ellers
ofte nok det, der spørges om. Hvordan kommer vi nærmere
Gud, vil man vide. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Hvordan kommer jeg til at tro? Men evangeliet giver intet svar herpå.

Det er som at spørge én, der ikke hører, hvad man siger,
og som svarer på et andet spørgsmål end det, som blev stillet.
Sådan får vi indirekte at vide, at vi stiller det forkerte spørgsmål. Vi skal slet ikke bekymre os om, hvordan vi kommer til
Gud. Vores bekymring og vores spørgsmål gøres straks overflødige, når vi hører evangeliets budskab til os: at han er kommet til os. Ja, ikke nok med det, han kommer til stadighed til
os. Ja, han skal engang komme igen på Himlens skyer og holde
dom og oprette sit rige.
Sådan siger evangeliet. Første Søndag i Advent hører vi
om Jesu komme som den sagtmodige konge, på næste søndag
er det Jesu forudsigelse af sin genkomst ved tidernes ende,
tredje søndag i advent hører vi Johannes Døberens spørgsmål
til Jesus: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?,
og fjerde søndag i advent hører vi så Johannes pege væk fra sig
selv og hen på ham, der skal komme.
Jesus Kristus kommer til os i dag i ordet om ham, i då-
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bens vand og ånd og i nadverens brød og vin. Han skal komme
igen engang, når vore tider her på jorden løber ud, og da skal vi
kende ham fuldt ud, endnu ser vi ham som i et spejl eller en
gåde, men da skal vi skue ansigt til ansigt.
Således er der håb over hele vores tilværelse her på jorden. Der er håb under alle vilkår. For håbet er født af det budskab. Når Jesus kommer, så kommer han med barmhjertigheden, han bringer os tilgivelse for alle vore synder, han kommer
som dødens besejrer, han kommer med liv selv der, hvor døden er vores eneste udsigt, for han kommer med opstandelsen
fra de døde, han kommer til os, han kommer for at hente os
hjem.
Vores tid her på jorden er i lyset af dette evangelium en
forventningens tid, en længselens tid, men den er ikke kun det.
Den er også en nådens tid. For han er allerede kommet. Hvor
to eller tre er forsamlede i hans navn, dér vil også han være til
stede. Der lyser allerede hans lys og spreder mørket, der skaffer
hans ord os allerede klarhed, hvor vi ellers går i tåge.
Hvoraf kommer denne store glæde ved hans komme? Ja,
den kommer naturligvis derved, at han med sit ord løfter en
byrde af vores skuldre. Den byrde, at vi skal arbejde os op til
Gud.
Og når vi sidder i kirken ved en kiste, og vi skal give slip
på den, som vi ikke kan slippe, da er han hos os med sit ord om
opstandelsen. Da tænder han et håb i vores hjerte, hvor vi var
fortvivlede. Han er her med sit bud om, at vi skal forlige os
med vores bror, når vi har et udestående med ham. Han åbner
vore øjne for Guds kærlighed: at vi ikke skal bekymre os, Gud
sørger for os, som han sørger for markens blomster og himlens
fugle, ja endnu mere. Han lader os se, at alt er en gave, at vi
intet har, som vi ikke har fået givet. At vi derfor heller ikke har
noget berettiget krav at stille til tilværelsen, det vil sige til Gud,
men at vi skylder alt væk, og at livet ligger i at give. Således
leves livet kun ved at bruge det, ikke ved at holde på det, som
om vi kunne bevare det.
Fordi han således bestandig kommer til os, kan vi holde
ud med hinanden i livet, så kan vi vente og længes mod den
dag, da vi skal skue ansigt til ansigt. Den dag han kommer på
Himlens skyer med magt og herlighed.
Og vi kan gøre nogle af de allersidste ord i bibelen til
vore: Amen, kom, Herre Jesus!
MB
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Julens gudstjenester
Som jeg skriver andetsteds her på kirkesiderne, har vi været
nødt til at aflyse flere julearrangementer i år pga. coronaepidemien. Til gengæld kan vi heldigvis stadig holde gudstjenester i kirkerne. Det gælder også til jul, dog med visse
restriktioner.
Men da vi jo plejer at være ganske mange i kirke
juleaften, syntes vi, at det ville være synd, hvis mange skulle
gå forgæves den dag pga. de gældende restriktioner. Derfor
har vi fået en aftale med Stillingehallen og med Trelleborg
Friskole om, at vi kan holde gudstjeneste juleaften i netop
Stillingehallen og Trelleborg Friskoles hal. Der skal i den
forbindelse lyde en stor tak til både Stillingehallen og
Trelleborg Friskole for deres samarbejdsvilje.
Det betyder, at vi kan være nogenlunde lige så mange
til juleaftensgudstjenesterne, som vi plejer at være. Mød
derfor gerne op, så vi kan fejre julen i kirken sammen i år
også.
Julens gudstjenester er:
Juleaften:
Kl. 13.00 i Stillingehallen.
Kl. 14.30 i Trelleborg Friskoles hal.
Kl. 16.00 i Stillingehallen.
Juledag:
Kl.10.30 i Stillinge kirke.
Anden Juledag
Kl. 10.30 i Hejninge kirke
Julesøndag (27.12.) Kl. 10.30 i Stillinge kirke.

Kom til gudstjeneste juleaften i
STILLINGEHALLEN eller i
TRELLEBORG FRISKOLEs HAL.
TILMELDING IKKE NØDVENDIG

KIRKESIDERNE

KIRKERNES
VIDEO-JULEKALENDER
Næsten alt står i coronaepidemiens tegn. Det gælder også
vores video-julekalender, som er tænkt som et plaster på
såret for de traditionelle aflyste julearrangementer.
Fra den 1. til den 24. december vil man på kirkernes
hjemmeside kunne finde et link til vores video-julekalender. Ja, vi tyvstarter faktisk allerede Første Søndag i
Advent, hvor der vil en introduktionsvideo.
Julekalenderne vil bestå af en række korte videoklip
– et for hver dag – hvor kirkernes kor, organist, kirkesanger, gravere, præst samt vores lokale trompetist på
skift vil bidrage med musikalske julegodter, refleksioner
over jule- og adventstemaer samt juleoppyntning. Vi
håber, de forskellige indslag kan medvirke til, at vi alle
kan komme i god julestemning og mærke, at det bliver jul
også i år.
Du finder julekalenderen på vores hjemmeside:
www.stillingekirke.dk, hvor der vil være et link, du kan
klikke på.

Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på Gud Fader
forlader;
vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn;
thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge
et: Ære være Gud
for sit julebud!
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Corona-regler i kirkerne
Siden foråret, hvor kirkerne åbnede efter den
fuldstændige nedlukning, har vi haft næsten de samme
regler hele tiden:
- Vi må være 67 personer i Stillinge kirke til
gudstjenester, begravelser, bryllupper og andre
arrangementer med fællessang.
- I Hejninge kirke må vi være 20 personer.
- Til arrangementer uden fællessang må vi være
dobbelt så mange.
- Ved sang skal man holde 2 meters afstand til
andre, medmindre det er nogen, man i forvejen
omgås tæt til daglig.
- Når der ikke synges, skal afstanden være 1
meter.

Da vi fik yderligere stramninger i november, kom der
følgende nye regler:
- Til begravelser må der højst være 50 personer
samlet på kirkegården (også selv om, der har
været mere end 50 i kirken først).
- Man skal bære mundbind, når man går ind og ud
af kirken. Når man har sat sig, kan man tage det
af. Man skal ikke bære under mundbind under
altergang og dåb. Men hvis man ellers bevæger
sig rundt kirken, skal mundbindet på.
- Kirkens personale skal ikke bære mundbind
under udførelse af deres hverv.
Reglerne opdateres løbende på vores hjemmeside:
www.stillingekirke.dk (gælder både Hejninge og Stillinge)
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AFLYSNINGER PGA. CORONA
Vi har i år måttet aflyse adskillige af vore traditionelle
arrangementer op til jul. Det gælder:
 Julemødet i Stillinge Forsamlingshus, der skulle have
fundet sted 3. december.
 Krybbespil ved Trelleborg Friskoles 1. klasse i
Hejninge kirke den 13. december.
 Vi Synger Julen Ind med Landsbykoret i Stillinge
kirke den 13. december.
Det skyldes naturligvis de begrænsninger, der er indført i
forsamlingsfriheden for at afbøde coronaepidemien. Det
er trist at skulle give afkald på disse gode traditioner, der
er med til festliggøre julemåneden. Men der er næppe
nogen, der ønsker at risikere at forlænge epidemien, så vi
risikerer at skulle leve med restriktionerne endnu længere.
Efter aftale med Friskolen opføres krybbespillet dog i
kirken (uden kirkegængere) og streames til forældrene i
klassen.

SANGFORMIDDAG
I STILLINGE KIRKE
Torsdag, den 21. januar, kl. 10-12.
Vi mødes i kirken til denne sangformiddag, da vi under de gældende
begrænsninger bedre kan være her.
Temaet for sangformiddagen er
Steen Steensen Blicher.
Sangformiddagen ledes af organist Charlotte Nielsen og
sognepræst Morten Brøgger.
Alle er velkomne. Der serveres kaffe mv.

GUDSTJENESTER
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Stillinge

Hejninge

29. november, 1. s. i advent 1600 (B)
6. december, 2. s. i advent
1030
13. december, 3. s. i advent 1030 (B)
20. december, 4. s. i advent 1030
24. december, Juleaften (#) 1300 + 1600
25. december, Juledag
1030
26. december, Anden Juledag Ingen
27. december, Julesøndag
1030

1030
Ingen
900
Ingen
1430
Ingen
1030
Ingen

1. januar, Nytårsdag
1430
3. januar, Helligtrekongers s. 1030
10. januar, 1. s. e. helligtrekgr. 1030
17. januar, 2. s. e. helligtrekgr. 1030
24. jan., Sidste s.e. hl.trekgr. 900
31. januar, Septuagesima s. 1030

1600
Ingen
900
Ingen
1030
Ingen

(B) = Børne- og ungdomskoret medvirker (13. dec. med
luciaoptog).
(#) = Gudstjenesterne juleaften finder sted i
henholdsvis Stillingehallen og Trelleborg Friskoles hal.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 8. december og 12. januar, kl. 14.30, samt
24. december, kl. 10.00.
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
Karin Juel
Carina Rasmussen
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 NN
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
Uffe Nygaard Pedersen

