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Findes virkeligheden?
Den 2. februar er det kyndelmisse. Den blev i gammel tid fejret
med en lysmesse. Den fejres stadig i den katolske kirke, men
herhjemme blev den afskaffet ved helligdagsreformen i 1770
Når vi i kirken taler om lys, så er der
ét lys, der kommer til at stå i centrum, og
det er Jesus Kristus. ”I ham var liv, og livet
var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” (Johannesevangeliet) Jesus Kristus er det lys, der lyser for os. Han er det lys, der spreder mørket. Han kaster lys på os, han oplyser os.
Han sagde om sig selv: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”
Nu kan man jo spørge, om vi ikke lever i en så oplyst
tidsalder, at vi ikke har behov for hans lys. Ja, der er nogle, der
vil mene, at der kommer mere formørkelse fra Jesus Kristus,
end der kommer lys.
Men det forekommer mig, at vi på mange felter nærmest
bevæger os fra oplysning til mørke. Jeg tænker dels på den
grasserende idé om, at vores virkelighed er en konstruktion,
dels på en anden ny idé, som hjemsøger os, nemlig idéen om, at
vi kan sikres såkaldte safe-spaces, hvor vi ikke bliver udsat for
krænkelser og modsigelser.
Konstruktivismen er vist nok udsprunget af det, man i
den akademiske verden kaldte for den sproglige vending. Det
var en vending i tankegangen, som udsprang af erkendelsen af,
at vores syn på virkeligheden er påvirket af, hvordan vi taler om
virkeligheden. Man kan for eksempel sige, at vi i kirken har en
særlig sprogbrug, hvor ånd, ord, tilsagn og så videre tillægges
stor betydning. Mens man i en bank tænker i tal, økonomiske
værdier. Og verden ser ganske forskellig ud, alt efter hvor man
befinder sig.
Men i konstruktivismen har man taget et skridt videre, og
her siger man, at vi kender slet ikke verden i sig selv. Virkeligheden bliver først til for os, når vi taler om den og fortolker
den. Vi skaber den så at sige med vores fortolkning af den. Der
er ikke én virkelighed, men der er mange virkeligheder, jeg har
min, og du har din. Hvad er så rigtigt, når vi mødes?
Her kommer den anden idé ind. For det er sådan, at hele
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vores selvforståelse, vores identitet hænger nøje sammen med,
hvilken sproglig virkelighed, vi er i. Man har investeret sig selv i
den forståelse af virkeligheden, som man lever i. Derfor bliver
det kritisk, når min virkelighedskonstruktion støder sammen
med en andens, og de ikke kan forenes. Så sættes der spørgsmålstegn ved mig og ved min selvforståelse, min identitet.
Det kan især være kritisk, når en virkelighedsforståelse,
der mener, at det hele er konstruktion, støder sammen med en
virkelighedsforståelse, der ikke gør det, men som mener, at der
findes en virkelig virkelighed. Det kan for eksempel ske, når én,
der har fået juridisk kønsskifte støder sammen med én, der ikke
anerkender, at køn er noget, man føler, men som i stedet siger,
at køn noget biologisk.
Men disse sammenstød kan også være af mere filosofisk
eller livsanskuelsesmæssigt tilsnit. Vi hører for eksempel tit folk
blive forarget eller stødt over hinandens menneskesyn. Og her
er idéen om safe-spaces, man kunne oversætte det med trygheds-lommer, opstået. Altså steder, hvor man ikke kan blive
modsagt mere end, hvad man selv finder rimeligt.
Tanken om, at man kan beskyttes mod sådanne modsigelser, har så medført, at nogle bliver krænkede over, at andre
ser virkeligheden anderledes. Og så klager man. Det, som man
førhen ville have betragtet som en meningsforskel, der kunne
diskuteres, opfattes nu som en krænkelse. Jo, jeg synes godt
man kan sige at formørkelsen har bredt sig.
Er Jesus Kristus så et lys, der kan lyse op i dette mørke?
Kan hans lys bringe virkeligheden for dagen? Ja, konstruktivisterne vil vel svare, at kristendommen blot er en fortælling om
virkeligheden, og at det er fint, hvis der er nogle, der gerne vil
være i det sprogspil, men den har ikke krav på at udgøre den
eneste sandhed om virkeligheden.
Hvad skal vi så stille op?
Ja, mod den totale relativisme kæmper man forgæves. Det
eneste, der kan standses konstruktivismens ophævelse af al fast
virkelighed, er virkeligheden selv. Evangeliet sætter enhver af
os i vores egen dagligdag, det viser os hen til vores egen erfaring. Erfaringen af skyld, erfaringen af at vi i vores dagligdag
har et ansvar over for vores næste. Evangeliet konstruerer ikke
en virkelighed, men det taler ind i den virkelighed, der er. Sådan
kaster Jesus Kristus i evangeliet lys over os, lys over verden og
spreder mørket.
MB

SANGFORMIDDAG
I PRÆSTEGÅRDEN
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Torsdag, den 6. februar, kl. 9.30

Vi synger sange skrevet af Johannes V. Jensen, som blandt
andet har skrevet Hvor smiler fager den danske kyst og En
sømand har sin enegang.
Herefter bliver der plads til deltagernes sangønsker.
Der er gratis morgenbrød og kaffe og te. Alle er velkomne.

LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT
I STILLINGE KIRKE
Tirsdag, den 31. marts kl. 19.00

Ved årets forårskoncert får Landsbykoret besøg af kirkens
voksenkor. Begge kor har samlet en række gode sange om
forår, om genforening, om fred og frihed og lidt jazz.
Efter koncerten venter det store kaffe-/kagebord til kr. 40,i forsamlingshuset.

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 20. februar, kl. 19.30:
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Formand for Ulykkespatientforeningen
Janus Tarp:
Aktiv livshjælp – ikke dødshjælp

Janus Tarp er 46 år, gift og bosiddende i Sorø. Han arbejder
som juridisk konsulent i Sorø Kommune. Janus kørte som 14årig galt på sin cykel og sidder i kørestol i dag. Janus har efter
sin ulykke haft spørgsmålet om aktiv dødshjælp oppe at vende
både personligt og som formand for
UlykkesPatientForeningen. Han vil fortælle om sine
synspunkter om aktiv dødshjælp og -livshjælp samt baggrunden herfor.

Torsdag, den 12. marts, kl. 19.30:
Gymnasielærer, ph.d. Inger K. Brøgger:
Kipling og det britiske imperium.

Nobelprismodtageren Rudyard Kipling er i dag mest kendt
som forfatter til Junglebogen med Mowgli-historierne, og så er
han berygtet for at have skrevet digtet Den hvide mands byrde om
det at være koloniherrer. Faktisk er der mange i dag, der slet
ikke kender Kipling.
Foredraget handler om Kiplings liv og forfatterskab, om
det britiske imperium i Indien, og så vil tilhørerne stifte bekendtskab med en af Kiplings tidlige noveller, der netop
handler om en englænder i kolonitidens Indien.

Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener.

KOMMENDE KONCERTER

KIRKESIDERNE

Selandia Brass Band onsdag den 27. maj
kl. 19.30 i Stillinge kirke.

Mette Siig og co. torsdag den 11. juni
kl. 19.30 i Hejninge kirke.
Sæt

i kalenderen!

Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
I slutningen af november valgte vores hidtidige formand Ebbe
Gjørup at udtræde af menighedsrådet. Menighedsrådet konstituerede sig derefter på ny med undertegnede som formand.
Som allerede nævnt i sidste nummer skal der være menighedsrådsvalg i år. Som det ser ud nu, får vi brug for nogle nye
kræfter, der kan træde ind i menighedsrådet, eller som kan være
suppleanter. Så har du lyst til at deltage i det alsidige arbejde,
der foregår i menighedsrådet, må du gerne begynde at overveje
det mere alvorligt. Der vil stadig være erfarne menighedsrådsmedlemmer, der kan hjælpe nye til rette i rådet. Ud over de
mange forskellige spørgsmål og emner, vi tager stilling til, har vi
det også ganske hyggeligt. Du kan eventuelt spørge et af de
nuværende medlemmer, hvis du vil vide mere om at være i
menighedsrådet. Navne og adresser kan du finde på hjemmesiden: www.sogn.dk
I den forgangne jul prøvede vi at holde to gudstjenester
om eftermiddagen den 24. december i Stillinge kirke. Det viste
sig at være en god idé, da der var en næsten fuld kirke til begge
gudstjenester. Det vil derfor blive gentaget til jul i år.
Morten Brøgger, formand
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Kyndelmisse

I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.
Giv tid! giv tid! - den nynner glad
og ryster de små vinger, giv tid! og hver en kvist får blad;
giv tid! - hver blomst udspringer.
Giv tid! og livets træ bli'r grønt
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer;
giv tid!, og bi på Herrens stund,
- hans skønhedsrige kommer!
B.S. Ingemann

GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

1030
1030
1200 *
900

Ingen
900
Ingen
1030 V

1. marts, 1. s. i fasten
1030 B
8. marts, 2. s. i fasten
1030
15. marts, 3. s. i fasten
1030
22. marts, Midfaste
900
29. mts., Mariæ bebudelses d. 1030

Ingen
900
Ingen
1030
Ingen

5. april, Palmesøndag

Ingen
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2. febr., Sidste s. e. hl.trekgr.
9. febr., Septuagesima sønd.
16. febr., Seksagesima sønd.
23. februar, Fastelavn

1030

V = Voksenkoret medvirker.
B = Børne- og ungdomskoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 18. februar og 10. marts, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Lune 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 10.-16. februar.
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. 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

