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Evigt liv?
I kølvandet på oplysningstiden og fremkomsten af den erfaringsbaserede videnskab, satte man spørgsmålstegn ved alt,
hvad der ikke kunne begrundes ud fra menneskelig erfaring.
Alt, hvad man kalder overjordisk, blev der sået tvivl om. Evigt
liv, Paradis og Himmerige, Gud selv, menneskets sjæl.
I kirken begyndte man at omfortolke det overjordiske, så
det kom til at handle om det jordiske liv. Man lagde vægt på
Jesu helbredelser, på naturen som Guds skabelse og dermed
som noget værdifuldt, også kroppen hørte til det skabte menneske og var ikke noget sjælen skulle befries fra. Jesus virke var
livsfremmende og ikke livshæmmende, sagde man, og nogle så
skævt til Paulus, som man mente havde ødelagt Jesu glædelige
budskab med sin skelnen mellem kød og ånd og med det, man
anså for en slags moralisme. Man begyndte også at lægge vægt
på nogle udsagn i Johannesevangeliet om, at det evige liv var
her og nu, som for eksempel hvor Jesus siger: ”Den, der hører
mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.”
Eller: ”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.” Nogle blev helt
sikre på, at der ikke var noget liv efter døden, men at det evige
liv kun var her og nu. Det evige liv var så ikke et liv, der skulle
fortsætte i al evighed, men man mente, at livet, altså jordelivet,
fik evighedskarakter i troen. Man begyndte at dyrke det intense
liv, det autentiske liv. At tro blev ét med at åbne sig for livet
selv og leve livet.
Om kærligheden mente man, at kærligheden og livsudfoldelsen var ét og det samme. Man kan ikke elske på kommando, hed det, derfor fører budet om kærlighed ikke til andet end
krampagtighed, elske det gør man kun, når man gør det. Ligesom man kun lever, når man gør det. Enten er man i kærligheden eller også er man det ikke. Den er spontan. Det er ikke en
viljesakt. Det er jo sandt nok, at kun kærlighed kan opfylde
kærlighedsbuddet, men måske kan man også høre, at i den argumentation, jeg netop refererede, forsvinder enhver fordring,
eller den gøres ugyldig, da det hævdes, at fordringen aldrig kan
føre til andet end forgæves, krampagtige erstatningshandlinger.
Men når fordringen er blevet ugyldig, så forsvinder også den
næste, som fordringen krævede, at vi skulle elske. Så er det alene
kærligheden, der skaber næsten. Når kærligheden ikke er der, så
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er næsten der heller ikke. Man binder sig dermed til, at livet selv
sætter sig igennem, og at kærligheden selv sætter sig igennem,
og så gælder det blot om at være åben for det, og hoppe på
livets tog, når det kommer.

Men dermed bliver enhver tale om skyld umuliggjort. For
når kærligheden er borte, så er næsten det også, og så nytter det
ikke noget at tale om at være forpligtet eller at skylde nogen
noget. I denne livsbekræftende, livsudfoldelsesdyrkende kristendom sniger der sig således en hensynsløshed ind. Man er
ikke længere ansvarlig for andet end at være åben for, hvor livet
og kærligheden fører en hen. Man skal ikke være kritisk over
for det, for det er livet selv, kærligheden selv.
Men hvis der overhovedet skal være nogen mening i at
tale om Gud, hvis vi med ordet Gud mener noget andet end
vore egne drømme og idealer, så ser vi, at vi er stedt for Guds
ansigt, og at vi hele tiden har levet for hans ansigt. Han ser os,
og han har talt til os og i sit ord sat os over for vores næste,
som han har budt os at elske. At leve for Guds ansigt, indebærer dermed også, at vi skal svare for, hvordan vi lever. I det
perspektiv er der ikke plads til at livsudfoldelsen går frem for
alt andet. Da må den ikke blive hensynsløs. Eller rettere: hvis
livsudfoldelsen bliver hensynsløs, så pådrager vi os skyld, for
næsten er ikke først til i vores kærlighed, men næsten er til for
os i kraft af det ord, hvormed Gud har sat os i denne verden
sammen med vores næste, og hvormed han netop gjorde vores
medmenneske til en næste.
Da finder vi ikke saligheden i livsudfoldelsens lykkerus og
sanserus, men da finder vi saligheden i tilgivelsen. At livet gives
os på ny, trods vor skyld. At han, der var livets brød, også er
vores tilgivelse, som vi konkret modtager, når vi ved alteret
spiser hans legeme og drikker hans blod, for med den tilgivelse
at blive sendt ud i og tilbage til vort liv, som vi lever med vores
næste i ansvar for Gud.
MB

KIRKEN I SOMMERLANDET
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Sommerkoncert i kirken
Tirsdag, den 7. juli kl. 19.30

Sopran Ulla Baasch Andersen fra Sorø synger et
sommerligt kærlighedsprogram. Læs mere om Ulla på
bryllupssanger.dk.
Organist Charlotte Nielsen akkompagnerer.
Grundet coronabegrænsninger bliver arrangementet med
tilmelding pr. mail til Charlotte på slotsgade42@stofanet.dk
Foredrag i præstegården
Tirsdag, den 28. juli kl. 19.30

Gymnasielærer, ph.d. Inger K. Brøgger:
Kipling og det britiske imperium.
Foredraget handler om nobelprismodtageren Rudyard 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.

Tirsdag, den 4. august kl. 19.30
Arrangementet annonceres senere.
Der er gratis entré til arrangementerne.

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.
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Der er fri entre og kaffebord. Alle er velkomne.

Aflysninger og udsættelser
KONCERT I STILLINGE KIRKE

Selandia Brass Band

Koncerten er udsat til den 16. september

SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE

Siig-Lienhøft

Koncerten er udsat til 23. september

BASAR I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Lørdag, den 6. juni.

Er AFLYST på grund af forsamlingsforbuddet.

DER SKAL VÆRE MENIGHEDSRÅDSVALG
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TIL SEPTEMBER
I den anledning vil der være mulighed for at få mere at
vide om menighedsrådets arbejde og arbejdsvilkår ved et
orienteringsmøde i hvert af vores sogne. Der vil formodentlig blive nogle ledige pladser i hvert menighedsråd, så
vi håber og opfordrer til at interesserede kommer til disse
møder. Selve valget sker først til september, så man kan –
uden at forligte sig til noget – godt komme til orienteringsmøderne.

Orienteringsmøder vedr. menighedsrådsvalg.
NB! Nye datoer!
I Hejninge sogn afholdes mødet onsdag den 9. juni. maj,
kl. 19.30 i Hejninge kirke.
I Kirke Stillinge sogn afholdes mødet tirsdag den 10. juni,
kl. 19.30 i
Præstegården.
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!
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Nyt fra menighedsrådene
I skrivende stund afventer vi i folkekirken at få retningslinier for
genåbningen efter coronaepidemien, der er stillet os i udsigt fra
den 18. maj. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor store forsamlinger vi må
være i kirke og præstegård i de kommende måneder. Det er
derfor igen med forbehold, at vi annoncerer gudstjenester og
møder med videre.
Vi har fået en foreløbig melding om, at vi fremover må
samles så mange til vielser og gudstjenester, som vi hidtil (under
coronaepidemien) har måttet samles til bisættelser og begravelser. Det vil sige 32 i Stillinge kirke og 13 i Hejninge kirke. Vi vil
holde jer løbende orienteret via vores hjemmeside
www.stillingekirke.dk og via facebook.
Hvordan det forholder sig med møder i præstegården,
vides der intet om lige nu. Derfor har der ikke kunnet planlægges konfirmandforberedelse endnu, men konfirmanderne og
deres forældre vil få besked, så snart vi ved mere. Konfirmationerne er udskudt til september og konfirmanderne er
orienterede.
Arbejdet har trods nedlukning ikke ligget helt stille. Der
har været bisættelser og begravelser. I Stillinge har vi arbejdet
med at sælge den tidligere graverbolig, hvilket er sket.

På Stillinge kirkegård har man taget fat på et stort arbejde med
at nedlægge en del tomme gravsteder, som dels ikke pyntede,
dels var meget vedligeholdelseskrævende. I stedet skal der såes
græs flere steder, og kirkegården skulle gerne komme til fremstå
velholdt med et parkagtigt præg, når græsset er kommet op.
Forandringerne skyldes ikke mindst ændringerne i begravelsesskikkene, hvor langt færre ønsker et stort gravsted, og antallet af
små urnegravsteder samt plænegravsteder stiger.
Morten Brøgger, formand
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

31. maj Pinsedag

900

1030 T

1. juni, Anden pinsedag
7. juni, Trinitatis søndag
14. juni, 1. s. e. trinitatis
21. juni, 2. s. e. trinitatis
28. juni, 3. s. e. trinitatis

1030
1030
1030
1030
900

Ingen
Ingen
900
Ingen
1030

5. juli, 4. s. e. trinitatis
12. juli, 5. s. e. trinitatis
19. juli, 6. s. e. trinitatis
26. juli, 7. s. e. trinitatis

1030 *
Ingen
1200 ***
1030

Ingen
1200 **
Ingen
1930

2. august, 8. s. e. trinitatis

1030

Ingen

T = Trompetledsagelse ved Christian Brøgger.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 9. juni og 21. juli, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * Lone Uldall Jørgensen, ** Grith Seersholm.
*** 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 29. juni-20.
juli. 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

