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Salige er I

Menneskelivet ligner et støvkorn, der langsomt sejler ind i en
solstråle og glimter og lyser i solen. Kort efter sejler støvkornet
langsomt ud af solstrålen igen, og man kan ikke længere se det.
Det er, som om det aldrig var der. Eller det er som salmisten i Det
gamle Testamente digtede:
Menneskets liv er som græsset,
det blomstrer som markens blomster;
når vinden blæser over det, er det der ikke mere,
dér, hvor det stod, ser man det ikke mere.
Livet er kort. Det ser langt ud for barnet, der skuer ind i den
ukendte fremtid, men for den voksne eller den gamle er det så kort
tid, siden man var barn.
Erkendelsen af livets korthed kan medføre resignation og
fortvivlelse. Hos prædikeren i Det gamle Testamente læser vi, at alt
er tomhed, endeløs tomhed.
”Menneskenes skæbne og dyrenes skæbne er én og samme
skæbne: Som den ene dør, sådan dør den anden; de har samme
livsånde. Menneskene har ikke noget frem for dyrene. Alt er
tomhed! Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle
bliver til jord igen.”
Ja, tiden går og går og den kommer ikke tilbage. Den er som
sand, der løber ud mellem fingrene. Vi kan ikke holde på den.
Men, som der var én, der gjorde mig opmærksom på, for en
del år siden, så er det ikke kun sådan, at tiden går. Den kommer
også. Det var i forbindelse med årets genkommende højtider og
fester. Når vi ser frem mod dem, så går tiden ikke kun, men den
kommer også. Nu kommer juletiden snart, siger vi med forventning.
Og når vi ser frem til det kommende, får tiden en helt anden
karakter end endeløs tomhed, så er der fylde i tiden. Tiden bærer
noget med sig til os. Vi kan glæde os til det. Men er den glæde,
hvormed vi ser frem mod det næste højdepunkt i vores liv, kun en
måde, hvorpå vi for en tid kan skubbe erkendelsen af forgængeligheden fra os? En dag kommer der ikke mere. Det ved vi. Det
bliver en glæde på trods. Der er intet, der skal vare ved. Det hele
glider ud af solstrålens lys igen og er borte. Det er, som vi synger i
salmen:
Jeg fattig hid til verden kom,
og efter korte dage
jeg går herfra med hånden tom,
når døden sit vil tage.
Men som det hedder i Lukasevangeliet: Salige er I, som er fattige,
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for Guds rige er jeres.
Fattige – er vi ikke alle det? Det er som Job også sagde:
”Nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage!” Vi
har intet her i livet, som vi kan holde på. Vi er fattige, nøgne,
tomhændede. Men salige er vi, for Guds rige er vores – netop i
vores fattigdom. Dette skal ikke for mig at se ikke forstås som en
slags trøstepræmie, således at vi efter et fattigt og tomt liv, skal
belønnes med Guds rige.
Men det salige består i, at intet er vores eget i den forstand,
at vi skulle have gjort os fortjent til det, eller at vi på den ene eller
anden måde grundlæggende har os selv at takke for det, vi glæder
os over. Saligheden er, at alt er os givet, foræret, gratis. Alt har vi
fået for intet. Gratis kommer for resten af det latinske ord gratia,
som vi oversætter med ordet nåde. Alt er en nåde, en gave, en
ufortjent gave.
Vi lever et liv, som ikke har sit mål her på jorden. Livet er
gjort til en vandring, der ikke ender i døden, men hos Gud i hans
rige. Vi skal ikke selv sætte målet for vort liv. Vi skal ikke selv
finde meningen. Målet er sat os uden for dette liv, men det er målet
for dette liv, det ligger hos Gud.
Således hindres vi i at dyrke dette jordelivs mål som de endegyldige. Og så er dødens trussel borte. Det vil sige, så skal vi ikke
fortvivle, når det, vi gjorde til det afgørende i vort liv, viste sig at
være forgængeligt. Vi skal ikke fortvivle, når den kærlighed, der her
på jorden var livets mening for os, blev gjort til skamme af døden.
Når den, vi elskede, døde, og når minderne om den elskede
blev svagere og erindringen svækkedes, når vi ikke længere kunne
genkalde os klangen af den dødes stemme, når vi ikke længere for
vort indre øje kunne se den elskede afdødes ansigtstræk, når døden
på den måde bid for bid gjorde vores kærlighed til intet, så blev
vores liv dog ikke tomhed, men så kunne det lyde for vores øren:
Salige er I, som er fattige,
for Guds rige er jeres.
Salige er I, hvem døden har frataget alt – for alt det, I har mistet er
hos Gud i hans rige. Så er det ikke os, der skal fastholde den døde i
mindet, men Gud holder den elskede fast for os. Ligesom han
også vil tage imod os, når vi går tomhændede herfra, så at vi sammen med vore kære og alle hans kære ”altid skal være sammen
med Herren”. Så går tiden ikke kun, men tiden kommer, og en dag
kommer tiden, da også vi sejler ud af dette jordelivs solstråle og
ind i det, der set herfra er en skygge, men som i evangeliets løfte til
os er Herrens herlighed.
MB

MENIGHEDSRÅDSVALG
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Ved valgforsamlingerne i september blev der valgt følgende
medlemmer til menighedsrådene:
Hejninge sogn:
Anette Andersen
Anni Ejland Nielsen
Henrik Hviid
Lars Henrik Andersen
Uffe Pedersen
Suppleanter:
Brian Dehli
Kai Madsen

Kirke Stillinge sogn:
Poul Beierholm
Poul Tranekær Nielsen
Sanne Broustbo
Birte Andersen
Joachim Wolder
Karin Juel
Carina Jensen
Suppleanter:
Birthe Jensen
Søren Skovager

Loven om menighedsrådsvalg giver mulighed for at udfordre valget. Det kræver, at der indleveres en alternativ
kandidatliste (eller flere). Det vil udløse et afstemningsvalg,
der skal afholdes d. 17. november.
I Hejninge sogn kan en sådan liste indeholde 1-10
kandidater og skal indeholde 5 stillere. I Kirke Stillinge sogn
er det 1-14 kandidater og 7 stillere. I Hejninge sogn skal der
være 5 menighedsrådsmedlemmer, og i Kirke Stillinge sogn
er det 7 medlemmer.
Fristen for at indlevere en sådan alternativ kandidatliste udløber d. 13. oktober. Nærmere oplysning om reglerne herfor kan fås ved henvendelse til sognepræst Morten
Brøgger, ligesom man kan få de godkendte blanketter udleveret til formålet. Kandidatlister skal indleveres til sognepræst Morten Brøgger.
Indleveres der ingen alternative kandidatlister, er valget
afgjort på valgforsamlingerne, og de ovennævnte personer
vil være valgt til menighedsrådet for den næste funktionsperiode, det vil sige fra 1. søndag i advent i år til 1. søndag i
advent 2024.

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

Sorø Drengekor er oprettet i 2012 og ledes af organist
ved Sorø Klosterkirke Merethe Lammert Køhl Hansen.
Koret består af 3 kor fordelt på en korskole for drenge
0.-. 3. klasse, et drengekor, der synger sopranstemmen
eller den melodibærende stemme og et mandskor, der
synger alt, tenor og bas. Koret har siden sin start været
medvirkende ved gudstjenester og koncerter i Sorø
Klosterkirke og har også lavet koncerter flere steder,
heriblandt en korrejse til Lübeck, Flensborg, Paris,
England og senest Berlin og Prag.
Der er gratis adgang til koncerten. Alle er velkomne.

Spil Dansk-aften i Hejninge kirke afholdes ikke i år på
grund af Corona-situationen.

KOR I KIRKEN
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
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Stillinge Kirkes Voksenkor
Onsdag i lige uger kl. 19-21.15
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.

KUNST OG KIRKER
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Udstillingen Kunst og Kirker løber igen i år af stablen i 15
kirker i og omkring Slagelse. Af vore kirker deltager i år
kun Hejninge kirke. Her vil man kunne se værker af
kunstnerne Pia Engström Agesen og Robert Røssell.
Udstillingen er åben lørdag d. 7. november og søndag
den 8. november kl. 10-16.

Se mere om udstillingen og alle deltagende kunstnere og
kirker på Kunst og Kirkers hjemmeside:
www.kunstogkirker.dk

JULEMØDE
Julemødet afholdes i år den 3. december, hvis det er
muligt af hensyn til forsamlingsrestriktioner på grund af
coronaepidemien. Der vil muligvis blive tale om
tilmelding. Hold øje med hjemmesiden:
www.stillingekirke.dk
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

4. oktober, 17 s. e. trinitatis
11. oktober, 18 s. e. trinitatis
18. oktober, 19. s. e. trinitatis
25. oktober, Alle helgens dag

1030
900
900 *
1030

Ingen
1030
Ingen
900

1. nov., Alle helgens dag
8. nov., 22. s. e. trinitatis
15. nov., 22. s. e. trinitatis
22. nov., Sidste s. i kirkeåret
29. november, 1. s. i advent

1600 (V)
900
1030
1030
1600 (B)

Ingen
1030
Ingen
Ingen
1030

6. december, 2. s. i advent

1030

Ingen

(V) = Voksenkoret medvirker.
(B) = Børne- og ungdomskoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 6. oktober og 10. november, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * Lone 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 fri lørdag d. 3.
oktober og ferie 12.-18. oktober. Embedet varetages af
sognepræsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne.

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

