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OM AT TJENE OG OM STORHED 
 
Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, 
der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. 
 Vi skal tjene. Vi kommer til at tjene, for det er 
vores lod. Gud har kaldet på os. Det skete da vi blev 
døbt. Altså er vi kaldede. Vi behøver ikke at vente på 
at føle et kald. Vi er kaldede. Vi er kaldede til tjene, 
og vi kommer til at tjene. Sådan er det, at være døbt, 
for ved dåben blev vi Jesu Kristi disciple. 
 Det er ligesom i lignelsen om arbejderne i vin-
gården. De, der havde slidt hele dagen, fik den sam-
me løn, som de, der var ansat sidst på eftermiddagen 
og kun havde arbejdet kort tid. Og da de første be-
klagede sig over det, fik de som svar af vingårdsman-
den: Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Eller har jeg 
ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det som er mit? 
Altså give den løn, som jeg vil. Du har fået, hvad du 
blev lovet. 
 Sådan er det altså i Guds rige. Vi bliver ikke stil-
let i udsigt, at vi kan gøre os fortjent til en stor løn, 
en fornem plads, hvis vi anstrenger os for det. Til 
gengæld bliver vi stillet i udsigt, at vores liv skal blive 
et liv i tjeneste, hvad enten vi samtykker i det eller ej. 
 Jesus sagde som bekendt også: Hold budene, så 
skal du leve. At leve er at holde budene, og at holde 
budene er at tjene. For hvad siger budene? Budene 
sammenfattes i kærlighedsbudet. Du skal elske din 
næste som dig selv. Dermed er tjenesten angivet. Og 
der er ingen grænse for tjenesten. Tjenesten skal 
være dit liv.  
 Vores liv skal være tjeneste, og det vil blive tje-
neste. Det er der altså ingen tvivl om, men derimod 
er nok mere tvivlsomt, hvor gode vi vil være til at 
 



    

tjene. At vi skal tjene indebærer jo ikke, at vi også vil 
det. Det indebærer jo ikke, at vi vil høre kaldet. At vi 
alligevel bliver sat til tjene, betyder ikke, at vi uden 
forbehold og uden afbrydelse og uden modvilje gør 
det.  
 Ikke desto mindre er det livet. Vil du leve så 
hold budene. Livet er i kærligheden. Livet er i tjene-
sten.  
 Men derfor er det også et glædeligt budskab, at 
Jesus kom for at tjene, og at han gav sit liv som løse-
sum for mange. At han var Guds lam, som bar ver-
dens synd, også vores.  
 Det er et glædeligt budskab, at det i Guds rige 
ikke går efter fortjeneste, men efter Guds bestem-
melse. At lønnen vi får ikke skal svare nøjagtigt til, 
hvad vi har gjort os fortjent til. MB 

 
SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 

Onsdag, den 8. oktober, kl. 19.30 
 

 
 

Organist Viola Chiekezi, Sct. Peders kirke i 
Slagelse, har lagt programmet for denne sangaften og 
vil desuden fortælle lidt om Estland, hvor hun kom- 

mer fra, og præsentere os for nogle estiske sange. 

Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré. 
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SPIL DANSK AFTEN 
I  

HEJNINGE KIRKE 

Torsdag, den 30. oktober, kl. 19.30 

Vi fortsætter den gode og hyggelige tradition med at 
markere den landsdækkende Spil Dansk Dag med 

sangaften i Hejninge kirke. Vi tager højskolesangbogen 
frem og synger hele aftenen.  

Menighedsrådet serverer kaffe  
og småkager i pausen. 

Alle er velkomne. Fri entré. 
 

KONCERT I STILLINGE KIRKE 

Mandag, den 17. november, kl. 19.30 

Saxofonist Daniel Nielsen spiller med en lille gruppe 
musikere. 
 

 
 

Daniel Nielsen er i gang med konservatorieuddannel-
sen på Musikhögskolan i Malmö, hvor han studerer  
jazz og komposition. 

Alle er velkomne, der er fri entré. 
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STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN 
 

 
 

Præsten og digteren Jakob Knudsen er nok bedst kendt 
for sine salmer Se, nu stiger solen og Vi pløjed’ og vi så’de, 
men han skrev blandt andet en række romaner (bl.a. 
Angst, Mod, Gjæring, Afklaring, Sind, Rodfæstet) og adskillige 
essays og artikler. Jakob Knudsen er blevet sammenlignet 
med den store russiske forfatter Dostojevskij.  
I efterårets studiekreds skal vi læse et lille udpluk af hans  
værker: 

Torsdag, den 23. oktober, kl. 20.00: 
„Om Idealitet.“ – artikel. 

Torsdag, den 6. november, kl. 20.00: 
„At være sig selv.“ – artikel. 

Torsdag, den 13. november, kl. 20.00: 
„Angst.“ – roman. 

De to første aftener vil blive indledt af sognepræst Mor-
ten Brøgger, mens tidl. gymnasielærer Jørgen Glenstrup 
vil indlede den sidste aften med en gennemgang og for-
tolkning af dannelsesromanen Angst, der er bygget over  
Martin Luthers liv.  

Artiklerne kan fås i kopi hos Morten Brøgger, der også 
kan formidle hjemlån af et større antal eksemplarer af 
romanen Angst fra biblioteket. Kontakt mig! 
 
Alle er velkomne!  
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Nyt fra menighedsrådet 
 
Menighedsrådet har afholdt syn på kirke, kirkegård, 
præstegård og graverbolig d. 3. september. Dette årlige 
syn skal finde sted inden 1. oktober. Her gennemgås alt  
grundigt, således at vore ejendomme er i forsvarlig stand. 

 

 Ellers skal der installeres nyt gasfyr i præstegården, 
således at energiforbruget mindskes væsentligt. Dette 
arbejde er ved at blive igangsat.  
 I provstiregi etableres der en kirke-skole-tjeneste i 
samarbejde med Kalundborg provsti og Slagelse-Skælskør 
provsti. 
 Som det kan læses andet steds på kirkesiderne for-
søger vi at få operasanger Jens Christian Wandt til at være 
årets gæst ved julemødet i forsamlingshuset torsdag d. 4. 
december. Sidste år glippede dette jo, grundet den vold-
somme decemberstorm. Han har sagt ja, og jeg tør roligt 
sige, at der venter jer en hyggelig og stemningsfuld musi-
kalsk aften. 
 Ellers har menighedsrådet møder d. 22. oktober, 19. 
november og 22. januar. Møderne er offentlige, og alle er 
velkomne. 
  På menighedsrådets vegne. 
  Ebbe Gjørup/formand. 

 

I skrivende stund er den 
nye direkte trappe fra par-
keringspladsen op mod 
kirkens indgang ved at 
blive etableret. Menigheds-
rådet arbejder i øvrigt vi-
dere med den meget detal-
jerede kirkegårdsplan. Næ-
ste skridt bliver at plante 
nogle solitære træer i kirke-
gårdens sydvestlige hjørne 
på det nye græsareal. 
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JULEMØDE 
Torsdag, den 4. december, kl. 19.00 

i Kirke Stillinge forsamlingshus 

 

 
 

Gå julen i møde med en stemningsfuld aften i 
selskab med operasangeren Jens-Christian Wandt. 
 Julens og advents smukke salmer og sange er på pro-
grammet og præsenteres med små anekdoter om musikken, 
tanker ved juletid, fortællinger om julens mærkelige tradi-
tioner, oplevelser fra mange julekoncert i både ind- og 
udland, og samarbejdet omkring julens musik med spæn-
dende personligheder. Solistiske indslag veksler med fælles-
sang hvor alle synger med. Hør bl.a. O hellige nat, Julebudet, 
Glade jul, Barn Jesus i en krybbe lå, Der er noget i luften, og 
mange andre af julens elskede salmer – også et par af de 
populære engelske Christmas Carols.  
 Jens-Christian Wandt er kendt fra Julekoncerten i 
Skagen Kirke som TV2 har sendt hvert år til jul siden 2010. 
Han er arrangør af Verdensballetten som hvert år turnerer i  
Danmark. I 2010 udgav han albummet „Jul i Skagen“. 

Der vil desuden være kaffebord, børnekor og udlodning af  
julestjerner. 

Entré 30,- kr. Alle er velkomne. 

 



      

GUDSTJENESTER 

 Stillinge  Hejninge 

5. oktober, 16. s.e. trin. 1030 900 
12. oktober, 17. s.e. trin. 1400 * Ingen 
19. oktober, 18. s.e. trin. 900 1030 
26. oktober, 19. s.e. trin. 1030 Ingen 
 
2. november, Alle helgen 1030 Ingen 
9. november, 21. s.e. trin. 1030 900 
16. november, 22. s.e. trin. 1030 Ingen 
23.nov.,Sidste s. i kirkeåret 1030 Ingen 
30.nov., 1. s. i advent 1600 1030 

Gudstjenester på plejehjemmet 
1. oktober og 12. november, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall-Jørgensen. 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For 
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe  
fredag inden kl. 16. 

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 6.-13. og 
21.-22. oktober. Embedet varetages af præsterne i 
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 
58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 
 
Vores egen hjemmeside: 
www.stillingekirke.dk – gælder for både Kirke 
Stillinge og Hejninge sogn! 
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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.  

Stillinge sogn  

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,  
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
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: skrivtilberg@stofanet.dk.  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 

 


