KIRKESIDERNE

KRISTI KOMME
Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme,
frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er
festen for Guds søns komme til verden, Messias’ komme.
Og selv om julen hos os er blevet den helt store fest,
så er det endnu i dag påsken, der er det helt uopgivelige
element i evangeliet. Påsken fortæller os nemlig, at Jesus
blev vores frelser. Han sejrede i den kamp, som han kom
for at udkæmpe. Kampen mod døden, mod djævelen og
det onde, synden. Han vandt kampen mod døden,
løgnen, forræderiet og skylden.
Men endnu i dag er det en kamp, der gælder ethvert
menneske, og hvor enhver må indrømme, at han eller
hun selv er kamppladsen mellem godt og ondt, at der
ikke er nogen, der entydigt hører hjemme på det godes
side. Men enhver er indbudt til at få del i sejren.
Således kommer Davids søn, Guds salvede, den
sejrrige, sagtmodige konge også til os, som han kom til
Betlehem og sit folk dengang, og ved dåben giver han os
del i sin sejr. Derfor hedder det om den, der skal døbes,
at der tegnes kors for hendes ansigt og bryst til vidnesbyrd om, at han skal tilhøre den korsfæstede herre, Jesus
Kristus.
Han kommer til os i nadveren, når vi går til alters og
giver os lod og del med sig, når han giver os sit legeme og
blod at spise og drikke. Når vi spiser og drikker det på
hans ord, så er han i os og dermed er hans sejr over
døden og skylden i os, så at vi ikke skal dø uden igen at
opstå til evigt liv hos Gud. Derfor synger vi også hosianna
som indledning til altergangen, ligesom de sang, da han
drog ind i Jerusalem.
Han kommer til os i dag i sit ord og giver os del i sin
sejr. Han kommer. Vi skal kun vente og vente med håb,
længes og glæde os over, at han kom til jorden dengang,
at han kommer til os i dag, at han kommer en dag igen
for at oprette sit rige.
MB

Advent og Jul i vore kirker:
1. søndag i advent medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 15.00.
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3. søndag i advent synger vi julen ind sammen
Landsbykoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke
kl. 14.00. Derefter er der gløgg og æbleskiver
Forsamlingshuset.

4. søndag i advent opfører Trelleborg Friskole et
krybbespil ved gudstjenesten i Hejninge kirke
kl. 10.30.
Juleaften er der julegudstjeneste i Hejninge kirke kl.
14.30 og Stillinge kirke kl. 16.00 ved gudstjenesten i
Stillinge medvirker julekoret.
Juledag er der julegudstjeneste i Stillinge kirke
kl. 10.30 her medvirker voksenkoret.
Anden juledag er der julegudstjeneste i Hejninge
kirke kl. 10.30.
Nytårsdag er der gudstjeneste i Stillinge kirke kl.
14.30 og i Hejninge kl. 16.00.
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Menighedsrådsvalget 2016.
På orienteringsmødet d. 13. september blev der opstillet en
fælles liste, og da der ved fristens udløb tirsdag d. 27. september kl. 19.00 kun var afleveret denne ene liste, er afstemningsvalget derfor aflyst. Valgt til menighedsrådet er:
Ebbe Gjørup, Søren Skovager, Poul Tranekær Nielsen,
Susanne Broustbo, Joachim Wolder, Pia Nielsen samt Birte
Andersen. Herudover blev der valgt to suppleanter, nemlig
Poul Beierholm og Annette Nielsen.
Som noget nyt har vi i menighedsrådet besluttet, at
også suppleanterne bliver indkaldt til møderne.
Menighedsrådet konstituerer sig på mødet 24. november.
Generel orientering.
Menighedsrådet har holdt så godt hus med de bevilligede
midler, at der er et overskud, som vi har søgt og fået godkendelse af provstiudvalget til at måtte bruge til diverse
fældnings/beskærings og beplantningsopgaver på såvel
kirkegården som i præstegårdshaven. Herudover bliver den
ny trappe på kirkegården forbedret, idet trævangerne bliver
udskiftet med vanger af granit – et ønske vi af æstetiske
grunde længe har haft. Desuden får graverne også en ny
batteridrevet hækkeklipper, så deres arbejde lettes.
Og så stunder julens arrangementer til. Udover det
traditionsrige julemøde i forsamlingshuset torsdag d. 1.
december, har vi i menighedsrådet besluttet at
arrangementet ”Vi synger julen ind” under medvirken af
Landsbykoret søndag d. 11. december flyttes fra om
aftenen til det mere familievenlige tidspunkt kl. 14.00. Efter
gudstjenesten i kirken serveres der gløgg og æbleskiver i
Forsamlingshuset til en pris af 30 kr.
I det hele taget vil vi i menighedsrådet gerne tilpasse
arrangementerne der holdes, så de passer flest mulige
mennesker.
Så er der blot tilbage, at ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende 2017.
Ebbe Gjørup/formand.

JULEMØDE
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Torsdag d. 1. december kl. 19.00
i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Rasmus Birkerod
Aftenens gæst er i år journalist Rasmus Birkerod fra
TVØst. Kendt fra bl.a. programmerne Præstens Lektie
og Hvem er du. Rasmus Birkerod vil bl.a. fortælle om,
hvordan han har brugt sin erfaring som sportsjournalist i disse programmer med et helt andet indhold.
Han vil også vise forsamlingen eksempler på, hvordan han stiller sine spørgsmål om etiske dilemmaer.
Der vil desuden være julesange, kaffebord, Lucia
med børnekoret samt udlodning af julestjerner.
Entré 30,- kr. Alle er velkomne!
Sæt kryds i kalenderen!

VI SYNGER JULEN IND
I STILLINGE KIRKE
Søndag, den 11. december, kl. 14.00
Traditionen tro vil vi ved gudstjenesten 3. søndag i
advent synge julen ind sammen med
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Landsbykoret

Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet alle til
gløgg og æbleskiver
i Stillinge Forsamlingshus – deltagelse 30 kr. pr. pers.
Alle er velkomne!

NYT MENIGHEDSRÅD I
HEJNINGE SOGN
Menighedsrådsvalget blev endnu en gang afviklet
som fredsvalg. Der kom to nye medlemmer ind i
rådet, som nu består af:
Anni Ejland Nielsen, Henrik Hviid, Lars Andersen, Anette Andersen, Alfred Berg og præsten.
Menighedsrådet har konstitueret sig med præsten
som formand. De gamle medlemmer byder de nye
velkommen og ser frem til, at det gode samarbejde i
rådet fortsætter.
Morten Brøgger, formand

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 19. januar, kl. 19.30:
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Lektor Kurt L. Frederiksen: Knud Rasmussen.
Med baggrund i blandt andet sin bog Kongen af Thule samt
flere rejser til Grønland, fortæller Kurt Frederiksen om
grønlænderen og,
polarforskeren
kvindebedåreren
og civilisatoren
Knud Rasmussen.
Kurt Frederiksen
er en garvet fortæller, der også har skrevet flere romaner.
Torsdag, den 9. marts, kl. 19.30:
Sognepræst Morten Brøgger: Hvorfor er Luther så
vigtig?
Illustreret med billeder fra en studierejse i sensommeren
2016, fortæller Morten Brøgger om, hvorfor Martin
Luther stadig er
vigtig, og om
hvilken betydning
han har haft for
vores land og
kirke.
Torsdag, den 27. april, kl. 19.30:
Sognepræst Rasmus Dreyer: Hans Tausen. Den
ivrige reformator. (Se mere om foredraget i næste
nummer.)
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord alle tre aftener.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

4. december, 2. s. i advent
11. december, 3. s. i advent
18. december, 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden Juledag

1030
1400 L
900
1600 K+T
1030 V
Ingen

Ingen
Ingen
1030
1430
Ingen
1030

1. januar, Nytårsdag
8. jan., 1. s. e. helligtrekonger
15. januar, 2. s. e. helligtrek.
22. januar, 3. s. e. helligtrek.
29. januar, 4. s. e. helligtrek.

1430
1030
900
1030
1030

1600
Ingen
1030
Ingen
900

L = Landsbykoret medvirker.
K = Julekoret medvirker.
T = Trompetledsagelse.
V = Voksenkoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d.13. december og 10. januar, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.
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.

Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge 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.

KIRKESIDERNE

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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55,
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com
Birte Andersen
Susanne Broustbo
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: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen

