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En værdig død – om filmen Stille hjerte
I filmen Stille hjerte samler Poul og Esther deres familie til
en sidste weekend, inden Esther skal begå selvmord, hjulpet af sin mand Poul, der er pensioneret læge. Esther har
sygdommen ALS, der virker trinvis lammende og medfører døden. Der findes ingen helbredende behandling.
Inden filmens fortælling begynder, er beslutningen
talt igennem med de nærmeste, og alle har på forhånd
tilkendegivet deres tilslutning til beslutningen.
Der ligger et mærkbart pres på alle personerne. Alle
skal medvirke til, at det bliver nogle gode dage. Det er et
selskab af sammensvorne, der tildels må bære falsk maske
for at gennemføre den beslutning, de har svoret sig til.
Filmen er velspillet og velfortalt. Man kan indvende
mod historien, at brikkerne falder lige lovlig nemt på
plads til sidst. Alle historiens personer er – trods et par
tårer i øjenkrogene – i hvert fald afklarede og uden tvivl
om det rigtige i moderens selvmord.
Filmen fremstår derfor som et indlæg i debatten om
assisteret selvmord og aktiv dødshjælp eller eutanasi, der
advokerer for disse løsninger på lidelsens problem.
Det er imidlertid et problem, at filmen samtidig kun
i forbigående berører spørgsmålet om, hvorvidt lidelsen
ikke kunne lindres i stedet. Man forstår, at familien er blevet stillet i et valg, som ikke var noget reelt valg. Valget
mellem selvmordsløsningen og ansvaret for i modsat fald
at påføre moderen ubærlige lidelser. Det viser det skæbnesvangre i at ophæve forbudet mod eutanasi. I samme
øjeblik det tillades, har vi alle ansvaret for de ubærlige
lidelser, en person må blive ramt af.
I filmen berøres det ofte fremførte argument om
personens værdighed. I flere situationer fornemmer man
Esthers ubehag og skam ved at være blevet handicappet.
„Jeg kan godt selv,“ siger hun, selv om det ville lette og
hjælpe hende, om en anden gav en hånd med.
Hvorfor ses det som uværdigt at have brug for hjælp
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og at modtage hjælp, når man har brug for det? Kender vi
ikke alle den glæde, som vi har ved at hjælpe et barn, og
den glæde barnet har ved at få hjælp? Hvorfor skulle vi
ikke også kunne glæde os ved at få hjælp, når vi bliver
gamle og skrøbelige, og hvorfor skulle den, der hjælper,
ikke også være glad for at hjælpe en, der er gammel, og
som behøver hjælp? Det burde der ikke forbindes noget
uværdigt og barnagtigt med. Det uværdigt barnagtige er
snarere den fornærmelse nogle mennesker møder
alderdommens skrøbelighed med. En slags ”kan selv, vil
selv”-barnagtighed på den aldrendes side – måske oftest
før skrøbeligheden virkelig er sat ind.
På vores plejehjem kommer der dagligt ægtefæller på
besøg hos deres demente livsledsagere. I nogle tilfælde
bliver de ikke længere genkendt. Men de kommer trofast,
hjælper deres ægtefælle, stryger hende over kinden, holder
hendes hånd.
Så vidt jeg kan huske, ser vi på intet tidspunkt en
tåre i Esthers øjne. Enten sørger hun ikke over at skulle
forlade sine nærmeste eller også tillader hun sig ikke at
vise sorg af frygt for at miste deres samtykke i beslutningen. Uanset hvad, så rejser det filmens måske vigtigste
spørgsmål. Hvis denne fornuftige, kalkulerede beslutning
om at undgå lidelse ved at vælge selvmordet forviser
sorgen, forvises så ikke også med sorgen kærligheden?
Sorgen er kærlighedens dragt, når man skilles fra den
elskede. Men her må der ingen sorg være, i hvert fald må
den ikke vises, kun beslutsomhed og vemod.
Er der så tale om en værdig død? Er værdighed kun
forbundet med at bevare fatningen og herredømmet?
Eller er værdigheden ikke netop noget, der tilskrives én
gennem den kærlighed, hvormed andre omfatter én? Har
den demente på plejehjemmet, der bliver strøget over
kinden af sin ægtefælle eller sin søn, ikke større menneskeværdighed end det menneske, der for ikke at miste sin
såkaldte værdighed dømmes (af sig selv eller andre) til at
måtte lade livet?
MB

SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag den 23. april kl. 19.30
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Carl Nielsen

I Højskolesangbogen er der 35 melodier af Carl Nielsen. Da det i år er 150-året for komponistens fødsel,
vil vi markere det ved bl.a. at synge os gennem disse
sange i løbet af denne aften og endnu en sangaften i
august. Desuden vil organist Charlotte Nielsen fortælle
om Carl Nielsen og hans melodier, og sidst på aftenen
vil to unge piger Astrid og Ellen synge nogle af hans
sange.
Der er kaffebord og gratis entré. Alle er velkomne.
*** ***
FYRAFTENSKONCERT I STILLINGE KIRKE
Torsdag den 21. maj kl. 17.00
Kirkens børnekor
Kirkens lille børnekor inviterer til en lille koncert, hvor
de synger forårssange og andet godt.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

SOMMERKONCERT I
HEJNINGE KIRKE
Torsdag, den 4. juni, kl. 19.30
CARL NIELSEN I ORD OG TONER
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Et musikalsk foredrag i ord og toner med sopran Ulla
Munch og organist Charlotte Dagnæs-Hansen.
Efter koncerten er kaffebord på Trelleborg Friskole.
Alle er velkomne. Der er gratis entré.
*** ***

Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
I slutningen af februar fik vi omsider færdiggjort den nye trappe, idet der nu er monteret to gelændere. Det er meningen, at
den gamle trappe nedrives. Ligeledes arbejder vi også med
opretning af skrænten og heri indgår også den gamle kampestensmur. Da menighedsrådet har haft et lille overskud på de
arbejder, der er udført i 2014, regner vi med at få lov af Slagelse provsti til at lave dette, da det efter sidste års rydning af
beplantning fremstår meget bart og rodet. Gravernes mandskabsrum er ved at blive malet.
Ellers har vi haft regnskabsmøde d. 5. marts, hvor kirkens regnskaber blev gennemgået og godkendt, hvorefter de
elektronisk er afleveret til provstiet.
I øvrigt har menighedsrådet møder d. 16. april, 28. maj og
18. juni alle gange kl. 19.00. På mødet d. 28. maj er det budgettet, der er i fokus. Der vil desuden blive aflagt beretning for det
forgangne år, så alle der har mulighed for at komme er hjertelig
velkomne. Menighedsrådsmøderne er jo som bekendt offentlige.
Menighedsrådet har besluttet at gentage succesen fra
sidste år med at afholde en picnicgudstjeneste/udendørs
gudstjeneste i præstegårdshaven. Det bliver søndag d. 14. juni
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er man velkommen til at spise sin
medbragte mad. Vi sørger for kaffe og småkager. Der bliver
sørget for borde og stole, så alle kan sidde ned! Men mere
herom i næste nr. af 2 Sogne.
Ebbe Gjørup, formand

På menighedsrådets vegne
Ebbe Gjørup/formand.
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ÅRETS KONFIRMANDER
Stillinge kirke, den 10. maj, kl. 10.30
Sarah Holm Andersen, Stillingevej 52 A, Kirke Stillinge.
Clara Møller Holm, Rugvænget 29, Vemmelev.
Josefine Ruhwald Ibsen, Havremarken 21, Kirke Stillinge.
Karoline Jongshøj Jensen, Stillingevej 46, Kirke Stillinge.
Michelle Fyrst Kristiansen, Kongsmarkvej 289, Kgsm. Str.
Camilla Ebberup Madsen, Agervej 1, Næsby Strand.
Isabell Jul Madsen, Birkevænget 27, Slagelse.
Isabell Nielsen, Havremarken 7, Kirke Stillinge.
Natacha Nielsen, Hvedevænget 3, Kirke Stillinge.
Mathias Schou Pedersen, Solvænget 28, Kirke Stillinge.
Mathias Lundberg Pilgaard, Strandvejen 145, Hejninge.
Jens Holger Kvist Rasmussen, Bildsøvej 13, Bildsø.
Nicklas Lindegaard Ravnborg, Støvlebækvej 8 B, Kr. Still.
Marco Bendix Strandet, Krænkerupvej 11, Krænkerup.
Cecilie Schack Vittrup, Lundbæksvej 9, Slots Bjergby.

Stillinge kirke, den 14. maj, kl. 10.30
Emil Holst Bakkensen, Seerdrupvej 10, Fårdrup.
Mikkel Gry Birk, Malivej 7, Slagelse.
Mark Nygaard Byrde, Købmagergade 2, 1., Slagelse.
Oskar Bonde Gabriel, Kongstedparken 5, Slagelse.
Patrick Reffelt Jørgensen, Lerklinten 2, Korsør.
Signe Koudal, Elme Alle 8, Korsør.
Anne-Mette Nielsen, Jasminvej 27, Slagelse.
Peter Skovbjerg Paulsen, Joachimsvej 8, Slagelse.
Klara Gaargi Raahauge, Nykobbelvej 15, Slagelse.
Emma Stelmach, Byskellet 5, Slagelse
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Hejninge kirke, den 14. maj, kl. 12.30
Liv Leonora Slott Kjær, Havretoften 16, Slagelse.
Sofie Amalie Krogh Rasmussen, Valbygårdsvej 88 B, Sl.

Stillinge kirke, den 17. maj, kl. 10.30
Emma Munk Andersen, Holbergsgade 10, Slagelse.
Andreas Boye-Hansen, Kildemarksvej 3, Næsby Huse.
Simon Hansen, Stillingevej 68, Kirke Stillinge.
Julie Hollerup, Præstevænget 6, Kirke Stillinge.
Jens Christian Kolding Hvolbøll, Knudstrupvej 30, Knudstr.
Patrick Buch Jensen, Ellevej 5, Slagelse.
Filip Jarl Robert Johannessen, Bildsøvej 8, Bildsø.
Augusta Sofie Brandt Leppänen, Ålykkevej 1, Havrebjerg.
Elisabet Ryberg Madsen, Hvedevænget 10, Kirke Stillinge.
Yasmin Claramilla Petersen, Bildsøvej 108, Kelstrup.
Daniel Sørensen, Ådalen 22, Havrebjerg.
Benjamin Jan van Dijk, Bildsøvej 207, Næsby Fed.
Stillinge kirke, den 17. maj, kl. 12.30
William Clay Aksenberg, Klintevej 1, Korsør.
Mike Juel Asmussen, Flakkebjerg Elmevej 6, Flakkebjerg.
Frederik Holger Fønss-Jørgensen, Hestemøllestræde 1 A, Sl.
Christian Færch Henningsen, Engsøvej 3, Skælskør.
Marco Arne Hansen, Strædet 7, Vemmelev.
Nicklas Vedelsted Hansen, Motalavaj 125, 3.th., Korsør.
Jonas Toft Heidelbach, Stibjergvej 10, Korsør.
Jonas Nicholai Simon Nielsen, Niels Jensensvej 21 A, Rude.

GUDSTJENESTER
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Stillinge

Hejninge

2. april, Skærtorsdag
3. april, Langfredag
5. april, Påskedag
6. april, Anden påskedag

1930
1030
1030
1030

1030
Ingen
900
Ingen

12. april, 1. s. e. påske
19. april, 2. s. e. påske
26. april, 3. s. e. påske

1030
900
1600 *

Ingen
1030
Ingen

1. maj, Bededag
3. maj, 4. s. e. påske
10. maj, 5. s. e. påske
14.maj, Kr. himmelfarts dag
17. maj, 6. s. e. påske

Ingen
1030
1030 K
1030 K
1030 K
1230 K
900
1030
1030

1030
Ingen
Ingen
1230 K
Ingen

24. maj, Pinsedag
25. maj, Anden pinsedag
31. maj, Trinitatis søndag

1030
Ingen
Ingen

K= Konfirmation.
Gudstjenester på plejehjemmet
8. april og 13. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved NN.
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.
Friweekend
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 25.-26. april.
Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se
også 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 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 – henvendelse til formand eller graver.
Birte Andersen
Susanne Broustbo
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: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen

