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YTRINGSFRIHEDEN? 
 
Året var ikke mange dage gammelt, da to bevæbnede ter-
rorister trængte ind på redaktionen hos det franske sati-
reblad Charlie Hebdo og dræbte chefredaktøren og adskil-
lige af de ledende medarbejdere. 12 mennesker medreg-
net flere politifolk blev dræbt af terroristerne. Som det 
formodentlig er bekendt blev terroristerne et par dage 
senere omringet og dræbt, da de stormede ud af en byg-
ning, mens de skød mod politiet. 
 Charlie Hebdo er kendt for sin fuldstændige respekt-
løse satire over alle personer, organisationer, gruppe-
ringer, ideologier og religioner, der har magt. I Danmark 
blev bladet kendt, da de i sympati med Jyllands-Posten 
genoptrykte de danske Muhammed-tegninger i 2006. Bla-
det har selv produceret satire over islam og dens profet, 
ligesom det også ofte har rettet sin satire mod især den 
katolske kirke, som jo er en betragtelig magtfaktor i 
Frankrig, og er også blevet trukket i retten af kirken flere 
gange. 

 

 
„Jeg er Charlie“ 

 
 Efter terroraktionen blev spørgsmålene stillet: Var 
bladet ikke selv ude om det? Er det virkelig nødvendigt at 
støde folks følelser med satire? Bør man ikke tage hensyn 
til dem, der bliver krænket af satirebillederne? 



    

 Den lovsikrede ytringsfrihed tjener et bestemt for-
mål: At sandheden kan siges uden hensyn til, om det er 
sikkert at sige den, uden hensyn til om sandheden er stø-
dende, uden hensyn til om magthavere hellere vil skjule 
sandheden eller dele af den, og uden hensyn til om nogle 
prøver at true sandheden bort.  
 Vi ved alle, at ytringsfriheden bliver brugt til at sige 
meget andet end sandheden. Men det frie ord skal sikre, 
at også sandheden kan blive sagt. At opblæste magtper-
soner kan blive pillet ned af piedestalen. At religiøse dog-
mer, der ellers nemt bliver omgærdet med urørlighed, kan 
blive sat til diskussion.  
 Hvor en fordomsfri, modig og (til tider) respektløs 
diskussion ikke kan finde sted, vil løgn og falsk PR altid 
have fordelen.  
 Derfor er det nødvendigt at have fuld ytringsfrihed. 
Derfor er det også nødvendigt og godt, at der er nogen 
der har tilstrækkelig respektløshed og mod til at bruge 
ytringsfriheden fuldt ud. Har vi kun ytringsfrihed i prin-
cippet, og er der ingen, der tør bruge den (når fx muslim-
ske terrorister truer dem), så gør ytringsfriheden ikke den 
gavn, den skulle. Derfor er det godt, at der findes blade 
som Charlie Hebdo og andre lignende uforfærdede publi-
kationer.  
 Hvis ytringsfriheden ikke længere findes eller ikke 
bliver brugt, så er det dem, der er bedst til at true andre til 
tavshed, der bestemmer, hvad der er sandhed. Og så bli-
ver vi alle ofre – for løgnen. Derfor er vi alle Charlie Heb-
do („Je suis Charlie“). Vi er måske ikke alle lige modige, 
men vi er i samme båd. 
 Martin Luther sagde i sin tid: „Veritas fortior omni-
um.“ Sandheden er stærkere end alle. Således må også 
den kristne sandhed alene klare sig ved at være sand, ikke 
ved at der er en magtfuld kirke eller stat bag den. Er den 
ikke sandheden, er det bedre, at den falder. Sandheden 
kan alene sikres ved sandheden selv, ikke ved censur eller 
indskrænkninger i ytringsfriheden. 
    MB 
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FOREDRAGSAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 

Torsdag, den 26. februar, kl. 19.30: 

Mag.art., foredragsholder Monica Papazu: 

Rumænien under kommunismen og i dag 

 
 
Monica Papazu er født og opvokset i Rumænien, men har 
boet i Danmark i 35 år. Hun fortæller sine personlige 
erindringer om, hvordan det var at vokse op i et kom-
munistisk land. Om undertrykkelsen, overvågningen af 
borgerne og om den indre modstand mod det kommu-
nistiske system og dets verdensanskuelse. Til sidst i 
foredraget vil Monica Papazu trække en linie frem til vores 
dages Rumænien, og se på hvad de sidste 25 års historie har 
betydet sammenholdt med de forhåbninger, rumænerne 
havde, da kommunismen faldt. 
 
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord. 
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FORÅRSKONCERT 
med  

Landsbykoret og  
kirkens børne- og voksenkor 

 

Tirsdag, 24. marts kl. 19 
i Stillinge Kirke 

 

 
 

Med denne fælles koncert går de tre kor sammen om at 
markere 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel. 

– Man kan glæde sig til kendte sange som Jeg bærer med 
smil min byrde, Solen er så rød, mor, Nu lyser løv i lunde,  

dertil også mindre kendte sange  
og naturligvis fællessange med publikum. 

Efter koncerten er Landsbykoret som altid vært ved et 
stort kaffe-/kagebord: kr. 25,-. Denne gang i Kirke 

Stillinge Forsamlingshus. 
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CARL NIELSEN-JUBILÆUM 
 
2015 er 150-året for den danske komponist Carl Nielsens 
fødsel. Han har bidraget til både den folkelige og kirkelige 
sangskat med en række smukke og meget afholdte melo-
dier (bl.a. Jens vejmand, Jeg ved en lærkerede, Påske-
blomst). Desuden har han komponeret musik for orke-
stre og mindre ensembler, som er højt anerkendt både  
herhjemme og i udlandet. 

Vi vil i vore kirker deltage i fejringen af jubilæumsåret 
med en række koncerter og sangaftener. Der er også 
mange andre gode tilbud i omegnens kirker, hvilket man 
kan se af de programmer, der er lagt frem i kirkerne. Men  
her er, hvad der sker hos os: 

Tirsdag, den 24. marts, kl. 19.00: Forårskoncert i Stil-
linge kirke med Landsbykoret og kirkens egne børnekor  
og voksenkor. (se omtalen på forrige side) 

Torsdag, den 23. april, kl. 19.30: Sangaften i præstegår-
den. Den første af to sangaftener med fokus på Carl 
Nielsen med fællessang og solosang. Charlotte Nielsen  
fortæller om komponisten og hans folkelige sange. 

Torsdag, den 4. juni, kl. 19.30: Sommerkoncert i 
Hejninge kirke med sopran Ulla Munch og organist  
Charlotte Dagnæs-Hansen. Carl Nielsen i ord og toner. 

Torsdag, den 27. august, kl. 19.30: Sangaften i præste-
gården. Fællessange fra Højskolesangbogens Carl nielsen-
sange og introduktion til hans Blæserkvintet opus 43 (se  
koncerten nedenfor). 

Søndag, den 20. september, kl. 16.00: Koncert i Stil-
linge kirke med Cassiopeia Wind Quintet, som bl.a. spiller 
Carl Nielsens Blæserkvintet opus 43 med variationer over 
salmen Min Jesus, lad mit hjerte få. 
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Kristus som himmelkonge til hvem lidelsesredskaberne (kors og spyd) bæres frem. 

Hejninge kirke. 
 
 
 

Påske 
 

På korsets træ de pinte ham  
med nagler og med spyde; 
hvor så man fra det offerlam 
det røde blod at flyde, 
hvor så man da hans hjerte slå, 
hver åre som en bæk at gå, 
hans hoved sig at hælde! 
Guds Lam! hvorledes skal jeg dig 
så dyb og ubegribelig 
en kærlighed gengælde? 

Paul Gerhardt 

 



      

GUDSTJENESTER 

 Stillinge  Hejninge 

1. feb., Septuagesima s. 1030 Ingen 

8. feb., Seksagesima s. 900 ¤ 1030 
15. februar, Fastelavn 1030 * Ingen 
22. februar, 1. s. i fasten 1030 1930 (K) 

1. marts, 2. s. i fasten 1030 Ingen 
8. marts, 3. s. i fasten 1030 1930 (K) 
15. marts, Midfaste 1030 Ingen 
22. mar., Mariæ bebudelse 900¤ 1030 
29. marts, Palmesøndag 1030 Ingen 

2. april, Skærtorsdag 1930 1030 
3. april, Langfredag 1030 Ingen 
5. april, Påskedag 1030 900 
6. april, Anden påskedag 1030 Ingen 

(K)= Kirkekaffe. ¤ = Gudstjeneste i dåbskapellet. 

Gudstjenester på plejehjemmet 
4. februar og 11. marts, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Majbrit Billesø Rasmussen. 

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 ferie 9.-15. 
februar og er desuden på kursus 16.-20. februar. 
Embedet varetages i ferien af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse i begge perioder på 
tlf. 58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 
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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 Inger Lomholt, tlf. 40 47 27 74,  
e-mail: lomholtinger@gmail.com 

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 

 


