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DET EVIGE LIV
Johannes skriver: „Vi har set det og vidner om det.“ Det
er Jesus Kristus, han mener. „I ham var liv, og livet var
menneskers lys.“ Han siger ikke i ham var lys, og lyset var
menneskers liv. Det er ellers en nærliggende tanke. Vi ser
hver morgen, hvordan alting kommer til live efter nattens
dvale. Men Johannes vender det på hovedet. Hvad er livet da? Livet er Jesus Kristus. Men hvordan kan han være
liv for os? Vi har jo allerede livet. Jo vist, men hvordan?
Er livet ikke en gåde for os, hvis vi standser op blot
et kort øjeblik og tænker over det? Her er vi. Vi er på en
eller anden måde blevet til. Jeg tænker ikke på det biologiske. Det kan vi jo godt forklare. Men det gådefulde ligger i, at netop jeg blev til. Det spørgsmål giver biologien
os jo intet svar på. Gransker vi nærmere, kommer vi vel
ikke meget længere end til at sige, at det er en tilfældighed. Sådan faldt det ud. Og nu er der så os beskåret et
vist antal år og dage, hvor vi skal leve dette vort menneskeliv. Vi står her mellem fødsel og død. Hvad der ligger
hinsides fødsel og død, er en hemmelighed. Det er skjult
for os.
Vi udfolder som slægt betragtet og måske også som
individer store anstrengelser for at holde fast ved det liv,
vi har. Vi stræber efter at forbedre lægevidenskaben, så vi
kan holde sygdomme i ave. Vi stræber efter at leve sundt
for om muligt at forlænge vores levetid med hvad – nogle
år? Vi ved det ikke. Vi stræber efter at skabe en såkaldt
bæredygtig husholdning på jordkloden, så at vi ikke skal
gå under som følge af klimaforandringer. Det nytter måske noget, men vi kan ikke få at vide, hvad der ville ske,
hvis vi ikke gjorde alt dette. For vi får kun denne ene
mulighed. Måske kan vi udsætte vores død, men døden
kommer alligevel.
Kun sådan har vi livet. Som noget, der dybest set
ikke er i vore egne hænder. Vi griber efter det for at holde
det fast, men vores tid løber alligevel ud som sand mel-
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lem fingrene. Så vil vi leve i nuet, for dog at få noget ud
af det, mens vi er her. Og det er da også i en vis forstand
et godt bud på, hvad vi skal gøre. Men bliver det ikke
hurtigt en løgn, hvor vi for at koncentrere os om nuet,
øjeblikket, må lukke øjne og øren for størstedelen af virkeligheden? Bliver vi ikke ansvarsløse og kyniske, hvis vi
kun vil leve i nuet? Hvad med ansvaret for det, vi skal
give videre til kommende slægter? Hvad med ansvaret
for, hvad vi selv har gjort, alt det, som ligger bag os i vores slipstrøm, kan vi bare løbe fra det? Her i nuet, hvor vi
lever, fylder fortid og fremtid i virkeligheden ganske meget, for det er til stede i form af skyld og ansvar.
Livet var menneskers lys, i ham var livet. Sådan
skrev Johannes. Han skrev det om Jesus Kristus, som han
så med egne øjne, og som han rørte ved med sine hænder. Han, i hvem livet er, kommer til os nu. Han kommer
til os i ordet om ham. Det liv, han er, strømmer mod os, til
os og ind i os, som et lys, som lysets varme, og i kraft af
det liv, lever vi. Livet har vi ikke i egne hænder. Vi kan
ikke holde på det. Have det for os selv. Gemme det. Det
findes kun som det, der kommer til os. Også når vi ikke
vil kendes ved ham, der er vores liv. Så lever vi imod
livet. Så er alle vore anstrengelser for at holde på livet og
forlænge det født af bekymring og angst.
Hvad er det så for et liv, der kommer fra ham? Jesus
sagde: „Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig,
skal leve, om han end dør.“ „Bliv i min kærlighed. Hvis I
holder mine bud, vil I blive i min kærlighed … Dette er
mit bud, at I skal elske hinanden.“
Det er livet. Det eneste liv, vi har. Som også er det
evige liv, der skal bestå på trods af døden, fordi det ikke
afhænger af om, vi kan fastholde livet, men fordi det er
det liv, der kommer fra ham, fra Gud selv. Dette liv er
det liv, vi ikke kan tage, som vi må modtage, idet vi giver
slip på det, vi mener selv at kunne holde fast ved. Det er
det liv, der gives os, som den opgave, der er vores. Opgaven er: bliv i min kærlighed, hold mit bud: elsk hinanden.
Det er to sider af samme sag.
MB

KONCERT I STILLINGE KIRKE
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Søndag, den 20. september kl. 16.00

med Cassiopeia

Wind Quintet

Denne unge blæserkvintet spiller
Kvintet i B-dur af Franz Danzi,
Blæserkvintet af Jørgen Jersild og Carl Nielsens
Blæserkvintet op. 43 med den smukke slutsats, som
udgør en række variationer over salmen Min Jesus, lad
mit hjerte få.
Kvintettens medlemmer er Mia Káradóttir (fløjte),
Lauge Hjorth Mikkelsen (obo), Jesper Sejrup Clausen
(klarinet), Lars Mathiesen (fagot) og Anne Sophie
Broholt Jensen (horn).
Der er gratis entré til koncerten. Alle er velkomne.

Sangaften i præstegården
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Torsdag, den 27. august, kl. 19.30.
Denne sangaften om Carl
Nielsen er opfølgeren til
forårets velbesøgte sangaften. Charlotte Nielsen vil
guide os videre igennem
Carl Nielsens dejlige sangmelodier og give en introduktion til hans blæserkvintet, som vil blive spillet
ved en koncert i Stillinge
kirke den 20. september.
Der er kaffebord og fri entré. Alle er velkomne.

Kirkens kor søger nye medlemmer

Stillinge Kirkes Voksenkor – for alle fra 15 år

Vi øver kl. 19-21.15 onsdag i lige uger i præstegården.
Start: onsdag, den 19. august

Stillinge Kirkes Børnekor – for piger og drenge i
2.-7. klasse
Vi øver hver torsdag kl. 16.00 i præstegården.
2.-3. klasse synger kl. 16-17
4.-7. klasse synger kl. 16-17.30
Start: torsdag, den 3. september
(se også Korsiden på kirkens hjemmeside
www.stillingekirke.dk)

Sogneudflugt for Hejninge sogn
Lørdag, den 12. september.
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Beboere i Hejninge sogn inviteres med på udflugt til
Høstmarked i Andelslandsbyen Nyvang

Vi kører af sted i bus fra p-pladsen foran kirken kl. 10.30.
Undervejs vil der blive serveret en forfriskning. Kl.14.30
kaffe på cafeen i landsbyen. Hjemkomst ca. kl. 18.
Deltagelse i udflugten er gratis.
Tilmelding nødvendig senest d. 1. september
på else-berg@live.dk - mobil 31 90 17 07
eller Anette Andersen, mobil 23 98 95 36
Med venlig hilsen
Hejninge menighedsråd
***

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Grundtvig

STUDIEKREDS

OM REFORMATOREN MARTIN LUTHER
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Om et kristent menneskes frihed, 1520
I anledning af det forestående reformationsjubilæum i
2017 – 500-året for reformationen – afholder vi i Sct.
Mikkels sogn i samarbejde med Kirke Stillinge-Hejninge
sogne, Magleby-Ørslev-Holsteinborg sogne, SorterupOttestrup-Kindertofte sogne og Høve og Havrebjerg
valgmenighed, tre aftener i efteråret, hvor vi fordyber os i
en af Martin Luthers bøger. Vi læser den af omfang lille,
men af indhold tunge bog om den kristne frihed: „Om et
kristent menneskes frihed“ fra 1520.
Vi afholder aftenerne som studiekreds. Alle interesserede
er velkomne! Vi læser bogen sammen, fordyber os i dens
budskab, sætter det alt sammen ind i en historisk ramme
og lader os forundret ramme af budskabets friskhed og
aktualitet. Studiekredsformen gør, at der er god plads til
samtale og drøftelse.
Vi mødes i Pakhuset v/ Sct. Mikkels Kirke, Slagelse.
Onsdag d. 23. september kl. 19-21
Onsdag d. 21. oktober kl. 19-21
Onsdag d. 25. november kl. 19-21
Morten Brøgger
Lise Flindt Hansen
Gitte Marie Rasmussen
Nana Hauge
Poul Damsgaard
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

2. august, 9. s.e. trinitatis
9. august, 10. s.e. trinitatis
16. august, 11. s.e. trinitatis
23. august, 12. s.e. trinitatis
30. august, 13. s.e. trinitatis

900 *
1030
1030
1030
900

Ingen
Ingen
900
Ingen
1030

6. september, 14. s.e. trin.
13. september, 15. s.e. trin.
20. september, 16. s.e. trin.
27. september, 17. s.e. trin.

1030
900
1030 (H)
1030

Ingen
1030(H)
Ingen
900

Gudstjenester på plejehjemmet
12. august og 9. september, kl. 14.30.
(H) = Høstgudstjeneste.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * Per Mollerup.
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 mm.
Sognepræst Morten Brøgger holder sommerferie til og
med den 7. august og er desuden bortrejst 1.-2. september. Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se
også www.sctpederskirke.dk).
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.
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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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55,
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.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

