
Gudstjenester og mødeoversigt: 

Mandag  20. marts kl.19.00   Gudstjeneste og årsmøde 

Mandag   3. april  kl.19.00   Gudstjeneste og møde i salen  

                   (se møder) 

Torsdag  13. april  kl.19.00   Gudstjeneste - Skærtorsdag 

Søndag  16. april  kl.10.00   Gudstjeneste - Påskesøndag  

Søndag    7. maj  kl.10.00   Gudstjeneste – konfirmation 

Lørdag  20. maj         Årsmøde i FGVF på Mors 

Søndag  21. maj  kl.14.00   Gudstjeneste 

Søndag   4. juni   kl.10.00   Gudstjeneste – Pinsesøndag 

Mandag   5. juni   kl.11.00   Pinsegudstjeneste i Boesdal 

Søndag  25.juni   kl.19.00   Gudstjeneste og sommersang 

Onsdag  26.juli   kl.19.00   Gudstjeneste 

Torsdag  31. aug.  kl.19.00   Gudstjeneste 

Søndag  10.sept.  kl.10.00    Gudstjeneste,   

Søndag  24. sept.  kl.10.00   Høstgudstjeneste, frokost medbring       

                   mad.                   

 

Se mere udførlig beskrivelse under ”Møder” 

 

 

 

Adresser: 

Stevns Valgmenighed    Vandrigsvej 22  4660 store Heddinge 

Valgmenighedens hjemmeside:         stevns-valgmenighed.dk 

Præst      Aksel Bording   23822208  Evt. 23986412 

         ak.bording@gmail.com 

Graver      Judith Andreasen  56508208  juditha@dlgmail.dk 

Formand    Hans Dalgaard   56506684  hans@dalgaard.biz 

Næstformand  Susanne Villefrance Olsen   56508072.  

Kirkeværge   Marie Louise Christiansen    51549720         

         stevnsvalgmenighed@hotmail.com 

Kasserer    Peter B. Olsen   2250014 2 

stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til menigheden    

 

Februar er måneden, hvor der udsendes nyt kirkeblad med ny gudstjene-

steliste og indkaldelse til årsmøde.  Årsmødet afholdes her i 2017 d. 20 

marts.  Vi indleder med gudstjeneste kl. 19. 

Februar er også tiden for ligningsmøde, det nye års medlemsbidrag fast-

lægges. Som omtalt adskillige gange før, har skat ændret praksis, så det 

ikke længere er muligt at indhente skatteoplysninger på det enkelte med-

lem til brug for ligningen. I forbindelse med de nye bemyndigelsesbreve, 

der er taget i brug, er der nederst formuleret en fremgangsmåde, hvor man 

på sin skatteside kan give adgang for kassereren til at se skattepligtig ind-

komst. For alle de medlemmer der ikke endnu har sat flueben på skatte-

siden, har bestyrelsen kun den mulighed at fastsætte bidrag med den pris-

udvikling, der er i samfundet i øvrigt. Et antal af menighedens medlem-

mer har foretaget dette på Skat.DK, men langt fra alle. Dette kunne i 

samme ombæring være en opfordring til at et sende mailadresse til kas-

sereren Peter Olsen. Det er en stor forenkling, når vi gennem denne mu-

lighed kan sende div. post. Mailadresse til Peter Olsen findes bagerst på 

kirkeblad. 

Vedtægt for kirkegårde har i mange år været et lovkrav, også for fri og 

valgmenigheder.  Bestyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til vedtægt, 

som vil blive lagt på hjemmesiden, når den er godkendt. lovgivningen 

kræver, at provstiets kirkegårds udvalg skal godkende en sådan vedtægt, 

bl.a. fordi vi ikke selv kan fastsætte fredningstider for kiste og urne be-

gravelser.  Bestyrelsen sender udkast til kirkegårdsvedtægt i forbindelse 

med udsendelse af det nye kirkeblad og første halvårs medlemsbidrag til 

menigheden. 

 

                     STEVNS VALGMENIGHED 

                  marts 2017 – september 2017 
          Til himlene rækker din miskundhed Gud 

               

mailto:stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com


  

Fællesmøderne med de øvrige kirker/sogne på Stevns er nu indledt. To 

møder er afholdt, hvor kompetente foredragsholdere har kunnet samle et 

pænt antal deltagere. Næste vintersæson er planlagt, også i dette regi.  Det 

vil blive annonceret i næste kirkeblad og pressen. 

Fra dagligdagen i Stevns valgmenighed kan vi sige, det foregår i en god 

og behagelig atmosfære. 

Som skrevet, næste fællesmøde i Stevns valgmenighed er årsmødet 20 

marts Kl. 19. På gensyn. 

 

PBV.         Hans Dalgaard. 

 

Møder 

Forårsmøde. Afholdes i salen den 3. april kl. 19.00. Musik/billedunder-

holdning ved Beate Fog-Larsen og Karen Margrethe Gammelby fra Ub-

berup Valgmenighed: ”Derfor kan vort øje glædes” 

Fællesmøde med stevnske menigheder. I skrivende stund er der ingen 

møder på bedding før det vi holder hos os 22, nov. 2017, men der kan 

muligvis komme i et før i Holtug-Store Magleby. Se Stevnsbladet. 

 

Jakob Knudsen ·I 100 året for digterens død 

Der er i år 100 år siden Jakob Knudsen døde. Jakob Knudsen blev i 1890 

valgmenighedspræst i Mellerup og samtidig lærer på Mellerup Højskole. 

Det var her han, i et forklaret øjeblik i begyndelsen af 1991 skrev sin store 

hyldest til lyset og livet: ”Se nu stiger solen”. Salmen får en dimension 

mere, når den ses på baggrund af, at Jakob Knudsen kun få måneder før 

skrev: ”Tunge mørke natteskyr”.   

I ”tunge, mørke natteskyer” er stemningen og sceneriet ganske ander-

ledes end i ”Se nu stiger solen”. Her møder vi et menneske i nød, et men-

neske der er fanget i depressionens mørke, og klamrer sig til Gud i sin 

angst. ”Fri mig ud af mørkets bånd, så min frygt jeg glemmer”, lyder det. 

Og fortsætter: ”Og når natten i mit bryst, hjertet vil omlejre, o, da skænk 

mig livsens trøst. Vind mig lysets sejre”. 

 Det gjorde Gud, Jakob Knudsen så livet igen. Det udløste ”Se nu stiger 

solen”, hans hyldest til solen, til Gud. 

Da Jakob Knudsen kom til Mellerup, var han gift og havde tre børn, men 

på højskolen møder han forstanderens unge datter, og bliver dybt forel-

sket i hende. En heftig attrå, som han aldrig før havde oplevet. Den er ved 

at tage magten fra ham. Han er låst fast i en stærk følelsesladet spænding 

mellem tiltrækningen af den unge kvinde og hans loyalitet mod sin hustru. 

Han kastes ud i en mørk krise. Det er sandsynligvis den krise, som udløser 

hans første store digt: ”Tunge mørke natteskyer”. 

Der findes en anekdote, som fortæller om digtets tilblivelse. Digtet er 

nedskrevet på bagsiden af et foredragsmanuskript. Et foredrag, som Jakob 

Knudsen holdt i november 1890. Da Jakob Knudsens kusk hørte, at digtet 

var nedskrevet på bagsiden af foredraget, kom han til at tænke på, at han 

på den tid kørte Jakob Knudsen hjem fra et foredrag i nærheden af Ran-

ders. Egentlig ville Jakob Knudsen helst have overnattet, fordi han vist 

var noget mørkeræd, forklarede kusken, men det kunne ikke lade sig gøre, 

og fortalte videre, at Jakob Knudsen på hjemturen sad indsunken i sine 

egne tanker og stirrede tomt frem for sig ud i den mørke november nat. 

Jakob Knudsen overvejede på det tidspunkt at forlade sin hustru til fordel 

for den unge kvinde. Ikke længe efter nytår 1891 bryder lyset frem og 

renser hans sjæl. Det er lyset sejr over mørket. Livets sejr over døden. 

Solen i ”Se, nu stiger solen”, er den opstandne frelser. Kristus står for-

klaret for ham.  

Jakob Knudsen kredser ofte i sit forfatterskab omkring skyld og angst.  

Nogle år senere lod han sig skille fra sin hustru, og giftede sig med den 

unge kvinde. En svær beslutning. Af samme årsag måtte han forlade Mel-

lerup, der dømte ham efter Moselovens bud, du må ikke begå ægteskabs-

brud. 

Anita og Aksel 

Kirkelige handlinger 

Dåb 

Laurits Karlshøj Schöner blev døbt 2. oktober 2016 

Adam Bjeld Salkola blev døbt 6. november 2016 

 

Bisættelse 

Agnethe Metha Nielsen bisat 6. januar 2017 


