Gudstjenester og mødeoversigt:
Søndag
Søndag

24. sept. kl.10.00
8.okt. kl.10.00

Onsdag
Tirsdag

25.okt. kl.19.00
31. okt. kl. 19.00

Søndag
Onsdag

5. nov. kl.10.00
22. nov. kl.19.00

Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Mandag

3. dec. kl.10.00
17. dec. kl.19.00
24. dec. kl.15.00
25.dec. kl.10.00
7. jan. kl.10.30
17. jan. kl.19.00
28. jan. kl.16.00
11. feb. kl.10.00
28. feb. kl.19.00
11.marts kl.10.00
19.marts kl.19.00

Høstgudstjeneste, medbring mad.
Efterårsmøde i Ubberup, tilmelding til
Aksel senest 28. sept.
Gudstjeneste, møde i Rødvig (se møder)
Fælles festgudstjeneste i St. Heddinge
kirke i anledning af Lutherjubilæum
Alle Helgens gudstjeneste
Gudstjeneste og fælles sognemøde hos
os. (se møder)
Gudstjeneste – 1. søndag i advent
Gudstjeneste – Stevnskoret medvirker
Gudstjeneste juleaften
Gudstjeneste, 1. juledag
Gudstjeneste
Fælles sognemøde i Holtug (se møder)
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste, møde i Rødvig (se møder)
Gudstjeneste
Gudstjeneste og årsmøde i salen

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

STEVNS VALGMENIGHED
september 2017 – marts 2018

Til himlene rækker din miskundhed Gud

Til menigheden
Septembers himmel er så blå, sådan er det netop nu søndag d 3 sept. 2017.
Efter en sommer der ikke har vist sig fra sin bedste side, en høst der har
trukket længe ud, byger der kom og gik, så meget af årets høst er bjærget
i små bidder. Efteråret er her. Søndag d. 24 sept. har vi høstgudstjeneste
med efterfølgende frokost i menighedssalen. Vi kan kun opfordre til deltagelse, det er et meget hyggeligt samvær, vi synger årstidens sange, og
drager hjem med en god fornemmelse.
Den nye gudstjenesteliste er sat. Aksel ”kæmper” for tiden med at finde
organister, det er ikke alene et problem for os i Valgmenigheden, andre
kirker er i lignende situation. Maria som længe har været tilknyttet Valgmenigheden er stoppet, Maria er rejst til udlandet, vi ønsker hende alt
godt, og siger hende tak for tiden hos os. Som en konsekvens at dette, har
det været nødvendigt at flytte et antal af søndagens højmesser kl. 10 til en
søndags- eller hverdagsaften kl. 19, idet vi på dette tidspunkt kan finde
vikarer blandt organister, der så har tid. Vi søger at finde en organist der
vil finde sig tilpas i den lille stilling der er hos os.
På hjemmesiden, (adressen på bagsiden af dette blad) lægges oplysninger til menigheden. Vi er gjort opmærksomme på, at vi burde lægge
endnu mere ud fra valgmenighedens liv. Vi mener vi har fulgt dette ønske,
men modtager gerne flere ønsker/forslag hvis sådanne findes. Gennem
lang tid har det været et krav, at der skulle udarbejdes en vedtægt for kirkegården, den er nu færdig behandlet, og godkendt i provstiudvalget,
hvilket også er et krav. Vedtægten ligger nu på hjemmesiden.

Fra hverdagen kan vi melde om en rolig og behagelig atmosfære. Bemærk at der også i kommende vinterperiode er planlagt fællesmøder mellem os og nabo kirkerne. Se møde kalender.
PBV.
Hans Dalgaard.
Møder
I Rødvig på Thorsvænge 30: Onsdag 25. okt. og onsdag 28. februar fortæller jeg om kirken og kristendommen i middelalderen centreret om
klosterbevægelsen (Benedikt af Nursia og Frans af Assisi) samt korstogstiden.
Fællesmøde med stevnske menigheder:
Onsdag 22. november hos os. Først gudstjeneste kl. 19.00. Derefter foredrag i salen ved Samuel Rachlin: ”Putin – statsmand og gadedreng”
Onsdag d.17. januar kl.19.00 i Holtug: Foredrag ved Sten Nørskov:
”Kristne arabere og deres muslimske naboer.”
Begge møder bliver annonceret i Stevnsbladet, Det vides endnu ikke hvilken adresse mødet d. 17. januar afholdes på, men det vil stå i Stevnsbladet.

Peter Dass – en norsk Kingo
Anita og jeg var i august på en flot og spændende rejse op til Luleå i
Nordsverige og videre til Bodø i Nordnorge. Herfra kørte vi ad kystvejen
ned til Trondheim. Undervejs på kystvejen sejlede vi 5 gange. Det var en
fantastisk smuk tur og vi var så heldige at have ganske pænt vejr. På
Tjøttø så vi stedet, Alstahaug, hvor præsten Peter Dasss (1647-1707) virkede i en årrække. Peter Dass var digter, og skrev flere salmer. Tre af
disse har fundet vej til den danske salmebog. De to synger vi i valgmenigheden. Det er ”Herregud, dit dyre navn og ære” og ”Om alle mine
lemmer, var fuld af idel sang.”
Peter Dass fik omtrent samme betydning for Norge, som Kingo fik for
Danmark. De har også nogenlunde samme kristendomssyn. Dass` salmer
er præget af hans glæde og taknemmelighed over skaberværket. Han ser
Gud overalt i skaberværket. Påvirkningen var Norges storslåede natur og
ikke mindst det smukke landskab omkring i på Alstahaug. I 2018/19 vil
jeg på møderne her i Rødvig år fortælle om ham og Kingo, og hvis jeg
når det også Brorson. Alle med baggrund i deres salmedigtning.
Anita og Aksel
Kirkelige handlinger
Dåb
Theòdòr Karl Haugaard Jeppesson 29. april 2017

Organister
Som Hans nævner, er det ikke helt nemt at få gudstjenestelisten til at gå
op m.h.t. organister. Til medfølgende gudstjenesteliste er det i skrivende
stund lykkedes at skaffe organister resten af 2017, men endnu ikke til
2018. Jeg håber det lykkes til de pågældende dage og tidspunkter også i
2018. Hvis ikke udsendes en revideret gudstjenesteliste til den tid. Hvis
ikke der udsendes en ny, gælder medfølgende liste. Den rigtige gudstjenesteliste vil også stå på valgmenighedens hjemmeside og man kan også
følge med i Stevnsbladet.

Konfirmation 7. maj 2017
Lærke Pil Drejer Frederiksen
Marianne Skouboe Hansen
Vielser
Caroline Flyger Funch og Regner Flyger Larsen
Helene Kirstine Weng Ellyton og Klaes Ellyton Rasmussen
Begravelse
Marianne Roager 27. april 2017

