
Gudstjenester og mødeoversigt: 

Søndag  11.marts kl.10.00   gudstjeneste   
Mandag  19. marts kl.19.00   gudstjeneste og årsmøde  

Torsdag  29. marts kl.19.00   skærtorsdag gudstjeneste  

Søndag  1. april   kl.10.00   påskesøndag gudstjeneste  

Søndag   22. april  kl.19.00   Gudstjeneste med Stevnskor   

Søndag   6. maj   kl.10.00   Gudstjeneste   

Søndag   20. maj  kl.10.00   pinsesøndag gudstjeneste  

Mandag  21. maj  kl.11.00   fælles pinsegudstjeneste i Boesdal 

Lørdag  2.juni   kl.12.00   FGVF årsmøde i Vallekilde 

Søndag  3.juni   til kl.14   årsmøde i Vallekilde 

Søndag   24. juni  kl.10.00   gudstjeneste   

Søndag   22. juli   kl.10.00   gudstjeneste 

Søndag  19.aug.  kl.19.00   gudstjeneste, bagefter hygge, sang og  

samvær i Rødvig 

Søndag   9. sept.   kl.10.00   gudstjeneste  

Søndag  23. sept.  kl.10.00   høstgudstjeneste, medbring mad   

Program for årsmødet i Vallekilde vil ligge i våbenhuset. Tilmelding til 

Aksel senest 22. april 

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. 

Et nyt halvår i Stevns Valgmenigheds historie skal til at tage sin begyn-

delse. Nyt kirkeblad med tilhørende gudstjeneste liste. Årsmødet er sid-

ste dato i den gamle liste, 19 marts 2018, kl. 19 mødes vi til gudstjeneste, 

for derefter at samles i salen.  To emner har vi i bestyrelsen følt der er 

grund til at sætte til debat.  Det første er at søge en fælles holdning til 

vielser af homoseksuelle par. 

For nogle år siden var det et emne på årsmødet, jeg mener at huske 

en god debat, som mundede ud i, at vi hos os kunne gennemføre et ri-

tual, der var en velsignelse af kærligheden mellem to mennesker, men 

den juridiske del, som indebærer en udstedt vielses attest, var vi ikke 

klar til. Folkekirken har siden udarbejdet et vielsesritual for to af samme 

køn, som er juridisk bindende gennem en vielsesattest, men den enkelte 

præst har mulighed for at nægte. Derimod findes intet ritual til blot en 

velsignelse af to af samme køn. På Kristiansborg diskuteres stadigt, om 

det skal gøres obligatorisk for den enkelte præst at vie to af samme køn.   

Det andet er problemer omkring den forordning, der er vedtaget i EU, 

det angår datasikkerhed. For os betyder det, at vi skal finde en måde at 

kommunikerer på, hvor personfølsomme oplysninger er sikret. Vi har 

rettet henvendelse til div. myndigheder. Det mest frugtbare udspil, er et 

planlagt møde i Foreningen frie grundtvigske, hvor der er indkaldt til et 

administrationskursus, hvor vi agter at deltage. På årsmødet kan vi for-

håbentlig orienterer lidt mere om de tiltag vi bliver nødt til at sætte i 

værk i den anledning. 

 

                     STEVNS VALGMENIGHED 

                 marts 2018 – september 2018 

          Til himlene rækker din miskundhed Gud 
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Samarbejdet mellem sogne omkring os omkring vinterens møder, sy-

nes vi er kommet godt fra start. Vores menighed var d. 22. nov. 2017 vært 

ved et velbesøgt møde, omkring 70 – 80 deltagere.  Arrangementet var 

beskrevet i forrige kirkeblad, og havde titlen ”Putin – Statsmand og ga-

dedreng”. Samuel Rachlin var hidkaldt. Rachlin holdt et langt og over-

ordentligt spændene foredrag. Spørgelysten efterfølgende var meget 

stor. Jeg tror vi kan sige, at vi alle gik beriget hjem. 

Andet møde i rækken blev afholdt d. 17. jan 2018 i Ll-Heddinge sog-

nehus. Også her var et fornemt fremmøde. Foredrag ved Sten Nørskov: 

”Kristne arabere og deres muslimske naboer”. Igen en levende aften med 

stor spørgelyst. Vi fik endnu engang bekræftet, at en løsning på mellem 

østens problemer næsten er uovervindelige. Nogle af os gik derfra med 

den følelse, at den militære indgriben fra den vestlige verden efter 2001, 

blot har fået problemerne til at eskalerer. Uden dog at have en løsning 

på, hvad der ellers skulle have været fortaget. Det fællesskab vi her del-

tager i, medfører, at vi kan bringe spændende foredragsholdere på ba-

nen. 

Bestyrelsen ønsker på gensyn til årsmødet 2018. 

Pbv.   Hans Dalgaard. 

 

Om tro 

En dag satte Gud Abraham på prøve. ”Abraham, tag Isak, din eneste søn 

ham du elsker, og begiv dig til Moriabjerget. Der skal du bringe ham som 

brændoffer”. Tidligt næste morgen begav Abraham sig på vej sammen 

med Isak. 

Man kunne formode, at det må være Abrahams sværeste vandring. 

For, hvad er det nu for planer, hans gud har? En konflikt synes nødven-

digvis at måtte tilspidse sig i Abraham. Har hans gud ikke lovet ham at 

blive stamfar til et stort folk? Hvordan skal det kunne lade sig gøre, når 

Gud nu forlanger, at han skal ofre sin søn, den eneste, som kan føre arven 

videre? Abrahams forstand kan umuligt følge Guds vilje, alligevel fort-

sætter han. Da Abraham og sønnen når toppen, lægger Abraham bræn-

det til rette, binder drengen og løfter offerkniven. I sidste øjeblik lyder 

røsten: ”Abraham, hvad gør du, læg ikke hånd på drengen”. Abraham 

ser op, og ser en buk i krattet. Den ofrer han i stedet.  

Abrahams tro består prøven, men hvordan mon Abraham og Isak har 

set ud i deres ansigter, da de vandrer ned ad bjerget igen? Det er en stærk 

fortælling, som har været genstand for mange tolkninger og bemærknin-

ger. Nogle forskere har set fortællingen som en overgang fra at ofre det 

førstefødte, også mennesker, til kun at ofre dyr.  

Det er dog værd at bemærke, at Abraham ikke ofrer Isak for at opnå 

noget, som var det almindelige ved ofringer. Han ofrer alene, fordi det 

er Guds ordre.   

Fortællingen viser, at troen går forud for forstanden. En bekræftelse 

på, at troen er en meget stærkere magt end den rationelle tanke. Abra-

hams handling er ubegribelig i forstandens verden, men ikke i troens. 

Abraham er i sin tro sikker på, at Gud gør det rigtige. Troen er i fortæl-

lingen menneskets åndelige vejleder. Abraham overvejer end ikke rime-

ligheden af Guds ordre. Derfor er Abraham et billede på troens kraft. 

 Her står troen overfor den logiske tænkning, der er baseret på erfarin-

ger fra det jordiske liv i den fysiske verden. Hvordan kan man f.eks. fast-

holde en tro på at kunne gå på vandet, når al erfaringen har lært os, at 

det kan man ikke? Troen overfor logikken er det irrationale over for det 

rationelle. For troen er netop irrationel. 

Tro og videnskab tilhører forskellige verden. Derfor kan de kan ikke 

måles med samme mål. Men mennesket er født med et ben i hver lejr.  

Det er det underlige og uforudsigelige ved menneskelivet. 

Anita og Aksel 

 

 

Kirkelige handlinger 

Begravelse 

Kaj Weng Rasmussen  24. oktober 2017 


