Gudstjenester og mødeoversigt:
Søndag
Søndag
Tirsdag

23. sept.
7. okt.
23. okt.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00

Søndag 4. nov.
Torsdag 15. nov.

kl. 10.00
kl. 19.00

Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Torsdag

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 15.00
kl. 10.00
kl.10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.30

18. nov.
2. dec.
16.dec.
24. dec.
25. dec.
6. jan.
20. jan.
3. feb.
26. feb.
10. marts
21. marts

Mandag 25. marts kl. 19.00

høstgudstjeneste, medbring mad
efterårsmøde i Frederiksborg
gudstjeneste og møde i Rødvig
(se præstens artikel)
gudstjeneste – Allehelgensdag
fælles sognemøde i Lyderslev
(se møder og dagspressen)
gudstjeneste
gudstjeneste - 1. søndag i advent
gudstjeneste med Stevnskoret
gudstjeneste – juleaften
gudstjeneste – 1. juledag
gudstjeneste – hellig trekonger
gudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste og møde i Rødvig
gudstjeneste
fælles sognemøde i Ll. Heddinge
(se møder og dagspresse)
gudstjeneste med årsmøde

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 2018 – marts 2019
Til himlene rækker din miskundhed Gud

Til menigheden.
Siden årsmødet hvor de nye persondataforordninger blev berørt, har vi
modtaget nogle skabeloner som er udarbejdet i foreningen af grundtvigske fri og valgmenigheder. Som tidligere beskrevet er det måden vi
kommunikerer med hinanden på, der får betydning i dagligdagen. Der
findes såkaldte sikre mail, der kan anvendes, men vi finder i bestyrelsen,
i samråd med præst og kasserer, at attester af enhver art i fremtiden enten overleveres personligt, når vi mødes, eller sendes med den post vi
endnu har til rådighed. Her må vi så accepterer den længere ekspeditions tid. Kort sagt kan det siges, at alt der indeholder Cpr. Nummer,
eller oplysninger, der relaterer til det enkelte medlems tilhørsforhold
herunder religiøst, ikke må være tilgængeligt for andre. I vores egen
administration er der regler for, hvordan vi må opbevare oplysninger,
hvor længe vi må have dem liggende osv., både digitalt og i papirform.
Opkrævninger af medlemsbidrag bliver der ingen ændringer på. Alle
der har opgivet mailadresse, vil modtage dem som tidligere. På Stevns
Valgmenigheds hjemmeside søger vi at lægge relevante oplysninger fra
menigheden.
I maj måned var indkaldt til arbejdsdag. En af opgaverne for dagen var
at sikre de gravsten, som kunne indebære en risiko for at kunne vælte,
og dermed evt. skade personer. Her tænkes især på børn, der måske i leg
kommer til at vælte et gravminde. Alle de gravminder Valgmenigheden
har ansvar for, blev gennemgået og sikret. Tilbage er de minder de enkelte familier selv har ansvar for, dem opfordrer vi jer til at kontrollere,
og drage omsorg for, at forholdene er i orden. Det er minder, der står på

en sokkel, der udgør den største risiko. Her kan man enten grave en del
af mindet i jorden, eller lime mindet på med et egnet produkt. Desværre
var ikke mange mødt op d. 26. maj, de der var, havde en hyggelig dag
som altid.
Vedligehold kommer her i 2018 til at fylde på budgettet, idet der er
konstateret sætningsrevne på et hjørne af kirken, den skal udbedres.
Fagfolk har beset skaden, og der er truffet aftale om at foretage det fornødne. Spiret på tårnet har defekter på de små træskaller, endnu er der
ikke trængt vand igennem, men noget skal gøres. Også denne opgave
har været beset af fagfolk, og vi afventer for tiden en løsning, vi kan bære
økonomisk.
Søndag d. 23 Sept. er sidste dato på nuværende gudstjenesteliste. Det
er vores høstgudstjeneste, vi har nogle gode timer sammen, i kirke og
sal. Derfor, på gensyn.
Pbs.

Hans Dalgaard.

Møder
Torsdag den 15. nov. kl. 19.00. Fælles sognemøde i Lyderslev. Caspar
Koch vil holde foredrag om Kaj Munk. Se nærmere omtale i pressen.
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 Fælles sognemøde i Ll. Heddinge. Dags
dato kendes programmet ikke nærmere, men se i dagspressen når tiden
nærmer sig.

Men den opfattelse holder ikke vand mere. Især ikke hvad angår den
jødiske fortælling. Det er i vor tid blevet bevist med al tydelighed flere
gange. Bibelhistorien, hvor interessant den så end er, kan og skal ikke
bruges som en historiebog med det formål at fortælle den historie, som
vitterlig er foregået. Men falder så ikke både jødedommen og kristendommen som et korthus?
På ingen måde, men det forandrer vores tilgang til Biblen. Biblen er en
sandfærdig fortælling om jødedommens åndelige tilblivelse, og indirekte også i vis grad dens historiske tilblivelse. Biblen er en billedfortælling, og tolket som billeder er den fuld af visdom. Biblen er mange menneskers forsøg på igennem flere århundreder at beskrive Gud og vores
forhold til Gud samt forhold til hinanden og til hele skabningen.
Når vi frisætter biblen fra historien, kan vi tolke billederne efter sind
og hjerte, og derigennem lære tilværelsen og Gud at kende, og vi vil i
denne tydning se, hvordan Jødedommen gradvist er vokser ud af ældre
tiders frugtbarhedsreligion, og hvordan kristendommen er vokset ud af
jødedommen.
Jeg tror også at det nye testamente – specielt evangeliefortællingerne –
er skrevet på et åndeligt billedsprog mere end som konkrete historiske
hændelser. Det, det gjaldt om, var at beskrive noget åndeligt og guddommeligt igennem fysiske hændelser.
Jeg vil på møderne i Rødvig uddybe dette meget nærmere.
Anita og Aksel

Bibeltro – på flere planer og vinterens møder i Rødvig

Kirkelige handlinger

Den kristne kirke har gennem århundreder lært os, at hvert ord i biblen
talte sandt og skulle forstås ganske konkret efter bogstaverne. Det var
det Grundtvig kaldte bogstravtro, hvormed han vel nærmest mente en
overtro på det skrevne ord. Her var Grundtvig langt forud for sin tid.
Den bogstavelige bibeltro gjaldt ikke kun den kristne fortælling i det
nye testamente, men også hele den jødiske fortælling i det gamle testamente. Begivenhederne var foregået præcis som beskrevet, mange er i
tidens løb blevet straffet, fordi de sagde noget andet.

Bisættelse
Axel Karlshøj-Jensen den 27. april 2018
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