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STEVNS VALGMENIGHED
marts 2019 – oktober 2019
Til himlene rækker din miskundhed Gud

Til menigheden.
Et år er snart gået i Stevns Valgmenigheds historie. 25 marts har vi årsmøde. I bestyrelsen har vi besluttet at give plads for en debat omkring
medlems pleje. På adskillige bestyrelsesmøder har punktet været på, for
som vi alle ved, oplever vi et stadigt faldende medlemstal. I folkekirken
har det været tilfældet i mange år, at medlemmer aktivt melder sig ud,
det har vi ikke set meget af i Stevns Valgmenighed, dog er det en tendens
vi nu ser også hos os, hvilket er særligt bekymrende, når vi ikke i forvejen
er mange i menigheden. Da vi for et par år siden justerede medlemsbidraget, så det efter skattefradrag, harmonerer med alm. kirkeskat til folkekirken, havde bestyrelsen en tiltro til, at det ville imødekomme de
medlemmer som overvejede udmeldelse med begrundelsen, at det var
dyrere at opretholde medlemskabet i Stevns Valgmenighed. Det viser
sig, at det ikke er årsagen, men nærmere den kendsgerning, at vores menighed er geografisk fordelt over så stort et område, at det er svært at
opretholde det fællesskab som er af afgørende betydning for de frie menigheder. Der er ikke noget der ”truer” vores lille menighed her og nu,
men lad os på årsmødet tage en åben debat omkring dette emne.
I sidste kirkeblad omtalte vi nogle vedligeholdelsesopgaver som skulle
løses. De er endnu ikke på plads. Træskallerne på tårnet har vi fået et
tilbud på, det er ikke en mulighed at foretage så stor en renovering, derfor er en tømrer kontaktet, som mener det er muligt at renoverer skallerne indefra til en pris vi kan honorere. Sætnings skader på kirken vil
blive udbedret.

Det sidste fællesmøde i denne sæson med de omkringliggende kirker,
afholdes 21. marts i Ll-Heddinge. Vi plejer at være pænt repræsenteret,
det håber vi også denne gang.
Velkommen til årsmødet.
PBS.

Hans Dalgaard.

Møder
Torsdag den 21. marts kl. 19.30 Fælles sognemøde i Ll. Heddinge.

”Alt hvad du har kært” - En koncert om at turde kæmpe og miste. Se
nærmere i dagspressen.
Menneskets forædling
En af de bibelske fortællinger, som er blevet afbilledet mest og hængt op
på væggen i almindelige hjem, er brylluppet i Kana. Det fortæller noget
om, hvor folkekært billedet har været. Og det er der en god grund til.
Det er på flere måder en livsbekræftende fortælling.
Et bryllup er en kærlighedshandling, derfor er det også en glædesfest.
Men i evangelisten Johannes´ fortælling er det i dobbelt forstand en kærligheds handling. Fortællingen er også et vidne om Guds kærlighed til
mennesket - Guds ægteskab med mennesket - og det kommer til udtryk
ved underet, der forvandler vand til vin.
Brylluppet i Kana er ifølge Johannes, Jesus første offentlige fremtræden
som Guds søn. Jesus mor er med til brylluppet sammen med den discipelskare Jesus kort forinden har samlet om sig. Jesus mor har ved brylluppet den afgørende betydning, at det er hende der her gennem moderkærligheden føder Jesus åndeligt som Guds søn: Det sker da moderen
prikker til sønnen og siger, at vinen er sluppet op. Underforstået: Gør nu
noget. De ord sætter Jesus i gang med sin jordiske gerning, som Gud i
menneskeskikkelse.
Jesus går hen til tjenerne og siger, at de skal øse vand op i vinkanderne
og bære dem ind til gæsterne og skænke op, som var det vin. Og da sker
underet: Vandet forvandles virkeligt til vin.

Forvandlingen symboliserer den forædling, som Guds ord i Jesus
mund sætter i gang i de mennesker, som tager imod ordet. Først fra Jesus
til hans disciple, og fra disciplene videre til andre mennesker gennem
generationer frem til i dag. Når mennesker taler ud af deres kærlighed
til hinanden, til Gud og livet breder kærligheden sig som ringe i vandet,
og det forædler menneskets sind. Sådan har Guds ord og gerning gennem Jesus, og siden gennem Talsmanden bredt sig ud over verden og
skaber nu en bedre verden, hvor ordene lever.
Bag ligger den forståelse, at mennesket ikke er et færdigskabt væsen
fra fødslen, men at det også er skabt med et guddommeligt anlæg i sig,
og dette anlæg vil komme til udvikling ved at blive næret af kærligheden
og gøre os både renere, smukkere, gladere og mere vise.
Mennesket nedstammer biologisk set fra dyrene. Derfra har vi arvet
selvopholdelsesdriften, som kan gøre os til rå og ondskabsfulde egoister.
Men i kraft af Gudsordet – af kærlighedsordet mellem os – vil vi efterhånden forædles fra det dyriske til det guddommelige. Målet er at blive
Kristus lig. Og da er Gudsriget en realitet.
Anita og Aksel

Kirkelige handlinger
Begravelse: Leif Andersen – den 23. september 2018

Bisættelse: Troels Anker Nielsen – den 3. oktober 2018
Bisættelse: Erling Nielsen – den 27. februar 2019
Barnedåb:
August Karlshøj Schöner – den 4. november 2018
Anton Bjarni Haugaard Jeppesson – den 15. december 2018

