
Gudstjenester og mødeoversigt: 

Søndag  12. sept.  kl.10.00   høstgudstjeneste 

Torsdag  23. sept.  kl. ?    Fællesmøde i Ll. Heddinge 

(se møder) 

Lørdag-søndag 25.-26.sept.    Årsmøde i for. af grundtvigske  

valgmenigheder (se møder) 

Søndag     3. okt.  kl. 10.   Efterårsmøde i Høve-Havrebjerg  

             Valgmenighed (se møder).  

Mandag  25. okt.  kl. 19.00   Gudstjeneste, derefter møde i  

             Rødvig 

Søndag   7.  nov.  kl. 10.00   Allehelgens gudstjeneste 

Søndag   28. nov.  kl. 10.00   Gudstjeneste 1. søndag i advent 

Onsdag  15. dec.  kl. 19.00   Gudstjeneste med Stevnskoret. 

Fredag  24. dec.  kl. 15.00   julegudstjeneste 

Lørdag    9. jan.  kl. 15.00   Nytårskoncert i Højerup kirke 

Fællesmøde (se møder).    

Søndag  16 . jan  kl. 10.00   Gudstjeneste 

Søndag    6. feb.  kl. 10.00   Gudstjeneste 

Mandag  28. feb.  kl. 19.00   Gudstjeneste og møde i Rødvig 

Mandag  21. marts kl. 19.00   Gudstjeneste og 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   

Formand  Hans Dalgaard         29896684    

Næstformand Susanne Villefrance Olsen     20318072  

Kirkeværge  Marie Louise Christiansen      51549720  

     stevnsvalgmenighed@hotmail.com 

Kasserer   Peter B. Olsen          22500142 

  stevnsvalgmenighedkasserer@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til menigheden. 

 
Til menigheden. 
 

Vores årsmøde for 2021 kan nu afholdes uden restriktioner vedr. corona. 

Derfor afvikles mødet sammen med årets høstgudstjeneste d. 12 sept.  Se 

den udsendte indkaldelse, hvor det også fremgår, at det egentlige årsmøde 

afvikles i salen, efter at vi har hygget os ved en frokost som valgmenig-

heden er vært ved.  Derfor tilmelding, så køkkenet kan disponere.  Års-

mødet fortsættes med et menighedsmøde, hvor bestyrelsen ønsker vores 

fremtid sat til debat. Der er i bestyrelsen debatteret flere muligheder vi vil 

lægge frem. Samtidig er situationen, at flere bestyrelses medlemmer har 

været engageret i mange år, og tiden nærmer sig hvor de yngre skal over-

tage ansvaret for Stevns valgmenighed.  Som det ses i invitationen til dette 

møde, udsendt til alle, men især rettet til de yngre medlemmer af menig-

heden, er målet at finde en vej frem sammen. 

Vores præst, Aksel Bording har fundet tiden inde til at lade sig pensi-

onere, hvilket vil ske senest 1. maj 2022. Det er en realitet der også indgår 

i vores overvejelser. Bestyrelsen søger at være ”klædt på” til mødet, 

hvilke muligheder har vi osv. Formanden er på valg på årsmødet 2022. 

Perioden i bestyrelsen har for mig strakt sig over 27 år, heraf de sidste 24 

som formand. Det er tid for næste generation. 

Vores kasserer, Peter Bendt Olsen som overtog en post i bestyrelsen 

ved årsmødet for 3 år siden, efter Aksel Karlshøj, er derfor også på valg. 

Peter modtager ikke genvalg, dermed er en bestyrelsespost, og posten 

som kasserer ligeledes ledig på årsmødet foråret 2022. 

 

                     STEVNS VALGMENIGHED 

           september 2021 – marts 2022 

      Til himlene rækker din miskundhed Gud 

               



  

Dagligdagen omkring kirke og menighed kører i en behagelig og rolig 

gænge. På årsmødet i 2020 blev endnu engang omtalt og debatteret ved-

ligehold af tårnet.  Vi har for en tid siden fået div. tilbud på arbejdet, men 

finder at det ikke bør iværksættes før en ny bestyrelse er konstitueret. 

Bestyrelsen håber på stort fremmøde d. 12. september 2021 

PBV. 

Hans Dalgaard. 

 

Møder 

23. sept. fællesmøde i lille Heddinge sognegård. Ann Cathrine Ri-

ebnitzsky. Et foredrag med en personlig troshistorie. Vedr. tidspunkt 

m.m. se dagspressen) 

25.-26. årsmøde i foreningen af fri- og valgmenigheder i Rødding og 

Bovlund. Program se friegrundtvigske hjemmeside (https://friegrundtvig-

ske.dk). Tilmelding til Aksel senest 13. sept. 

3. oktober. Efterårsmøde i Høve-Havrebjerg (se vedhæftede eller i våben-

hus i kirken). Tilmelding Aksel senest 13. september. 

Søndag 9. jan. fælles nytårskoncert i Højerup kirke kl. 15.00 med Michala 

Petri og Lars Hannibal. Se nærmere i dagspressen. 

Effatha – om at blive lydhør for Guds ord 

Effatha, siger Jesus til en mand, som er både døv og stum, samtidig med 

at Jesus ser op mod himlen. Og da sker underet: Manden kan nu både høre 

og tale. 

Masser af mennesker i nutidens pulveriserende liv er både blinde og 

døve overfor Guds ord – overfor Guds storhed. I virkeligheden er vi gi-

vetvis alle i hvert fald i nogen grad døve og måske også blinde overfor 

Livets egentlig sandhed, som vi i kirken også kalder Guds ord. 

Det skyldes, at vi har så travlt med vores eget, så vi ikke ser og hører 

alt det, der hører Gud til. Ser ikke livets storhed og skønhed. 

Gudsordet – ånden - lukker op, så vi hører, hvad vi ikke før har hørt. 

Og vi forstår, hvad vi ikke før har forstået. Så vi kan tale, som vi ikke før 

har kunnet tale. 

Når Ånden åbner vort sind for Guds herlighed, må vor tunge prise 

Guds skaberværk.  

Således kan dagens tekst udlægges på to måder. Dels at Jesus rent fy-

sisk helbreder en døvstum mand, og dels billedligt at ordet af ånd leven-

degør mennesket – lukker mennesket op, så det hører, hvad det ikke før 

har hørt og ser Guds herlighed, for dernæst selv med sin løste tunge med 

åndens kraft udbrede det glædelige budskab om Guds herlighed og kær-

lighed til sin skabning.  

På Jesus tid var det dog to sider af samme sag. Et handicappet menne-

ske – som her den døvstumme mand - blev dengang betragtet som en 

synder.  

Handicappet blev nemlig tolket som Guds straf. At blive helbredt var 

derfor at blive renset for synd og dermed forenet med Gud. Det var på ny 

at blive åbnet for Guds ord og for livet. 

Vi har brug for at blive forløst, så vi i stedet for at tale om os selv kan 

tale om livets kærlighed og gaver. 

For i mangel af bedre skaber vi bestandig vore egne guder for at slå os 

selv fast over for andre og give os selv selvværd. 

 

Venlig hilsen 

Anita og Aksel 

 

 

Kirkelige handlinger 

Bisættelse  

Lis Pedersen bisat den 21. maj  

Birgit Johanne Sø bisat den 28. juli 

Dåb 

Solveig Sigrid Flyger Funch døbt den 12. juni 

Konfirmation 11. september 

Frida Karlshøj-Andersen 

Leah Solveig Hagby 

Vielse 

Sandra Polok og Troels Munk Haar viet den 31. juli 

https://friegrundtvigske.dk/
https://friegrundtvigske.dk/

