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FÆLLESSANGEN er tilbage, halleluja og hosianna i det højeste! 

Fra onsdag 21. april 2021 må vi igen synge med, ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Der er ikke længere tidsbegrænsning på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige 

handlinger. 

Arealkravet lempes fra 7,5 m2 pr. person til 4 m2 pr. person*, samt altid 2 meters afstand 

under sang. 

*det er, for Tingsted Kirkes vedkommende, 46 personer i kirkerummet, personale fraregnet. Kan 

man helt undvære sang, kan hver person nøjes med 2 m2. Det giver så plads til 93 personer. 

 

> Genåbning! Corona-virus er på retur. Lad os virkelig håbe på og bede for det! Forårssolen 

mærkes, i lokalsamfundet. Samtidig hører vi om stigning i både antal smittede og døde i 

Indien. De seneste 14 måneder har været en opvisning af, hvor indbyrdes afhængige vi er, 

alle 6 milliarder mennesker på kloden; at et virus i en fjern provins i Kina får betydning for 

alle liv og tilværelser! Globaliseringen er et faktum, samtidig med at vores tilværelser, under 

nedlukningen, er blevet mere lokale. Min verden og mit dagligliv er jo først og fremmest 

lokal; men at rejse (eller blot høre om andres liv, gennem de verdensomspændende medier) 

udvider horisonten, også til at forstå, at jeg selv ”bare” er jordbo, forhåbentligt i samklang 

med alt det andet, der eksisterer side om side med mennesker på denne blå/grønne planet. 

Fordelen ved globalisering er at vi på verdensplan kan gøre noget ved problemerne, om 

det så er nye smitsomme vira eller klimaændringer. Ulempen er, at vi ængstes af noget, der 

foregår langt borte og måske ligefrem handlingslammes i vores lokale miljø. Corona-tristesse 

eller -depression er lige så alvorlig som selve den sygdom, virus fremkalder! Nu er det 

derfor tid til at ranke ryggen, indsnuse Helligånden og suge liv og lys og lyst til os < 

sognepræsten  



Det sker i Tingsted Kirke 

Dåb og nadver 

 

Lørdagsdåb 

Aftale træffes med sognepræsten.   

22. maj, 19. juni, 24. juli, 28. august 

 

 

Nadver 

Der er – som regel – altergang ved hver eneste formiddagsgudstjeneste. 

Hjemmealtergang kan aftales med sognepræsten. 

 

Kirkekaffen ligger fortsat i corona – dvale… 

Menighedsrådsmøder   

 onsdag den 19. maj, syn kl. 16.00 

 torsdag den 10. juni kl. 19.00 

Pga. corona-restriktioner er møder indtil videre kun for menighedsrådsmedlemmer og holdes i kirkerummet. 

Offentlig dagsorden og referat kan tilgås på https://tingstedkirke.dk/menighedsraadsmoeder/  

 

  

Tingsted Kirkes rum har i øjeblikket 

plads til  46 personer 

 

ved gudstjenester og kirkelige handlinger med fællessang 
Husk at holde 2 meters afstand til ”fremmede sangfugle” 

 

Mundbind / visir bæres fortsat, ved ind- og udgang 
og når man bevæger sig rundt i kirkerummet 

 

Ved kirkelige handlinger uden fællessang rummer kirken 93 pers. 
Det svarer til at hver person har 2 m2, og hvis der skal synges: 4 m2 

 

 

 

https://tingstedkirke.dk/menighedsraadsmoeder/


 

 

  Gudstjenester 
 

Fredag den 30. april kl. 10.00 

Bededag 

 

Søndag den 2. maj kl. 10.00 

4. s. e. påske 

 

Søndag den 9. maj kl. 10.00 

5. s. e. påske 
 

Torsdag den 13. maj kl. 10.00 

Kristi himmelfarts dag 

 

Søndag den 16. maj kl. 19.30 

6. s. e. påske 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 23. maj kl. 10.00 

Pinsedag 

 

Mandag den 24. maj kl. 10.00 

2. pinsedag 

 

Søndag den 30. maj kl. 10.00 

Trinitatis søndag 

 

Søndag den 6. juni kl. 10.00 

1. s. e. trin. 

 

Søndag den 13. juni kl. 10.00 

2. s. e. trin. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

For gudstjenestetider henvises til dagspressen og sognets hjemmeside – kender du nogle 

der ikke har adgang til internettet, så kontakt sognepræsten så de kan komme på vores 

kirkenyt-liste og få nyheder og tider bragt til døren med posten. 

Har man brug for kirkebil, skal man henvende sig til sognepræsten.  

Sognepræsten træffes på 54 43 90 42 / 24 20 90 42 eller jepso@km.dk 

mailto:jepso@km.dk

