Kirkenyt Tingsted februar 2020

Billedet af Tingsted Kirke og sneklædte marker og træer har selvsagt ikke kunnet tages i
år! Men det er godt at blive mindet om, at vi faktisk befinder os midt i vinteren, eller i al
fald dér hvor den som regel er strengest. Det har, i skrivende stund, lige været kyndelmisse,
2. februar hvor man fra gammel tid har fejret, at lysets tilbagevenden (siden solhverv, kort
før jul) nu virkelig kan mærkes. At vinterferien så i år minder om en efterårsferie, rent
vejrmæssigt, kan vi godt være bekymrede over, især hvis det ustadige og ofte meget våde
og blæsende vejr her hos os, er en følge af mere omfattende klimaforandringer på Jorden.
Det kan udvikle sig til en deprimerende og decideret destruktiv livs- og verdensanskuelse.
Men: Vi kan måske også bruge de mange ydre vejrskift og den megen ustadighed i livet,
som vi er fælles om her, som en konstruktiv indfaldsvinkel til den tid på året, som kirkens
univers af tekster, bønner, salmer og musiker lige nu udfolder sig indenfor. Inden for få
måneder er der alt fra dybder af sorg og fortvivlelse til højdepunkter af lys og glæde. Jul,
påske og pinse findes alle i den halvdel af kirkeåret, som kaldes den festlige. Men ingen
fest uden faste. Eksempel: Man forbereder sig, når man har inviteret gæster til fest eller
middag. Man gør rent, laver lidt bedre mad end til daglig, glæder sig til de kommer.
At faste før man kan feste, er et kernepunkt i den kristne tro, og i mange andre religioner i
øvrigt. I Bibelen (Matt. 4, Mark.1, Luk.4) læser vi, at Jesus fastede 40 dage i ørkenen, kort efter
sin dåb, og at det var Ånden der førte ham derud. Målet var, at når han var allersvagest og
afkræftet af sult, skulle han fristes af Djævelen, som ville bede ham gøre sten til brød, bede
ham styrte sig ned fra templets tinde, tilbyde Jesus al verdens herlighed. Kort sagt: friste
Gud til at tænke mere på sig selv end på andre. Vær nu lidt god ved dig selv, Jesus!
Vi kan også fristes til at tænke mere på os selv end på hinanden. Det er lige nøjagtigt dér
kirkens og gudstjenestens rum skal vække os, indgyde vinterlig karskhed i vores trætte
kroppe, se lyset som vender tilbage! Ikke et lys, der fordømmer eller afskaffer al nød og
fristelse og sorg, men et lys, der skinner midt igennem alt det, vi allerede kender.
Jeppe Sørensen
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Liv i Tingsted Kirke
Fastelavn søndag den 23. februar kl. 14.00
Vi starter i kirken med en børnegudstjeneste. Bagefter slår vi
katten af tønden – udenfor – og så spiser vi fastelavnsboller. Alle
– både børn og voksne – er meget velkomne til at komme
udklædt.
Af hensyn til antal tønder og fastelavnsboller beder vi om en
tilmelding til sekretæren på sega@km.dk senest den 18.
februar.
Vil man blot til gudstjeneste kræves selvsagt ingen tilmelding.
Børnekor og Ungdomskor medvirker.

Minikonfirmander
Så er der igen mulighed for at tilmelde sig til Minikonfirmand (forårshold)!
Forårets minikonfirmandforløb begynder torsdag
27. februar og slutter 5. april, Palmesøndag, med
familiegudstjeneste og påskespil i Tingsted Kirke
kl. 10.
Menighedsrådet sørger for buskørsel mellem
Nordbyskolen og Tingsted præstegård. Bussen
kører 13.50 fra skolen og kl. 15.15 retur til skolen.
Tilmelding til præstesekretæren: sega@km.dk.

Babysalmesang i Tingsted kirke – NYT HOLD STARTER DEN 16. april.
Torsdage mellem 11:00-12:00 i Tingsted kirke.
16., 23., og 30. april. 7., 14. og 28. maj. (Kr. Himmelfart – FRI)
Er du interesseret eller kender du nogen der kan være?
Vil du vide mere om det, kan du hente en brochure i kirken eller
kontakte sognepræsten.
Tilmelding til præstesekretæren på sega@km.dk. Tilmeldingsfrist
tirsdag den 7. april.

Folkekirkens Nødhjælp Indsamling
Søndag den 8. marts kl. 10.00 er der højmesse i Tingsted kirke. Vores indsamling den dag
vil gå til Folkekirkens Nødhjælp. Denne søndag samler Folkekirkens Nødhjælp ind i hele
landet, og pengene fra indsamlingen vil gå til:
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 Træplantning – træer giver skygge og liv
 Diger og dæmninger, der stopper
oversvømmelser
 Sikring af huse og veje, så de kan modstå
vandmasser og jordskred
 Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer
familier rent drikkevand
 Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima
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Lørdagsdåb
Aftaler vedr. dåb træffes med sognepræsten.
Kommende datoer, alle gange kl. 11:00:
7. marts, 14. marts, 18. april, 16.maj

Kommende menighedsrådsmøde
Tirsdag den 25. februar
Onsdag den 25. marts (i graverhuset)
Tirsdag den 28. april
Alle gange kl. 19.00 i Tingsted præstegård.

Menighedsrådsvalg 2020
Sæt allerede nu kryds i kalenderen:
Tirsdag den 12. maj på Nordbyskolen kl.19: offentligt orienteringsmøde. På dette møde
vil dit lokale menighedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne fire år. Derudover
vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet og datoer og regler for valgforsamlingen, hvor det nye
menighedsråd skal vælges.
Tirsdag den 15. september kl. 19: valgforsamling. Her er du med til at vælge retningen for
kirkens arbejde i dit sogn. Det er du, ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i
menighedsrådet blandt de opstillede kandidater eller ved selv at stille op som kandidat.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende er der mulighed for
debat. Valget af menighedsrådene foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne
og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Du vil finde mere information, der løbende vil blive opdateret, på vores hjemmeside.
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Gudstjenesteliste
Søndag 29. marts kl. 16.00
Mariæ bebudelse – Tom Friis
KRISTUSKRANS

Søndag 9. februar kl. 10.00
Septuagesima
Søndag 16. februar kl. 19.30
Seksagesima

Søndag 5. april kl. 10.00
Palmesøndag
FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag 23. februar kl. 14.00
FASTELAVN - FAMILIEGUDSTJENESTE

Torsdag 9. april kl. 16.00
Skærtorsdag
MUSIKGUDSTJENESTE

Søndag 1. marts kl. 10.00
1. søndag i fasten
Søndag 8. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
FK ’s NØDHJÆLP INDSAMLING

Fredag 10. april kl. 10.00
Langfredag
Søndag 12. april kl. 10.00
Påskedag

Søndag 15. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten

Mandag 13. april kl. 10.00
2. påskedag – Tom Friis

Søndag 22. marts kl. 10.00
Midfaste

HUSK! Erik Grip – koncert søndag den 1. marts kl. 15.00 i Tingsted kirke.
Bestilling af billetter på tlf.: 26 23 44 05.

For gudstjenestetider henvises til sognets hjemmeside - har du ikke adgang til
internettet, så kontakt sognepræsten og kom 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
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