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Af: Søren Faaborg Nielsen 

 

Foråret er mulighedernes tid, og det er lige nu det sker. Vi ved det sker hvert år; men der er 

alligevel noget nyt ved det hver gang, og det kommer næsten bag på os, hvor hurtigt det går.  

Foråret er mulighedernes tid. Det pibler og spirer og gror, og fuglene kvidrer som engle i Paradis, 

nogle gange næsten for højt! 

Men det er en skøn tid. Vi tror, at alt igen er muligt, selv om vi måske inderst inde godt ved, at det 

ikke passer. Men lad os bare blive i troen. Lad os tro, at Gud kunne undfange Jesus ved 

Helligånden, lad os hvile i visheden om, at selv den ufrugtbare Elisabeth dengang blev gravid i sin 

alderdom. Lige som i øvrigt Sara i Det Gamle Testamente. Hvilket mirakel, at livet fik lov at gå 

videre, og hvem gav livet lov til dét? Svaret turde være indlysende: det gjorde Gud. 

 

Midt i forårsrusen glemmer vi nogle gange Gud. Kan man det? Tja, egentlig kan man slet ikke 

komme uden om ham; men så længe det går lidt for godt i vores liv, glemmer vi at fokusere på Gud 

og på hans enbårne Søn, vor Herre Jesus Kristus. Kirken er skyld i, at disse ord er blevet floskler: 

Enbårne søn, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria osv. Vi må ind i ordene på ny, for 

det, som ordene beskriver, er evig ungt og nyt og friskt og forårsagtigt. Guds Ord rummer en hidtil 

uset mulighed, mulighed for et liv i næstekærlighed, frihed og tro. Vi er nødt til at få øje på (og øre 

og hjerte for) det ord igen – hvis vi da nogensinde har haft det. Det er fuldstændig livsnødvendigt, 

at vi omvender os og dagligt griber Guds Ord på ny. 

 

Hvordan vi gør det, kan foråret måske hjælpe os med: Forår er nemlig ikke bare, at nu skal 

blomsterne og bierne igen i gang og dyrene finde hver deres mage. Foråret er et tegn, tegn på en 

større virkelighed, noget der rækker ud over hvad vi går og står i lige nu og alt det vi synes vi skal 

nå. Denne skønne tid på året, som oven i købet passer så smukt med vores kirkeår, hvor vi til påske 

fejrer opstandelse fra de døde, netop den her årstid er en forjættelse, en forudsigelse, en profeti, 

ikke blot om den sommer, der kommer, men om nådens sommer, livet hos Gud, i Paradis, hvor alt 

igen er muligt og alt igen er nyt. Forår er næring til vores tro, troen på at ikke alt går i retning af 

gravens mørke hul, men at intet er umuligt for Gud. 

      Sognepræsten



 

Påske i Tingsted kirke 
 

Lev med i påskens drama. Følg Jesus ind i Jerusalem, ved det første nadverbord, ud i Getsemane 

have og op til korsfæstelsen på Golgatha. Kom så påskemorgen og hør kirkeklokkerne kime 

opstandelsens glæde ud over hele sognet. 

 

Søndag 14.april kl. 10.00 Palmesøndag 
Familiegudstjeneste med festlig palmemarch, hvor alle børn kan være med. 

Trompetist Justin Bland besøger os en gang til og vil være med til at gøre gudstjenesten ekstra 

festlig. Konfirmanderne, Minikonfirmanderne, Børnekor og Ungdomskor deltager. 

 

 
 

Torsdag 18. april kl. 19.30 Skærtorsdag                           
Vær med til at fejre indstiftelsen af nadveren. Stemningsfuld musik med vores kirkesanger. 

 

Fredag 19. april kl. 15.00 Langfredag    
Liturgisk gudstjeneste uden prædiken. Anne Mathiesen spiller orgel og Lene Langballe spiller zink 

og blokfløjte. 

 

Søndag 21. april kl. 10.00 Påskedag   
Hør klokkerne kime af glæde over opstandelsen og kom og syng af hjertens lyst “Krist stod op af 

døde” og del glæden med alle andre i kirken - under gudstjenesten og ved kirkekaffen bagefter. 

Vores voksenkor medvirker. 

 

Mandag 22. april kl. 10.00 2.påskedag 

 

Fredag den 17. maj kl. 10.00 Bededag 

”Et sønderbrudt og sønderknust hjerte” 

 

Torsdag den 30. maj kl. 19.30 Kr. himmelfartsdag 

Vi fejrer Kristi Himmelfart i den lyse majaften, og kirkens voksenkor medvirker. 

 

Søndag den 9. juni kl. 10.00 Pinsedag 

”I al sin glans nu stråler solen” – under medvirken af kirkens børne- og ungdomskor. 

Pinsen kalder man kirkens fødselsdag, for her gav den opstandne Kristus Helligånden videre til 

disciplene, så de selv kunne bygge kirke og tilgive synder på Jesu Kristi myndighed. Det er værd at 

fejre, at der også i vore dage er noget i verden som kirken, et rum for fordybelse, nærvær og 

tilgivelse. 

 

 

Mandag den 10. juni kl. 19.30 Anden pinsedag 

Vi fortsætter pinsefejringen, denne aften under medvirken af voksenkoret v/Lene Langballe. 

 

https://justinblandtrumpet.com/


 

Liv i Tingsted Kirke  

 
Børne- og familiegudstjenester vender stærkt tilbage efter sommerferien. Hold øje med Kirkenyt, 

hjemmesiden og Facebook!  

 

Babysalmesangens forårshold slutter 9. maj; vi håber den gode opbakning fortsætter til efteråret. 

Læs mere om babysalmesang på hjemmesiden eller Facebook. 

 

Tak til Søren Faaborg Nielsen for den smukke akvarel af Tingsted Kirke, som pryder forsiden på 

denne udgave af Kirkenyt. 

 

Konfirmation  

 

Den 28. april og den 5. maj er der konfirmation i Tingsted kirke. Kirken vil være fyldt til 

bristepunktet, men vil man gerne aflevere en hilsen til en konfirmand, er der mulighed for at gøre 

det i våbenhuset. Fra kirken skal der lyde et stort tillykke til alle konfirmanderne og deres familier. 

 

Vores konfirmander i år  
 

 

28. april kl. 10.00  

Anton Seldal 

Christian Lucas Jørgensen 

Frederikke Kjørup Schilling 

Frida Bylov Olsen 

Gustav Møller Henriksen 

Ida Krarup Andersen 

Ingeborg Lollike 

Jelina Lea Nielsen 

Jonas Toldnes Pedersen 

Julie Hare Jensen 

Laura Cecilie Kronberg Pedersen 

Mads Løvgren Christensen 

Marcus Lorentzen Nielsen 

Marius Langerup Pätz 

Mathias Lucas Hermann Petersen 

Mathilde Andersen 

Nikolaj Madsen 

Sebastian Emil Ansbjerg Kleszewski 

Sofie Emelia Rasmussen 

Viktor Pedersen 

5. maj kl. 10.00 

Cecilie Harting Rasmussen 

Cecilie Toftegård Plougmann Jensen 

Dagmar Hee Haastrup 

Emil Boserup Sjelborg 

Ida Carlsen 

Ida Yasmin Larsen 

Jasper Andreasen 

Jeppe Huge Hansen 

Jonas Skotte Kildsgaard 

Laura Lambrecht Valentin 

Lucas Balling Faaborg Lauritsen 

Mads Rasmussen 

Mathias Øster Nielsen 

Mikkel Kent Møller 

Nanna Madsen 

Natasja Alexandra Høst Andersen 

Nicolai Marius Jensen 

Tilde Dunk Hovmand 

 

 

 

 

Lørdagsdåb 
 

Kommende datoer, alle gange kl. 11:00: 

 

11. maj, 8. juni, 22. juni. 

 

Aftale træffes med sognepræsten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tingsted Kirkes Sommerkoncert 

 

Onsdag den 19. juni kl 19.00 under ledelse af organist Lene Langballe. Ingen sommer uden den er 

sunget ind af vores børnekor, ungdomskor og voksenkor. Kom og lyt og gå glad ind i sommeren 

med sang i hjertet.  

 

 

 

Sommerkaffe i præstegårdshaven  

 

Søndag den 21. juli har vi gudstjeneste kl. 10.00. Efter gudstjenesten går vi i præstegårdshaven 

og drikker kaffe. Skulle det regne, sidder vi indenfor. Alle er hjerteligt velkomne. 

 

 

Tidlig konfirmandindskrivning årgang 2020 – Søndag den 23. juni kl. 10.00   

 

Går man på Nordbyskolen får man automatisk nærmere besked. Bor man i sognet, men går på en 

anden skole, skal man selv kontakte sognepræsten, hvis man ønsker at deltage i konfirmations-

forberedelsen i sognet. Der er indskrivningsgudstjeneste til konfirmationsforberedelse søndag 

den 23. juni med et kort efterfølgende orienteringsmøde for forældre og konfirmander – tilmelding 

IKKE nødvendig. BEMÆRK! indskrivning er, i år, før sommerferien. 

 

 

Kommende menighedsrådsmøde 

 

7. maj 

13. juni 

14. august 

19. september 

22. oktober 

26. november 

 

Alle gange kl. 19.00 i konfirmandstuen i Tingsted præstegård. 



Gudstjenesteliste 
 

 

Søndag den 14. april kl. 10.00 

Palmesøndag – Familiegudstjeneste 

 

Torsdag 18. april kl. 19.30 Skærtorsdag     

 

Fredag 19. april kl. 15.00 Langfredag    

 

Søndag 21. april kl. 10.00 Påskedag  

  

Mandag 22. april kl. 10.00  

Anden påskedag 

 

Søndag 28. april kl. 10.00  

Konfirmation – begrænset antal pladser! 

 

Søndag 5. maj kl. 10.00  

Konfirmation – begrænset antal pladser! 

 

Søndag den 12. maj kl. 10.00 

3. s.e. påske 

 

Fredag den 17. maj kl. 10.00 

Bededag 

 

Søndag den 19. maj kl. 10.00 

4. s.e. påske 

 

Søndag den 26. maj kl. 10.00 

5. s.e. påske 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 30. maj kl. 19.30 

Kristi himmelfartsdag – Voksenkoret medvirker 

 

Søndag den 2. juni kl. 14.00 

6. s.e. påske 

 

Søndag den 9. juni kl. 10.00 

Pinsedag – Børne- og Ungdomskor medvirker 

 

Mandag den 10. juni kl. 19.30 

Anden pinsedag – Voksenkoret medvirker 

 

Søndag den 16. juni kl. 10.00 

Trinitatis søndag 

 

Søndag den 23. juni kl. 10.00 

Tidlig konfirmandindskrivning 

1. s.e. trin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 

 

 

 

 

For gudstjenestetider henvises til dagspressen og 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  

mailto:jepso@km.dk

