
Kirkenyt sommeren 2020 

 
”…og kløvermarken står i flor” 

 
I skrivende stund er det Sankt Hans aftens dag. Her på Falster står kløvermarken allerede 

i fuldt flor, og valmuerne har gjort det længe. De første vinterbygmarker har skiftet farve 
fra grøn til gul, roetoppene er fyldige, og majsen er skudt i vejret. Efter en kølig maj 
måned, er det virkelig blevet sommer her i juni! 

Sankt Hans markerer et skifte, både i det verdslige år, hvor alle dage i kalenderen fra nu 
af bliver kortere, indtil jul, og i kirkens år, hvor Johannes Døberens (Sankt Hans’) fødsel 
forjætter Jesu fødsel nøjagtigt 6 måneder senere. 

Nu er disse begivenheder historiske, vil en skeptiker/ateist måske indvende? Og jeg vil 
give vedkommende ret så langt, at Johannes og Jesus ikke bliver født igen og igen år efter 
år; men selv i vores begrænsede tid – den som vi kan se i kalenderen – har vi faktisk lagt 
fejringen af deres fødsel, så det passer nøjagtigt med hvad Bibelen fortæller (Lukas 1,36, 
hvor vi hører at Elisabeth er i sjette måned, netop som Jesus er blevet undfanget – ved 
Helligånden – i jomfru Marias livmor). 

Det kirkelige og det verdslige er derfor vævet sammen, lige så tæt som Gud stadig agter at 
være på os. Det kan godt være, vi forsøger at skubbe Ham fra os; men Han trænger sig på, 
gang på gang. 

Heldigvis! 
Foråret 2020 har på verdensplan været en opvisning af, at der er rigtig meget, vi ikke har 

indflydelse på. Forhåbentlig er de fleste sluppet igennem uden alvorlig sygdom, men nogle 
har mistet elskede til coronaen og alle dens følgevirkninger. Men langt de fleste har – 
heldigvis – mærket meget mere til restriktionerne end til selve sygdommen. 

Vi længes sikkert alle sammen efter, at restriktionerne slækkes, og vi igen kan færdes som 
før med håndtryk og måske kram. Men nedlukningsperioden har også været en tid til 
eftertanke, midt i det blomstrende forår! Det har været positivt, at der alligevel er kommet 
mange møder i stand, online eller i fri luft, og Sankt Hans 2020 kan derfor byde på et skifte 
i mere end én forstand: Dels kan vi så småt mødes fysisk igen, dels er vi i den 
mellemliggende periode måske blevet klar over, at alt ikke afhænger af måden, det bliver 
gjort på; men at alt afhænger af, at vi lever, før vi overhovedet kan gøre noget. Gud lade 
os leve, og give os lykke og gode råd! 

sognepræsten 



  
 

Menighedsrådsvalget 2020 

Sæt præg på Danmarks mest lokale demokrati – dit sogn 

 
Coronaen har også haft sin indvirkning på processen op til efterårets Valgforsamling, som 

stadig ligger fast, tirsdag 15. september, eftersom orienteringsmødet forud for 

valgforsamlingen i flere omgange blev udskudt. 

Her i sognet holder vi valgforsamlingen på Nordbyskolen, den nævnte tirsdag, kl. 19. 

Inden vi når så langt, er der Orienteringsmøde tirsdag 18. august, også på Nordbyskolen kl. 

19. Her vil vi i Tingsted sogns menighedsråd fortælle om det kirkelige arbejde, hvordan det 

udføres, tidsperspektivet og hvordan du kan være med til det i fremtiden. 

Både Orienteringsmødet og Valgforsamlingen er offentlige. 

 

Til kalenderen 
 

Orienteringsmøde - tirsdag den 18. august kl. 19.00 i Nordbyskolen 
 

Valgforsamling – tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Nordbyskolen 

 
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020. 

 

 

 

 



Liv i Tingsted Kirke  

 
Sommerkaffe i præstegårdshaven  
 
Søndag den 12. 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. 

 
Børne- og familiegudstjenester vender stærkt tilbage efter sommerferien. Hold øje 
med Kirkenyt, hjemmesiden og Facebook!  
 
Korene (børne-, ungdoms- og voksen-) begynder – efter ufrivillig coronapause – igen 
efter sommerferien    Børnene og de unge øver på Nordbyskolen og de voksne i 
konfirmandstuen i præstegården, Tingbanken 27. Kontakt evt. organist Lene Langballe på 
organisten@tingstedkirke.dk 
 
Konfirmation 2020 blev også coronaramt! 
 
Den 6., 13. og den 20. september 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. 
 

Lørdagsdåb 
 
Kommende datoer, alle gange kl. 11:00: 
 
1. august (ved Tom Friis) 
8. august 
22. august 
5. september 
 
Aftale træffes med  sognepræsten.   
 
 
Konfirmandindskrivning årgang 2021  
 
Foregår digitalt med NemID via link på tingstedkirke.dk (fane Konfirmation) 
I er meget velkomne også til at ringe og maile (ved personlige oplysninger, brug knappen 
”Sikker henvendelse” på sogn.dk og hjemmesiden) 
 
Kommende menighedsrådsmøder 
 
Torsdag 20. august, torsdag 17. september, tirsdag 6. oktober 
 
Alle gange kl. 19.00 i konfirmandstuen i Tingsted præstegård. 
 
På grund af afstandskravet kan der blive en begrænset offentlig adgang. Dagsorden og referat lægges 
på kirkens hjemmeside.



 

 

Gudstjenesteliste 
 
 
Søndag 28. juni kl 14.00  
3. s. e. trin. 
 
Søndag 5. juli kl 10.00  
4. s. e. trin. 
 
Søndag 12. juli kl 10.00  
5. s. e. trin. 
Med efterfølgende kaffe  
i præstegårdshaven 
 
Søndag 19. juli kl 19.30  
6. s. e. trin. – Tom Friis 
 
Søndag 26. juli kl 14.00  
7. s. e. trin. – Tom Friis 
 
Søndag 2. august kl 10.00  
8. s. e. trin. – Tom Friis 
 
 

Søndag 9. august kl 10.00  
9. s. e. trin. 
 
Søndag 16. august kl 10.00  
10. s. e. trin. 
 
Søndag 23. august kl 19.30  
11. s. e. trin. 
 
Søndag 30. august kl 10.00  
12. s. e. trin. 
 
Søndag 6. september kl 10.00  
Konfirmation 
 
Søndag 13. september kl 10.00  
Konfirmation 
 
Søndag 20. september kl 10.00  
Konfirmation

 

 

 

 

 
 
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

