Kirkenyt sensommeren 2020

Om modenhed og høst
Uden modenhed ingen høst. Vi fejrer, at kornet blev modent, så det kunne høstes (hvilket det for
længst er blevet), og vi fejrer at frugttræernes smukke hvide blomster i forsommeren blev bestøvet,
så frugten modnedes og blev velsmagende.
At være umoden, det er i dagligsproget nærmest et skældsord. Men når vi betragter et dansk
landskab i maj eller juni, så er der da næsten ikke noget smukkere. Håbet stiger i takt med
dagslyset: Kan det virkelig blive ved og ved? tænker vi. Og nej, det kan det ikke. Forsommeren er
og bliver en umoden årstid. Sensommeren og efteråret, derimod, er en tid for modenhed, men også
samtidig en vemodig årstid. Dagene bliver kortere, aftnerne mørke, og morgnerne tågede og
klamme. Modenheden i naturen kender dog ikke til den sentimentalitet, vi lægger ned over
årstiderne. Korn og frugter har ingen følelser; de har det som deres bestemmelse at blive modne og
sætte frø, hvorved de selv dør og giver livet videre. For kornet og frugten er det ikke vemodigt at
blive moden, det er bare sådan, det er.
I naturen skal ingen beslutninger træffes, ingen kurs udstikkes, eller valg til bestyrelser afholdes.
Naturen er Guds store værk, hvor ting får lov at være som de er. Ja, de har slet ikke brug for nogen
lov; de er bare.
Vi mennesker kan helt sikkert lære meget af naturens gang; men det er ikke hele vores
bestemmelse at modnes, sætte frø og dø. Vores bestemmelse findes nemlig ikke kun i det her liv
med love og regler, hvor vi kan nå at blive dygtige og modne, og så dør vi. Nej, vores bestemmelse
findes i den levende Gud, der møder os som et menneske og dog kommer med en høst, der ikke
bundet til bestemte år og modningsbetingelser. Guds høst er bundet til vore hjerter med tro og håb
og kærlighed. Lige som Kristus er det også vores bestemmelse at spire og opstå.
Glædelig høsttid, konfirmation(!), menighedsrådsvalg og efterår
sognepræsten

NYT HOLD Babysalmesang i Tingsted kirke
starter den 24. september
Torsdage mellem 10:00-11:30 i Tingsted kirke.
24. september, 1.oktober, 8. oktober
(uge 42 – FRI)
22. oktober, 29. oktober, 5. november
Er du interesseret eller kender du nogen der kan være?
Begrænset antal pladser (kun 9, ”først til mølle”).
Tilmelding til præstesekretæren på sega@km.dk.
Tilmeldingsfrist torsdag den 17. september.

Om korene
Vi er så heldige at vi kan gå i gang med vores 3 kor. Der er lidt ændringer i øve- tider/sted
og forhold… så læs videre!
Der må være 10 syngende børn i Musiklokalet, derfor åbnes der pt. ikke for nye optag i
Børne- og Ungdomskor. Men man kan komme på venteliste.
Hvis man vil på venteliste, så skriv til Lene, korleder på: organisten@tingstedkirke.dk




Børnekoret øver nu onsdage 14:45-15:30 på Nordbyskolen
Ungdomskoret øver nu onsdage 16.00-17:00 på Nordbyskolen.
Voksenkoret øver nu onsdage 19-20.30 i Tingsted kirke (og ikke i præstegården).

Lørdagsdåb
Kommende datoer, alle gange kl. 11:00:
5. september
3. oktober
Aftale træffes med sognepræsten.

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september kl. 19 i Nordbyskolen: 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.

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 17. september
Tirsdag den 6. oktober
Onsdag den 11. november
Alle gange kl. 19.00

Konfirmation
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.
Vores konfirmander i år:
6. september kl. 10.00
Axel Ravn Skov
Daniel Anker H H M Safft
Emilie Falk Larsen
Karl-August Richterhausen Gjerulff
Lea Johanne Rysse
Lukas Nørholm Atkinson
Malou Schulz Ibenfeldt
Marie Fugl Terkelsen
Mathilde Romme Christoffersen
Mike Prier Poulsen
Niclas Skov Jeppesen
Ronja Marie Voss Grangaard
Silje Gudesen Plovdahl
Simon Thousing Rytter
13. september kl. 10.00
Ditlev Heelsberg Lauridsen
Elias Heelsberg Lauridsen
Filippa Elizabeth N Therkildsen
Freja Lollike Knowlton
Freya Cecilie Meisner Rønne
Gustav Munck Hansen
Gustav Valdemar Rasmussen
Gustav Villads Park
Jonas Kania Jørgensen
Julius Egeberg Pilgaard

Katrine Engelmand Henningsen
Marie Helver Larsen
Nikolaj Birch Andersen
Pernille Møller-Petersen
Rasmus Richard Vallentin
Simon Baltzer
20. september kl. 10.00
Agnes Haase
Dakota Rene Perrot
Ea Rebecca Carstensen
Gabriel Gussenhoven Eriksen
Kamilla Rosenkilde Andersen
Magnus Blandebjerg Andersen
Magnus Buch Westlund Ehlers
Magnus Juhl Andersen
Marija Mie Strate Meyer
Marinus Noa Andersen
Mathias Steffen V Haack-Larsen
Mikkel Jyde Tærsker
Mikkel Peder Løsekrug
Mirah Susanne Ibsen
Natalie Amanda Johannessen
Patrick Daniel Petersen
Simon Capion Kargaard
Xander Oliver Steffensen

Gudstjenester
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

Søndag 27. september kl 10.00
Høstgudstjeneste
Indsamling til sognets SOS-barn
Søndag 4. oktober kl 14.00
Familiegudstjeneste
Søndag 11. oktober kl 10.00
18. s. e. trin.

