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Gå i mørket med lyset. Gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom! 

Sten Kaalø 2010 

 

I det meste af år 2020 har vi været på rejse sammen. Ikke ude at rejse, som førhen, med fly 

og til alverdens afkroge, men lige her, hvor vi bor og arbejder (hjemmefra), og forhåbentlig 

er det blevet til en masse gode gåture lokalt, om ikke andet under forårets lockdown. 

 

Nævn ikke ordet corona, har flere opfordret mig til, når snakken faldt på årets 

julegudstjenester. Men uanset om vi er sluppet for at blive syge af det 

verdensomspændende virus, har corona i dén grad gjort året 2020 til en fælles rejse, ikke 

bare for os danskere, eller for lande ”vi normalt sammenligner os med”, men en fælles 

rejse for hele verden. Ikke rundt i verden, som vi måske har været vant til, men såmænd 

bare lige her, hvor vi bor og lever størstedelen af vores liv. I det nære. 

 

Det er i det nære, vi skal gå med lyset. I det mørke, der tungt og gråt sænker sig over 

huse og byer, som så ofte før i en december måned på disse breddegrader. Hvid jul er en 

drøm, der statistisk set sjældent opfyldes. 

 

Det nære består af det land og den jord, vi er rundet af. At være ”rundet af noget”, har 

med din oprindelse at gøre: Hvor kommer du fra? Coronakrisen har måske lært os, at livet i 

mindre grad handler om, hvor vi gerne vil hen og at det ikke er rejsens længde, der er det 

afgørende, men indstillingen hos den der bevæger sig (og bevæges). Det nære er også 

vores nærmeste; dem vi går op og ned ad – og dermed er i coronacirkel med. Dog: Netop 

for den der bor alene, er blevet alene eller bare føler sig ensom, falder julen (hvid eller ej, 

festlig eller ej) virkelig på et tørt sted. Den er budskabet om, at Gud er vores 

allernærmeste. 

GLÆDELIG JUL  

sognepræsten 



Jul i Tingsted kirke    

I Tingsted kirke vil det være fra 1. søndag i advent og helt frem til 

Helligtrekonger julestemning i kirken. 

3. søndag i advent – De 9 læsninger 
Søndag den 13. december kl 19.30. 

Kirkens Voksenkor medvirker. 

Koret vil synge en række julesalmer og sange der passer til de forskellige læsninger og koret 

glæder sig meget til denne særlige aften hvor ord og musik vil komplementere hinanden på 

smukkeste vis. 

 

Julekoncerten må desværre aflyses i år… 
Onsdag den 16. december kl 19.00 

Menighedsråd, præst og medarbejdere har vurderet risikoen for dråbesmitte med coronavirus for 

stor, når tre kor blandes (selv om de i år skulle synge hver for sig). Vi ville desuden gerne have 

fyldt kirken til sit nuværende maksimum: 93 personer. Grænsen for (fælles)sang i Tingsted Kirke 

er 46 personer. For ekstra sikkerheds skyld kunne man have sat grænsen dér; men med det antal 

kunne korene kun optræde for hinanden (og måske nogle få af deres allernærmeste)… 

 

4. søndag i advent 
Søndag den 20. december kl 10.00 ved Tom Friis. 

 

Juleaftens gudstjenester – HUSK BILLET!  
Torsdag den 24. december.  

For at undgå skuffelse juleaften, i forbindelse med det begrænsede 

pladsantal, kan man forud sikre sig en plads ved at hente billetter i 

våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesterne de kommende 

søndage. Det vil være omkring kl. 11, de gange gudstjenesten 

begynder kl. 10.  

 

 Familiegudstjeneste kl. 11 

 Familiegudstjeneste kl. 13 

 Julegudstjeneste kl. 14 

 Julegudstjeneste kl. 15 

 Julegudstjeneste kl. 16 

 

Juledag 
Fredag den 25. december kl 11.00.  

 

2. juledag 
Lørdag den 26. december kl 10.00.  

 

 



Julesøndag 
Søndag den 27. december kl 14.00 ved Tom Friis. 

 

Nytår 
Fredag den 1. januar kl. 16.00.  

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset (traktement ved menighedsrådet). 

 

Helligtrekongers søndag 
Søndag den 3. januar kl. 10.00. 

 

Tingsted kirke ønsker alle i sognet en rigtig glædelig og velsignet jul! 

 

Det sker i Tingsted Kirke 

 

Lørdagsdåb 

Aftale træffes med sognepræsten. 

 

 

Minikonfirmander 

I skoleåret 2020-2021 vil der være ét længere forløb op til påske. 

 Forløbet slutter med, at vi arbejder sammen om en familiegudstjeneste Palmesøndag i Tingsted Kirke.

Familiegudstjenester 

søndag 24. januar kl. 10 

søndag 14. februar kl. 14 (Fastelavn med tøndeslagning) 

søndag 28. marts kl. 10 

 

Menighedsrådsmøder første kvartal 2021 

torsdag den 7. januar 

tirsdag den 9. februar 

tirsdag den 16. marts 

Alle gange kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue, Tingbanken 27  



 

 

Gudstjenester 
 

 

De 9 læsninger til jul 

Søndag 13. december kl. 19.30 

 

Julekoncert AFLYST 

Onsdag den 16. december kl. 19.00 

 

4. søndag i advent  

Søndag 20. december kl. 10.00 - Tom Friis 

 

Juleaften 24. december 

(HUSK BILLET) 

Familiegudstjeneste kl. 11.00 

Familiegudstjeneste kl. 13.00 

Julegudstjeneste kl. 14.00 

Julegudstjeneste kl. 15.00 

Julegudstjeneste kl. 16.00 

Juledag 

25. december kl. 11.00 

 

2. juledag 

26. december kl. 10.00 

 

Julesøndag 

27. december kl. 10.00 – Tom Friis 

 

Nytårsdag 

1. januar kl. 16.00 

 

Helligtrekonger søndag  

3. januar kl. 10.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

