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Mens vi venter på udklækning…
Påskeæg er et symbol på håb. Æg kan ligge godt gemt, og de kan være længe om at
udklække. Gud findes, selv om vi måske synes, vi ikke finder ”ham”, når vi søger. Måske
søger vi de forkerte steder?
Corona-tiden kan føles som en rugetid, før ægget udklækkes, et påskeæg lig med den
tilværelse vi synes vi kendte så godt fra før; én mange søger med længsel. Men Gud findes
ikke kun i en udfoldet tilværelse, lige så meget i håbet om liv. Vi kan ikke tåle alt; men vi
kan lære tålmodighed, måske af de syge, af deres pårørende som må undvære den
velkendte favn og hånd, forhåbentlig ikke på lige så ubestemt tid, som de restriktioner, der
mere eller mindre gælder hele verden, kommer til at vare…
I en tid, hvor meget lukker ned, er der brug for en åben kirke. Den er det eneste hus, i ethvert
sogn i Danmark (og Nykøbing har endda tre!), hvor tro, håb og kærlighed for alvor kan få
luft under vingerne. Der er ingen tvang om kirkegang, og forståeligt nok holder mange sig
på afstand, indtil det hele virker mindre risikabelt. Vi tør heller ikke i kirken f.eks.
gennemføre altergang for tiden. Hvornår tiden er moden til, at vi igen må komme hinanden
ved, også fysisk, tør ingen spå om; men sikkert er det, at kirken har brug for alles opbakning
(også dem, der ikke sætter deres fod her), opbakning til at den er et livsnødvendigt ”hus” at
have i hvert eneste sogn.
Sogn kommer af ordet ”søge” (det er det område, man geografisk søger til kirke), og hvor
er vi gode til at søge på nettet, men måske mindre flittige til at søge Gud. Mennesker har altid
haft svært ved at finde Gud. Måske derfor har Gud altid været så fremragende til at finde os
mennesker. Tag bare Juleevangeliet… til en begyndelse… og siden hen Langfredag og
Påskemorgen! For slet ikke at nævne Pinseunderet og Guds Ånds tilstedeværelse i ”almindelige
mennesker”. Gud er, hvor vi findes. Det vil sige: Dér hvor Han finder os. Corona-tidens restriktive

livsudfoldelse, kan avle en tristesse, et vemod, der bliver til en dårlig vane, sådan at vi helt
glemmer, at vi stadigvæk er her – og at vi er her for hinanden. Gud er én, der søger og finder,
og jeg stoler på, at Han ikke giver op, men bliver ved med at søge og finde os, sådan at vi
finder os selv i hinandens kærlige – om end for tiden, med mange mennesker virtuelle –
favntag og håndtryk.
Sognepræsten

Det sker i Tingsted Kirke
I sagens natur har den omfattende Corona-krise lagt en ualmindelig kraftig dæmper på
kirkelivet i Tingsted sogn. Der er dog muligheder:

Lørdagsdåb
Aftale træffes med sognepræsten.

Nadver
Vil du aftale nadver, kontakt sognepræsten.

Forårets konfirmationer…
…er ved fælles beslutning – UDSAT til efteråret, efter følgende plan:
Søndag 11. april kl. 10 → Søndag 5. september kl. hhv. 9.30 og 11.30 (fællesfoto ca. 10.45)
Søndag 18. april kl. 10 → Søndag 12. september kl. hhv. 9.30 og 11.30 (fællesfoto ca. 10.45)

Menighedsrådsmøder
 tirsdag den 16. marts
 tirsdag den 20. april
 onsdag den 19. maj, syn kl. 16:00
 torsdag den 10. juni
Alle gange kl. 19.00 i præstegårdens konfirmandstue, Tingbanken 27
Bemærk at møder er indtil nu kun for menighedsrådsmedlemmer pga. Corona-restriktioner.

Tingsted Kirkes rum tillader i øjeblikket

plads til 24 deltagere, ved gudstjenester og kirkelige

handlinger. I øvrigt gælder den generelle forsamlingsgrænse. Tallet 24 er fremkommet ved en beregning
af kirkens gulvareal, som så divideres med den faktor 7½, som kirkeministeriet pr. 7. januar 2021 satte
som minimumsgrænse i antal m2 pr. person. Tidligere var det blot 2 m2 pr. person (og 4 m2 ved sang).
For tiden er al fællessang bandlyst, da sang menes at generere særligt mange af de luftbårne partikler,
der indebærer risiko for smitteoverførsel. For tiden synger kirkesangeren solo på de fællessalmer, der
trods alt skal være, for at man som kirkegænger kan leve med i gudstjenesten, også selv om man højst
kan nynne med (bag det mundbind/visir, som i øvrigt bæres ved ind- og udgang) og følge med i teksten.

Gudstjenester
Søndag den 28. februar kl. 10.00
2. s. i fasten

Torsdag den 1. april kl. 19.30
Skærtorsdag

Søndag den 7. marts kl. 10.00
3. s. i fasten

Fredag den 2. april kl. 14
Langfredag

Søndag den 14. marts kl. 10.00
Midfaste

Søndag den 4. april kl. 10
Påskedag

Søndag den 21. marts kl. 19.30
Mariæ bebudelses dag

Mandag den 5. april kl. 10.00
Anden påskedag – Tom Friis

Søndag den 28. marts kl. 10.00
Palmesøndag

Søndag den 11. april kl. 10.00
Konfirmation → 5. september!
Første søndag efter påske

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

