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PRÆSTENS SIDE
Livet er smukt...
Inden vi får set os om, er det påske - igen.
Første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgnet - den
dag fejrer vi Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Påskemorgen:
den festdag, hvor vi fejrer, at selv
efter de største tab, de dybeste
skuffelser og nederlag - selv der
lever håbet i Guds søn.
Påsken falder som regel efter den
sidste sne, de grønne vækster pibler frem overalt, knopperne bliver
stadigt større og modsiger vinterens dødlignende dvaletilstand.
Livet fortsætter, og periodens
gudstjenesteliste afslører, at der
igen i år er unge mennesker, der
skal konfirmeres - og pludseligt er
de ikke børn mere. Heller ikke helt
voksne, men bare vent – det tager
bare et øjeblik, mens vi er optaget
af dagen og vejen, hvilken vej vinden blæser i dag og med hvilken
styrke, hvor meget regn og hvor
lidt sol - mens vi håber på en lysere sommer end sidste år.
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Op til påske - og
op til jul - er kirkens farve lilla,
purpur, violet - fastens og bodens
farve. For der skal ske noget, der
er så stort, at vi må forberede os
meget omhyggeligt på det - ligesom når konfirmanderne bruger
det meste af et skoleår på at forberede sig til at tage imod Guds
bekræftelse af dåbens gyldighed
indtil verdens ende.
Guds nåde er stor, smuk, forunderlig og uforståelig.
Vi kan ikke andet end sige tak og
gøre os umage - hver efter vores
evne - til de fantastiske gaver Han
har givet os: Livet, verden, og
ikke mindst kærligheden.
En efterhånden ældre filmtitel siger det:
Livet er smukt.
Joan Amalie Holck

KONFIRMANDERNES SIDE
Kære konfirmander
Nu er vi i gang med opløbet til konfirmationerne.
Inden den store dag er der endnu
en begivenhed i Tødsø, I skal være
med til. Hvis I ikke kan torsdag d.
12. april, må vi lave en anden aftale
eller andre aftaler med de af jer, der
er forhindrede.
Det er kl. 16.00 og et par timer
frem. Eventuelt flere timer med en
morsom film og en bid et-eller-andet ind imellem. Nok til at det kan
tælle som aftensmad.
I har været et hold med stor spredning i viden, interesse og indstilling.
Og I kan mere, end I ved af.

Jeg er lidt imponeret af jer og glæder mig til jeres store dag.
Det bliver en fest, og der kommer
fotos af jer i sognebladene.
Nye verdensborgere kommer heldigvis stadig til. Dåb er kirkens
(og konfirmationens) grundlag og
har sin plads ved søndagsgudstjenesten. Lørdagsdåb er nyt, og kan
finde sted efter menighedsrådenes
afgørelse.
I Tødsø kan der ske én lørdagsdåb
pr. kvartal, og den, der kommer
først får sit ønske opfyldt – så vidt
andre forhold tillader.
Det lader sig altid gøre i forbindelse
med en vielse.
I Alsted og Sdr. Dråby kræver lørdagsdåb koordinering med kirkens
øvrige personale – det er kun præstens arbejdstid, der kan disponeres frit over, med forbehold for andre opgaver.
Derfor er lørdagsdåb kun mulig
med sognets egen præst.
Joan Amalie Holck
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GUDSTJENESTER
Dag

Kirkeår

4. marts

3. s. i fasten

11. marts

Midfaste

18. marts

Mariæ bebudelse

25. marts

Palmesøndag

29. marts

Skærtorsdag

30. marts

Langfredag

1. april

Påskedag

2. april

2. påskedag

8. april

1. s. e. påske

15. april

2. s. e. påske

22. april

3. s. e. påske

27. april

Bededag

28. april

Lørdag

29. april

4. s. e. påske

6. maj

5. s. e. påske

10. maj

Kr. Himmelfart

13. maj

6. s. e. påske

20. maj

Pinsedag

21. maj

2. pinsedag

27. maj

Trinitatis søndag

3. juni

1. s. e. trin.

Tødsø

Alsted

10.30

19.00 Syng
foråret ind

Sdr. Dråby

10.30 **
9.00 Raahede
10.30
10.30
10.30
10.30

9.00
10.30

10.30
19.00
10.30 **
10.30
10.30
Konfirmation
10.30
10.30
Konfirmation
10.30 **
10.30
Konfirmation
10.30
10.30 Gjørtz
9.00 Raahede
10.30 **

19.00 Syng
sommeren ind

** Sognepræsten vikarierer for nabopræster:
derfor ingen mulighed for dåb lørdagen før.
Alle gudstjenester uden navn er ved sognepræsten.
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DE SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Nu er det tid, højtider for gudstjenester med ekstraordinært
indhold: Påske, Kristi Himmelfartsdag, Pinse, Store Bededag og
konfirmationer!
Påskedag og 2. Påskedag fejres gudstjeneste i alle pastoratets
tre kirker. Her er der ikke tradition for midnatsgudstjeneste, som
nogle bykirker fejrer jul, nytår, påskenat. I stedet for begynder vi
i Alsted kl. 9.00 - så kan badeholdet også nå at være med, og så
gør dukkerten stadig godt bagefter. Kom frisk - også inden svømmeturen.
Hvis vi kender Kirsten ret, er der kaffe på kanden i våbenhuset.
Bededag er i Tødsø. Bededag er ligesom lystænding en gammel
skik, som efter reformationen blev reduceret til én dag, hvor der
før var bededag for de store helgener.
Bededag hed før Bods- og Bededag – fra dengang, kirketugt var
præstens og degnens ansvar. I dag er vi alle sammen ansvarlige
for os selv og bruger ikke at pirke til en samvittighed i knibe. Men
boden klinger stadig med, derfor bruger jeres præst ikke dagen til
konfirmation.
Så bliver det Kristi Himmelfart, i år i Alsted kirke. Han for til
vejrs – han er ikke mere fysisk, legemligt tilstede imellem os. Men
vi har fået hans ord og en opgave.
Pinsen går mere stille af sig end Påsken, men mon ikke vi synger
en fødselsdagssang for den kirke, der snart har eksisteret i 2000
år – hvornår det så skal fejres, når vi nu ikke kan tidsfæste Jesu
død, opstandelse og himmelfart til et bestemt år.
Konfirmationerne bliver lidt anderledes i år, fordi den daglige
undervisning har været samlet ude i Nykøbing. I princippet skulle
det medføre, at flere konfirmander kan flere salmer –vi får høre,
hvad der skal synges, det er konfirmanderne, der vælger.

Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer bestilles
hos: Morsø Taxi & Turistfart tlf. 9776 7676, senest dagen før.
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AKTIVITETER I SOGNENE
Tirsdag den 6. marts kl. 18.00: Underholdning ved Svend Erik
Holm. Spillemandsmusik m.m. Spisning pris: 50 kr. Tilmelding senest torsdag den 1 marts til Inga tlf. 24933644 eller Laura tlf.
97752082.
SOGNEEFTERMIDAGE
Det er en fornøjelse at se, hvor mange, der kommer til vores sogneeftermiddage – selv ude fra Nykøbing, som ellers er svær at
konkurrere med. Vi begynder med en sang og en kop kaffe med
noget godt til – brød og/eller kage. Og så underholdning efter dagens program.
Til sidst endnu en sang, af og til fadervor, altid velsignelse, så alle
kan komme godt hjem. Og stemningen er bare god hver gang.
Kirkebilen kan også bestilles til sogneeftermiddagene.
TAK TIL RAGNHILD
En fast deltager er Ragnhild Nørgaard, vores nu
tidligere kirkesanger i Sdr. Dråby. Ragnhild har
altid været til at stole på, også som afløser, når
sangeren i de sydlige sogne har haft forfald. Også
trofast medvirkende i Nordmorskoret, som var et
mangeårigt festligt musikalsk fundament ved adventsgudstjenesten.
Ragnhild - dette er en for lille tak for mange års tro tjeneste, men
dog en tak.
Hyggestue med strik, snak og småkager m.m. samler en lille
kreds i ulige uger, når der ikke er sogneeftermiddag, og på samme
tidspunkt: 14.30-16.30. Fremover skal den nok bare hedde åben
stue, stadig med hygge, snak, småkager og kaffe/the efter behag.
Vi har fået en opskrift på dåbsklude. Garn hertil stilles til rådighed
for interesserede strikkere, men alt, hvad der rimer på hygge, er
i orden.
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PRÆSTENS SIDE II
Inden næste nummer af sognebladet bliver det også pinse: kirkens
fødselsdag og en måske optimistisk fejring af sommerens komme.
Når vi fejrer pinse, fejrer vi Helligåndens komme - Helligånden
fællesskab i Jesus Kristus, kirkens
fællesskab.
Ordet kirke kommer af græsk: ekklesia, det betyder »kaldt ud fra«.
I kirken er vi til gudstjenesten
kaldt ud fra den »pulveriserende«
hverdag i verden. Vi kaldes ud fra
dagligdagens slid og slæb, kaldes
sammen til at forny vores liv og
vores mod på livet - til at fejre livet
og kæmpe for livet, side om side,
bringe livet frem og videre, række
det videre til enhver, der ønsker
at deltage i det kristne fællesskab
- højlydt bekendende eller stille
hvilende, iagttagende, mens ordet
vejes og vendes som det giver mening for hver af os. Inden det lægges til videre vækst i hjertet.
Og så er der noget særligt ved vo-

res kirker - der er åbent hus alle
hverdag.
I Sdr. Dråby kirke har vi en lysglobe, som gerne må benyttes.
Jeg har hørt nogle kalde lystænding en katolsk (u)skik. Det er en
oldkirkelig skik, fra før kirken blev
til kirker - den ortodokse i øst, den
katolske i vest.
For mange mennesker er det at
tænde et lys et lille ritual - mere
enkelt end de andre ritualer, vi
bruger i kirken. Men det at have
et ritual, i kirken er det forbundet med bøn, giver en god ro til at
hvile i det, der er ens anliggende,
uanset om det er en fælles sag eller noget mere personligt.
I teksten til pinse siger »Apostlenes gerninger«:
»Og tunger som af ild viste sig for
dem, fordelte sig og satte sig på
hver enkelt af dem. Da blev de alle
fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt
efter, hvad ånden indgav dem at
sige...«.
Hør mere pinsedag i Tødsø kirke.
Flammen er et udtryk både for
Guds nærvær og for bønnens »opstigning til himmelen«.
Joan Amalie Holck
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Adresser

Sognepræst: Joan Amalie Holck, Tødsø Præstegård,
Gl. Landevej 32, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 9772 5520 /
Mobil 3054 5520 - e-mail: JAMH@km.dk
Sognepræsten træffes ikke mandag. Ved andet fravær
henviser telefonsvarer og autosvar på mailen til aktuel
afløser.

Menighedsråd og kirkebetjening
Tødsø

Alsted

Sdr. Dråby

Menighedsrådsformand:
Svend Alstrup Kristensen,
Bjørndrupvej 62, Tødsø,
9772 2689,
lsalstrupk@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Poul Møller Hansen,
Enghaven 4, Skarum,
tlf. 2095 2780/9775 1945
poul.moller.hansen@alti
boxmail.dk

Menighedsrådsformand:
Kirsten Nielsen Dråbystræde 92, 7900 Nykøbing
M, tlf. 9775 1495,
draaby92@hotmail.com

Kirkeværge: Aase Kristensen, Enghaven 15,
Skarum, 7900 Nykøbing M,
tlf. 2985 0228

Graver: Tonny Kærgaard,
Nordmorsvej 54, Solbjerg,
tlf. 3064 4224, hverdage
8-16 u./mandag
graver8681@hotmail.dk

Graver: Kirsten Steffensen, Strandgaden 59,
Skarum, tlf. 6154 7398,
hverdage 8-16 u./mandag
ksgraver@gmail.com

Organist: Vakant

Organist: Vakant

Kirkesanger: Sofie-Amalie Nørgaard, Gl. Landevej
66, Tødsø, tlf. 3215 0273

Kirkesanger: Sofie-Amalie Nørgaard, Gl. Landevej
66, Tødsø, tlf. 3215 0273

TAS hjemmeside: www.tas86.dk
eller www.tas-pastorat.dk
www.facebook.com/groups/1719969441
601639/?fref=ts
Man kan også finde sognene på:
http://sogn.dk/toedsoe
http://sogn.dk/alsted-morsoe
http://sogn.dk/soenderdraaby

Kirkeværge: Laura
Poulsen, Bakkevænget 30,
Sdr. Dråby, tlf. 9775 2082
Graver: Kirsten Steffen
sen, Strandgaden 59,
Skarum, tlf. 6154 7398,
hverdage 8-16 u./mandag
ksgraver@gmail.com
Organist: Vakant
Kirkesanger: Sofie-Amalie Nørgaard, Gl. Landevej
66, Tødsø, tlf. 3215 0273

Indlæg til næste
sogneblad, som
dækker juni, juli
og august 2018
sendes til
sognepræsten
inden tirsdag
den 10. april.
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