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Juleaften under Covid-19
Juleaften er traditionernes fest; og en stærk
tradition for mange er at gå i kirke juleaften. Det plejer kun at være godt og festligt.
Men i år er det lidt mere kompliceret. Covid-19 hærger, og den kan godt komme til
at gøre den festlige aften en lille smule mindre festlig. Der er simpelt hen meget skarpe
grænser for, hvor mange vi må lukke ind i
kirkerne og for, hvor tæt folk må sidde på
hinanden. Man kan derfor risikere at blive
afvist ved døren. For at undgå den situation
har vi derfor taget tre nye tiltag i år:

Gudstjenester

3. søndag i advent indbyder vi Gud og
hvermand til julefrokost: der er gudstjeneste kl.10.30 i Vigsnæs ved Mogens Winther
Hvidring, og hvor Guldfireren synger, og
derefter åben julefrokost i Beboerhuset. Tilmelding er ikke nødvendig. Det koster kun
et smil at deltage.

6. 2.s. i advent 9 Majbølle 10.30 Radsted
Johannes
13. 3. s. i advent 9 Tårs 10.30 Vigsnæs
Mogens
20. 4. s. i advent 10.30 Majbølle 19
Radsted Mogens

Julehjælp

1: Vi holder flere gudstjenester juleaften.
Så bemærk tidspunkterne og forsøg Der er mulighed for at søge julehjælp for
eventuelt at komme til nogen af de tid- værdigt trængende i Radsted og Tårs.
ligere. Der er presset ikke så stort.
Julehjælpen er indsamlet på baggrund af
2: En af disse ekstra gudstjenester bliver en auktionerne efter høstgudstjenesterne på
børnegudstjeneste, hvor jeg selv vil spille Krenkerup gods ved høstmarkederne.
guitar til fællessangene.
Ansøgninger stiles skriftligt til Provst Jo3: En af gudstjenesterne vil blive streamet hannes Olav Kruse Kristensen Alleen 11
på Facebook, så hvis man ikke kan få 4990 Radsted, eller: jokk@km.dk inden d.
plads, kan man se den der. Man kan na- 10 december.
turligvis også simpelt hen vælge at følge
juleaftengudstjenesten der.
Nytårsdag – 1. januar 2021

kl. 15 i Majbølle kirke

Vær med til at ønske hinanden Godt Nytår!
på årets første dag: efter en kort gudstjeneste kl. 15 i Majbølle Kirke vil alle blive budt
på et smil, lidt bobler og kransekage i vores
Anna Kapel.

Kyndelmisse – 31. januar
kl. 19 i Majbølle kirke
Gudstjenester juleaften i
vores fire kirker:
Majbølle: Kl. 11 (børnegudstjeneste)
og kl. 16 ved Mogens Winther Hvidring
(streames også på Facebook)
Radsted: Kl. 13 og 16 ved Johannes Kristensen

Sognene på nettet:
Tårs: Kl. 14.30 ved Johannes Kristensen
Facebook
Vigsnæs: Kl. 13 og 14.30 ved Mogens
Sogn.dk
Winther Hvidring
www.majbøllevigsnæs.dk
Med ønsket om en rigtig glædelig jul
Sognepræst Mogens Winther Hvidring

Se, nu stiger solen af havets skød
- også i Majbølle!

13. december kl. 10.30:
Gudstjeneste med
Guldfireren og
Julefrokost i Vigsnæs kirke

En gammel tradition er vendt tilbage: på
vinterens midterste dag mødes vi for at
tænde lys - også i hjerterne - og for at spise
pandekager efter gudstjenesten, som finder
sted i Majbølle Kirkesøndag d. 31. januar
kl. 19.00

Ny afdeling Radsted kirkegård
Det begynder så småt at tage form med
den nye blomster-afdeling på Radsted kirkegård, første fase er i hus. Men vi er først
lige begyndt, på noget der (i min verden)
aldrig bliver helt færdigt.
Det giver en hel utrolig stor arbejdsglæde/
følelse af at få indflydelse og skabe noget
der kan glæde andre.
Det bliver vores bud på Paradisets have.

December 2020 Januar 2021
December:

24. Juleaften:
Majbølle: Kl. 11 (børnegudstjeneste) og
kl. 16 ved Mogens Winther Hvidring
(streames også på Facebook)
Radsted: Kl. 13 og 16 ved Johannes
Kristensen
Tårs: Kl. 14.30 ved Johannes Kristensen
Vigsnæs: KL. 13 og 14.30
ved Mogens Winther Hvidring
25. Juledag Tårs 9 Radsted 10.30 Johannes
Vigsnæs 9 Majbølle 10.30 Mogens
26. 2. juledag 9 Vigsnæs 10.30 Tårs
Johannes
27. Julesøndag 9 Radsted 10.30 Majbølle
Mogens

Januar:

1. Nytårsdag 15 Majbølle 16.30 Radsted
Mogens
3. Helligtrekongers søndag 9 Majbølle
10.30 Radsted Johannes
10. 1. s. e. h. 3 k. 9 Tårs 10.30 Vigsnæs
Mogens
17. 2. s. e. h. 3 k. 9 Radsted 10.30 Majbølle
Mogens
24. Sidste søndag e. h. 3 k. 9 Majbølle
10.30 Radsted Johannes
31. Septuagesima 17 Radsted 19 Majbølle
Mogens

Grundet koronaen og de regler det har
ført med sig, har den ellers omtalte
indvilgelse af området, som så mange
andre begivenheder måtte rykkes.
Så nu gør vi det i sommeren 2021, og
håber på hverdagen er vendt tilbage.
Men jeg vil gerne benytte lejligheden
til at sige STOR TAK til alle jer der
har været med til at gøre dette projekt
til virkelighed.
Lige fra tilladelse/lovgivning til tegninger, jord, sten, blomster, grasser,
kørsel, rå muskelkraft, o.s.v. Uden jeres opbakning var det ikke blevet til
noget. Tak alle sammen.
Fl. Rasmussen.
Graver.

