Godt nytår!
Kære alle i Lumby, Stige og Søhus!
I ønskes et godt og velsignet nytår fra kirken, de ansatte, præsterne og menighedsrådet.
2020 har vel nærmest været det underligste år i mands minde? Vi har lært at gå med
mundbind, spritte af og holde afstand. De fleste af vores planer i dette år blev enten
aflyst, udsat, eller ændret. Apostlen Jakob har ret, når han skriver, at vi ikke aner, hvordan
vores liv bliver i morgen. Ord, der læses netop nytårsdag i kirken.
I år blev kirken lukket for gudstjenester til jul og nytår. Årets gang i kirken, højtiderne og
gudstjenesterne regnede vi nok for noget af det mest stabile og urokkelige i vores
samfund, men også det blev ændret, udsat eller aflyst i 2020.
Covid-19 sætter på nogle områder en ny dagsorden for vores arbejde i kirken og vores
måde at være kirke på. Det må vi som kirke forsøge at indrette os på og svare på.
Vi er her stadigvæk. Vi kommer i gang igen med at holde gudstjenester, forberede
konfirmander, døbe og vie. Måske blot under forandrede vilkår.
Vi skal måske lære at blive bedre til at tale og tænke, som apostlen Jakob skriver;
”I skulle hellere sige: Hvis Herren vil, så kan vi leve og gøre det eller det”. Alt er i Guds
hånd, når vi går ind i det nye år 2021. Nytårs budskab fra kirken er, at Gud går med os ind
i det nye år. Han følger os hver især med sin velsignelse. Forhåbentlig vil mange af vores
planer lykkes i det nye år. Hvis Herre vil, så kan vi føre vores planer ud i livet.
Et lys er tændt i mørket for 2021. Det bliver bedre. Det bliver bedre, langsomt, men sikkert.
Følg med på vores hjemmeside www.lumbysogn.dk, på opslag ved kirkerne og på
Facebook, når vi melder ud omkring gudstjenester og arrangementer.
På vegne af Lumby og Stige Kirker,
Karen Nedergaard

