
Nytårshilsen til Korning 2022
Ved Fridtjof Stidsen, formand for Korning menighedsråd,
Til nytårsgudstjeneste kl 16:00 1. januar 2022

Der var ikke plads i herberget. Den sætning har vi igen hørt ifm. juleevangeliet. Det
var Marie og Josef der i første omgang ikke var plads til. Få dage senere blev
verdens frelser født. Gud sad ikke kun i sin himmel og tænkte gode og kærlige
tanker, nej han handlede ved at lade verdens frelser komme til os. Men der var ikke
plads i herberget.

Sætningen om at der ikke var plads kan give stof til eftertanke. Har vi plads til Jesus
i vores liv og hverdag? Det er det livet handler om, det var for at få dette fantastiske
evangelium ud, at der blev bygget kirker, også her hos os i Korning. Og det er derfor
at vi endnu, omkring 1000 år efter kirken blev bygget, indbyder til gudstjeneste
søndag efter søndag. Det er for at evangeliet om Jesus må nå længere ud.
Lykkes vi med det? Det er ikke et spørgsmål der kan besvares med et ja eller nej. Vi
skal til enhver tid være åbne for nye tiltag, nye veje og muligheder, men aldrig gå på
kompromis med brodden og sandheden Guds ord. Og så har vi løftet om at Guds ord
ikke vender tomt tilbage.

Der var ikke plads. Det kan vi ikke sige omkring deltagelse ved julens gudstjenester.
Pandemien skal stadig tages alvorligt. Derfor er vi pålagt en begrænsning på en
person pr to kvadratmeter. Dvs. vi må være 89 her i Korning kirke. (Der står 87 på
skiltet, det hænger måske sammen med at vi i starten, da restriktionen kom, var i
tvivl om ansatte skulle tælles med). Det skal de ikke. Vi valgte for en sikkerheds
skyld at have tilmelding til juleaftens gudstjenesten. Men vi var et stykke fra de 89.
Når vi må være 89 har vi ikke planer om tilmelding. Og der står endda i teksten at vi
lokalt ikke har lovhjemmel til at stramme yderligere ved f.eks. at bestemme at vi i
Korning kun må være 70. Den går ikke.
Ros til menigheden for at fordele sig i kirken. Det kan vi jo lige så godt når pladsen er
til det. Der er dog ikke krav om at sidde med en bestemt afstand som vi skulle
engang.

Vi skal passe på os selv og hinanden. Ja helt sikkert. Men jeg vil samtidig opfordre
til at vi ikke sår frygt og skræk i hinanden. Vi prøver i al fald på at afvikle
gudstjenesten og andre kirkelige arrangementer på forsvarlig vis. Og selvfølgelig
efter retningslinierne.



Vi gennemførte adventsfesten på kroen. Med færre deltagere end de foregående år
hvor vi også har spist sammen, godt 60 var vi. Jeg syntes vi igen havde en god aften
hvor vi virkelig når længere ud i sognet. De tilbagemeldinger jeg har fået er positive.
Og har ikke hørt om smitte forårsaget af adventsfesten.

Lidt praktisk/jordnær: Lige før jul har vi forbedret et par tekniske ting her i kirken. Vi
får nu bedre optagelser til dem som efterfølgende får og hører søndagens
gudstjeneste i deres hjem. Ligeledes kan der nu komme lyd ud i højtalere når der
bliver vist noget på skærmen hvor talen/lyden er fremmende for budskabet. Før
skulle vi stille ekstra højtalere op.
Vi skal i 2022 have rettet kirkediget op mod nord, fra lågen hen til Klaks Møllevej.
Ligeledes når solen kommer højere på himlen, skal vi have lågerne malet ved de tre
indgange til kirkegården.

Tak for året. Tak til jer som slutter op om søndagens gudstjenester, både her fra
byen og jer der kommer fra andre sogne. Der er plads og I er alle hjertelig velkomne.
Håber også I oplever det sådan.

Tak til præster og øvrig personale. Året 2021 har igen krævet omstillingsparathed.
Det har vi oplevet fra jeres side. Kreative på den gode måde. Stor tak for det.
Også en stor tak til jer der gør en frivillig indsats ifm. kirkekaffe, klubarbejde,
forbedringer/reparationer og afvikling af arr. som kræver en praktisk indsats. Og
andre ting som jeg ikke konkret har nævnt. Tak for det alt sammen. Den frivillige
indsats har stor og afgørende betydning ift. hvordan vi ønsker at drive kirke.

I 2022 har vi bl.a. en vigtig opgave og udfordring med børneklubbens og
teenklubbens leder situation når vores projektmedarbejder Benny Rand holder til
sommer. Vi håber og tror på en god løsning også på denne udfordring. Vi tror at
disse to klubbers arbejde også har stor betydning for kirkens arbejde ud i sognet.

Gode ideer modtages gerne så kom frimodig til MR har du noget på hjerte.

Når I forlader kirken så stop op og hils på hinanden. MR er i våbenhuset vært med en
lille forfriskning. Hold afstand. Gå ud af våbenhuset eller træk tilbage i kirken når I
har fået serveret.

Tak for ordet og Godt Nytår.


