GUDSTJENESTER
SØNDAG 9. FEBRUAR
Septuagesima Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom
SØNDAG 16. FEBRUAR
Seksagesima Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard

En stille koncert i
Klostermarkskirken

SØNDAG 23. FEBRUAR
Fastelavns Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth,
Disse spørgsmål stiller organist Karina Agerbo og lægFastelavns- og børnegudstjeneste
ger dermed op til “Musik og stilhed” i KlostermarksONSDAG 26. FEBRUAR
kirken – en stille koncert med plads til fordybelse og
Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
eftertanke.
Stille aften i kirken
Februar er tiden, hvor vi venter på lyset og på varmen.
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste
Mens vi venter, kan vi bruge tiden til at lade op og fylde
FREDAG 28. FEBRUAR
os med indre lys og varme. Musikken er katalysatoren,
Sct. Bendts Kirke kl. 15.00-18.00,
og værkerne er nøje udvalgt til formålet. Det er muDrop-in vielse
sikstykker, der lægger op til, at følelser og tanker kan
få frit løb. De bliver spillet med gode pauser imellem,
SØNDAG 1. MARTS
så der er tid til at mærke efter. Der bliver spændvidde i
1. søndag i fasten
temperament og dynamik, men i den stille ende. Der er
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
overraskelser – ja, men de er beherskede.
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom Publikum opfordres til at medbringe madras/underSØNDAG 8. MARTS
2. søndag i fasten
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

lag, tæppe og pude og kan tage plads rundt omkring i
kirkerummet – eller på stolene, hvis det foretrækkes.

NYT

!

SØNDAG 15. MARTS
3. søndag i fasten
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom,
gæsteprædikant: Arngeir Langås, Danmission
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard

MANDAG 10. FEBRUAR kl. 10.00
Legestue i Sognegården
MANDAG 10. FEBRUAR kl. 16.00
Flygtningecafé i Sognegården
TIRSDAG 11. FEBRUAR kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården

Torsdag den 6. februar kl. 19.30
Klostermarkskirken. Gratis adgang

Ritualet er, som det plejer. Vi synger en salme; der er ingen personlig
tale fra præsten, men I bliver spillet ud til Bryllupsmarchen. Venner
og familie er naturligvis hjertelig velkomne sammen med jer. I kan
også bare være jer to alene og så præsten.

Familienetværk

I skal huske at bestille en prøvelsesattest via borger.dk – for
den er en vigtig betingelse for, at I kan blive gift.

Et sted at mødes – Mennesker at snakke
med – Nye venner – Måske en frisk vinkel
at se tilværelsen fra.

I skal tage prøvelsesattest og billedlegitimation med jer til
kirken. Vær opmærksom på, at for at blive kirkeligt viet skal
mindst én af jer være medlem af folkekirken.

Familienetværk er et pusterum midt i hverdagens mange krav. Familienetværk er en
mulighed for at være sammen med andre
mennesker i samme situation som en selv.

Der skal være mindst to vidner til stede, som kan bevidne jeres vielse. Har I ikke selv vidner, stiller
vi gerne med to.

MANDAG 17. FEBRUAR kl. 10.00
Legestue i Sognegården

I kan også blive kirkeligt velsignet, hvis I allerede er gift. Her
skal I blot medbringe en kopi af
jeres vielsesattest.

MANDAG 17. FEBRUAR kl. 16.00
Flygtningecafé i Sognegården

Der vil være aktiviteter for børnene og
givende samtalegrupper for de voksne.

Vi glæder os til at se jer!

TIRSDAG 18. FEBRUAR kl. 14.00
Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Otto Lundgaard: Ulvetid
TIRSDAG 18. FEBRUAR kl. 16.00
Familienetværk i Sognegården

!

Drop-in vielse er en kirkelig vielse eller velsignelse, hvor I kommer
ind fra gaden, siger Ja til hinanden og får Guds velsignelse med jer.

Vi mødes i Sognegården tirsdag den 18.
februar kl. 16.00-19.00 og slutter af med
spisning.

TIRSDAG 18. FEBRUAR kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården

NYT

Drop-in vielse

Når I kommer til kirken, vil I blive mødt og modtaget. Efter en kort
samtale med præsten, hvor også papirarbejdet kommer på plads, er
det tid at tage hinanden under armen og gå op til alteret for at sige Ja
og få Guds velsignelse over jeres liv og ægteskab.

ARRANGEMENTER
TORSDAG 6. FEBRUAR kl. 19.30
”Musik og Stilhed” i Klostermarkskirken
Koncert med Karina Agerbo, blokfløjte og
orgel. Gratis adgang

Organist Karina
Agerbo leder roligt
tilhørerne gennem
aftenen på orgel
og blokfløjte.
Musikken er
af bl.a. Bach,
Vivaldi,
Telemann,
Zahnhausen og
Saint-Saëns.

Tirsdag den 18. februar
kl. 16.00, Sognegården

Fredag den 28. februar kl. 15.00-18.00
Sct. Bendts Kirke

www.ringstedsogn.dk
www.facebook.com/ringstedsogn

Jubilæumsbogen
om Sct. Bendts Kirke
– kan købes i kirken, på kirkekontoret og i
Bog & Idé. Pris: 50 kr. for 100 flotte,
levende sider om kirkens liv
Beløbet går ubeskåret til Sognets menighedspleje

KIRKERNE I RINGSTED

Musik lever i den grad af pausen og den stilhed, der
følger bagefter. Hvorfor ikke for en gangs skyld prøve
at sætte musikken i en ramme, der giver den ekstra tid,
det tager at få den til at sætte sig helt fast? Alting går
så stærkt i vores verden, at det ofte bare passerer forbi
uden at sætte særligt meget aftryk. Og er det ikke lidt
ærgerligt?

Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
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