GUDSTJENESTER
SØNDAG 9. AUGUST
9. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 9.00, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom
Ved gudstjenesten fejres Klostersangernes
15 års-jubilæum

SØNDAG 16. AUGUST
10. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

– vil du vide mere?

Så er der ÅBENT HUS i begge kirker
søndag den 23. august efter gudstjenesten og
tirsdag den 25. august kl. 16-18 i sognegården.

Vi efterlyser kandidater til menighedsrådet,
som ventes dannet på Valgforsamlingen, som
afholdes i sognegården den 15. september, - og
når vi holder Åbent hus den 23. og 25. august,

Ved Åbent hus tilbyder vi en mere personlig
snak om, hvem vi er og hvad vi vil.

Menighedsrådets indsats afspejler sig i kirkens liv, så der er

Blandt menighedsrådets arbejdsopga- brug for personer, der gerne vil bidrage.
ver er tilsynet med kirkebygningerne.
• Har du gode ideer til aktiviteter for børn, unge og voksne, så
Men vi har også brug for jer, der vil
er der brug for dig.
arbejde med kirkens levende sten.

• Har du et barn, der går til kor, og ser muligheder for
udvikling, så er der brug for dig.
• Har du et barn, der går til, eller skal gå til konfirmationsforberedelse, og vil støtte det, så er der brug for dig.
• Ønsker du aktiviteter i sognegården for ældre, så er der
brug for dig.
• Har du ideer til at gøre kirken mere synlig, så er der brug
for dig.
• Interesserer du dig for vores bygninger og kirkegård, så er
der brug for dig.
• Har du lyst til at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer,
så er der brug for dem.

SØNDAG 23. AUGUST
11. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom
LØRDAG 29. AUGUST
Sct. Bendts Kirke kl. 11.30,
Janne Meibom, konfirmation
Sct. Bendts Kirke kl. 14.00,
Otto Lundgaard, konfirmation

Kom til Åbent hus og lad os tale nærmere.

SØNDAG 30. AUGUST
12. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

Vi står selvfølgelig også til rådighed på andre tidspunkter, så
ring gerne eller tag fat i os, hvis vi mødes.

Per Rasmussen, Formand for menighedsrådet

Søndag den 23. august efter gudstjenesten
Klostermarkskirken og Sct. Bendts Kirke

LØRDAG 5. SEPTEMBER
Klostermarkskirken kl. 11.30,
Hanne Vesth, konfirmation
SØNDAG 6. SEPTEMBER
13. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth,
konfirmation
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Sct. Bendts Kirke kl. 15.00, Alle præsterne
og Kitzi Lindberg. Introgudstjeneste for de
nye konfirmander og jeres familier

sidder der menighedsrådsmedlemmer klar
til at fortælle og svare på spørgsmål om
vores arbejde. Vi har tidligere på sommeren holdt orienteringsmøde med en generel
orientering om menighedsrådets arbejde

Tirsdag den 25. august kl. 16-18
Sognegården, Klostervænget 2A

“Vor Frue og Fanden”
Koncert med
ensemblet
Nordenvind

LØRDAG 12. SEPTEMBER
Klostermarkskirken kl. 10.00,
Otto Lundgaard, Gudstjeneste for
Forsvarets veteraner
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard, konfirmation

Det musikalske portræt blander nogle af de ældste kirkelige toner fra danske middelaldermanuskripter med
traditionelle norske djævels-danse samt Maria-viser og
-salmer fra begge lande.
Nordenvind er også et spændende møde mellem to
stærke solister fra hver sit musikalske miljø. Øyonn
Groven Myhren er en af Norges mest anerkendte folkesangere, som vi også får at høre på strengeleg, og Poul
Høxbro på fløjter og slagtøj er en ledende skikkelse
på den ledende, danske musikscene. Sammenspillet
mellem dem er stærkt, og de to musikeres forskellige
indgangsvinkler til musikken giver mange nye farver
til deres fortolkninger og arrangementer af de middelalderlige og traditionelle toner.

SØNDAG 13. SEPTEMBER
14. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

ARRANGEMENTER

Fredag den 14. august kl. 17.00.
Klostermarkskirken. Fri entré.

TORSDAG 6. AUGUST kl. 16.00

Koncert i Sct. Bendts Kirke
Roskilde Domkirkes drengekor giver klassisk
sommerkoncert. Gratis adgang.

FREDAG 14. AUGUST kl. 17.00

Koncert i Klostermarkskirken
Ensemblet Nordenvind spiller middelaldermusik over temaet ”Vor Frue og Fanden”.
Gratis adgang.

TIRSDAG 18. AUGUST kl. 16.00

Familienetværk i Sognegården
Et pusterum midt i hverdagens mange krav og
en mulighed for at være sammen med andre
mennesker i samme situation som én selv.
Aktiviteter for børnene og samtalegrupper for
de voksne. Vi slutter med spisning.

Der er i den grad lagt op til et farverigt program, når
den dansk-norske duo Nordenvind præsenterer os for
deres portræt af Jomfru Maria og Djævelen med musik
fra den skandinaviske middelalder.

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

Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Klostersangerne fejrer jubilæum
Vores frivillige voksenkor har i 15 år sunget til gudstjenesterne i
Klostermarkskirken – og det fejrer vi ved gudstjenesten,
der ligger Søndag den 9. august kl. 10.30 i Klostermarkskirken.

Kontortid:
Hverdage
kl. 10-13

KIRKERNE I RINGSTED

ONSDAG 12. AUGUST kl. 9.00
Morgensangsgudstjeneste i
Klostermarkskirken
ved Janne Meibom og Karina Agerbo

Menighedsrådsvalg

Næste kirkeside
19. august 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

