LØRDAG 12. SEPTEMBER

Valgforsamling

SØNDAG 13. SEPTEMBER

Har du visioner og idéer til det kommende
menighedsråd, eller kunne du tænke dig at være
med i et større arbejdsfællesskab omkring vores
kirker, så stil op til menighedsrådsvalget.

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

Der skal vælges 15 medlemmer til menighedsrådet

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

LØRDAG 19. SEPTEMBER
Sct. Bendts Kirke kl. 11.00,
Janne Meibom, konfirmation

15. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Hanne Vesth, Høstgudstjeneste
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

LØRDAG 26. SEPTEMBER

Sct. Bendts Kirke kl. 09.30,
Hanne Vesth, konfirmation
Sct. Bendts Kirke kl. 11.00,
Henrik Fuglsang-Damgaard, konfirmation
Sct. Bendts Kirke kl. 14.00,
Hanne Vesth, konfirmation

SØNDAG 27. SEPTEMBER

16. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard, Høstgudstjeneste

ARRANGEMENTER
SØNDAG 13. SEPTEMBER kl. 14.00

Koncert i Klostermarkskirken
Henrik Goldschmidt, obo, med strygeorkestret
Con Fuoco, dirigeret af Jørgen Fuglebæk
Fri entré

Se mere på vores hjemmeside.
Alle er velkomne, når vi holder Valgforsamling den
15. september i Sognegården. Tegning: Kim Broström.

Valgforsamlingen afholdes den 15. september i
Sognegården. Her bliver kandidaterne opstillet og vil
præsentere sig. Der er mulighed for debat, og sidst på
aftenen gennemføres en skriftlig afstemning om de
opstillede kandidater, der afgør, hvem der er valgt til

Vi ses!

Per Rasmussen,
formand for Ringsted Sogns menighedsråd

Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Sognegården, Klostervænget 2A

Koncert med obo
og strygeorkester
Strygeorkestret Con Fuoco gæster klostermarkskirken, denne
gang i selskab med oboisten Henrik Goldschmidt.
Henrik Goldschmidt behøver formentlig ikke en nærmere
præsentation, da han med sin musik og menneskesyn når
vidt omkring. Han er solooboist i Det Kongelige Kapel og
initiativtager og leder af The Middle East Peace
Orchestra. Derudover har han stiftet Goldschmidts
Akademi, som er en gratis musikskole for børn på Nørrebro i København.

TIRSDAG 15. SEPTEMBER
kl. 14.00-16.00

Strygeorkestret Con Fuoco består af en udvalgt gruppe instrumentalister, der har valgt at dyrke klassisk musik på allerhøjeste niveau, dog
uden at være professionelle. Con Fuocos talentfulde musikere, som
dirigeres af Jørgen Fuglebæk, arbejder med stor begejstring og engagement mod musikalske resultater der fremføres i kirker og koncertsale.

TIRSDAG 15. SEPTEMBER
kl. 15.00-17.00

Koncertprogrammet lover en uropførelse af et værk af Henrik Goldschmidt, komponeret til lejligheden. Derudover skal vi høre ”Palladio”
af Karl Jenkins, en obokoncert af Vincenzo Bellini og som prikken
over i’et Ennio Morricones ”Gabriels obo”, kendt fra filmen ”The
Mission”.

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom om kunstmaleren Anna Ancher
Vi tager 10 kr. for det hele.

Familienetværk i Sognegården
Et pusterum midt i hverdagen og en mulighed
for at være sammen med andre mennesker
i samme situation som én selv. Vi tilbyder
aktiviteter for børnene og samtalegrupper for
de voksne

TIRSDAG 15. SEPTEMBER kl. 19.00

Valgforsamling i Sognegården
Kandidater til det kommende menighedsråd
bliver opstillet og kan debattere med
forsamlingen om visionerne for de næste fire
år, hvorefter der ved skriftlig afstemning vælges
nyt menighedsråd og suppleanter. Alle kan
deltage, men kun medlemmer af folkekirken
har tale- og stemmeret

KIRKERNE I RINGSTED

At være medlem af menighedsrådet
kræver ikke, at man er flittig kirkegænger eller har bestemt erfaring med
kirkeliv. Arbejdsbyrden afhænger af, hvor
meget man vælger at sige ja til af udvalg og opgaver. Der vil bl.a. blive tilbudt kurser for på den måde
at få indsigt i Folkekirkens forhold. Løn tilbydes der
ikke, derimod personlig udvikling, fællesskab og medejerskab af en vigtig institution - sammen med 13.000
andre menighedsrådsmedlemmer, rundt om i landet.

TIRSDAG 15. SEPTEMBER

SØNDAG 20. SEPTEMBER

menighedsrådet for de kommende
fire år. Alle kan deltage, men kun
medlemmer af folkekirken har
tale- og stemmeret

Alle er meget velkomne søndag eftermiddag.

Lørdag den 13. september kl. 14.00
Klostermarkskirken
Fri entré

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

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

Filmklubben “På første sal”
åbner sæsonen

Næste kirkeside
16. september 2020
Kontortid:
Hverdage: kl. 10-13

Onsdag den 7. oktober kl. 18.30 i Sognegårdens mødesal
Programmet finder du på sognets hjemmeside, på flyvere i dine
kirker samt på facebook.com/paafoerstesal

Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

