GUDSTJENESTER
FRA DEN 21. MAJ HOLDER VI ATTER
GUDSTJENESTER I KIRKERNE I
RINGSTED

Nyt fra menighedsrådet
Arrangementer
Der er konfirmationer og andre
handlinger, der er blevet flyttet
til senere på året og således skal
afvikles i løbet af efteråret. Det må
vi tilrettelægge efterårets program
efter.

Hold øje med den opdaterede
gudstjenesteliste på sognets hjemmeside
og facebookside samt på kirkesiden, der
næste gang udkommer den 20. maj.

- og gudstjenester
Ellers glæder vi os til at kunne afholde
gudstjeneste igen på Kristi Himmelfartsdag, torsdag 21. maj kl. 10.30, under de retningslinjer, der bliver udsendt.
Menighedsrådsmøde den 26. maj
Menighedsrådet har ikke kunnet holde møder i den seneste tid, men nu hvor landet langsomt åbner op igen,
skal vi i gang med at planlægge, hvordan vi kommer i
gang.
Vi må stadig ikke samles mere end 10 personer, så menighedsrådsmødet tirsdag 26. maj må så blive holdt via
Skype. Det har selvfølgelig den ulempe at mødet ikke
kan være åbent for publikum, men den tid får heldigvis snart en ende.
Bisættelser og begravelser
Der er åbnet mere op for bisættelser og begravelser,
ved at de nu kan afvikles i begge kirker og i kapellet. Retningslinjerne tillader også flere deltagere ved
bisættelser og begravelser, tallet for det maximale antal
deltagere er forhøjet til nu 100 i Sct. Bendts Kirke, op
til 50 i Klostermarkskirken og 20 på kapellet.

ARRANGEMENTER

Næste gudstjenester i dine kirker
Torsdag den 21. maj kl. 10.30
Per Rasmussen
formand for menighedsrådet i Ringsted Sogn

Vil du og dine børn med på
ferie til sommer?

I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN AF
KIRKERNE ER MENIGHEDSRÅDET
I GANG MED AT BEHANDLE
GENOPTAGELSEN AF SOGNETS
ARRANGEMENTER
Hold øje med sognets hjemmeside
og facebookside samt kirkesiden, der
udkommer den 20. maj.
ORIENTERINGSMØDE
VEDRØRENDE
MENIGHEDSRÅDSVALGET ER
UDSAT TIL 9. JUNI
Det offentlige orienteringsmøde, som
i anledning af menighedsrådsvalget
skulle have været afholdt den 12. maj,
er udsat til tirsdag den 9. juni kl. 19.00 i
Sognegården.
SCT. BENDTS KIRKES 850-ÅRS
JUBILÆUM ER UDSAT
Kirkejubilæet, der skulle have været
fejret ved en festgudstjeneste den 21.
juni samt orgelkoncert den 25. juni, er
udsat grundet forbuddet mod større
forsamlinger.

Kunne du tænke dig en uge i Helsingør ferieby?
Feriebyen ligger i et skovområde med udsigt mod Sverige, Kronborg Slot og de mange skibe, der sejler forbi
på Øresund.
Du og dine børn får jeres eget hus med bad, køkken,
stue og soveværelse. Vi sørger for en bus til at køre os
derop og hjem igen, og I får jeres eget budget til mad.
I løbet af ugen hygger vi med aktiviteter, samvær og
snak. Du får også masser af tid til selv at finde på noget
eller bare slappe af. Vi håber selvfølgelig på godt vejr.
Sommervarme hilsner fra de frivillige. 

Information fra menighedsrådet:
Vi er glade for, at vi igen i år har mulighed for at sende
børnefamilier fra vores sogn på sommerferie. For at
du kan deltage, kræves det, at du bor i Ringsted Sogn,
modtager kontanthjælp eller anden lignende ydelse/
overførselsindkomst, som ikke overstiger indkomstniveauet for kontanthjælp. Du må ikke modtage SU eller
folkepension. Dine børn skal være under 18 år.

KIRKERNE I RINGSTED

Bemærk, at åbningen af kirkerne
er betinget af, at en række
sundhedsfaglige retningslinjer bliver
overholdt – retningslinjer, som efter al
sandsynlighed blandt andet vil indebære
begrænsning af deltagerantallet. Sognets
medier og dine lokale medier bliver
løbende opdateret herom.

Ferien bliver afholdt af Folkekirkens Feriehjælp, som er
støttet af Arbejdsmarkedets feriefond, samt Samvirkende Menighedsplejer og Ringsted Sogns Menighedspleje.

Sommerferien finder sted i dagene fra den 4.-11. juli
Du skal kontakte os med et ring eller en sms til 30 69 86 50 senest fredag den 15. maj

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

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

Telefontid:
Hverdage
kl. 10-13

Husk, at der er andagt med dine præster
Hanne, Janne og Otto hver dag
Del en stund med os på sognets hjemmeside
eller på facebook.com/ringstedsogn

Næste kirkeside
udkommer
ekstraordinært:
20. maj 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

