SØNDAG 18. OKTOBER

Hver anden har
religiøse oplevelser

SØNDAG 25. OKTOBER

- Hvorfor tier de?

GUDSTJENESTER
19. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Henrik
Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth
20. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 19.00, Otto Lundgaard,
Kom-og-nyn-med-aftengudstjeneste med
Beatlessange leveret af Duo Dejli’
Alle Helgens søndag
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom
Sct. Bendts Kirke kl. 15.00, Alle præsterne,
Alle Helgens-musikandagt

SØNDAG 8. NOVEMBER

22. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30, Otto Lundgaard,
Forklaringsgudstjeneste

TIRSDAG 10. NOVEMBER

Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
Stille aften i kirken
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste

SØNDAG 15. NOVEMBER

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

ARRANGEMENTER
TIRSDAG 20. OKTOBER kl. 10.30

- Der har været en hel overvældende interesse, siger
forfatteren Charlotte Rørth. - Men det er egentlig ikke
så underligt, for forskerne kan nu fortælle, at over
halvdelen af os på et tidspunkt i vores liv har en oplevelse, man kan kalde religiøs, åndelig eller spirituel.

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30
Klostermarkskirken
Entreen på 30 kr. går til Sognets
menighedspleje

Efter en overvældende – også international – succes
med bogen ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en
modvillig troende”, har Charlotte Rørth i sin
trilogi om tro udgivet ”Vi mødte Jesus – og
hvad kommer det andre ved” med interviews
med andre, der har haft lignende oplevelser,
samt ”Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg
med min tro”.
Kristeligt Dagblad kalder det ”en religiøs
folkebevægelse”, og DR har bragt en tv-serie
baseret på bøgerne.
Men hvordan lever man med oplevelser?
Bliver alt vendt omkring? Bliver man en
anden? Kristen? Nonne? Kan man være ligeglad? Hører man til i folkekirken? Skal man
tie? Bliver man gjort til grin?
Charlotte Rørth fortæller åbent i sit foredrag
om sin måde at leve på, og der vil være god
tid til spørgsmål og debat efter pausen.

Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 20. OKTOBER kl. 15.00-17.00
Familienetværk i Sognegården
Et pusterum midt i hverdagen og en mulighed
for at være sammen med andre mennesker i
samme situation som én selv. Aktiviteter
for børnene og samtalegrupper for de voksne

Journalist og forfatter Charlotte Rørth
Foto: Lars Horn/Baghuset

TIRSDAG 20. OKTOBER kl. 14.00

“With a little help from my friends”

TIRSDAG 27. OKTOBER kl. 10.30

The Beatles forenede en hel verden med deres
musik og sange. Søndag den 25. oktober forener de
os ved en aftengudstjeneste i Klostermarkskirken –
hvor det gælder om ikke at synge med ...

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom fortæller om mytologiske træer
Vi tager 10 kr. i entré
Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 27. OKTOBER kl. 14.00
Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Otto Lundgaard fortæller om Året 1920
Vi tager 10 kr. i entré

TIRSDAG 27. OKTOBER kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognegården

TORSDAG 29. OKTOBER kl. 19.30

Sogneaften i Klostermarkskirken
Charlotte Rørth besøger os med foredraget
”Hver anden har religiøse oplevelser – hvorfor
tier de?”
Entré à 30 kr. går til Sognets menighedspleje

Søndag den 25. oktober kl. 19.00
Klostermarkskirken
Dørene åbnes fra kl. 18.30

”Let it be”, ”Yesterday”, ”Hey Jude”, ”Yellow Submarine”.
Listen over Beatlessange, som er kendt og elsket af hele
verden, er lang – og når man hører sangene, er det
meget svært ikke at synge med. Men det er, hvad vi
(desværre) må holde os til, når vi holder ”Kom-ognyn-med-gudstjeneste” den sidste søndag aften i
oktober.

KIRKERNE I RINGSTED

SØNDAG 1. NOVEMBER

Hvordan lever man med religiøse oplevelser i
Danmark anno 2020? Det ved Charlotte Rørth.

Corona-situationen har gjort, at Sing-a-long-gudstjenesten, som vi oprindelig skulle have holdt, har ændret
form, men ikke indhold.
Vi skal derfor samles om The Beatles’ musik, der bliver
leveret live af Duo Dejli’, som sidste år skabte en fin
Kim Larsen-gudstjeneste, hvor alle sang med. Der vil
være plads til de første 120, der møder op i Klostermarkskirken, - og lige i år må vi nøjes med at nynne
med og nyde musikken.

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

Enhver ved, hvordan The Beatles ser ud. Så her er et billede af Duo
Dejli’, som den 25. oktober leverer sangen og musikken

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

Stille aften i kirken

Kontortid:
Hverdage: kl. 10-13

Tirsdag den 10. november kl. 18.30 i Sct. Bendts Kirke
Vi øver os også på hjertemeditation

Næste kirkeside
28. oktober 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

