GUDSTJENESTER
SAMTLIGE GUDSTJENESTER
TIL OG MED 10. MAJ ER AFLYST

SAMTLIGE KONFIRMATIONER
I FORÅRET ER AFLYST

SCT. BENDTS KIRKES 850-ÅRS
JUBILÆUM ER UDSAT
Kirkejubilæet, der bl.a. skulle være fejret
ved en festgudstjeneste den 21. juni, er
udsat grundet forbuddet mod større
forsamlinger.

Hilsen fra
menighedsrådet
Når avisen her læses, så er vi kommet igennem påsken.
En meget anderledes måde at fejre påske på. Traditioner, der ikke kunne gennemføres, og mennesker, man
ikke kunne møde. Vi håber, at I er kommet godt igennem påsken alligevel.
Forårets konfirmationer er udsat til sidst i august
og september. Mange bryllupper og dåb er udsat, så
efteråret bliver også en usædvanlig tid. Bisættelser og
begravelser kan selvfølgelig ikke udsættes, men der
vil fortsat være begrænsninger i antallet af deltagere.
Vi har lov til at være mere end 10 personer samlet ved
bisættelser og har sat grænsen ved 20.
Sct. Bendts Kirke skulle fejre 850-års jubilæum den
21. juni. Det må vi så fejre en anden dag. Der vil stadig
være forbud mod at samles ret mange på det tidspunkt,
og så kan vi ikke fejre jubilæum.
I 850 år har kirken været vidne til det, der var værre, i
historien, og den står her stadigvæk.

Graven er tom!

Verden som en lagerhal med flyttekasser, hvor mennesker bor hver for
sig og lever isoleret. Ligner det en verden, vi kender?

ARRANGEMENTER
SAMTLIGE ARRANGEMENTER
TIL OG MED 10. MAJ ER AFLYST
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.

Hvis vi vil have indsigt i os selv og komme videre i livet, så
skal vi ikke dyrke os selv. Vi skal langt mere lade os møde
af andres blik på livet, rejse ud i verden, se på kunst, gå
i teatret eller i kirke – selvom ingen af delene er muligt i
Coronatiden.
Corona- og påsketiden får mig til at mindes et teaterstykke, hvor scenen er en lagerhal med flyttekasser. Et billede
på verden, hvor mennesker bor hver for sig og lever isoleret. En verden, hvor ingen føler, at deres liv er frit eller
lykkeligt. Og at de selv bærer skylden. Men det holder de
for sig selv. Sådan er vi.

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

Der skulle have været holdt orienteringsmøde vedrørende valg til Menighedsråd den 12. maj. Nu hedder
datoen den 9. juni, og det vil I kunne læse mere om på
de kommende kirkesider.
For kirken er det meget mærkeligt, at den skal være
lukket, og så lige netop i påsken. Dog må vi huske, at det
er bygningerne, der er lukket. Kirke er ikke kun mursten
men også ”de levende stene”. Vi kan stadig være noget
for hinanden, nok på afstand, men dog via telefon eller
andre digitale medier, som er en hjælp i dag.
Vi kan også tænke på de udsatte og stadig give kollekt til
Menighedsplejen, via MobilePay nr. 75 58 14.
Kirken er lukket fysisk, men alligevel åben på sognets
hjemmeside og facebookside – og Påskemorgen blev
det alligevel.
På forhåbentlig snart gensyn!
Per Rasmussen,
formand for Ringsted Sogns menighedsråd

To fremmede har en vigtig rolle i stykket. Deres papkasse
er anbragt midt på scenen, og fra den træder de ind i virkeligheden, sådan som de – åbent og troskyldigt – møder
den og dens mennesker. Alle er de som omvandrende,
levende døde. Alle er de som tomme grave. Alle føler de,
at livet går forbi dem – alt imens de kredser om deres
fortid, der for dem må være skyld i alt.
Men mødet med de fremmede vækker noget til live i
dem. For mødet giver dem rum til at fortælle deres historie – og blive lyttet til, uden at blive dømt. Og ja, skylden
er også en del af vores virkelighed. Min skyld får mig til at
tænke over lige netop det i min fortid, der gjorde mit liv
til et helvede. Det kan det gøre i en sådan grad, at jeg ikke
ved egen hjælp kan komme ud af det helvede.
Men påskens budskab er, at Jesus fik dette helvede tømt,
da han påskemorgen stod op fra den grav, de havde lagt
ham i. Og når budskabet om opstandelsen bliver råbt ud
i verden, bliver også vores tomme grave tømt – og så kan
flyttekasserne sættes ud til storskrald.

KIRKERNE I RINGSTED

Alle konfirmandfamilier har
modtaget mail med oversigt over nye
konfirmationsdatoer fra ultimo august
til og med september. Oversigten
findes også på sognets facebookside og
hjemmesiden.

For opstandelsen bringer Guds tilgivelse med sig. Tilgivelsen, der gør det muligt at komme fri af fortidens skyld
og vende sig mod den fremtid, vi håber på – og som også
kan bruge os. Som levende mennesker, som den levende
Gud fortsat vil møde og fortsat kan forvente noget af.
Glædelig efter-påske!
Otto Lundgaard
Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Daglig andagt med
dine præster
Vær sammen med os på sognets hjemmeside
samt på facebook.com/ringstedsogn
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