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

SØNDAG 20. SEPTEMBER
15. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Hanne Vesth, Høstgudstjeneste
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

LØRDAG 26. SEPTEMBER

SØNDAG 27. SEPTEMBER

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

ONSDAG 30. SEPTEMBER

Sct. Bendts Kirke kl. 17.00,
Janne Meibom, Konfirmandgudstjeneste

SØNDAG 4. OKTOBER

17. søndag efter trinitatis
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Hanne Vesth
Sct. Bendts Kirke kl. 14.00,
Otto Lundgaard, Københavnermessen

TORSDAG 8. OKTOBER

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

SØNDAG 11. OKTOBER

18. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

Det er en smuk og god tradition, at vi i Danmark
fejrer høstgudstjeneste. I århundreder har man en
søndag i eftersommeren rundt om i landets kirker
markeret, at arbejdet på markerne var vel overstået og laderne fulde af korn. Endnu engang var det
daglige brød sikret, og for det skyldte man naturligvis at samles for at sige Gud tak.
Der afholdes stadig høstgudstjenester, men det er, som
om gassen er gået af ballonen. I hvert fald kommer der
ikke flere i kirke, når der inviteres til høstgudstjeneste,
end der plejer at komme på en ganske almindelig søndag. Det kan der være mange grunde til, men jeg tror,
at det skyldes, at vi tager tingene for givet.
Det er længe siden, at vi her til lands manglede det
daglige brød. Hvor brødet kommer fra, skænker vi
ikke mange tanker. Det er der bare. Sammen med
lørdagskyllingen, pommes fritterne og fiskefileterne.
Spørgsmålet er ikke, om vi får mad på bordet, men
snarere hvor meget. Og vi er nogle stykker, som kunne
have godt af at spise lidt mindre.

Der lander en fugl i Lystræet …
Til høstgudstjenesten den 20. september i Sct. Bendts
Kirke har en fugl fundet ly imellem lystræets grene og
blade.

TIRSDAG 22. SEPTEMBER kl. 10.30

TIRSDAG 22. SEPTEMBER
kl. 14.00-16.00

Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 29. SEPTEMBER
kl. 14.00-16.00

Fuglen afsløres af kunsthåndværker Gitte Christensen,
der også har skabt lystræet. Fuglen trækker tråde til
Sct. Bendts Kirke i middelalderen og H.C. Andersen,
som kendte en af historierne fra Ringsted Kloster. Den
gendigtede han, og den skal vi høre.

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Otto Lundgaard om Det menneske glemmer jeg
aldrig
Vi tager 10 kr. i entré

Og så synger vi ”Sig nærmer tiden” af Blicher og fejrer
nadver og dåb af to unge. Det bliver en festlig høstgudstjeneste, selvfølgelig med behørig afstand.

TIRSDAG 29. SEPTEMBER kl. 19.00

Så kom trygt.

Menighedsrådsmøde i Sognegården

Sognepræst Henrik Fuglsang-Damgaard

TAK
Høstgudstjenester i begge dine kirker

Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 29. SEPTEMBER kl. 10.30

Så glæd dig, hvis du har din førlighed i behold. Og er
ved godt helbred. Det er ingen selvfølge. Føler du ved
nærmere eftertanke, at den gode Gud holder hånden
både over og under dig, så send ham en taknemmelig
tanke. Det kan du gøre i dit stille sind. Men der er også
den mulighed, at du sammen med os andre kommer
til høstgudstjeneste i vore to kirker.

Men det kan vel ikke være meningen, at vi kun er
taknemmelige i tider, hvor vi lige akkurat får, hvad vi
behøver. Også og ikke mindst, når vi har overflod, skal
Gud ske både tak og lov.

ARRANGEMENTER

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom om forunderlige træer
Vi tager 10 kr. i entré

For et halvt år siden væltede jeg så
uheldigt på min cykel, at jeg brækkede lårbenet. Jeg blev opereret og
fik en ny hofte. Siden er fulgt et
langt sejt træk med genoptræning,
men jeg har måttet se i øjnene, at
jeg ikke kommer til at gå så godt
som før mit styrt. Det er ikke kun
det daglige brød vi tager for givet. Det
samme gælder f.eks. det at kunne gå. Det
er bare noget, man gør. Indtil uheldet er ude.

Til en høstgudstjeneste vælger salmerne næsten sig
selv. Det ene hit følger det andet.
Kom og vær med, når vi ved høstgudstjenesten den 27.
september i Klostermarkskirken bl.a. skal synge omkvædet til ”Vi
pløjed’ og vi
så´de” med en
sådan styrke,
at kirkens tag
truer med at
lette.
Høstgudstjenesten falder i år
på 16. søndag
efter trinitatis, hvor den
tekst, der skal
prædikes over,
er hentet fra
Johannesevangeliet. Vi skal
høre om livets
sejr over døden. Lazarus har ligget død i flere dage,
men Jesus kalder sin ven tilbage til de endnu levende.
Større og bedre kan det ikke blive.

KIRKERNE I RINGSTED

Sct. Bendts Kirke kl. 09.30,
Hanne Vesth, konfirmation
Sct. Bendts Kirke kl. 11.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard, konfirmation
Sct. Bendts Kirke kl. 14.00,
Hanne Vesth, konfirmation

Hvad med at sige Gud tak?

Heller ikke når vi skal takke for høsten og alt det andet,
som den gode Gud giver både dig og mig.

Tag med til høstgudstjenester

Søndag den 20. september kl. 10.30 Sct. Bendts Kirke
Søndag den 27. september kl. 10.30 Klostermarkskirken

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

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

De nye konfirmandelever

- er begyndt at gå til undervisning hos præsterne og Kitzi
Vær med til at tage godt imod dem, når I møder dem i kirken

Kontortid:
Hverdage: kl. 10-13

Næste kirkeside
30. september 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

