GUDSTJENESTER
FRA OG MED KRISTI
HIMMELFARTSDAG KAN DU IGEN
GÅ TIL GUDSTJENESTE I DINE
KIRKER
Du skal være opmærksom på, at coronakrisen har medført indførelse af flere
retningslinjer for brug af kirkerummet,
som vi alle er nødt til at overholde for at
kunne passe på hinanden.

TORSDAG 21. MAJ
Kristi Himmelfartsdag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard
SØNDAG 24. MAJ
6. søndag efter påske
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Hanne Vesth
SØNDAG 31. MAJ
Pinsedag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard
MANDAG 1. JUNI
2. pinsedag
Klostermarkskirken kl. 10.30, Alle præster
SØNDAG 7. JUNI
Trinitatis søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom
SØNDAG 14. JUNI
1. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth
SØNDAG 21. JUNI
2. søndag efter
trinitatis
Sct. Bendts Kirke
kl. 10.30, Hanne
Vesth
Klostermarkskirken
kl. 10.30,
Henrik FuglsangDamgaard

ARRANGEMENTER
TIRSDAG 26. MAJ kl. 19.00
Menighedsrådsmøde, mødet afholdes via
Skype og er derfor ikke offentligt
ØVRIGE ARRANGEMENTER
Menighedsrådet afventer retningslinjer,
inden der fastsættes og tilrettelægges
sognearrangementer. Oversigten vil blive
løbende opdateret på sognets medier.

Det var naturligvis med glæde, at menighedsrådet, præsterne
og medarbejderne i Ringsted sogn for nylig modtog nyheden
om, at vi fra og med Kristi Himmelfartsdag - torsdag den 21.
maj - atter kan åbne dørene til Sct. Bendts Kirke og Klostermarkskirken for at holde gudstjeneste kl. 10.30.
Derfor er det også med glæde, at vi igen kan præsentere jer
for en gudstjenesteoversigt, som ikke længere består af aflysninger, men gudstjenester - og det så langt, øjet rækker.
Vi havde også håbet på at være i stand til at give jer nøjagtig og detaljeret information med hensyn til under hvilke
forhold, vi kan holde gudstjeneste. Beklageligvis var retningslinjerne fra Kirkeministeriet ikke nået frem før deadline. Alligevel kan vi give følgende information til jer, der vil
bruge jeres kirker:

naturligvis ikke afskaffet, men vil
blive tilstræbt afholdt på lørdage samt
før søndagens gudstjeneste.
- Endelig anmoder vi alle om at følge
Sundhedsstyrelsens generelle regler. Du
skal således ikke gå i kirke, hvis du føler dig
sløj eller har symptomer på Covid 19-smitte.
Så snart vi ved mere, kommer der nye oplysninger på sognets hjemmeside, facebooksiden samt næste kirkeside, der
udkommer allerede den 27. maj.
Med venlig hilsen og pas godt på jer selv og hinanden,
Ringsted Sogns menighedsråd, præster og medarbejdere

- Der vil ikke være et ubegrænset antal pladser i kirkerne.
Kirkerummene vil blive målt op, og i henhold til de nyeste
retningslinjer vil vi ved indgangen informere om, hvor
mange vi kan være samlet til gudstjeneste. Disse retningslinjer vil blive fulgt, for at vi kan passe bedre på hinanden.
- Det vil være markeret med sangblade, hvor i kirkerummet vi kan sidde. Også her skal vi huske at holde afstand.
Og, ja: for at undgå smitterisiko synger vi ikke fra salmebøger, men fra sangblade.
- Gudstjenesten bliver uden dåb, uden altergang samt
uden kirkekaffe bagefter. Også her håber vi på nærmere
retningslinjer at tilrettelægge gudstjenesten efter. Dåb er

Nu åbner kirkerne i Ringsted igen, men ikke alt er helt,
som det plejer.

Når hjulet skal i gang igen
Her ser du et hjul, der blev sat i stå for to måneder siden.
Det er ikke et lykkehjul; for man kan hverken vinde millioner
eller gå fallit ved at sætte det i omdrejninger. Nej, hjulet er
Ringsted Sogns kirkeårs-hjul, og det fortæller om alt det, der
normalt sker i dine kirker og som er med til at holde kirkelivet og gudstjenestelivet og dermed livet mellem os i gang.
Mange af de små sedler på kirkeårs-hjulet fortæller – desværre – om alt det, der ikke har samlet os i den sidste tid: møder
og koncerter, foredrag og studiekredse, udflugter samt et
kirkejubilæum, der er udsat, og en middelalderfestival,
der helt er aflyst. Og med i bunken
hører konfirmationer, dåb,
bryllupper og
meget mere.
Måske er
det først, når
man må undvære, at man
opdager, hvad
det er man
også bruger
kirken til?

vi skal ses igen ... selvom vi skal passe godt på hinanden og
holde os for øje, at ikke alt lige med det samme bliver, som
det har været. Skal vi samles i kirken, eller skal vi samles
udenfor? Må vi synge og gå til nadver sammen? - ja, bliver
der i det hele taget plads til alle, der vil være med i det, vi
samles om som kirke?
Svaret vil nå os i flere omgange. Fremtiden ligger i hænderne
på dem, der skal træffe beslutningerne, så det bliver sikkert
for os at samles igen. Fremtiden ligger også i vores hænder,
når vi tager imod hinanden - selvom det må blive uden håndtryk og kram. Men fremtiden ligger også i Guds hånd, og det
tror jeg, vi skal være taknemmelige for.
Gud er ikke bare Gud for os, der lige nu gennemlever corona-krisen sammen og hver for sig; Gud er der også for os på
den anden side - og det vil sige, når kirkeårs-hjulet sættes i
gang igen, og det kan mærkes kirkens liv, at Gud er til som
Ham, som var, som er og som kommer til os. Og det er værd
at håbe på.
Lad os derfor gå ind til en ny uge ved at leve ud fra dette håb.
Husk at vise dem, du tænker på, at du er der, som Gud er der
for dig. Og at også du derved kan sætte andres hjul i gang
igen.

KIRKERNE I RINGSTED

De konkrete informationer omkring
indhold og forhold følger på vores
hjemmeside, facebookside og her på
kirkesiden, så snart de foreligger.

Så åbner dine kirker
igen, men …

Otto Lundgaard

Andre af
sedlerne lover
til gengæld, at

Kirkeårshjulet - med sognets logo i midten - hænger i sognegårdens udvalgsværelse. Og bliver
snart sat i gang igen.

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

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

Præsterne i Ringsted-Sorø provsti siger TAK
- og de siger det til alle
Se videoen på sognets hjemmeside og
facebookside

Telefontid:
Hverdage
kl. 10-13

Næste kirkeside:
27. maj 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

