GUDSTJENESTER
SØNDAG 31. MAJ
Pinsedag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

Orienteringsmøde

Orienteringsmødet er absolut ikke kun for
jer, der måske vil stille op til menighedsrådet. Alle kan være med i debatten om
kirkens liv og vækst; for det kommende
menighedsråd vil kun være glade for
at få input til deres arbejde. Har vi de
rette tilbud, eller er der noget, som savnes? Der skal ikke vælges kandidater på
orienteringsmødet, men der bliver plads
til at snakke om, hvordan vi finder emner
og hvem, der måske skal have en opfordring.

- om kirkens udvikling og det kommende
menighedsrådsvalg

SØNDAG 7. JUNI
Trinitatis søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

Menighedsrådet afholder orienteringsmøde tirsdag den 9.
juni kl. 19.00, og alle er meget velkomne.

Ét menighedsråd, der repræsenterer sognet bredt, vil
være en god ting. Det gælder alder, køn, kendskab til det
kirkelige, interesser og kompetencer.
Dagsorden vil blive annonceret senere.
Per Rasmussen,
formand for menighedsrådet

Formålet med orienteringsmødet er at informere om arbejdet i menighedsrådet og skabe interesse for kirkens udvikling
og det kommende valg. Derfor håber vi, at mange vil komme
og høre og spørge og drøfte idéer og ønsker. Kirken virker
bedst, når den har borgernes opbakning, så det er meget
vigtigt med dialog mellem kirke og bruger.

SØNDAG 14. JUNI
1. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Hanne Vesth

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00
Bemærk: det foregår i Sct. Bendts Kirke

The Blackbirds
- sange og viser fra hele verden

SØNDAG 21. JUNI
2. søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard

Livet i dine kirker er ved at vende tilbage, og det skal mærkes
og høres, at vi lever! Vi er derfor glade for at kunne melde, at
Lørdagsmatineen vender tilbage – og som altid på den første
lørdag i måneden i Sct. Bendts Kirke.
Lørdag den 6. juni får vi et genhør med The Blackbirds, som
fortolker de store klassikere fra hele verden. Oplev sange
på originalsprog af Edith Piaf, Cornelis Vreeswijk, Bertolt
Brecht, Antonio Carlos Jobim, George Brassens og flere
arrangeret i bedste kammermusikalske stil for sang, spansk
guitar og percussion.

SØNDAG 28. JUNI
3. søndag efter
trinitatis
Sct. Bendts Kirke
kl. 10.30,
Janne Meibom
Klostermarkskirken
kl. 10.30,
Otto Lundgaard

The Blackbirds er Karoline Budta’ lyriske og teatralske
stemme, der sammen med Søren Bødker Madsens raffinerede spanske guitarspil giver sangene et levende og varieret
udtryk. Undervejs hører vi om sangenes ophavsmænd og
-kvinder og deres betydning i samtiden, og koncerten bliver
en rejse i sprog og stemninger, gode historier og nostalgi.

Lørdag den 6. juni kl. 12.30
Sct. Bendts Kirke

Jubii! – vi må
synge igen!

ARRANGEMENTER
LØRDAG 6. JUNI kl. 12.30
Lørdagsmatineen i Sct. Bendts Kirke
The Blackbirds optræder med sange
fra hele verden. Fri entré
MANDAG 8. JUNI kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Sognegården
Mødet er offentligt
TIRSDAG 9. JUNI kl. 19.00
Orienteringsmøde i Sct. Bendts Kirke
Menighedsrådet informerer om sit arbejde
og opfordrer alle til at møde op og byde
ind med ønsker og ideer til det kommende
arbejde

Holdplan:
0.-1. klasser øver onsdage kl. 16.00-16.45
2. klasser øver onsdage kl. 17.00-17.45
3.-4. klasse røver torsdage kl. 15.30-16.30
5.-9. klasser øver torsdage kl. 16.45-17.45

Efter en pause på godt to måneder er det en fornøjelse, at
kor-arbejdet igen kan sættes i gang! - men også her er det
med restriktioner om afstand.
Spirekoret og Ungdomskoret bliver til 4 hold med 8 børn/
unge ad gangen. Det er alligevel en Win-win situation, for
vi må være 10 i lokalet ud over korlederen . Der er derfor
to ledige pladser på hvert hold til de børn, der har lyst til at
prøve at synge i kor de kommende 4 uger (uge 22-25).

KIRKERNE I RINGSTED

MANDAG 1. JUNI
2. pinsedag
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

Sted:
Sognegården, Klostervænget 2A
Tilmelding til Karina på 28 37 69 32 eller karina@agerbo.eu.

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

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

Jubilæumsfestskriftet
“Sct. Bendts Kirke - Midt i byen,
midt i historien, midt i livet”
kan atter købes i Sct. Bendts Kirke for bare 50 kr.

Kontortid:
Hverdage
kl. 10-13

Næste kirkeside
10. juni 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

