GUDSTJENESTER
SAMTLIGE GUDSTJENESTER
TIL OG MED 10. MAJ ER AFLYST

SCT. BENDTS KIRKES 850-ÅRSJUBILÆUM ER UDSAT

RINGSTED MIDDELALDERFESTIVAL
2020 ER AFLYST
Den store folke- og kirkefest, der skulle
have været afholdt i weekenden den
26.-28. juni, er aflyst grundet forbuddet
mod større forsamlinger.

Orienteringsmøde

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet,
og her i 2020 er det så tid igen.

Menighedsrådet afholder orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl.
19.00 (bemærk: datoen gælder i
skrivende stund). 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, når den har borgernes
opbakning, så det er meget vigtigt med dialog
mellem kirke og bruger.

Datoen den 15. september er vigtig, for her afholdes
der valgforsamling. Her bliver kandidaterne opstillet
og kan debattere med hinanden og forsamlingen om
visionerne for de næste fire år, hvorefter der ved skriftlig afstemning vælges nyt menighedsråd og suppleanter. Alle kan deltage i valgforsamlingen, men kun
medlemmer af folkekirken har tale- og stemmeret.
Der er dog en ”kattelem” i de fire uger, der følger efter
den 15. september; for hvis nogen ønsker at opstille en
alternativ liste, som skal have mindst 15 stillere, skal
denne opstilles inden for dette tidsrum. I så fald vil der
være afstemningsvalg den 17. november.
Tidligere er det ofte foregået ved et afstemningsvalg,
som vi kender det fra kommunal- og folketingsvalg;
men efterhånden er det blevet almindeligt, at der afholdes fredsvalg, hvor man på et orienteringsmøde blev
enige om at stille kandidater op på en liste, og hvis ikke
der kom flere lister – ja, så var de valgt. Derfor er reglerne nu blevet ændret, så den praksis, som der har været,
også er sikret de demokratiske rammer og åbenhed.
Nu afholdes der et orienteringsmøde den 9. juni, hvor
menighedsrådet orienterer om sit arbejde, og om hvad
det vil sige at sidde i et menighedsråd, og herefter er
der debat og plads til gode idéer. Datoen må tages med
det forbehold, som disse Coronatider medfører, så hold
øje med sognets kirke- og hjemmesider.

Orienteringsmødet er absolut ikke kun for personer,
der måske vil stille op til menighedsrådet. Alle er velkomne til at medvirke i debat om kirkens liv og vækst.
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.
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.

Tirsdag den 9. juni kl. 19.00
Sct. Bendts sognegård

Menighedsrådet i Ringsted består af 15 folkevalgte, fire
præster og en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådets arbejde
”De bruger tiden på regnskaber og mursten”, hører
man tit – og, ja, vi bruger tid på det, men også på så
meget andet. Vi har mange aktiviteter som koncerter,
sogneaftener, børne-, unge og familiegudstjenester,
Natkirke, udflugter, menighedspleje o.s.v.
I de sidste par valgperioder har menighedsrådet været
samlet til visionsdag, en hel dag hvor vi har diskuteret,
hvad vi gerne ville nå i løbet af perioden. Nye idéer
kommer frem, noget kan gøres anderledes, og da vi
ikke kan overkomme alt, så må noget også prioriteres
fra.

ARRANGEMENTER
SAMTLIGE ARRANGEMENTER
TIL OG MED 10. MAJ ER AFLYST
ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE MENIGHEDSRÅDSVALGET ER
UDSAT TIL 9. JUNI
Det offentlige orienteringsmødet, som i
anledning af menighedsrådsvalget skulle
have været afholdt den 12. maj, er udsat
til tirsdag den 9. juni.

Nogen tror, at det er præsterne, der bestemmer. Det er
ikke rigtigt. Det gør præster og menighedsråd i fællesskab. Det var menighedsrådet, der bestemte, at vi
skulle have Drop-in dåb, Natkirke, antallet af gudstjenester juleaften, skole-kirke samarbejde, for at nævne
nogle ting. Vi drøfter og diskuterer, hvad der skal være
af sognearrangementer,
koncerter,
kor, arrangementer for
børn og unge,
for udsatte
grupper, vores
kommunikation, frivillige
medarbejdere,

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

medvirken ved
Middelalderfestival og meget
mere.
Hvad der bliver
besluttet afhænger så af, hvad
medlemmerne
brænder for, og
hvad de synes
er vigtigt. Disse aktiviteter er ikke en selvfølge, men afhængig af, hvad et menighedsråd vil. Som menighedsrådsmedlem repræsenterer man brugerne af kirken og
skatteborgerne, som dermed kan tage medejerskab.
En anden opfattelse er, at der er så mange regler, at
man ikke kan ændre ret meget og slet ikke i gudstjenesten. Det kommer mere og mere til at ændre sig. Vi har
i dag flere anderledes gudstjenester og benytter også
nye salmer og bibeloversættelse. For tiden drøftes det,
om ritualerne kan gøres mere varierede, så i den kommende valgperiode får vi debat om gudstjenester, dåb
og nadver skal være, som de plejer eller fornys.

KIRKERNE I RINGSTED

Kirkejubilæet, der skulle have været
fejret ved en festgudstjeneste den 21.
juni samt orgelkoncert den 25. juni, er
udsat grundet forbuddet mod større
forsamlinger.

Menighedsrådsvalg

Så det betyder meget, hvem der sidder i et menighedsråd. Der er indflydelse, hvis man vil tage den.
Per Rasmussen,
formand for menighedsrådet
Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Der er andagt med
præsterne hver dag

Vær sammen med os på sognets hjemmeside
eller på facebook.com/ringstedsogn
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