GUDSTJENESTER
SØNDAG 15. NOVEMBER

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

Novemberbarok
med Originalerne

SØNDAG 29. NOVEMBER

Ved barokkoncerten skal vi høre koloratursopranen Line
Juul Andersen i to skønne kantater af Graupner og Bach,
der anslår stemningen for tiden mellem allehelgen og

Sidste søndag efter trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Hanne Vesth
Sct. Bendts Kirke kl. 17.00, Janne Meibom,
Godnathistorie i kirken

advent, en tid til eftertanke og meditation. Titlen på programmet er meget
rammende: “Himmelsk glæde”.
Sidst, men ikke mindst, vil der være engelsk musik på programmet. Karina Agerbo
er solist i en sjældent hørt blokfløjtekoncert af
engelske William Babell. For at danne en tråd til det
engelske vil Originalerne indlede hele koncerten med
Henry Purcells kendte Chaconne i g-mol for strygere.

1. søndag i advent
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard

Tirsdag den 17. november
Klostermarkskirken
kl. 19.30. Fri entré

ONSDAG 2. DECEMBER

NYT! BILLET TER TIL
BAROKKONCERTEN

Sct. Bendts Kirke kl. 17.00, Otto Lundgaard,
Skumringsandagt

SØNDAG 6. DECEMBER

2. søndag i advent
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30, Otto Lundgaard

ONSDAG 9. DECEMBER

Kantaterne “Ich habe genug” af Bach og “Angst und Jammer” af Graupner er på programmet,
når Originalerne, ledet af Niels Danielsen, og koloratursopran Line Juul Andersen giver
barokkoncert i Klostermarkskirken.

TORSDAG 10. DECEMBER

Nu kan der søges julehjælp

Sct. Bendts Kirke kl. 17.00, Hanne Vesth,
Skumringsandagt med Luciakor
Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
Stille aften i kirken
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste

Julen er en dejlig højtid; men den er også dyr. Har du svært ved at få
pengene til at slå til og give dine børn en glædelig jul, kan du søge
Ringsted Sogn om tilskud til julemad og gaver.

SØNDAG 13. DECEMBER

For at komme i betragtning til julehjælp skal du være bosiddende i Ringsted
Sogn. Ansøgningsskemaet kan downloades fra ringstedsogn.dk, men det
kan også udleveres ved henvendelse på kirkekontoret, Klostervænget 2A.

3. søndag i advent
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30, Janne Meibom

ARRANGEMENTER
ONSDAG 11. NOVEMBER kl. 18.30

Filmklubben ”På første sal” i Sognegården
Programmet ligger fremme i kirkerne, kan
downloades via sognets hjemmeside eller
facebook.com/paafoerstesal

TIRSDAG 17. NOVEMBER kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 17. NOVEMBER kl. 14.00

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom fortæller om bibelske helte og
skurke
Vi tager 10 kr. i entré

Coronaen giver udfordringer mht.
pladser i kirkerne. Du skal derfor
have billet til barokkoncerten.
Der skal rekvireres billetter via et
link sognets hjemmeside eller
facebookside – eller ved
henvendelse til kirkekontoret.

Modtagere af julehjælp får direkte besked.
Julehjælpen bliver uddelt af midler, som er indsamlet i vores kirker gennem
året. Hver krone, der gives, er med til at gøre en forskel. Vi siger derfor hjertelig tak for jeres gode gaver.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres med
relevante bilag til kirkekontoret senest
fredag den 27. november kl. 13.00.

Godnathistorie i kirken
- er en kort aftengudstjeneste for alle børn
og deres voksne.
Vi skal synge med børnene i Spirekoret og lytte til en
historie, som præsten læser fra Bibelen.

Nyt menighedsråd
skal konstituere sig
Det nyvalgte menighedsråd tiltræder Første søndag i
advent. Det betyder nye tider og nyt formandskab.
Tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdes rådets første
menighedsrådsmøde, hvor de vigtigste beslutninger vil
være at vælge ny formand og næstformand, som skal stå
i spidsen for sognet fremover.

TIRSDAG 17. NOVEMBER kl. 19.00

Konstituerende menighedsrådsmøde i
Sognegården

De 15 medlemmer af det ny meningsråd blev valgt ved
Valgforsamlingen den 15. september, og der kom ikke
andre lister, så der bliver ikke afstemningsvalg.

TIRSDAG 17. NOVEMBER kl. 19.30
Koncert i Klostermarkskirken
Novemberbarokmusik med Originalerne
Fri entré

Vi glæder os til samarbejdet fremover og til at tage fat på
opgaverne. Det afgående menighedsråd afholder sit
sidste menighedsrådsmøde den 24. november.

TIRSDAG 24. NOVEMBER kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården

TIRSDAG 24. NOVEMBER kl. 14.00

Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom fortæller om salmedigteren Lina
Sandell
Vi tager 10 kr. i entré

TIRSDAG 24. NOVEMBER kl. 19.00

Menighedsrådsmøde – det afsluttende møde for
det gamle menighedsråd – i Sognegården

KIRKERNE I RINGSTED

ONSDAG 25. NOVEMBER

Siden 2010 har organist og dirigent Niels Danielsen
søsat det ene spændende barokprojekt efter det andet –
ofte med komponisten Christoph Graupner i centrum
og med barok-ensemblet Originalerne ved instrumenterne. Traditionen med barokkoncerter fortsætter, i år
dog uden stort kor af hensyn til smitterisikoen.

SØNDAG 22. NOVEMBER

Per Rasmussen
Afgående formand

Første gang onsdag den 25. november
Sct. Bendts Kirke kl. 17.00

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

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

Drømte mig en drøm

Koncert med Thorzager og Ringsted Sogns ungdomskor
ledet af Karina Agerbo.
Torsdag den 26. november kl. 19.30.
Gratis billetter på www.ringstedsogn.dk/billetter/

Kontortid:
Hverdage: kl. 10-13

Næste kirkeside
25. november 2020
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

