GUDSTJENESTER
SØNDAG 17. JANUAR
2. søndag efter Helligtrekonger
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

SØNDAG 31. JANUAR
Septuagesima Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
SØNDAG 7. FEBRUAR
Sexagesima Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 16.00,
Hanne Vesth,
Kyndelmissegudstjeneste
SØNDAG 14. FEBRUAR
Fastelavns Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Janne Meibom,
Fastelavnsgudstjeneste
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
SØNDAG 21. FEBRUAR
1. søndag i fasten
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard
SØNDAG 28. FEBRUAR
2. søndag i fasten
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Hanne Vesth
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom

ARRANGEMENTER
PÅ GRUND AF CORONASITUATIONEN ER ALLE
SOGNEARRANGEMENTER,
MØDER, KONCERTER
M.V. INDSTILLET INDTIL
VIDERE.
TIRSDAG 26. JANUAR kl. 19.00
Menighedsrådsmøde - som afholdes virtuelt
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Må der snart komme flere lyse, klare
dage med sol eller måske lidt mere sne.
Vi var kun fem dage inde i det nye år,
før vi igen blev lukket mere ned. Corona
og smitte. Og forebyggelse. Vi kan det i
søvne.
Den virus har påvirket os alle i meget
lang tid. Stor tak til alle, der arbejder
med pasning, pleje, sygehjælp, service,
industri, landbrug, - ja, med alt, der
holder samfundet i gang. Alle er i
alarmberedskab, når vi skal leve med
en så farlig gæst. Også trætheden er ved
at indfinde sig. Men lige nu skal vi holde
fast, indtil vaccinen kan hjælpe os. Vi
tror på, at der er lys forude.

Vi er et rigtig godt hold med
mange ideer og nye tanker
om at nå ud til alle i sognet.
Vi håber, I vil være med.
Vi vil så gerne i gang, men lige nu
kan vi ikke gøre så meget. Vi passer på
hinanden ved at holde afstand. Derfor
afventer vi med alle aktiviteterne.
Til gengæld, når vi kommer på den
rigtige side af Corona, skal vi mødes og
feste, erfaringer rigere om betydningen
af gode fællesskaber.
Indtil da: følg med i dagspressen. For
gudstjenester og kirkelige handlinger
er det biskopperne, der melder ud.
Følg med på sognets hjemmeside
og facebookside.

Vi håber, vi snart kan se frem til at åbne
og få gang i alle de aktiviteter, som vi har
Else Erikstrup,
måttet udsætte i sognet, og også alle de
mange, vi har lagt planer for. Vi er et nyt Formand for menighedsrådet
menighedsråd her fra 1. søndag i advent. Per Rasmussen, Næstformand

Korte gudstjenester og
ingen fællessang
Det er regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken under den
nuværende situation fortsat kan fungere på
et niveau, der minimerer smitterisikoen, og
fortsat sikrer at være åben og nærværende
som kirke.
Vi kan fortsat holde korte gudstjenester samt
kirkelige handlinger, men under skærpede krav:
• Gudstjenester samt begravelser, vielser og
dåb må vare højst 30 minutter og vil foregå
uden sang. Det er fortsat muligt at synge ved
udendørs handlinger som begravelser på
kirkegården.
• Gudstjenesterne bliver uden nadver. I stedet
kan man kontakte en af præsterne, hvis man
ønsker at modtage nadver, fx i forbindelse
med et hjemmebesøg.
• Gudstjenester og kirkelige handlinger bliver
gennemført med overholdelse af de gældende
retningslinjer om areal- og afstandskrav samt
mundbind, også når man har taget plads.

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

• Grænserne for det højeste antal besøgende
til gudstjenester og kirkelige handlinger er
yderligere reduceret:
• Sct. Bendts Kirke: 64 besøgende
• Klostermarkskirken: 32 besøgende
• Kirkegårdskapellet: 18 besøgende.
• Kirkerne kan holdes åbne for dem, der ønsker
at besøge kirkerummet, bede, tænde et lys eller
lignende. Der må højst være 5 personer samlet
på samme tid.

KIRKERNE I RINGSTED

SØNDAG 24. JANUAR
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Hanne Vesth

Rigtig godt nytår!

• Alle sognearrangementer er indstillet, og
konfirmandundervisningen vil foregå virtuelt.
• Hvis du har brug for at tale med en præst, kan
du finde præsternes kontaktdata nederst på
kirkesiden eller på sognets hjemmeside.
Reglerne gælder fra fredag den 8. januar og
indtil, at der sker ændringer.
Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf. 57 61 11 61
ringsted.sogn@km.dk

Kontortid:
Hverdage: kl. 10-13

Husk, at du altid kan kontakte dine præster
Vi har tavshedspligt og lytter i reglen mere, end vi taler.
Og det skal du være velkommen til at benytte dig af.

Henrik: 5161 1519 Hanne: 2381 0880 Janne: 5121 3327 Otto: 4033 2127

Næste kirkeside
27. januar 2021
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

