GUDSTJENESTER
SØNDAG 7. OKTOBER
19. søndag efter Trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Otto Lundgaard

MOZARTS REQUIEM
i Sct. Bendts Kirke

Mozarts ”Requiem” er et af hans smukkeste og mest
gribende musikstykker. Værket har skabt utallige
myter om Mozarts død, ikke mindst fordi bestillingen
af værket kom fra en anonym person, men også fordi
værket – en dødsmesse – blev det sidste fra komponistens
hånd.
Koncerten bliver opført lørdag den 3. november kl. 12.30 i Sct.
Bendts Kirke, og vi kan love alle en flot oplevelse.
Solister ved koncerten er sopran Sofie Elkjær Jensen, alt Andrea Pellegrini,
tenor David Danholt og bas Jacob Bloch. Koret vil være sammensat af
medlemmer af bl.a. Kammerkoret Vox Absona og Sct. Bendts Kirkes kor.
Koncertmester er Lars Bjørnkjær, Det kgl. Kapel, og dirigent er kirkens
organist Jens Henrik Petersen.

SØNDAG 21. OKTOBER
21. søndag efter Trinitatis
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30,
Otto Lundgaard
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Janne Meibom
SØNDAG 28. OKTOBER
22. søndag efter Trinitatis
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Janne Meibom,
familiegudstjeneste
ONSDAG 31. OKTOBER
Sct. Bendts Kirke kl. 18.30, Hanne Vesth,
Stille aften i Kirken
Kl. 19.00: Stillegudstjeneste
SØNDAG 4. NOVEMBER
Alle Helgens Søndag
Sct. Bendts Kirke kl. 15.00, alle præsterne,
Bemærk: Eneste gudstjeneste i sognet
denne søndag
LØRDAG 10. NOVEMBER
Mortensaften
Klostermarkskirken kl. 17.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Mortensaftenandagt med efterfølgende
middag. Deltagelse mod tilmelding til
kirkekontoret

ARRANGEMENTER

Billetter til 195 kr. kan købes via Ticketmaster og på Ringsted Sogns kirkekontor i åbningstiden.
Operasanger Andrea Pellegrini er blandt solisterne i Mozarts Requiem, der
opføres i Sct. Bendts Kirke dagen før Alle Helgens Søndag.
Foto: Robin Skjoldborg.

Ny medarbejder
på kirkekontoret

Næste gang, I ringer til sognet eller kigger
forbi på kirkekontoret, kan I blive mødt af
vores nye kordegn/kommunikationsmedarbejder, Helle Tolstoj Balvits.

”Vær ikke bekymrede for jeres liv. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved
at bekymre sig?”

En anden hovedoverskrift, der kan sættes
på Helle i hendes professionelle virke, er at
være serviceyder: Ifølge sognets nye kordegn/kommunikationsmedarbejder har alle
ret til en god service.

Dog er der en verden til forskel på at bekymre sig om andre mennesker og
vores nærmest angstfyldte bekymring for os selv og vort eget. For med os selv
som centrum stritter vores bekymringer i alle retninger. Og der går selvsving i
foretagendet, når vi af bar bekymring reelt begrænser hinandens liv.

Privat holder Helle også meget af skriverier,
hvorfor hun har kastet sig ud i at forfatte
historier og deltager gerne i diverse skrivekonkurrencer, når de byder sig. Hun har
faktisk været tæt på at vinde i en novellekonkurrence for et par år siden.
Helle ser frem til at møde borgere med flere
på Ringsted Sogns kirkekontor på Klostervænget 2A.

TIRSDAG 2. OKTOBER kl. 10.00
Strikkecafeen i Klostermarkskirken

MANDAG 8. OKTOBER kl. 14.00 og 16.00
Flygtningecafé i Sognegården
TIRSDAG 9. OKTOBER kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården
TIRSDAG 9. OKTOBER kl. 14.00
Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Jørgen Skellingsted om Jamaica
TORSDAG 11. OKTOBER kl. 18.30
Pigecafeen i Sognegården
MANDAG 15. OKTOBER kl. 14.00 og 16.00
Flygtningecafé i Sognegården

Vi mærker på vores egen krop, at bekymringerne for dagen i dag og i morgen
er på vej til at tage livet af os. Vi mærker, at den død, som vi er så bange for og
forsøger at beskytte os imod, er ved at æde os op indefra. Og vi reagerer med
stress og midtvejskriser.
Og, nej: det var ikke Guds mening med det gode liv, Han har givet os, - og det
er jo heller ikke sådan, vi selv ønsker at leve. Men Gud kan åbne vores øjne
for, at vi er skabt til at indgå i en større sammenhæng end den, der har med
os selv og vores eget at gøre. Og bag den verden, som vi ser og lever i, er Gud.
En Gud, som vil os det godt.
Derfor blev Gud selv menneske for at komme os i møde, åbne vores øjne og
horisonter, men også vores hjerter, så de banker friere end før. Jesus siger
det rent ud: at vores bekymringer og vores ængstelse har med døden at gøre.
Vores bekymringer er i virkeligheden en protest mod den sandhed om os, at
vores liv er skrøbeligt og forgængeligt.

Kirketaxa

TIRSDAG 2. OKTOBER kl. 14.00
Tirsdagstræf i Klostermarkskirken
Janne Meibom om tegneren Tove Jansson

LØRDAG 6. OKTOBER kl. 12.30
Lørdagsmatineen i Sct. Bendts Kirke
Duoen Villén og Sjølin – fri entré

Det lyder klart og enkelt, når Jesus siger det. Vi hjælper ikke os selv ved at
brolægge vejen med bekymringer. Hver dag har nok i sin plage. Men at være
menneske indebærer et liv i ansvar og med de bekymringer, du har og altid vil
have for andre end lige dig selv.

Men det ubekymrede liv, som Jesus vil åbne for os,
det finder vi først, når vi tør indse, at vi er sårbare og dødelige mennesker, - og når vi tør tro,
at Gud er der for os, også når vores bekymringer for i morgen truer med at vælte os.
Er du blandt de ældre eller
Gud er der i sorgerne og bekymringerne
dårligt
gående, kan du bruge
- og Han er der i glæden og tilliden. Den
kirkebilen
til gudstjenester og
glæde og tillid, vi skal huske at have med
os i den tro, som vi aldrig må holde for os
sognearrangementer.
selv, men altid skal leve vores liv ud fra.

TIRSDAG 2. OKTOBER kl. 10.30
Babysalmesang i Sognegården

FREDAG 5. OKTOBER kl. 10.00
Studiekreds i Klostermarkskirken
Vi læser Johannesevangeliet

Vær ikke bekymrede

Helle har siden begyndelsen af 1990’erne
arbejdet med skriftlig og visuel kommunikation, fortrinsvis som ansat, men hun har
også prøvet kræfter med iværksætteri inden
for grafisk design og tekstforfatter et par
gange.

KIRKERNE I RINGSTED

SØNDAG 14. OKTOBER
20. søndag efter Trinitatis
Klostermarkskirken kl. 10.30,
Henrik Fuglsang-Damgaard
Sct. Bendts Kirke kl. 10.30, Hanne Vesth,
efterfulgt af kirkefrokost – bemærk:
i kirken

Velkommen til Helle, der siger velkommen
til jer.

Find os på:

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

/ Otto Lundgaard

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

Lørdagsmatineen
i Sct. Bendts Kirke
Lørdag den 6. oktober kl. 12.30

Fløjtenist Linnéa Villén og guitarist
Allan Sjølin optræder med et program med
nordiske, lyriske stykker

Ringsted Taxa kan kontaktes på
57 67 35 35.

Kontortid:
Hverdage 9-12
Torsdage tillige 15-18
Næste kirkeside:
16. oktober 2018
Ansvarshavende
redaktør:
Otto Lundgaard
nol@km.dk

