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MARTS - MAJ 2013
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Bededagsaften

Gymnastik

Påske for børn

Madbix

igen i år holder
Haraldsted kirke
bededagsaftensgudstjeneste med
hveder

allindelille if holder
gymnastikopvisning
i forsamlingshuset

Børnegudstjeneste
i allindemagle kirke
palmesøndag

Med spændende
fortællinger om
transporten af en
ambulance til Mali
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Kontakt

Sognepræst:

Graver i Haraldsted:

Mette Marbæk Johansen
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 01 57
Mail: mmjo@km.dk
Træffes bedst formiddage
Mandag er fridag.

Morten Vester Larsen
Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted
Tlf. 51 24 30 07
Træffes bedst 12-13
Fridag: Mandag

Menighedsrådsformand:
Bente Haargaard
Kastrupvej 43
4100 Ringsted
Tlf. 57 60 03 80

Organist:
Anita Jacobsen
Haraldstedvej 89, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 05 17

Kirkeværge:
Vilhelm Rosendal (Haralsted)
Skeevej 8, 4370 St. Merløse
Tlf. 57600016
Søren Hansen (Allindemagle)
Haraldstedvej 33, 4100 Ringsted
Tlf. 57600472

Kirkekasserer:
Randi Bjørk
Bråbyvej 56, 4690 Haslev
Tlf. 56 31 59 60

Stof til næste nummer af Kirkebladet for marts-april-maj. Aﬂeveres
skriftligt senest den 19. Marts til
Præstegården, Haraldstedvej 91
eller på mail: mmjo@km.dk.
Udgives af: Haraldsted og
Allindemagle Menighedsråd.
Redaktion: Mette Marbæk
Johansen
Layout og tryk: Anna Marott og
Kresten Nielsen, Centertryk.
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Præstens spalte

Præstens leder
Mette Marbæk

Børn og tro
Her i skrivende stund, på tærsklen til
en barselsorlov, møder jeg nogle nye
overvejelser. Nogle af dem er helt banale og ligetil, mens andre er større og
mere eksistentielle. F.eks. hvad skal man
svare, når et lille frisk hoved stiller spørgsmål om: hvor gammel er Gud, og om,
hvor Gud befinder sig, og om døden,
livet, godt og ondt.
Det er der ingen endelig opskrift på. Men
måske er det vigtigste heller ikke, at den
voksne kan komme med et tilfredsstillende svar, men snarere, at vi lytter og giver
tilkende, at vi selv tumler med de samme
store spørgsmål. De grundlæggende
store spørgsmål i tilværelsen er forbløffende ligestillende. Her er der ingen, der
er over andre; alle må vi være lyttende
og i dialog. De definitive svar findes ikke,
og hvis de skulle dukke op, er der grund
til at advare imod dem – de kan gå
hen og blive en sandhed, som er mere
åndsforsnævrende og tyranniske end de
er afklarende.
Men forældre skal selvfølgelig svare
deres børn, når de spørger. Ikke med

bedrevidenhed, men ved at stå sammen med barnet i dets spørgsmål efter
Gud og bruge det sprog, som nu en
gang er blevet os givet – hvor fattigt
det så end er i en sammenhæng, der
handler om eksistens og Gud.
Vi har billeder og lignelser, der fortæller
om disse større kræfter.
Jesus brugte billedet af en far, for hvem
kærligheden til hans børn kunne koste
alt. Tænk på lignelsen om den fortabte
søn, der drog udenlands med sin arv på
lommen og kom hjem igen uden arv og
ære, men stadig med sin fars kærlighed
i behold. Drengens storebror forstod sig
mere på den åndsforsnævrende retfærdighedslogik end den slags kærlighed, så han ønskede entydige kriterier
for livet.
Men livet er for stort til færdige svar.
Livet bliver til gengæld større af store
spørgsmål.
Barsel
Jeg er som sagt på vej på barsel med
vores første barn. I mellemtiden tager min
barselsvikar over – og jeg er sikker på, at
menighedsrådet i samarbejde med biskoppen har valgt en god en af slagsen.
Og selvom jeg vil savne min daglige gang
i arbejdet, så glæder jeg mig til nu at få
chancen for ind imellem at sidde på kirkebænken med resten af menigheden.
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nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet
Bente Haargaard

I december tog 8 nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og 3 suppleanter over
efter det gamle råd, en opgave der blev
overtaget med godt mod og ydmyghed,
efter i mange år at være løst på bedste
vis. Et arbejde der fortjener at bæres
videre af nye generationer for kirkens
fortsatte liv og vækst. Og vi er trukket i arbejdstøjet med det samme, udfordret af
den omstændighed at skulle ansætte en
kirkesanger, en graver og en barselsvikar
for præsten. Dermed får vi lov til straks
at prøve kræfter med den del af menighedsrådsarbejdet, der kommer tættest
på moderne virksomhedsledelse.
Vi har ansvar både for opgaven at være
kirke i dagens Danmark, for økonomien
og ikke mindst for medarbejdernes trivsel,
samarbejde og udvikling - altsammen
inden for den ramme, der sættes af økonomi, lovgivning og vores eget ønske om
ordentlighed i opgaven.
Sidst i januar mødtes vi til en visionsdag
- og lagde en fælles plan for i hvilken
retning vores fælles indsats for de kom-

mende 4 år skal gå. Den 10. januar var
fokus på økonomien for Haraldsted/Allindemagle sogne, gennemgået af vores
nye kasserer, Randi Bjørk - en gennemgang, der matcher både dronninge- og
statsministertale, også i vore sogne må vi
indse at der skal spares og prioriteres i
de kommende år. Det samlede råd håber
på et stærkt og inspirerende samarbejde med alle i sognet og hører meget
gerne gode idéer, ris og ros om både
de store og små linjer i menighedsrådets
arbejde.  For dagsorden og referater fra
menighedsrådsmøderne se på
www.haraldstedkirke.dk.

Afsked
Den sidste søndag i kirkeåret 2012 stod i
afskedens tegn.
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Arrangementer

Der blev taget afsked med det afgående menighedsråd, og i særdeleshed
med den afgående formand Inge
Gøricke. Med en smuk skulptur af en
bjergbestigerske, der skuer ud, blev der
takket for de mange år Inge har lagt i
menighedsrådsarbejdet. Der blev holdt
en række fine taler på vegne af menigheden. I talen der fulgte med skulpturen
sagde Birgitte det kendetegnende ”...
denne bjergbestigerske er et billede på
dig og din aldrig svigtende energi for at
gøre det bedste for vores kirker..”.
Derudover måtte vi også tage afsked
med vores kirkesanger igennem 7 år,
Jeanne Grubbe, der har valgt at dedikere sine weekender til familien. En stor tak
lød og skal også her lyde for årene med
smuk understøttelse af kirkens salmesang,
fine motetter ved særlige lejligheder og
arbejdet med børnekoret.
Endnu en gang måtte vi den 20. januar
holde afsked med en anden skattet
medarbejder, vores graver igennem 25 år
i Allindemagle, Børge Nielsen, gik nemlig
på pension. Ved denne lejlighed blev der
med rørende ord sagt en stor tak for det
gode arbejde som Børge har lagt i kirken
og kirkens liv, med høje standarder og
sans for detaljerne både i og uden for
kirken.

Provstigudstjeneste
- 2. pinsedag,
mandag den 20. maj kl. 10.30 i Klosterlunden ved Sct. Bendts kirke
Det vil i år være syvende gang, at vi
Anden Pinsedag holder fællesgudstjeneste for Ringsted-Sorø Provsti - og hver
gang har det været en dejlig oplevelse
at holde gudstjeneste sammen med
hundredvis af mennesker fra nabolaget,
samles under åben himmel og mærke
det fællesskab, som pinsefejringen
minder os om.
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Arrangementer

Indsamlingssøndag
- Folkekirkens nødhjælp
Støt kampen mod sult blandt verdens
fattigste mennesker.
Meld dig som indsamler.
Søndag den 10. marts samles der ind i
Haraldsted/Allindemagle Sogne som i
flere end 1300 sogne i hele Danmark.
Frivillige indsamlere bruger nogle timer
på at nå rundt til alle husstande.

Bededag
Torsdag den 25. april kl. 19 holder vi
bededagsaftensgudstjeneste i
Haraldsted kirke, hvor vi efterfølgende
går ned i præstegården og spiser hveder
sammen.
På selve bededag henvises der til høj
messen i Gyrstinge Kirke kl. 10.30.

Sidste års indsamling nåede et meget
flot resultat for Haraldsted/Allindemagle
Sogne. Efter indsamlingen meddelte Ulrik
Bjørn fra Folkekirkens Nødhjælp, at vores
sogne var blandt de 100 bedste målt på
indsamlede kroner per husstand.
Vi vil naturligvis arbejde på at opnå
samme resultat ved
indsamlingen den 10. marts.
Dertil har vi brug for
frivillige indsamlere i
Haraldsted/Allindemagle
Sogne

Påskegudstjeneste
for børn

Henvendelse til:
Anne-Lise Hansen
57600086
Indsamlingsleder for
Folkekirkens Nødhjælp I
Haraldsted/Allindemagle
Sogne

Igen i år holder vi den 24. marts kl. 13
- Palmesøndag - påskegudstjeneste
for børn i alle aldre i Allindemagle
kirke. Kom og start påsken op
med sang og påskens
dramatiske fortællinger.
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Arrangementer

Madbix - Kunsten at lade
tilfældighederne styre

Krummer i kirken
I foråret er der Krummer i Kirken – småbørnsgudstjeneste for alle interesserede
- den 14. marts og den 11. april – begge
gange kl. 17. Bagefter går vi ned og får os
noget fælles aftensmad i præstegården.
Maden er gratis og alle er velkomne.

Tre personer besluttede i 2010 at køre en
ambulance til Vestafrika i Mali henover
julen. Ingen mekaniske færdigheder, men
et klart mål: At tage ruten ned igennem
Europa, Nordafrika, gennem Sahara og
herefter ankomme til ørkenstaten Mali.
Det blev ikke bare en køretur, men et kulturelt møde med mennesker, mad, religion og i særdeleshed finurlige oplevelser
med de afrikanske myndigheder.
Det store spørgsmål er: Kom ambulancen frem til børnehospitalet? Få historien
i tale, lyd og smukke billeder fra de tre
bilister: Mikkel Ais Andersen (journalist),
Paolo Impagliazzo (videojournalist og
dokumentarist) og Andreas Flensborg
(fotograf).           
Madbixen foregår den 21. marts kl. 18.00
og koster 75 kr for voksne og 35 kr for
børn. Tilmelding senest den 14. marts til
Fabienne Dujoux, tlf.: 57600609/25363752

8

Arrangementer

Eftermiddagsmøder
Til de to eftermiddage i præstegården kan der bestilles kirkebil hos
Busteam på tlf. 70 200 211.

Fredag den 8. marts
Vores skønne natur i
Haraldsted og Allindemagle
De to sogne, Haraldsted og Allindemagle, byder på noget af Midtsjællands fineste natur, og det vil den
lokale beboer Jon Feilberg fortælle
om denne fredag. Jon Feilberg har i
mange år interesseret sig for naturens
planter, og kender derfor meget til
det lokale planteliv.
Arrangementet koster 25 kr.
for kaffe og kage.

Fredag den 12. april
Denne fredag tages vi med på en spændende og lærerig rejse i Karen Blixens
fodspor, startende med hendes forlovelse
med Bror Blixen i december 1912, henover hendes ophold i Kenya - og afsluttes
med hendes hjemkomst til Rungstedlund
1931. Med brug af citater, smukke billeder og oplevelser fra foredragsholderens
personlige rejser til Nairobi fortæller Knud
Hedin, tidligere oversergent i Jægerkorpset og mangeårig direktør i erhvervslivet,
og nu aktiv foredragsholder med stor interesse for Karen Blixens problematiske liv.
Arrangementet koster 25 kr. for
kaffe og kage.
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Glæden ved det gode liv

Fredag den 10. maj
Forårsudflugt til Kalundborg. I år går turen
til Kalundborg, der har meget at byde
på. Både naturen og byens historiske
baggrund vil ligge til grund for en hyggelig dag sammen. Vi starter dagen kl.
11 i præstegården, hvor bussen kører fra.
Prisen er 130 kr. for hele arrangementet
med frokost, ophold ved Vor Frue kirke
og andre steder, samt eftermiddagskaffe
og kage
Tilmelding til udflugten sker hos
sognepræst på tlf. 57 60 01 57

I efteråret 2012 handlede kirkehøjskolen
om det ondes problem ”Fri os fra det
onde”, og vi er nu nået til Fadervors: ”Thi
dit er Riget og magten og æren i evighed”. Derfor har forårets kirkehøjskole
titlen ”Glæden ved det gode liv”, når vi
mødes den 9.-10. marts. Det handler kort
sagt om livsglæde og livsmod. Det bliver
en weekend med spændende foredrag
fra digteren Benny Andersen, sygehuspræst Christian Juul Busch om håbet
som faktor i glæden ved det gode liv og
teolog Lars Sandbeck om fantasien som
element i tro og glæde.
Find programfolderen i kirkens våbenhus
eller på hjemmesiden www.haraldstedkirke.dk, hvor der står information om pris
og tilmelding.

Skærtorsdag
Skærtorsdag den 28. marts kl. 17
holder vi vanen tro gudstjeneste i
Haraldsted kirke, hvor vi hører om Jesu
sidste dag med sine disciple, hvor han
for første gang indstiftede nadveren
- og derfor går vi efterfølgende ned i
præstegården og spiser hyggelig
aftensmad sammen i fællesskab.

Det koster 30 kr. for god suppe med
brød, drikkevarer og en lille kop kaffe.
Alle er meget velkomne til en hyggelig
aften, som vi holder sammen!
Tilmelding af hensyn til maden sker til
sognepræsten på tlf. 57 60 01 57 eller
til formanden Bente Haargaard på
mail behar@sol.dk
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Fra vugge til grav

Vielse
Mia Brinc Hansen og
Jesper Kristian Andersen
10. november 2012 i Haraldsted Kirke

Begravelser
Inger Kirstine Nielsen
Født 13. april 1921, død 15. nov. 2012,
begravet fra Haraldsted kirke 23. nov.
2012

Karen Margrethe Sørensen
Født 7. april 1924, død 23. dec. 2012,
Bisat fra Haraldsted kirke29. dec. 2012

Karen Halse
Født 14. sept. 1938, død 5. januar 2013,
bisat fra Nykøbing kapel 10. januar 2013

Konfirmation i Allindemagle kirke 5. maj 2013
Simon Petersen
Sally Rasmussen
Pernille Schmidt Mortensen
Simon Buch Henriksen
Maja Tander Meldgaard
Lasse Hasle Laursen
Sabrina Katja Nestved

Konfirmation i Haraldsted
Kirke 12. maj 2013
Kresten Vasili Skovmand Nielsen
Marten Alexander Skovmand Nielsen
Tobias Lasse Jensen
Signe Flygstrup Green
Julie Emilie Jørgensen
Anna Viola Dyrbye
Karl Erik Bech
Frederik Nellemann Wibskov
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Gudstjenesteliste

Marts 2013
3. marts.

Haraldsted
3.s. i fasten - Jesus uddriver stum ånd

10.30

Allindemagle
9.00
9.00

10. marts

Midfaste - Bespisningen i ørkenen

17. marts

Mariæ Bebudelsesdag
- Gabriel hos Maria

24. marts

Palmesøndag - Jesu indtog i Jerusalem

10.30

28. marts

Skærtorsdag - Nadverens indstiftelse

17.00 (spisning)

29. marts

Langfredag- Jesu korsfæstelse og død

31. marts

Påskedag - kvinderne ved graven

9.00

10.30
13.00(for børn)

9.00

10.30

10.30

9.00

April 2013
1.april

Anden påskedag
- Vandringen til Emmaus

7. april

1.s.e.påske - Den vantro Thomas

10.30
10.30

14. april

2.s.e.påske - Den gode hyrde

21. april

3.s.e.påske - Snart ser I mig ikke længere

10.30

25. april

Bededagsaften - Johs Døbers prædiken

19.00

26. april

Bededag - Ingen i pastoratet

Gyrstinge 10.30

28. april

4. s. e. påske - Talsmandens komme

9.00
10.30

9.00

9.00

10.30

Maj 2013
5. maj

5.s.e.påske: - Bed og I skal få

9. maj

Kristi himmelfarts dag
– Krist farer til himmels

10.30

12. maj

6.s.e.påske – Disciplenes vidnesbyrd

10.30 (konf.)

19. maj

Pinsedag – Helligånden taler i Jesu navn

20. maj

Anden pinsedag
– Gud gav sin enbårne søn

Udendørs

26 maj

Trinitatis søndag – Nikodemussamtalen

10.30

10.30 (Konf.)

9.00

9.00

10.30
provstigudstjeneste
9.00

Alle gudstjenester er ved sognets vikarierende præst, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer. Kirkebil tlf. 70 200 211
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Kalender

3. marts.

Børnebanko i forsamlingshuset kl. 14.00

4. marts.

Banko i forsamlingshuset kl. 19.00

7. marts

Menighedsrådsmøde kl. 19 i præstegården

8. marts

Eftermiddagsmøde

10. marts

Sogneindsamling for folkekirkens nødhjælp

9.-10. marts

Kirkehøjskole Midtsjælland ’Glæden ved det gode liv’ i Stalden i
Jystrup

14. marts

Krummer i kirken

17. marts

Allindelille IFs gymnastikopvisning i Forsamlingshuset kl. 14 - 19

28. marts

Skærtorsdagsspisning med suppe efterfølgende

11. april

Krummer i kirken

12. april

Eftermiddagsmøde

17. april

Menighedsrådsmøde kl. 19 i præstegården

25. april

Bededagsaftensgudstjeneste kl. 19 med hveder efterfølgende

10. maj

Udflugt til Kalundborg (Frokost på Gisseløre, Vor frue kirke, Bispegårdens udstilling, kaffe og kage på Røsnæs naturskole)

20. maj

2. pinsedag fællesgudstjeneste ved Sct. Bendts kirke

