ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGN

DECEMBER - FEBRUAR 2013-14

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Menighedsmøde

Fastelavn

Korworkshop

Babysalmesang

Her præsenteres
og debatteres
menighedsrådets
arbejde

Fastalavnsfest i
kirken,
med efterfølgende
tøndeslagning i
forsamlingshuset.

Korworkshop
succesen gentages
i februar

Sang, rytmik og
bevægelse for de
mindste.
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PRÆSTENS SPALTE

KONTAKT

SOGNEPRÆST:

Mette Marbæk Johansen
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 01 57
Mail: mmjo@km.dk
Træffes bedst om formiddagen
Mandag er fridag.
Indtil 1. februar har Mette Marbæk barselsorlov
Embedet passes af Jørgen Anker Jørgensen (01.12.-27.12.) og nabopræsterne (28.12.2013 – 01.02.2014)
Telefonen viderestilles

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Bente Haargaard
Kastrupvej 43
4100 Ringsted
Tlf. 57600380

Tlf 57 60 04 32

Søren Hansen (Allindemagle)
Haraldstedvej 33, 4100 Ringsted
Tlf. 57600472

KIRKEKASSERER:

Yvonne Bülow
Drisdalsvej 40 ,4100 Ringsted

Nytår!

Jørgen Anker Jørgensen

Mette Marbæk Johansen

Det er ikke så dårligt, at have noget godt i

Efter en lang og god barsel i selskab med

vente!

min dejlige datter vender jeg tilbage til mit

GRAVER I BEGGE SOGNE:

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

GRAVERASSISTENT
Stephan Bech
Glamhøjvej 10
4100 Ringsted

ORGANIST:

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

embede i slutningen af januar. Jeg glæder
I adventstiden er forventningerne mere end

mig til atter at trække i præstekjolen, og til at

almindeligt store!

have min daglige gang i sognet.

Og selvfølgelig forventer børnene Julegaver!

Nytåret starter på den ene side altid noget
nyt. Vi laver planer, forsøger at sætte et skel.

Den kirkelige forventningstid er en periode,

For nogle bliver utallige nytårsforsætter sat,

hvor resultatet kendes på forhånd.

motionsplaner bliver lagt, rygestop begynder,
slankekure og forsøg på bare at være bedre

Folk, der kommer i kirke i julen forventer at høre

indledes.

om Jesusbarnet i krybben, og Maria på æslet.

En tid til selvransagelse. Hvad brugte jeg det
gamle år på? Forhåbentligt ikke på uvæsentlige

KIRKEVÆRGE:

Vilhelm Rosendal (Haralsted)
Skeevej 8, 4370 St. Merløse
Tlf. 57600016

Advent!

Stof til næste nummer af Kirkebladet
for marts-april-maj. aﬂeveres skriftligt
senest den 10. Jaunar til
Præstegården, Haraldstedvej 91
eller på mail: mmjo@km.dk.
Udgives af: Haraldsted og
Allindemagle Menighedsråd.
Redaktion: Mette Marbæk
Layout og tryk: Anna Marott og
Kresten Nielsen, Centertryk.

Men vi kender jo det hele i forvejen.

ting, som opgør og afstand, men på at leve.

Vi véd jo hvordan det ender!

Og hvordan vil jeg bruge det nye år med alle

Og netop det, er kristendommens pointe:

dets muligheder, alle de mange timer, der

Vi véd det ender med et indtog i Jerusalem

ligger fulde af forestillinger og ideer om hvad

og begivenhederne dér, i en uge,

det kan blive.

som gjorde alt nyt for alle mennesker.

En tid hvor de gaver og gode intentioner
vi giver hinanden i julen måske får deres

Barnet i krybben, Maria på æslet, barnet på

betydning - hvor håbet om at alt bliver nyt i

æslet – vi mennesker i et nyt og meningsfyldt

hvert af vores liv måske finder indpas i vores

fællesskab med hinanden.

hverdag.

Det handler julen om, kærlighedens fællesskab,

Så velkendt og dog helt nyt.

og det åbner påsken muligheden for.

Og midt i det får I en anden, ny præst igen,
men det er bare jeres egen gamle præst.

Glædelig jul, og tak for et godt år 2013

Helt nyt og dog så velkendt.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA LOKALRÅDET

En tak til vikaren

Nyt fra lokalrådet
Dorte Lau Baggesen
Når dette læses er året på held og vi er på vej

områdets beboere, og jeg håber derfor at se

ind i julemåneden. Jeg håber, vi har en vel-

rigtig mange til de forskellige arrangementer.

overstået generalforsamling i Haraldsted Allin-

Husk at følge med på Flueblomsten.dk og hold

demagle lokalråd og et kommunalvalg, hvor

jer aldrig tilbage, hvis I har ideer, initiativer eller

vilkårene for beboerne i landområderne har

tanker, der kan udvikle og styrke lokalområdet.

været et væsentligt element i valgkampen,
bag os. I 2014 vil byrådet i Ringsted Kommune
med stor sandsynlighed vedtage en ny landdistriktspolitik, der forhåbentligt sætter ambitiøse,
men også realistiske rammer for udviklingen på
landet. Jeg er sikker på, at de mange, der her
i sognene, er aktive på den ene eller anden
måde vil være med til at fylde rammerne ud
på bedste vis, for erfaringerne gennem de
seneste år har lært os, at drivkraften for udviklingen på landet skal findes hos os selv.

En stor tak til Jørgen for det forløbne år du har

2. juledag prædiker Jørgen sidste gang i

været både Mettes og Vor Herres vikar , som

denne orlov – og da vil menighedsrådet gerne

På generalforsamlingen i november blev der

du selv skrev i dit velkomstvise ” Og kommer I

byde på en kop kirkekaffe i præstegården , så

lagt pejlemærker ud for lokalrådets aktiviteter

til kirke : Husk , jeg er kun hans vikar ”.

alle får mulighed for at hilse af med ”vikaren”.

i 2014, og selvom disse ikke er kendt i skrivende

Så fint sprang du ind i vores to sogne ,i kirkens
daglige virke , søndage og hverdage, i både
de glade og sorgfulde stunder , med engagement , klar og vægtig tale , når du ikke lige
valgte at bryde ud i sang , eller ved fredagsmøder i præstegården , spise spagetti med
krummerne eller som på billedet – lejrgudstjeneste og dirigent af børnenes afrikanske sang .

stund, tør jeg godt spå, at planerne vil reEfter at der er blevet installeret automatisk
klokkeringning i begge kirke, vil ringningen
for fremtiden foregå således, at der ringes
kl. 8.00 om morgenen året rundt. Fra 1.
april til 30. september ringes solen ned kl.
19.00 fra 1. oktober til 31. marts kl. 16.00.

præsentere en god balance mellem sociale
aktiviteter, der binder borgerne sammen og
styrker de formelle og uformelle netværk, og
mere strategiske og politiske aktiviteter, hvor
vi forsøger gennem arbejdet med byrådet og
embedsværket at fremme en positiv udvikling for området. Det er vigtigt for lokalrådet,
at der er bred opbakning til aktiviteterne fra

God jul og godt nytår til alle
På lokalrådets vegne,
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ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

Julekoncerten.

Julens gudstjenester.
Mange kommer til gudstjeneste i julen. En

Nytårsgudstjeneste
Årets nytårsgudstjeneste afholdes i

julesalmer, dem de kender! Ved julens

Allindemagle kirke den 1. januar kl. 13.

gudstjenester i år vil der være både nye

Bagefter bydes der på et lille glas og kranse-

Menighedsrådet har ansvaret for, at der hvert

og gamle salmer. Man kan se på kirkens

kage, så vi kan ønske hinanden godt nytår.

år afholdes et menighedsmøde, hvor alle folkekirkens medlemmer i sognene inviteres til at
være med.

vælge at komme i kirken ved den eller de

Tør du?

gudstjenester, hvor det er yndlingssalmerne,

Gudstjeneste med korworkshop om MOD

give en holdning til de kirkelige aktiviteter i

der er på tavlen.

– søndag den 2. februar kl. 15

de enkelte helligdage, og man kan således

ved den årlige julekoncert. Og det vil den
sikkert også være, når Jesper Lundgaard og
pianist gæster kirken søndag d 8. dec. kl. 16
med Julekoncerten 2013.

Julens gudstjenester vil også i nogle tilfælde
være krydret med særlig julemusik. Også dette
vil kunne læses på hjemmesiden op imod jul.

Vi fejrer årets gang mod lysere tider med
en søndagsgudstjeneste, der handler
om mod. Dagens tekst om Stormen på
søen, fortæller om at have tillid, om ikke
at frygte, men at turde træde ud på dybt
vand, tage imod en hånd, gå igennem
stormen og kaste sig ud i livet. Om frimo-

Med sin store stemme, sit nærvær og

digt at følge de sprækker af lys som livet

musikalitet tager Jesper publikum med på en

byder på.

smuk rejse ind i julens magiske univers.

Igen gentager vi succesen med Korwork-

Vi skal hører de danske salmer, julehighlights

shop da vi desværre måtte aflyse efter-

fra ind og udland, italienske godter, fællessang

årets voksenkor.

m.m. Alt sammen krydret med Jespers evne til

Det afholdes lørdag den 1. febru-

at bringe julesmilet frem.

ar kl. 13.30-15.30, og med kaffe og kage
efterfølgende. Søndag den 2. febru-

Billetsalget starter søndag den 24. nov.
og foregår i våbenhuset efter højmessen i
Haraldsted kirke. Pris kr. 75 pr. stk. De resterende
billetter kan købes mand. 25. nov. kl. 18.0018.30. hos organisten efter først til mølle princip

MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 2.
FEB. KL. 16.00 I KONFIRMANDSTUEN

del forventer, at der skal synges traditionelle

hjemmeside, hvilke salmer, der skal synges på

Der er tradition for at Haraldsted kirke fyldes

Dit sogn, dit ansvar!

ar deltager koret i gudstjenesten under ledelse af Katja Larsen og Anita Jacobsen

Tilmelding til Anita på
glanita@live.dk eller 28261197.

Dette er en oplagt mulighed for at tilkendesognet.
På menighedsmødet aflægges beretning om
kirkens og menighedsrådets arbejde. Samtidigt
gennemgås kirkens regnskab for det foregående år og budgettet for det indeværende år
fremlægges.
På menighedsmødet er det muligt at kommentere kirkens aktiviteter, og komme med
idéer til nye aktiviteter. Dette gør menighedsmødet forskelligt fra menighedsrådets møder,
hvor der også er offentlig adgang dog uden
mulighed for at kommentere.
Mødet ligger i år i forlængelse af musikgudstjenesten med korworkshop den 2. februar, og
der serveres kaffe i forbindelse med mødet.

Vel mødt!
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ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

Babysalmesang

Det betyder, at de melodier, der så at sige
synges ind med modermælken, vil ligge godt

Eftermiddagsmøderne

gemt i barnets erindring som noget trygt og
Tid og sted:
Tirsdage kl.
11.00 - 12.00 i
Haraldsted kirke.
Ca. 35 minutters
sang med
efterfølgende
kaffe og tid til at
pusle og amme.

Start: Tirs. 18.feb. 2014 og 6 uger frem. Altså til
og med 26. Marts.

godt.” (Inge Marstal og Helene Dam)

vigtigt at man ”synger med”. I babysalmesang
fokuseres der på kontakten til børnene via
rim og remser. Musikken bliver forbundet med
bevægelse og rytmik. Der bliver danset, blæst
med sæbebobler, sunget og vugget til både
nye og gamle salmer og sange
”At synge er en naturlig del af børns liv. Sang
kan mere end noget andet beskrive en
stemningsverden og forløse følelser. Den musik,
som barnet hører i de første år, bliver ikke glemt.

købe brugte, afsyrede og istandsatte møbler.

musikskole i blokfløjte, tværfløjte og klaver og
har selv en lille søn på halvandet år.

Bitten Helweg drev stedet uden offentlig støtte,
men med de unge som arbejdskraft og med-

Fastelavnsgudstjeneste 2. marts kl. 14

og modspillere
Men hvilke tanker lå bag arbejdet?
Det hører vi om den 10. januar kl. 14.00-16.30

Kan du gætte hvem, jeg er?
maske på, misk, mask maske på.

er derfor ikke vigtigt, om man ”kan synge”, men

fartsvejen, hvor man i mange år har kunnet

ved Haraldsted kirke. Hun underviser på Lejre

28 76 89 92 eller mail linneavillen@gmail.com

Der kræves ingen særlige forudsætninger. Det

Mange vil kende ” Den lille Fristad” ved om-

Danske Musikkonservatorium og kirkesanger

Kan du gætte, hvem jeg er, for jeg har fået

Sangen er for børn mellem 3 og 12 måneder.

matisk adfærd.

Linnéa er uddannet fløjtenist fra Det Kongelige

Tilmelding senest tirsdag den 5. Februar på tlf:

Hvad er babysalmesang?

arbejde med unge med problemer og proble-

Underviser: Linnéa Villén.

Kan du gætte hvem, jeg er?

FREDAG D. 13. DECEMBER KL. 1400
Luciaoptog den. 13 december kl. 1400 i kirken

Kom udklædt til en festlig eftermiddag med

Sædvanen tro vil børn fra Allindelille Friskole

børnekor og sjov i Haraldsted kirke. Vi håber at

begynde Eftermiddagsmødet den 13. decem-

se prinsesser og drager, pirater og dromedarer,

ber med Luciaoptog i kirken.

så tag dine forældre eller bedsteforældre under
armen og kom med. Efterfølgende er der tøn-

Kirken og skolens fælles børnekor vil også del-

deslagning i Haraldsted forsamlingshus kl. 15.

tage med musik fra en julemusical

Alle er velkomne og de voksne må også gerne
være udklædte.

Der er som sædvanlig efterfølgende julehygge
i konfirmandstuen, hvor vi også synger julen ind!

FREDAG D. 10. JANUAR KL. 1400
Samfundsmaskineriets tomgang.
Bitten Helweg fra Holbæk fortæller om sit mangeårige engagement og sine erfaringer med

FREDAG D. 14.MARTS KL. 1400
Den anden fredag i marts 2014 kl. 14 kan vi
glæde os til at få besøg af Benjamin Hansen,
som mange kender, bl.a. fra hans artikler til
vort kirkeblad gennem mange år.
Benjamin Hansen kalder sit foredrag
”En guidet rundtur i Haraldsted sogns lokalhistorie” ledsaget af fotos.
Der venter os en spændende eftermiddag den
14. marts , der vil genkalde mange erindringer.
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FRA VUGGE TIL GRAV

Døbte i Haraldsted Kirke
14.07.2013

KAREN KRISTINE MARBÆK
VOLLMER
22.09.2013

TRISTAN TENGSTEDT

Døbte i Allindemagle
Kirke
04.08.2013

MATHILDE HAMMERICH
JØRGENSEN

Viede i Haraldsted Kirke
03.08.2013

GUDSTJENESTELISTE

Viede i Allindemagle kirke
22.06.2013

9.00 - JAJ

10.30 - JAJ

10.30 - JAJ

9.00 - JAJ

9.00 - JAJ

10.30 - JAJ

10.08.2013

NINETT VINTERSFJORD LAUSTSEN
SIMON LAIGAARD VINTERSFJORD

22. dec

4.søndag i advent -Jesu fødsel.

10.30 - JAJ

24. dec

”Juleaften”-Jesu fødsel.

15.30 - JAJ

14.00 - JAJ

25. dec

9.00 - JAJ

10.30 - JAJ

Dødsfald i sognene

26. dec

Juledag
-Om Gud, der blev menneske.
2.juledag
-Om at tage imod Gud og næsten

29. dec

Julesøndag-Hjem fra Egypten med Jesus.

GITTE EGELUND LUDVIGSEN

født den 29.01.1968 – død den 08.08.2013
Begravet fra Mørkøv kirke

MICAEL RAUN SVALEBO

Født den 31.05.76 – død den 10.08.2013
Bisat fra Benløse kirke

SUSANNE MARGARET HANSEN

KATJA STRØH
NICOLAJ BENJAMIN JEPPESEN

Allindemagle

3.søndag i advent- Zakarias` Lovsang

24.08.2013

21.09.2013

Haraldsted

15. dec

RUTH H. OLSEN

MIE SUNEKÆR
MIKKEL RICHARDT HANSEN

1. dec.

1.søndag i advent
-Jesus i hjembyen Nazaret
2.søndag i advent -De ti brudepiger

MONIKA SCHWARTZ-HANSEN
DAN SCHWARTZ-HANSEN

MARIE-LOUISE CECILIE K
FREDSLUND
OG SIMON KIIL FREDSLUND
CHRISTINA LOMHOLT
MORTEN LOMHOLT

Decmber 2013

født den 18.04.27- død den 22.08.2013
Bisat fra Allindemagle kirke

8. dec

1.jan.
5.jan.
12.jan.
19.jan.
26.jan.

2. feb.

POUL ORLA BRANDT

23. feb.

født den 14.04.38 – død den 3.10.2013
Bisat fra Haraldsted kirke

Nytårsdag
-Jesus lærer disciplene ”Fadervor”
Hellig 3 Kongers søndag
-Jesus som verdens lys.
1.s. e. Hellig 3 Konger
-Jesus og de små børn
2.s. e. Hellig 3 Konger
-Jesus og kvinden ved brønden
3.s. e. Hellig 3 Konger
-Om tro, troskab

13.00 - LLU
9.00 - SL
9.00 - LLU
9.00 - UT
9.00 - LLU

Februar 2014

9. feb.

OLE BARNSTEIN SØRENSEN

9.00 - LLU

Januar 2014

født den 6.07.1954 – død den11.09.2013
Begravet fra Haraldsted kirke

født den 4.11. 1926 - død den14.09.2013
Bisat fra Haraldsted kirke

10.30 - JAJ

16. feb.

4.s. e. Hellig 3 Konger
-Stormen på søen
Sidste s. e. Hellig 3 Konger
-Jesus beder om herliggørelse.
Søndag septuagesima
-De betroede talenter
Søndag seksagesima
- om kornet og sennepsfrøet

15.00 - med kor
9.00 - MM

10.30 - MM

10.30 - MM

9.00 - MM

9.00 - MM

10.30 - MM

14.00 - MM

10.30 - MM

Marts
2. marts

Fastelavns søndag
-Jesus helbreder den blinde i Jeriko

LLU: Sognepræst Lisbeth Lundbech, Gyrstinge

UT: Sognepræst Ulla Toft, Vetterslev

SL: Sognepræst Søren Legarth, Benløse		

MM: Sognepræst Mette Marbæk, Haraldsted

JAJ: Jørgen Anker Jørgensen, barselsvikar		

OBS! Der tages forbehold for ændringer.

Kirkebil tlf. 57 67 35 35
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KALENDER

8. december

KONCERT MED JESPER LUNDGAARD

KL. 16.00 – 17.30

10. december

MENIGHEDSRÅDSMØDE

KL. 19.00 – 21.00

13. december

EFTERMIDDAGSMØDE
Luciaoptog og Julemusik

KL. 14.00 – 16.30

22. december

JULEAFSLUTNING MED SKOLEBØRN
Kirkens og Allindelille friskoles kor medvirker

KL 9.30

24. december

JULEAFTENSGUDSTJENESTER I BEGGE KIRKER Al. KL. 14.00 – 14.45
Se gudstjenesteplanen
HA. KL. 15.30 – 16.15

7. januar

MENIGHEDSRÅDSMØDE

KL. 19.00 – 21.00

10. januar

EFTERMIDDAGSMØDE.
Bitten Helweg fortæller om
”Fristaden ved Holbæk.

KL. 14.00 – 16.30

26. januar

GENERALFORSAMLING
i Allindelille Idrætsforening

KL. 14.00

1. februar

KORWORKSHOP

KL. 13.30 - 15.30

2. februar

GUDSTJENESTE OG KOR

KL. 13.30 – 16.00

2. februar

MENIGHEDSMØDE
Fremlæggelse af og debat
om sognets aktiviteter

KL. 16.00 – 17.30

5. februar

Frist for tilmelding til ”Babysalmesang”

2. marts

BABYSALMESANG
Ledes af kirkesanger Linnéa Villén
(se omtale)

KL. 11.00 – 12.00

14. marts

EFTERMIDDAGSMØDE
i marts med Benjamin Hansen
Omtales også i næste nummer.

KL. 14.00 – 16.30

22. marts

RUNNING DINNER AFTENARRANGEMENT.
Se nærmere i næste nummer og på
flueblomsten.dk

KL. 18.00 - ??

