ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE		

NOVEMBER - JANUAR 2011

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Nytårsgudstjeneste

Madbix

Julekoncert

Lucia i kirke

I Allindemagle
kirke. Nytåret skal
hilses velkommen!

Med hygge og
ølsmagning.

Søndag den 11.
december indtager Anne Linnet
Haraldsted Kirke.

Den anden fredag
i december går
børnene fra
Allindelille skole
Lucia i Haraldsted
kirke.
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PRÆSTENS SPALTE

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:
Inge Gøricke
Ellebæksgaard
Skee-Taastrupvej 25, 4370 St. Merløse
Tlf. 5760 03 14

KIRKEVÆRGE:
Asger Michaelsen
Allindemaglevej 48, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 14 04

KIRKEKASSERER:
Anette Kiersgaard
Tadrevej 6, 4340 Tølløse
Tlf. 59 19 49 32

GRAVER I
ALLINDEMAGLE:
Børge Nielsen
Benløseparken 121, st.tv, 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 42 28
Træffes bedst kl. 17.30-18.00
Fridag: Mandag

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

KIRKESANGER :
Jeanne Grubbe
Dagmarsgade 69, 4100 Ringsted
Tlf. 30 48 12 21
Stof til næste nummer af Kirkebladet for marts-april-maj. aﬂeveres
skriftligt senest den 2. jan. 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.

Præstens leder
Mette Marbæk

Digteren Søren Ulrik Thomsen har sagt,
at han på kirkebænken vil sidde blandt
vidt forskellige mennesker, også dem, hvis
politiske holdninger får ham til at gyse.
Derved får han sagt, at kirken er et menighedsfællesskab - ikke et meningsfællesskab, hvor det gælder om at mene
det samme og have ”de rigtige meninger”. En kirke der forudsætter, at vi for at
være med, skal have de rigtige svar og
meninger ikke bare om Gud, Kristus, det
evige liv, frelse, men også om kvindelige
præster, fraskilte, homoseksualitet, flygtninge, klimakrise, islam, fedme, usund
levevis osv. Kirken er for alle, uanset hvem
vi er, og hvor vi står.

Et råd som tager stilling som en anden
smagsdommer, som kommer med ”de
rigtige meninger”. Spørgsmålet er så,
hvem der skal udtale sig på kirkens og
Vorherres vegne? De særligt aktive? Mødeentusiasterne? De, der føler sig særligt
frelste? Svaret burde være ganske enkelt:
Ingen udtaler sig på kirkens vegne. Kirken
har intet partiprogram. Det er ikke en
interesseorganisation, ud over interessen
for at sprede det glædelige budskab,
men derfra må den enkelte selv tage stilling i diverse spørgsmål om stort og småt.
Husk, hvilken rigdom vi har ved at have
en institution, der inkluderer os alle og er
mere optaget af afmagt end af magt.

I kirkerummet skal vi kunne møde hinanden i al vores forskellighed, men sat under sammen ansvar overfor livet og vores
næste. Kirken er os alle, ingen er mere
kirke end andre.

Vi lever i et samfund, hvor det i fællesskab er blevet besluttet, at vi alle har
adgang til bestemte goder, der ikke er
bundet op på social status eller bestemte
holdninger: Skole, sygehuse, hjælp når vi
ikke selv kan slå til. De goder giver os et
ansvar, nemlig for at værne om det – og
det samme gælder for kirkens mulighed
for at være for alle, der ønsker det.

For tiden kan man – blandt alle de tiltag,
der hele tiden skal ændre og lave alting
om i vækstens hellige navn – høre ønsket
fra nogle om, at kirken skal have et råd,
en styrelse eller synode, der udtaler sig
på kirkens vegne i alverdens spørgsmål.
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ARRANGEMENTER

NYT FRA LOKALRÅDET

Nyt fra Lokalrådet

Nytårsgudstjeneste

9. DECEMBER KL. 14

Igen i år vælger vi at lægge kalenderårets første gudstjeneste kl. 15.00, denne
gang i Allindemagle kirke. Efter nytårsgudstjenesten vil der være mulighed for
at hilse hinanden godt nytår med et lille
glas og lidt kransekage i våbenhuset.

Lucia i kirken ved børn fra Allindelille skole
og julehygge i konfirmandstuen.

Dorthe Baggesen
I disse dage brygger jeg på et høringssvar til Ringsted Kommune, hvor områdets foreninger og kirken sammen
vil give udtryk for vores bekymring for,
hvad en lukning af Allindelille skole vil
betyde for lokalområdet. Når disse linjer læses, vil byrådet have truffet den
endelige beslutning og vi vil vide om
vi er ’købt eller solgt’. Uanset udfaldet
vil der ske forandringer, der ikke alene
har betydning for børn, forældre og
skolens personale, men også for alle
øvrige borgere i lokalområdet. Skolen
er et centralt omdrejnings- og udgangspunkt for mange af de netværk
og aktiviteter, der ’kitter’ området sammen, og der vil derfor være behov for
at udvikle og styrke dette ’kit’ under
de nye rammer, således at sammenhængskraften i området opretholdes.
Lokalrådet har ansøgt Ringsted Kommune om 25.000 kr. til et projekt, der
sætter fokus på sammenhængskraften
i området. Hvad der helt konkret kommer til at ske, vil afhænge af den politi-

Eftermiddagsmøde

ske beslutning om skolens ’skæbne’ og
Lokalrådet vil derfor efter nytår tage
initiativ til et idé-møde om projektet.
Den 10. september var et stort ’åben
hus’ hele dagen. Det var en fantastisk
dag, der med al tydelighed viste, at
området langtfra er dødt eller på vej til
at blive et frilandsmuseum. Lokalrådet
vil gerne takke alle, der bidrog til at
sætte Haraldsted og Allindemagle på
landkortet, i avisen og på TV-Øst.
Til sidst vil jeg ønske alle et godt nytår!
– der er endnu meget vi skal nå og
opleve, men ikke desto mindre vil det
være relevant, når I læser vores flotte
kirke- og sogneblad. En aktuel oversigt
over, hvad der rører sig i området, kan I
finde på www.flueblomsten.dk.

13. JANUAR KL. 14
Historier tænder erindringen
Den mundtlige fortælling – både livsfortælling, egnsfortælling og fortællinger fra
folkedybet – tænder på hver sin måde
erindringsglimt, glimt af vores egen ’røde
tråd’ i livet. En eftermiddag i fortællingens tegn.

Kom og ønsk Godt Nytår til dine naboer
og venner.

Korweekend
1. søndag i advent er kirkens nytår.

De lokale Jens Lund og Flemming Pelsen
kommer og fortæller med lyd, billeder og
gode historier.
Der kan bestilles kirkebil til arrangementet hos Midtsjællands busrejser på tlf. 57
67 37 37. Arrangementet koster 25 kr. for
kaffe og kage.
Februar intet møde.

Under temaet ’Tiden’ holder vi korweekend med to timers kor-øvelse
og efterfølgende kaffe lørdag den
26. kl. 13.30 i Haraldsted Præstegård
og kirke. Og med gudstjeneste søndag kl. 10.30 i Haraldsted kirke, hvor
’Tiden’ tages op. Alle er velkomne
til at deltage i to dage præget af
sang, latter og TID til fællesskab.
Tilmelding til organist Anita Jacobsen på glanita@live.dk eller
tlf. 57 60 05 17
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AFHOLDTE ARRANGEMENTER

Madbix
20. Januar 2012 kl 18

4Hs nye logo

I idrætsforeningens klubhus holdes madbixaften arrangeret af Lars Bo med ølsmagning og lidt godt til ganen.
Det koster 75 kr, børn under 14 år halv
pris.
Tilmelding er til Jytte Klastrup på tlf. 5760
0128 eller på jytteklastrup@hotmail.com.

Hestens røgt og pleje

Henvender sig til både drenge og piger
fra 7 år og op.
Ved spørgsmål eller yderligere oplysninger kontakt Haraldsted-Allindelille 4H klub
ved formanden Gerda Christiansen tlf.:
57 60 05 18, bedst efter kl. 17.
Find også 4H på facebook under ’4H øst’
og tilføj dig som medlem. Så vil du blive
gjort opmærksom på kurser og andre
events i 4H – region øst.

Vil du vide mere så kontakt HaraldstedAllindelille 4H klub v. Gerda Christiansen
på tlf. 57600518 (efter kl. 17)

Haraldsted-Allindelille 4H klub har fået
sit eget logo. Tegnet af Francis Jordt fra
Ribe, vinder af 4H klubbens gækkebrevskonkurrence 2010.

Haraldsted-Allindelille 4H klub planlægger at starte et hold i hestens røgt og
pleje til feb./marts 2012.
Glæd jer.

4H er en børne- og ungdomsorganisation, der har rødder i landbruget. De fire
h’er står for hånd, hoved, hjerte og helbred.

Julekoncert med
Anne Linnet
Søndag den 11. december kl. 16 indtager Anne Linnet Haraldsted Kirke.
Billetter kan udelukkende købes ved personligt fremmøde hos organisten Anita
Jacobsen, Haraldstedvej 89. Billetsalget
foregår mandag den 28. november og
tirsdag den 29. november kl. 18-18.30.
Hver billet koster 75 kr. pr. stk., og sælges
efter først til mølle-princippet.

Da logoet skulle kendetegne Haraldsted,
er Knud Lavard og hans tid blevet fremhævet i bomærket. Firkløveret står derfor
i bandslyng, en yndet ornamentik under
vikingetiden, der peger hen på Knud
Lavard og hans tid. Kløveren er ledsaget
af to vikingesværd, det ene tilhørende
Knud Lavard og det andet er mordvåbnet, som han blev dræbt med. Det stjernelignende tegn i kløverens lokker er det
gamle runetegn for bogstavet H.
Allindelille er også repræsenteret i logoet
ved flueblomsten øverst. Den meget sjældne orkide som kun vokser i fredsskoven.

Flueblomsten
Husk at gå ind på vores lokalråds hjemmeside www.flueblomsten.dk, hvor alle
kan følge med i det nyeste om kampen
for skolen, friskoleinitiativet, sociale aktiviteter i lokalområdet og se mange smukke
og spændende billeder fra arrangementer og naturen i Haraldsted og omegn.
Netop nu er der en del nyt fra friskolens
stiftende generalforsamling.
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Haraldsted by Night – hele dagen – takker.
for at se billeder inde på flueblomsten.dk
nu. Og hvor var det dejligt at få lov til at
være med til at organisere et så storslået
”åbent hus” i ens lokalområde – for hvor
har det meget at byde på. Ja, også en
hel del, som vi først fandt ud af d. 10. september.

Tak til mere end 90 deltagere ved aftenfesten i præstegårdshaven. Tak for den
gode mad. Tak for den gode stemning.
Tak for den gode musik. Tak for det dejlige
telt. Og mange tak for de store bidrag ved
aftenens auktioner – tak for at arrangementet faktisk endte med at løbe rundt
økonomisk.

Hvor var det en dejlig dag – og aften.
Hvor skete der meget – så meget, at
man ikke kunne nå at være med alle steder, men alle har så heldigvis mulighed
At presse, lokalfjernsyn og en hel del
udensogns besøgende også fandt ud af
det, gør det hele endnu større.
Tak til alle jer, der uden at betænke sig
ret længe åbnede jeres skole, virksomhed, hjem, kirke, galleri, have og meget
mere for såvel lokale som udensogns
besøgende.

Tak fordi vi lov til at aktivere jer alle – vi gør
det gerne igen om 2 år – måske med
endnu flere og nye steder at se.
Fabienne, Søren, Hanne, Lars, Anette og
Mette
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GUDSTJENESTELISTE

FRA VUGGE TIL GRAV

November 2011

Haraldsted

27. Nov.

10.30

1. s. i advent

Allindemagle

JULIE HØJLUND
Født 26. maj, døbt 28. august 2011 i Allindemagle kirke

December 2011
9.00 LL

4. Dec

2. s. i advent

11. Dec

3. s. i advent

10.30

18.Dec

4. s. i advent

9.00

10.30

24. Dec

Juleaften

16.30

15.00

25. Dec

Juledag

9.00

10.30

26. Dec

Anden juledag

10.30

Nytårsdag

8. Jan

1.s.e.h.3 k.

15.Jan

2.s.e.h.3 k.

22. Jan

3.s.e.h.3 k.

10.30

29. Jan

Sidste s.e.h.3 k.

9.00 SL

10.30

OLIVER SCHOU WAGNER
Født 26. juni, døbt 16. oktober i Haraldsted kirke

Begravelser
15.00

ELLEN CHRISTENSEN

9.00

Død 4. august, begr. 11. august 2011 fra
Allindemagle Kirke

10.30

CHRISTIAN HELMØ

9.00
-

Død 13. september, bisat 20. september
2011 fra Haraldsted kirke

INGER MARGRETHE LARSEN

Februar 2012
5. Feb

MAISE SIV EGEBJERG NØRLUND
Født 23. juni, døbt 16. oktober i Haraldsted kirke

Januar 2012
1. Jan

Dåb

Septuagesima

12. Feb

Seksagesima

19. Feb

Fastelavn

26. Feb

1. s. i fasten

LL: Lisbeth Lundbech		

9.00 LL
10.30

9.00
10.30

10.30

SL: Søren Legarth 		

9.00

Kirkebil: tlf. 57 67 37 37

Død 17. september, begr. 22. september
2011 fra Haraldsted kirke
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21. November

Julemarked i forsamlingshuset fra klokken 10-15.

26. November

Korworkshop i Haraldsted kirke

27. November

1. adventsgudstjeneste i Haraldsted kirke med kor kl. 10.30

5. December

Banko kl. 19.00 i forsamlingshuset

9. December

Lucia i kirken og julehygge i præstegården fra kl. 14

11. December

Julekoncert i Haraldsted kirke kl. 16 med Anne Linnet (se omtale)

1. Januar

Nytårsgudstjeneste i Allindemagle Kirke kl. 15

9. Januar

Banko kl. 19.00. i forsamlingshuset

13. Januar

Eftermiddagsmøde i præstegården kl. 14 om lokal egnshistorie

20. Januar

Madbix i klubhuset kl. 18

29. Januar

Generalforsamling i idrætsforeningen

5. Februar
19. Februar

Banko kl. 19.00 i forsamlingshuset
Fastelavnsfest kl. 15.00 i forsamlingshuset.

