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Vandring

Skærtorsdag

Mariæ Bebudelse

Kirkegården

Spændende vandretur i Vrangeskov

Gudstjeneste i
kirken og fællesspisning i præstegården.

Familiegudstjeneste for alle børn og
barnlige sjæle.

Hvordan skal din
kirkegård se ud
fremover? Menighedsmøde i Haraldsted.
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Vilhelm Rosendal (Haraldsted)
Skeevej 8
4370 St. Merløse
Tlf. 57600016
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Anita Jacobsen
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Tlf. 51 14 34 70
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for juni-juli-august aﬂeveres skriftligt
senest den 9. marts 2015 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 klumme
Mette Marbæk Johansen

C for…
Et ord der sjældent høres i dag – måske
med undtagelse i ganske bestemte fagsprog – er ordet ciselering. Ordet for kunsten at dekorere en metalgenstand med
sirlige mønstre. En måde at tilføje skønhed til ting frembragt af menneskehånd.
Men en anden tanke dukkede op, da
jeg genfandt ordet. At det ligger lige for
os mennesker at ville ciselere vores liv.
Ønsket om at tage sig godt ud og være
en succes, kan til tider vise sig i, at vi ciselere, forskønner vores liv i overfladen.
Men hvad bringer det at lægge vægten
dér? At være livskunstner er bestemt en
skøn ting, selvom mindre også kan gøre
det, men at nøjes med at bevæge sig
i overfladen, at ciselere livet, så det ser
pænt ud udadtil, er der ikke meget kunst
over.
At erkende og indrømme, at vi som
mennesker er mere rug i overfladen,
giver plads til at vi kan møde det andet
”rug” menneske uden fordømmelse og
uden frygt. Og det er der mere dybde i.
Alt dette er ikke nyt. Det er ikke et moderne problem. Selv Thomas Moore for-

mulerede for 500 år siden denne bøn, der
netop ikke sætter ”jeg’et” og hvordan
jeg fremstår i centrum, men af et godt
hjerte ønsker et liv, der rækker udover alt
det, der er pænt på overfladen:
Herre, skænk mig en god fordøjelse, og
glem ikke at give mig noget at fordøje.
Skænk mig et sundt legeme, og fri mig
fra det fromme hovmod, der finder det
nødvendigt at forsage dine gaver, jordiske glæder og legemlig sundhed.
O,Herre, giv mig også en ydmyg sjæl, der
holder det for øje, som er godt og rent,
så jeg ikke forfærdes ved synet af en synder.
Hjælp mig at finde på udveje, der genopretter det gode forhold.
Skænk mig et sind, der er fremmed for
kedsomhed og ikke kender til muggenhed, og som ikke giver sig af med at
klynke og klage.
Find dig ikke i, at jeg bekymrer mig for
meget om det anmassende ”jeg” i mit
indre.
Herre, giv mig sans for humor, giv mig den
nåde at forstå en spøg.
Giv lykken en rimelig plads i livet, i mit
eget og i andres.
Skænk os alle en smule lykke nu og da.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedspleje i Haraldsted-Allindemagle sogne
Vibeke Reiter

Vi kan oplyse at der til en start er indsamlet 1815 kr. i december måned.

Hvad betyder menighedspleje i et sogn?
Menighedsplejen er tilknyttet sognets
folkekirke og har ansvar for sociale opgaver, f.eks. økonomisk støtte, maduddeling
(især ved juletid), samt støtte til personer i
nød pga. særlige udfordringer i livet.

Menighedsplejens hjælp rettes særligt
mod mennesker med tilknytning til sognet, der er i nød pga. sygdom, arbejdsløshed, eller andre vanskeligheder; hjælpen ydes såvel åndeligt som materiel
i den udstrækning det er tiltrængt og
muligt.

I Danmark blev den første menighedspleje oprettet i 1873 i København under diakonissestiftelsen og ti år senere tilknyttet
sognekirken Trinitatis Kirke i København.
Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedsplejen bestod i hjemmesygepleje
udført af protestantiske diakonisser. I Danmark tilbød menighedsplejen før 1960
mange steder gratis sygepleje, som med
tiden blev overtaget af den kommunale
hjemmesygepleje. Menighedsplejen forvaltes forskelligt i folkekirkens sogne, idet
det foregår på frivilligt basis.
I Haraldsted- Allindemagle sogne har menighedsrådet startet menighedsplejen op
i december sidste år, med en vedtagelse
om at starte i det små. Hjælpen i Haraldsted – Allindemagle kirke ydes gennem
præsten, der sammen med et lille udvalg
i menighedsrådet forvalter ansøgningerne og de midler der er indsamlet.

Menighedsplejens arbejde består bl.a. af
uddeling af julehjælp, akut hjælp, samt
mindre økonomiske støtte til engangsudgifter.
Menighedsplejen ved Haraldsted –
Allindemagle sogne vil sige tak for de
indkomne bidrag og håber på at flere vil
hjælpe os med bidrag til at kunne udfører formålet med menighedsplejens fremtidige arbejde.
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NYT FRA LOKALRÅDET

Nyt fra lokalrådet
Dorte Lau Baggesen

Når dette læses er foråret forhåbentligt
nært forestående, men jeg skriver det på
årets anden dag, og benytter lejligheden
til at se tilbage på et spændende og
meget aktivt 2014. Haraldsted og
Allindemagle sogne er et fantastisk sted
at bo! Det udsagn vil jeg selv stå inde
for og det var også et væsentligt udkomme af den store ”spørgerunde”, der
blev gennemført i slutningen af året, og
som udgjorde et solidt og væsentligt
grundlag for den helhedsplan, der blev
sammenskrevet og fremsendt til Ringsted
Kommune lige før jul.
I helhedsplanen er der blevet identificeret 5 indsatsområder, som vi sammen på
forskellig vis skal arbejde med i 2015 og
kommende år. De fem områder er:

Ø Forbedret IT- og mobil-dækning
Ø Udvikling af Allindelille Friskole som
fælles mødested
Ø Trafiksikkerhed
Ø Udvikle/fastholde kulturelle tilbud
Ø Udvikle og fremme brugen af de
rekreative muligheder i naturen

Indsatsområderne er forskelligartede og
kræver mangeartede og varierende indsatser for at nå målene. Noget er stort,
andet er småt. Noget kan vi gøre selv
andet, som vi har så stærk tradition for,
andet kræver større finansiering og samarbejde med andre. Men fælles for alle
indsatserne er, at målene er udformet
på baggrund af rigtig manges ønsker og
visioner for området og at vi alle på en
eller anden måde kan bidrage til at nå
målene.
Jeg glæder mig til sammen med dig,
og dig, dig, og dig……., at tage fat på
opgaverne – at flytte fokus fra ønsker og
planer til handlinger og resultater – for
så bliver det nemlig endnu bedre at bo
og leve i Haraldsted og Allindemagle
sogne. Følg med på Flueblomsten.dk og
på Facebook, hvor vi informerer om de
forskellige initiativer og planer – og kontakt gerne en fra Lokalrådet, hvis du har
forslag til at bringe noget længer frem. I
vores område er der ikke langt fra idé til
handling og resultater og nu er retningen
udpeget.
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ARRANGEMENTER

Kirkehøjskole
Forholdet mellem tro og viden ligger
under en del af tidens strømninger og
begivenheder, og spørgsmålet om spiritualitet og naturvidenskab er i dag en
fast bestanddel af den offentlige debat.
Når præster i det offentlige rum tager
afstand fra dét i trosbekendelsen, som
de ikke mener kan bevises, når et sekulariseret samfund oplever, at borgere går
i døden eller dræber for deres tro, når
debatten imellem ateister og religiøse
ofte er at finde på debatsider, i kronikker og klummer, når forskere leder efter
det, der både kaldes Hicks-partiklen og
Guds-partiklen, når disse vidt forskellige
og andre emner fylder mediebilledet, så
rejser spørgsmålet sig: hvad er forholdet
mellem spiritualitet og videnskab.
Er Gud er udtryk for vores evige uvidenhed, er videnskaben udtryk for en udslettelse af gudstanken? Eller er de to, tro og
viden, to forskellige sider af samme sag?
Hvad gør det ved vores tro? Og hvad gør
det ved vores forståelse af videnskab?
Forårets kirkehøjskole om ”Spiritualiteten
og naturvidenskaben” foregår over tre
aftener i marts 12/3, 17/3 og 25/3, kl.
19.30 i Haraldsted præstegård, Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted. Du kan tilmelde dig på lskr@km.dk og det koster 35 kr
pr. aften.

Menighedsmøde

Søndag den 15. marts kl. 11.30 efter højmessen inviterer Haraldsted-Allindemagle
menighedsråd til det årlige menighedsmøde. I år sættes der særligt fokus på
vores kirkegårde.
Der skal lægges langsigtede planer for
udviklingen af kirkegårdene, så de fortsat
er tidssvarende og anvendelige, men
samtidig genkendelige og smukke. Menighedsrådet ønsker at give alle interesserede mulighed for at komme til orde
om kirkegårdenes indretning på dette
møde. Alle er velkomne, og der vil være
en let frokost.

ARRANGEMENTER

2. pinsedag

Påskedagene

I år fejrer vi 2. pinsedag den 25.maj med
en friluftsgudstjeneste ved det skønne
Lisehøj v. Skjoldnæsholm.
Gudstjenesten starter kl. 10.30, og alle
bedes selv medbringe et tæppe eller en
klapstol at sidde på under gudstjenesten
– og måske efterfølgende, hvis I medbringer en madkurv.

SKÆRTORSDAG
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Det var Skærtorsdag
Jesus spiste sit sidste måltid, det jødiske
påskemåltid, sammen med sine disciple –
før han blev taget til fange i Gethsemane
Have.
Skærtorsdag den 2. april starter vi med
gudstjeneste kl. 17 og derefter går vi ned
til vores eget fælles påskemåltid i
konfirmandstuen.
Det koster 30 kr for mad, drikkevarer og
en kop kaffe til afslutning.
Tilmelding af hensyn til maden senest
mandag den 30. marts til sognepræsten
på tlf. 57 60 01 57 eller mail mmjo@km.dk

LANGFREDAG
Dagen hvor Jesus forhøres, dømmes, pines og til sidst korsfæstes. En helt central
dag i den kristne kirkes år, men samtidig
en dag, der står naturligt i skyggen af påskesøndag. I Haraldsted og Allindemagle
kirker fastholder vi dog langfredags betydning og erfaringer med sorg, smerte
og død, ved en smuk liturgisk gudstjeneste med musik og oplæsning af lidelseshistorien.
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ARRANGEMENTER

Babysalmesang – Haraldsted Kirke – foråret 2015
Du kan stadig nå at melde dig til Babysalmesang, for børn mellem 3 og 12 måneder. Der kræves ingen særlige forudsætninger. Det er derfor ikke vigtigt, om
man ”kan synge”, men 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 …

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. Linnéa Villén er underviser.
Start: Tirs. 3.marts. 2015 og 6 uger frem.
Altså til og med 7.april
Tilmelding senest tirsdag den 17.februar
på tlf: 28 76 89 92 eller mail linneavillen@
gmail.com

Gymnastikopvisning
- er i år søndag d. 22. marts kl. 14
i gymnastiksalen på Allindelille Friskole.
Alle aktive gymnaster har gratis adgang, ellers koster indgangen 10 kr.
for børn og 25 kr. for voksne. Beløbet
dækker opvisning samt kaffe/te og
kage bagefter.

9

ARRANGEMENTER

Krummer i Kirken

Børnegudstjeneste
Maria bebudelse er dagen, hvor Maria
fik at vide af englen, at hun skulle føde et
barn ni måneder efter – julenat.
Derfor samler vi alle søde børn og deres
forældre i Haraldsted kirke søndag den
22. marts kl 10.30 til stor børnegudstjeneste med børnekor og musik.
Alle er velkommen!

Så er der Krummer i Kirken igen! Tirsdag
den 10. marts og tirsdag den 12. maj kl
17.15 i Haraldsted kirke mødes vi til sang,
fortælling og dejlig mad bagefter i
præstegården.
Kom og vær med – alle er velkomne!

Folkekirkens Nødhjælp
Husk sogneindsamlingen den 8.
marts 2015! Hvis du ikke selv har mulighed for at samle ind, så kan du
måske være én af dem der giver…
I 2015 samler Folkekirkens Nødhjælp
ind under temaet ”Hjælp kvinder i
verdens fattigste lande”. Indsamlingen falder nemlig på Kvindernes
internationale kampdag den 8.
marts, og der er stadig et stykke vej
før kvinder i en del lande har ordentlige leveforhold.
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ARRANGEMENTER

Eftermiddagsmøder
om lykkestunder og deres håb er, at de
vil vække jeres erindringer om lykkestunderne i jeres liv. Inge vil fortælle om livet
på landet, mens Erling fortæller lidt om
livet i byen og det miljø han voksede op i.

10. APRIL KL. 14
Denne eftermiddag kommer Knud Rønne
Hansen og fortæller om sine oplevelser
i Rwanda og Burundi i ord og billeder.
Knud Rønne er en spændende fortæller,
der med sine oplevelser og beretninger
fra sine mange år som missionær og underviser i afrikanske lande vil give os en
interessant eftermiddag.
Eftermiddagsmøderne er hyggelige
eftermiddage med foredrag i præstegården for alle interesserede. Det koster
25 kr for kaffe og kage. Der kan bestilles
kørsel på tlf. 70 200 211.

13. MARTS KL. 14
Det glade hjerte lever længst! Det er titlen på bogen, som Inge og Erling Møllehave skrev om livskunst, lykkestunder og
levet liv. Bogen om de mange interessante mennesker, som ægteparret har
hørt fortælle om deres livsvej, er grundlaget for denne eftermiddags foredrag.
Inge og Erling vil fortælle om nogle af de
livskunstnere, som har krydset deres vej,
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ARRANGEMENTER

Alle har en historie…
Søndag den 26. april kl. 11.30 efter højmessen inviterer Haraldsted kirke til en
hyggelig eftermiddag med erindringer,
fortællinger og beretninger fra dengang
da… Ja fyld selv ud. Vi har inviteret en
gruppe af fortællere, men håber også, at
du har en historie at fortælle.

Der er klassisk frokostbord. Og det koster
blot 40 kr for maden, overskuddet går til
menighedsplejen i Haraldsted-Allindemagle. Der er kirkebil denne dag til højmessen, den kan bestilles på 70 200 211.
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ARRANGEMENTER

Vandreture
I lighed med tidligere år arrangerer Lokalrådet i foråret et par vandreture i vort
lokalområde.
Første tur er en tur i Vrangeskov tirsdag
den 14. april, hvor vi går en runde og
ser på det nye, der er lavet i forbindelse
med første etape af Oplevelsesstien.
Peter Hansen fra stigruppen er vor guide
og han vil fortælle om arbejdet og planerne for stien.
Vi mødes ved AMU-centret (det gamle
traktørsted), Haraldstedvej 130 kl. 17 og
regner med at turen varer et par timer.
Ved tilbagekomsten vil der være mulig-

hed for at indtage medbragt mad/kaffe
ved de fine nye borde ved søen.
Anden tur er rundt om Gyrstinge sø søndag den 14. juni. Vi vil se på de forandringer, der er sket ved søen efter at vandstanden er blevet sænket. Turen er på
9 km og der vil blive en kaffepause ved
kilden i St. Bøgeskov.
Vi mødes på dæmningen på Øvej kl. 13.
Turen forventes tage ca. 4 timer.
Vel mødt!
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ARRANGEMENTER

Forårsudflugt

Fredag den 8. maj inviteres alle interesserede på forårsudflugt til Jægerspris slot.
Jægerspris slot er i dag især kendt for
tiden med grevinde Danner og Kong
Frederik VII, og den efterfølgende tid,
da grevinde Danner ønskede, at slot og
gods skulle være en stiftelse til ”gavn for
fattige og efterladte Piger”. Men slottets
historie starter helt tilbage i middelalderen.

Vi kører fra Haraldsted præstegård kl. 11,
prisen er 140 kr. for en hel dag, med smuk
bustur, frokost, slotsrundvisning og kaffe
og kage. Tilmelding til sognepræsten på
telefon 57 60 01 57.
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FRA VUGGE TIL GRAV

Fra Vugge til grav
Dåb
MYNTE SIV EGEBJERG NØRLUND
døbt i Haraldsted kirke 16. november 2014

MARIE LONE MELLON
døbt i Haraldsted kirke 30. november 2014

Begravelser

Konfirmation
1. MAJ I HARALDSTED
Nicolai Emil Hansen
Ilona Arpe

1. MAJ I ALLINDEMAGLE
Thor Valdemar Egelykke Olsen
Bilsby
Emmeli Vejltoft

EGON ALFRED LUNDSTRØM

3. MAJ I ALLINDEMAGLE

Født 10. juli 1923, død 17. oktober 2014,
bisat fra Allindemagle kirke den 24. oktober 2014

Anna Sofie Petersen
Mads Tander Meldgaard
Nikolai Johannes Lamberts

LENE PEDERSEN

10. MAJ I HARALDSTED

Født 30. marts 1954, død 16. november
2014, bisat fra Haraldsted kirke21. november 2014

Kasper Walle Andersen
Kristoffer Eitmann Lindbjerg
Carola Grønhøj Strøh Møller
Julie Kisby
Simon fredskov Bech Larsen
Rikke Emma fredskov Bech Larsen

POUL SCHMIDT MADSEN
Født 9. februar 1937, død 28. december
2014, bisat fra Allindemagle kirke 2. januar
2015

BRIAN BIRSØE
Født 21. april 1960, død 30. december
2014, bisat fra Haraldsted kirke 8. januar
2015
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GUDSTJENESTELISTE

Haraldsted

Marts 2015
1. marts

2.s. i fasten - Smuler fra de riges bord

8. marts

3.s. i fasten - Jesus uddriver stum ånd

Allindemagle

9.00

10.30
9.00 (MH)
9.00

15. marts

Midfaste - Bespisningen i ørkenen

10.30

22. marts

Mariæ Bebudelsesdag - Gabriel hos
Maria

10.30(for børn)

29. marts

Palmesøndag - Jesu indtog i Jerusalem

10.30

2. april..

Skærtorsdag - Nadverens indstiftelse

17.00

3. april

Langfredag- Jesu korsfæstelse og død

10.30

9.00

5. april

Påskedag - kvinderne ved graven

9.00

10.30

6. april

Anden påskedag - Vandringen til Em-

9.00

April 2015

mau

12. april

1.s.e.påske - Den vantro Thomas

19. april

2.s.e.påske - Den gode hyrde

26. april

10.30
9.00 (MH)
9.00

10.30

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

10.30

9.00

1. maj

St. Bededag (konfirmationer)

10.30 (konfirm) 12.00(konfirm)

3. maj

4. s. e. påske - Talsmandens komme

Maj 2015

10.30 (konfirm)
10.30 (konfirm)

10. maj

5.s.e.påske: - Bed og I skal få

14. maj

Kristi himmelfarts dag – Krist farer til himmels

9.00

17. maj

6.s.e.påske – Disciplenes vidnesbyrd

9.00 (CGS)

24. maj

Pinsedag – Helligånden taler i Jesu navn

25. maj

Anden pinsedag – Gud gav sin enbårne Udendørs provstigudstjeneste
søn
ved Lisehøj

31. maj

Trinitatis søndag – Nikodemussamtalen

10.30

9.00

10.30

9.00

10.30

Alle gudstjenester er ved sognets præst, medmindre andet er angivet.
MH – Marie Hammer
CGS – Conni Gosmer Schmidt
OBS! Der tages forbehold for ændringer.

Kirkebil bestilles hos Busteam
tlf. 70 200 211
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KALENDER

3. marts

Babysalmesang begynder (se omtale)

8. marts

Folkekirkens Nødhjælps indsamling

10. marts

Krummer i kirken kl. 17.15 i Haraldsted kirke

10. marts

Menighedsrådsmøde kl. 19 i præstegården

12. marts

Kirkehøjskoleaften i Haraldsted præstegård kl. 19.30

13. marts

Eftermiddagsmøde kl. 14 med Inge og Erling Møllehave

15. marts

Menighedsmøde i Haraldsted præstegård kl. 11.30

17. marts

Kirkehøjskoleaften i Haraldsted præstegård kl. 19.30

19. marts

Generalforsamling i Støtteforeningen for Allindelille friskole

22. marts

Gymnastikopvisning kl. 14

22. marts

Børnegudstjeneste (se omtale inde i bladet)

25. marts

Kirkehøjskoleaften i Haraldsted præstegård kl. 19.30

10. april

Eftermiddagsmøde kl. 14 med Knud Rønne Hansen

14. april

Vandretur i Vrangeskov kl. 17 (se omtale)

15. april

Menighedsrådsmøde i præstegården

26. april

Alle har en historie... erindringsdag i Haraldsted præstegård kl.
11.30

8. maj

Forårsudflugt (læs mere inde i bladet)

12. maj

Krummer i Kirken kl. 17.15 i Haraldsted kirke

12. maj

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Præstegården

25. maj

Friluftsgudstjeneste ved Lisehøj v. Skjoldnæsholm kl. 10.30

