ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE

DECEMBER - FEBRUAR 2012-13

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Nytår i kirken

Bonbonland

Krummer i kirken

Både kirkens nye år
(1. s. i advent) og
kalenderens nye år
fejres i kirkerne

Læs om en dejlig
dag i bonbon-land
for lokalområdets
børn

Småbørnsgudstjenester i Haraldsted
kirke med rytmik,
sang og fortællinger

Kyndelmisse og korweekend
Igen i år er der korweekend for alle
interesserede i lokalområdet.
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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 formiddage
Mandag er fridag.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Inge Gøricke (frem til 1.s. i advent)
Ellebæksgaard
Skee-Taastrupvej 25, 4370 St. Merløse
Tlf. 5760 03 14

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

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

GRAVER I HARALDSTED:
Morten Vester Larsen
Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted
Tlf. 51 24 30 07
Træffes bedst 12-13
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. Januar 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

Livet er forgængeligt, det ved vi. Vi behøver ikke at kigge ret meget på naturen
omkring os i disse dage, for netop at
blive meget bevidste om det. Livet går
sin gang, og det gælder også for menneskelivet. Vi kan nogle gange blive ramt
af den følelse, at vi er som bladene på
jorden, der i et kort øjeblik bliver hvirvlet
op, for derefter at forsvinde i den store
glemsel.
Derfor er det også så meget vigtigere at
gribe øjeblikkene, glæde sig over det der
skaber smil og varme i vores liv, og netop
være bevidste om at holde hinanden
tættere og lade os fylde af hinandens
varme.
Jeg har læst, at Martin Luther engang
blev spurgt om hvad han ville bruge tiden til hvis han fik at vide, at jorden gik
under i morgen og til det svarede han
med et smil ”Jeg ville plante et træ”.
Mere livsbekræftende handling kan vi vel
næste ikke forstille os. For i det at plante
et træ gemmer der sig både tro, håb og
kærlighed. Det er lidt ligesom at bygge

en snemand eller lave en stor snehule.
Det er en dejlig oplevelse og de fleste
børn elsker det og kaster sig over den
første sne der falder for at skabe noget,
uden at skænke tøvejret der jo kommer
med tiden, en tanke. Også det er livsbekræftende og virksomt.
Og sådan viste Jesus også med sit virke
her på jorden, at vi ikke skal opfatte livet
som en ventesal, en holdeplads hvor vi
er sat til opbevaring til Gud kommer og
tager os til sig, nej vi skal bruge livet,vi skal
plante træer og bygge snemænd og
skabe os en fortid, en fremtid og en nutid
der bliver til gavn og glæde for os selv og
vores medmennesker og som ærer Gud.
Gribe øjeblikkene og glæde os over
dem.
I Johannesevangeliet står der:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og
Ordet var Gud. Han var i begyndelsen
hos Gud. Altblev til ved ham, og uden
ham blev intet til af det, som er.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I ham var liv, og livet var menneskers lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb
det ikke.
Det er det julen tager hul på – det er her,
at vi fejrer, at Kristus kom til jorden som et
menneske ved vores side. Det er her der,
med et lille barn, åbnes op for at livet

kan spændes ud over større vidder, der
åbner livet op – på trods af forfald og forgængelighed. I tro og håb og kærlighed.
Ja, der findes et ord der er så skønt at det
kan vække os til livet, vække os til kærligheden og til glæden.

Nye takster

Sidste søndag i kirkeåret

Fra den 1. januar 2013 bliver det dyrere
at få vedligeholdt gravstederne. Tidligere
blev prisen fastsat lokalt, mens prisen nu
vil afspejle den egentlige kostpris, både
for medlemmer og ikke-medlemmer.

Søndag den 25. november tager vi
efter højmessen i Haraldsted kirke
kl. 10.30 afsked med det afgående
menighedsråd, og den afgående
formand – menighedsrådsmedlem
igennem 39 år – Inge Gøricke. Det gør vi
ved en reception i præstegård med lidt
at spise og drikke, hvor menigheden er
indbudt til deltage. Alle er velkomne!

Landets provster er blevet pålagt at
regne de præcise kirkegårdstakster
ud, så gravstedsejerne ved, at det de
betaler for begravelse og pasning af
gravsted, svarer præcist til den reelle
udgift.

For mere information og liste over de nye
takster gå ind på www.ringstedsoroe.dk
eller kontakt
kirkeværge Vilhelm Rosendal
(Haraldsted) på tlf. 57 60 00 16 eller Søren
Udemark (Allindemagle) på 57 60 04 72.

Læs mere om det nye menighedsråd, der
er ved at tage arbejdshandskerne på, på
hjemmesiden www.haraldstedkirke.dk

Landsbyidentitet
Dorte Baggesen

Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune og Ringsted Kommune har i
fællesskab et ønske om at synliggøre
landsbyernes identitet og identificeres
deres ønsker til fremtiden. Landsbyforeningerne har derfor planlagt en række
møder, hvor borgere fra landområderne
kan arbejdet med området ”Landsbyidentitet”. Udbyttet af møderne skal bidrage til grundlaget for udarbejdelsen af
den kommende nye Landdistriktspolitik.
I Haraldsted Allindemagle Lokalråd har
vi ved flere lejligheder efterspurgt en revision af landdistriktspolitikken, idet der
gennem flere år har været en stor uoverensstemmelse mellem de formelle politiske mål, og den konkret virkelighed for
borgere på landet.
Jeg vil derfor opfordre alle til at støtte op
om projektet - både i regi af
Landsbyforeningerne
(se www.landsbyforeningerne.dk) og i
forbindelse med Lokalrådets møder (se
www.Flueblomsten.dk)
Vel mødt

Trio til Tiden
Julesøndag, den 30. december kl. 11.00
Haraldsted kirke, holder vi gudstjeneste
med ’Trio til tiden’.
’Trio til tiden’ er en kirkemusikalsk trio,
bestående af
mezzo sopran
Tine HagedornOlsen,
Lars Frederiksen
på fløjte og
Nina Frederiksen
ved orgel og
klaver. I samarbejde med
kirkens præst
indkredser,
indfanger og
belyser de
kirkens højtid, vintertider, lyse- og mørke
tider – kort sagt: indfanger tiden i salmer,
sange, satser og kunstmusik fra fortid,
mellemtid og nutid.
I toner der kan være både klassiske,
moderne, romantiske, “etniske” og
rytmiske...
TIDEN er vort omdrejningspunkt! Vi spilder
den ikke...
Kom og deltag i en musikalsk
gudstjeneste midt i højtidens fredelige
dage.
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Haraldsted by night
Vi gentager succesen!
Igen i 2013 vil Haraldsted by night – hele
dagen løbe af stablen som det store
fælles arrangement for hele lokalområdet
omkring Haraldsted og Allindemagle. Vi
håber, at mange lokale foreninger, håndværkere, institutioner og erhvervsdrivende
igen vil medvirke til at gøre dagen til det
åbne hus både for lokale beboere og folk
langt ud over sognenes grænser.
Arrangementet tænkes igen som en bølge
rundt i lokalområdet med aktiviteter på
forskellige lokaliteter. Og mulighederne er
mange: åbent hus på en af institutionerne;
arrangement ved idrætsforeningen; rundvisning i kirkerne; åbent hus i de huse, der
er til salg i området – i samarbejde med
ejendomsmæglerne; åbent hus i erhvervsvirksomheder (Skee Is, gartneri, svinefarm,
sadelmager, pileflet, smykkekunstner...);
cykelløb; vandværket; guidet naturrundvisning; festfyrværkeri og hvad der ellers
kan komme af idéer – kun fantasien sætter
grænser.
Er du interesserede i at deltage? Enten
med åbent hus eller ved andet arrangement? Så sæt kryds i kalenderen ved den
14. september 2013 – hele dagen og send
en mail til haraldstedbynight@gmail.com

med din idé eller ønske om åbent hus.
Vi glæder os til at høre fra jer – så vi sammen kan få vist alt det vi formår!

Frivillige efterlyses til 4H
Hvem vil være med til at sikre og arbejde
for at lokalområdet også i fremtiden har
en 4H klub?
Fra 1. januar 2013 skal HaraldstedAllindelille 4H klubs bestyrelse have nye
medlemmer. Så derfor leder klubben
efter nye kræfter.
Klubbens økonomi er sund, så der er rige
muligheder for at udvikle nye tiltag i fremtiden.
Vil du vide mere? Så kontakt os endelig.
Katrine Sommer,
katrine.sommer@hotmail.com /
tlf. 21432402
Bente Arildsen, bente-a@post.tele.dk /
tlf.: 57600078
Stine Veisegaard,
veisegaard@yahoo.com / tlf.: 25612938
Vi glæder os til at høre fra dig!
Hilsen Haraldsted-Allindelille 4H klub

Kyndelmisse og korweekend

Krummer i kirken

Med kyndelmisse som rammen holder vi
igen i år korweekend for alle sang-glade
beboere i Haraldsted og Allindemagle
sogne med to timers kor-øvelse og
efterfølgende kaffe lørdag den 2. februar
kl. 13.30 i Haraldsted Præstegård og
kirke. Og med kyndelmissegudstjeneste
søndag den 3. februar kl. 15.00 i
Haraldsted kirke. Kyndelmisse er en
gammel dansk helligdag, der falder
den 2. februar. Ordet kyndelmisse er en
fordanskning af det latinske ord for lysmesse: candelarum missa. Det er dagen,
hvor det fejres at halvdelen af vinteren er
gået og vi bevæger os imod lysere tider.
Alle er velkomne til at deltage i to dage
præget af sang, latter og lys.

Kirke for småbørnsfamilier, starter torsdag
den 13. december 2012, kl. 17– ca. 19 i
Haraldsted kirke.
Vi starter med en kort andagt i
børnehøjde med sang og fortælling og
bagefter går vi ned i præstegården til
godt fællesskab med spisning.
Alt sammen på børnenes præmisser,
men også med plads til de voksne.

Tilmelding til organist Anita Jacobsen på
glanita@live.dk eller tlf. 57 60 05 17.

Alle er velkomne og vi håber, at rigtig
mange gerne vil deltage, så af hensyn til
maden bedes I tilmelde jer inden onsdag
den 12. december kl. 12 til sognepræsten
på mail mmjo@km.dk eller telefon
57 60 01 57.
Det er gratis at deltage.
Kom og vær med!

Nytårsgudstjeneste
Igen i år vælger vi at lægge kalenderårets første gudstjeneste kl. 15.00,
denne gang i Haraldsted kirke. Efter
nytårsgudstjenesten vil der være
mulighed for at hilse hinanden godt
nytår med et lille glas og lidt kransekage i våbenhuset.
Kom og ønsk Godt Nytår til dine naboer og venner.
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Julekoncerten
I år er det lykkedes os at få hele to solister
til at give årets julekoncert i Haraldsted
kirke den 9. december. Gry kendt fra
Melodi Grand Prix, hvor hendes rejehop
vakte opsigt, optræder sammen med
hendes 14-årige søn, Thomas, der blev
landskendt som vinder af programmet
”Skjulte stjerner”. Begge har de en lang
række af optrædener og andet arbejde
med musik bag sig. Og nu kommer de
sammen til Haraldsted og synger julen
ind! Det gør de sammen med 4 dygtige
musikere; en pianist, en trompetist, en
bassist og en trommeslager.
Aftenen byder både på julesange og et
par smukke stemningsfyldte sange.
Koncerten den 9. december starter
kl. 16, og koster 75 kr/stk. Billetterne kan
udelukkende købes hos organisten Anita
Jacobsen på Haraldstedvej 89 den 26.27. november kl. 18.-18.30 og det er efter
først til mølle-princippet.

Skolereformen har ført til at klasserne på tidligere Allindelille skole, nu er fordelt på Allindelille Friskole og andre skoler i området.
Så dagen blev også brugt til at nyde gensynet med tidligere klassekammerater.
Turen var arrangeret af Allindelille Idrætsforening for overskuddet fra sommerens
sponsorcykelløb. Tusind tak til sponsorer og
cyklister der gav børnene en herlig dag.

Eftermiddagsmøde
14. DECEMBER KL. 14
Lucia i kirken ved børn fra Allindelille skole
og julehygge i konfirmandstuen.

11. JANUAR KL. 14
Skovfoged Poul Norup fra Skjoldnæsholm
vil til dette første eftermiddagsmøde i det
nye år fortælle om især skovene omkring
Skjoldnæsholm, om godset og om historien for denne gamle herregård.
Februar intet møde.
Kirkebil til møderne bestilles hos busteam
tlf. 70 200 211

Dejlig dag i Bonbon-Land
Lørdag d. 22. september tilbragte godt
og vel 50 børn fra Allindelille-området en
dejlig dag i Bonbon-land. Vejret var ikke det
bedste, men det bed ikke på børnene, der
kun nød det beskedne publikum i parken
og de dermed korte køer. Flere gange oplevede børnene endda at
kunne blive siddende i forlystelsen til
næste tur. Rekorden var seks ture uafbrudt i
Bæverrafting-forlystelsen!

4H på skolen

Så smukt stod
Haraldsted-Allindelille 4H-klub´s Paradisæbletræ i maj 2012.
Træet er skænket
af Vilhelm Rosendal
ved 4H-klubbens
30 års fødselsdag i
marts 2006 og står
ved friskolens pplads, hvor det kan
nydes af børn og
voksne.
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GUDSTJENESTELISTE

FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb

Begravelser

OLIVER WEIBULL

CARL JOHAN CHRISTIANSEN

Født 13. april 2012, døbt 11. august i
Haraldsted kirke

Født 8. maj 1935, død 28. juni 2012, bisat
fra Haraldsted kirke 5. juli 2012

VIKTOR GRAVLEV JØRGENSEN

FLEMMING PELSEN

16. dec.

3. s. i advent - Johs. døber baner vej

Født 13. januar 2012, døbt 19. august i
Haraldsted kirke

Født 21. juni 1941, død 23. sept. 2012, bisat fra Allindemagle kirke 27. sept. 2012

23. dec.

4. s. i advent - Johs. døbers vidne

24. dec.

Juleaften - Jesu fødsel

14.00

15.30

25. dec.

Juledag - Jesu fødsel

10.30

9.00

26. dec.

2. juledag - Afvisning af Guds sendebud

30. dec.

Julesøndag -

11.00

1. jan.

Nytårsdag - Jesu navngivning

15.00

6.jan.

Helligtrekonger - De vise mænd

9.00

10.30

13. jan..

1.s.e.h.3 k - Den 12-årige Jesus

10.30

9.00

20. jan.

Sidste s.e.h.3 k - Forklarelsen på bjerget

9.00

10.30

27. jan.

Septuagesima - Arbejderne i vingården

SOFUS BIRCH BAUNGAARD
MANDRUP
Født 18. juni 2012, døbt 19. august i
Haraldsted kirke

Vielser
DINA JORDAN WEIBULL OG
MARTIN WEIBULL
Den 11. august 2012 i Haraldsted kirke

December 2012
2. dec.

1. s. i advent - Indtoget i Jerusalem

9.dec.

2. s. i advent - Håbet til menneskesønnen

Haraldsted

Allindemagle

10.30
9.00

10.30
10.30

9.00 (LL)

10.30

Januar 2013

9.00 (LL)

Februar 2013
3. feb.

Seksagesima - Kyndelmisse

10. feb

Fastelavn - Jesu dåb

17. feb.

1. s. i fasten - Fristelsen i ørkenen

24. feb.

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

15.00

(Kyndelmisse)

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30

Hvor intet andet er angivet er sognets præst prædikant
LL – Lisbeth Lundbech
Kirkebil kan bestilles hos Ringsted Taxa på tlf. 57 67 35 35
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KALENDER

3. dec.

Banko med juleoverraskelser kl. 19.00 i forsamlingshuset

9. dec.

Julekoncert i Haraldsted kirke kl. 16 med Gry og Thomas

13. dec.

Krummer i kirken. Småbørnsgudstjeneste med spisning i
Haraldsted kirke kl. 17-19.

14. dec.

Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård med
Lucia-optog kl. 14.

30. jan.

Gudstjeneste med Trio til tiden.

1. jan.

Nytårsgudstjeneste i Haraldsted kirke kl. 15. Kom og byd din nabo
Godt Nytår.

11. jan.

Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14.

14. jan.

Banko i forsamlingshuset kl. 19.00.

2-3 feb.

Kyndelmisse og korweekend i Haraldsted kirke.
Se omtale i bladet.

4. feb.

Banko i forsamlingshuset kl. 19.00.

10. feb.

Fastelavn i forsamlingshuset kl. 15.00.

