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PRÆSTENS SPALTE

Præstens klumme
Mette Marbæk Johansen

Hver søndag får jeg givet et emne at
arbejde ud fra i form af det tekststykke
fra evangeliet som hører til netop
den søndag. Men et emne til en
kirkebladsartikel er ikke på samme måde
givet - og derfor ikke altid lige nemt at
finde på. Alt kan jo gå, men ikke alt er
godt. Så jeg har besluttet at låse mig selv
lidt fast - måske i et benspænd - men ikke
desto mindre fastlåst. Men låsen er enkel:
jeg går igennem alfabetet, og efter tur
giver det så mine emner. Startende den
her gang med A - A for anerkendelse,
arvesynd, ansvar... ja, mange muligheder,
men pilen drejer og ender tilfældigt på
Ansvar.

A FOR ANSVAR.
Et opslag i Den Danske Ordbog fortæller
at ansvar er en juridisk eller moralsk
forpligtelse til at stå til regnskab, garantere
eller sørge for nogen eller noget. En
meget let og nok lidt firkantet forståelse
af begrebet ”ansvar”. For selvfølgelig
bærer man et ansvar, hvis man tager en
forpligtelse på sig. Men hvad med resten?
Hvad med de dele af livet, hvor man ikke
direkte har taget en opgave på sig – men
alligevel må svare for sig.

Grundmyten i kristendommen om det
er historien om Kain og Abel. Hvor Kain
dræber sin bror i jalousi og bitterhed, men
da Gud bagefter spørger: ”Hvor er din
bror?”, svarer: ”Er jeg min brors vogter?”
Han lægger ansvaret fra sig. For det er vel
ikke hans skyld?
Ansvar og skyld er i dag svære at skille
ad. Men så bliver det let (-tere) at skyde
ansvaret fra sig; ”det er vel ikke min
skyld?”
Men, som Søren Kierkegaard taler
om, ”ethvert menneske må være
ansvarshavende redaktør for sit eget
liv”, så man må svare for, stå inde for
det liv man har fået. Og grunden til at
man må det er, at vi har en fri vilje. En
frihed til at handle efter hvad vi synes er
rigtig. Men så må vi også stå til ansvar.
Konflikter, menneskelige modsætninger,
der foregår foran os – de store såvel som
de små og nære, der næsten er de mest
ydmygende og sønderrivende i ens indre
– de afspejler dybest set modsætningerne
i det enkelte menneske. For vi mennesker
er nogle uberegnelige størrelser. Vi kan
lægge de værste egenskaber for dagen
for i næste øjeblik at udvise storsind og
næstekærlighed. Vi kender det fra os selv.
En vekselvirkning mellem lys og mørke.
Men for at nære det lyse mest muligt
og for ikke at forspilde livet i det mørke,
jalousien og bitterheden, så må vi stå til
ansvar. Forholde os til andre og vores eget
liv. Have livsholdning!
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Bente Haargaard

At være kirke i tiden – er ord fra menighedsrådets visionsdag, der lige falder mig
ind, når jeg skal trække emner frem til
kirkebladet denne gang.
Hvilken glæde – midt i surfing på internettet at finde hjemmesiden for – www.haraldstedkirke.dk eller www.allindemaglekirke.dk med det sidste nye om aktiviteter
i vore to sogne og et altid sidste nyt kirkeblad – når det postomdelte har forputtet
sig. Og glæde da jeg ser profilbilledet af
min kirke, Haraldsted, med kirketårn og
smukt coverbillede af Allindemagle kirke
midt i Facebooks store udbud. Denne
gruppe: Haraldsted og Allindemagle kirker er absolut værd at gæste. Del gerne
med dine andre venner. Stor tak til Mette,
at vores kirke også er at finde der.
At være kirke i tiden er også at finde
sammen i fællesskaber på tværs af egne
sognegrænser – dette blev vi opfordret til
af biskoppen, på en temadag om landsbykirken, i Haslev i foråret. Menighedsrådet har i provstisamarbejdet ønsket fokus
på kirkens diakonale opgave set i lyset
af en fin provstiøkonomi. Vi er indgået i
arbejdsgruppe med Ringsted og Viger-

sted sogne om et oplæg til en diakonalindsats på tværs af sognene i Ringsted
Kommune. Opgaverne kunne være
menighedspleje, sorg- og krisegrupper,
samtalegrupper for at forebygge skilsmisser, sommerferiearrangement til enlige
o.l. Til nogle opgaver er vi tjent med at
være mange og store. Det er for sårbart
at etablere disse tilbud i vore små sogne.
I sommer er der ansat ny graver pr.1.8
– så der skal herfra lyde et varmt velkommen til Finn Bjerggaard Christensen, der
bor ved St. Merløse og kommer med erfaring som smed, tekniskassistent og landbrugsarbejder.
Finn skal sammen med Stefan og Kirkegårdsudvalget påbegynde en plan for
fremtidig indretning, pasning og pleje
af kirkegården, i takt med at gravsteder
nedlægges, færre jordbegravelser udføres og flere bisættelser med efterfølgende ønske om urnegravpladser. Men mere
om dette i kommende kirkeblad.
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NYT FRA LOKALRÅDET

Nyt fra Lokalrådet
Dorte Baggesen

Jeg håber, at sensommeren og efteråret
bliver rigtig travlt og spændende for alle
i Haraldsted og Allindemagle sogne! Lokalrådet vil nemlig gennemføre både en
borgerundersøgelse og et borgermøde,
der skal danne grundlaget for udarbejdelse af en klar og ambitiøs helhedsplan
for vores lokalområde. En helhedsplan,
der skal synliggøre og prioritere initiativer, der støtter udviklingen i området. En
helhedsplan, der skal forankres blandt
borgerne og være ’alles’ udviklingsplan.
For at dette skal blive en realitet, er det
nødvendigt, at rigtig mange af områdets
beboere vil bidrage både i den ad hoc
arbejdsgruppe, der skal planlægge og
gennemføre efterårets aktiviteter og som
har sit første møde den 26. august, og
ved at svare på borgerundersøgelsen og
deltage i borgermødet, der afholdes den
13. november. Lokalrådets generalforsamling vil også blive afholdt denne aften. I kan følge med på www.Flueblomsten.dk og husk at tal med naboen om,
hvordan det går med projektet – vi skal
gerne have alle med så planen bliver et
godt værktøj for vores fremtidige arbejde
med sognenes udvikling.

Den 14. september håber vi at se rigtig
mange i skoven ved Haraldsted Forsamlingshus, hvor Lokalrådet i samarbejde
med lokale producenter og foreninger
inviterer til Høstmarked og Naturens Dag.
Her vil der blive masser for alle sanser og
mange muligheder for både børn og
voksne til at udforske naturen og os selv.
er Vores arrangement indgår, som del
af Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådets landsdækkende Naturens
Dag, og vi håber også denne dag at
kunne vise udensogns gæster hvilke fantastiske rammer, vi har at byde på her.
Vi glæder os til at se jer og sammen udforske og udvikle området.
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ARRANGEMENTER

Høstmarked og Naturens
dag

Deltag i Vaffelløbet 2014!
SØNDAG D. 31. AUGUST KL. 11.
Vælg mellem en løbetur på 5 eller 10 km.
Ruterne starter og slutter ved Allindelille
Idrætsforening Skeevej 23B og går ad
lavt trafikerede veje, samt gennem den
smukke Allindelille Fredsskov.
Pris for deltagelse: 50 kr., der inkluderer
fælles opvarmning, startnummer, væske
på depot og så mange vafler du kan
spise efter løbet.

SØNDAG DEN 14. SEPTEMBER
KL 11-15
ved Haraldsted Forsamlingshuset, Langebjergvej 56.
På høstmarkedet deltager en række
lokale, især økologiske producenter og
håndværkere. Mange af områdets foreninger og institutioner vil deltage og der
vil blive arrangeret naturaktiviteter for
børn og voksne både på pladsen og i
skoven.

Læs mere og tilmeld dig via www.allindelille-if.dk, under fanebladet ”Vaffelløb”
senest d. 25. august 2014. Her kan du
også se sidste års rekorder. Måske kan de
slås? Der er også mulighed for tilmelding
på dagen.
Mød op senest 10.30 for at få dit startnummer. Opvarmning starter 10.45. Løbet
starter kl. 11.
Vi glæder os til at se dig

Allindelille Idrætsforening

ARRANGEMENTER
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Søndagsmiddag med 4H
Kom og hyg dig med madlavning i skolekøkkenet på Allindelille Friskole. Vi laver
maden i fællesskab og slutter med en
hyggelig søndagsmiddag omkring et veldækket bord.
Søndagsmiddage handler om hyggelig
sammenværd, samarbejde og fælleskab.
Du behøver ikke at tilmelde dig alle gangene. Vælg bare frit hvad der passer ind
i din/jeres kalender.
Alle børn der er medlemmer af 4H kan
deltage, og må gerne tage mor/far eller
søskende med. ( Er du under 10 år skal du
være i følgeskab af en voksen. )

SØNDAG D. 23. NOVEMBER 2014
KL 11-15

SØNDAG D. 21. SEPTEMBER 2014
KL. 11-15

Vi glæder os til at se dig !
HUSK: Du skal være medlem af 4H for at
må deltage. Til gengæld må du tage
mor/far eller søskende med uden de er
medlemmer.
Bliv medlem på www.4h.dk og vælg linket ” bliv medlem”.
Medlemskab koster 175,- kr.

Den her gang er der syltedag. Vi sylter af
årstidens råvarer. Medbring egne glas.
Pris: 65,- kr. pr. person

SØNDAG DEN 19. OKTOBER 2014
KL. 11-15
Denne søndag skal vi lave stenaldermad.
Stenalderkost er in. Vi skal lave dejlige og
velsmagende stenaldermad, som måske
kan give inspiration til at prøve det derhjemme.
Pris: 65,- kr. pr. person

Denne søndag lave vi mad som i oldemors tid.
Hvad spiste man på oldemors tid?
Kom og find ud af det sammen med 4H.
Gammeldaws mad er nemlig altid et hit
hos børn. Så denne gang skal vi lave den
gode gamle mad, uden hensyn til alverdens nyere kostråd. Pris: 65,- kr. pr. person
Tilmelding til:
Katrine Sommer tlf.: 21432402 eller katrine.
sommer@hotmail.com eller
Stine Veisegaard tlf: 25612938 eller
veisegaard@yahoo.com
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ARRANGEMENTER

Høstgudstjeneste
Søndag den 21.
og 28. september siger vi tak
for sommerens
høst i 2014 –
med alt hvad
den har bragt,
nu hvor solens
glans, fuglene
der har sunget,
som gjaldt det
livet, og de lyse
nætter bliver
afløst af den
blå september,
gulnede blade,
vinden og
regnens rusken. Kirkerne
er pyntet op
og salmerne
er de kendte
fyldt med taknemmelighed
over alt det vi
får givet.
Vi har hinanden, når efterårsmørket
lukker sig om
os.

Krummer i Kirken
Der er krummer i kirken! Og det får vi at
mærke på to tirsdage i efteråret:
21. oktober, hvor det handler om Moses,
der skiller vandene, ørkenvandring og
11. november, hvor vi skal høre om håb
og Jonas i hvalen
Krummer i kirken er for småbørnsfamilier.
Vi starter i Haraldsted kirke kl 17.15 med
fortælling og sang, derefter går vi ned og
spiser mad sammen i konfirmandstuen.
Det hele er afsluttet kl. 18.45.
Meld jer gerne til på mmjo@km.dk eller
på tlf. 57600157, så vi er sikre på at have
mad nok.
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ARRANGEMENTER

Eftermiddagsmøder

bl.a. Osted og Roskilde. Våbnene blev
sendt videre til frihedskæmpere på Sjælland og i København.

Der kan bestilles kirkebil til arrangementerne hos Busteam på tlf. 70 200 211. Arrangementerne koster 25 kr. for kaffe og
kage.

Jonna og John Helmersen fortæller og
binder historierne sammen til eftermiddagsmødet fredag den 10. oktober kl. 14
i Haraldsted Præstegård. Forbered Jer på
både barske, sørgelige og humoristiske
historier.

FREDAG DEN 12. SEPTEMBER
Drømte mig en drøm i nat - rejse på sangens vinger. Denne fredag får vi besøg
af sanger, forfatter og foredragsholder
Jeannet Ulrikkeholm, der følger os gennem den danske sang op gennem tiderne. Hun fortæller, synger og spiller lut
og guitar – og publikum er med på fællessang. Vi kommer igennem meget bl.a.
sange og tekster af Thomas Kingo, H.C.
Andersen, Jeppe Aakjær, Tove Ditlevsen,
Benny Andersen og Halfdan Rasmussen.
Alt sammen bundet med de historier, der
knytter sig til sangene og melodierne.

FREDAG DEN 10. OKTOBER
De fleste kender historien om Hvidstensgruppen. På Sjælland var Gyldenløveshøj
stedet, hvor den første våbenmodtagelse foregik. Det var i august 1943.
I efteråret 1944 dannedes den midtsjællandske våbenmodtagergruppe, kaldet
”Borupholdet”. De havde opgaver af
samme slags som Hvidstensgruppen. Borupholdet tog imod ca. 125 containere
med våben fra Englænderne. Borup-holdet arbejdede sammen med grupper fra

FREDAG DEN 14. NOVEMBER
Rundrejse i revyens mestre. Denne fredag
eftermiddag byder på en musikalsk rundrejse i revyernes land, hvor vi vil møde
en række velkendte navne som Osvald
Helmuth, Storm P, Dirch Passer og mange
andre. En eftermiddag med meget fællessang – og viseværten vil være sognets
egen præst Mette Marbæk.
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ARRANGEMENTER

Koncert med Diversity

Allehelgen
2. november 2014
Gudstjenesten Allehelgensdag skaber
gennem bønner, tekstlæsninger og salmer plads til at mindes og sørge over
dem, vi har mistet. Og der er samtidig
plads til at takke for det liv, vi fik lov at
dele med dem. I vores kirker læser vi
denne dag navnene på dem, som i årets
løb er døde, op fra prædikestolen.

Torsdag den 23. okt. 2014 kl 19.30 slår
Haraldsted kirke dørene op for årets velgørenhedskoncert. Vi har sikret os trio
Diversity, til at give os en smuk, klassisk
musikoplevelse. Diversity er 2 klassiske
fløjtenister, Helene Simonsen og Linnéa
Villén, i mødet med den garvede jazzbassist, Mads Vinding. De tre musikere
har hentet det bedste fra hver af deres
verdener og tradition, og således spænder repertoiret over værker af J. S. Bach
til svensk og irsk folkemusik og danske
salmer, når fløjternes lyse natur får klangbund af den varme og fyldige bas. Det
er en koncert præget af uhøjtidelighed
og nærvær og der er noget for enhver
smag.
Billetten til koncerten koster 50 kr., der
ubeskåret går til Missionen blandt hjemløse.

Madbix
3. september kl. 18.00
Gennem de senere år er der kommet afgørende nye vinkler på,
hvordan sorg forstås. Sognepræst
Lise Trap udgav i foråret 13 bogen
” Hjertebånd. Om at leve med sine
døde” . Tidligere har hun skrevet
”Sorg. Den dybeste ære glæden
kan få”. Med udgangspunkt i egne
og andres erfaringer vil Lise Trap
fortælle om sorg. Pris 75 kr/voksne,
40 kr/børn.
Tilmelding til Fabienne Dujoux på 57
60 06 09 eller på www.flueblomsten.
dk, hvor du også kan læse mere om
arrangementet.
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ARRANGEMENTER

Kirkehøjskole
Det dannende fællesskab
Folkeskole, landsby og kirke i 200 år
Kirkehøjskoleweekend d. 25. – 26. oktober
i Jystrup
I år fejrer vi 200 året for skoleloven 1814
med en weekend, der fejrer og belyser
det gode fællesskab mellem skole, by og
kirke på landet gennem 200 år.
Kirkehøjskoleweekenden vil se på fælleskabet mellem skole, by og kirke gennem
200 år. Skoleloven 1814 var et resultat af
25 års (!) kommisionsarbejde, og loven
kom midt i en økonomisk og politisk krisetid, hvor Danmark som det første land i
verden indførte undervisningspligt for alle
børn. Skoler har der været siden reformationen, men først i 1814 indføres undervisningspligt for alle med en detaljeret
beskrivelse af skolernes indretning og
undervisningens indhold. I modsætning
til den nyeste skolelovgivning, tænkte
man dengang endda på børnenes vej til
skole: „Det bør Paases, at der til hver Skole haves bekvemme Veie og Stier, samt
at disse istandsættes, vedligeholdes,
og, naar Sne er falden, opkastes, saaledes, at de Børn, der søge Skolen, kunne
komme frem til denne”. Skolen og kirken
har altid arbejdet sammen med byen om
den almene dannelse i fællesskab, men

det har de sidste 40 år ændret sig. Derfor
ser vi nærmere på, hvad det umistelige
i landsbyernes gode fællesskab er og
drøfter hvordan vi fremover sammen kan
skabe gode rammer og broer mellem
skole, by og kirke.

Børnegudstjeneste

Den 7. september holder vi børnegudstjeneste i Haraldsted kirke, med
musik, fortællinger, minikonfirmander
og børnekoret der deltager. Kom og
vær med til en skøn og sjov dag, der
fortsætter med pølsehorn og leg i
præstegårdshaven.
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IDRÆTSFORENINGEN

Allindelille idrætsforening
ZUMBA
Tid: Onsdag kl. 19.30-20.30
Alderstrin: 16 +
HERRE MOTION
Gymnastik og volleyball
Tid: Tirsdag kl. 19.15-21.00
Vi arbejder på at tilbyde flere hold, bl.a.
I Allindelille Idrætsforening glæder vi os til
at se dig til en ny sæson!
De hold der var besluttet ved sognebladets deadline ser du her. Læs mere
om øvrige hold på hjemmesiden www.
allindelille-if.dk.
Kom og prøv vores hold. De første to
gange er gratis.

GYMNASTIK
Herreholdet starter i uge 43.
Øvrige hold starter i uge 38.
BØRNEHAVEBØRN
Tid: Torsdag, kl. 16.00-17.00
Alderstrin: 5-6 år
TURBOFRÆS
Tid: Se hjemmesiden
Alderstrin: 0.-3. kl.

MOR/FAR/BARN, DANS, SPRING, samt
STYRKETRÆNING.
Har du lyst til at være instruktør, eller kender du én? så kontakt Jens-Henrik Lynggaard, 5760 0395

VOLLEYBALL
FOR VOKSNE – i Vigersted Hallen
Alle er velkomne
Tid: Onsdag kl. 20.00 – 22.
Start: Efter efterårsferien
Kontakt: Torben Kristensen, 5760 0324
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IDRÆTSFORENINGEN

BADMINTON
Hvis du ønsker badmintontider i gymnastiksalen, skal du henvende dig til formanden Birgit Flygstrup, 5760 0083.
FAMILIEBADMINTON
Tid: Torsdag 18.00-19.00
Sted: Vigersted Hallen
Start: Efter efterårsferien
Vi EFTERLYSER en kontaktperson. Meld dig
gerne til Birgit Flygstrup hvis du er interesseret.

FODBOLD
Old-boys holdene fortsætter sommeren
ud, så kom og vær med.
OLD BOYS / SENIOR OLD BOYS
Tid: Mandag kl. 19.00-20.30
Alder: 30 +
Kontakt: Kent Olsen, 2276 0745

VETERAN
Tid: Torsdag kl. 19.00-20.30
Alder: 45 +
Kontakt: Bo Houmann, 2892 5004
INDENDØRSFODBOLD FOR TEENAGERE
Tid: Lørdag kl. 10.00 – 12.00
Sted: Vigersted Hallen
Start: Efter efterårsferien
Træner: John Green, 5760 0083.

HERRE-HOCKEY
Sjov og svedig hockey/floorball i salen.
Tid: Se hjemmesiden
Start: uge 38.
Kontakt: Ulrik Lindberg, 2535 5511.

LØBEHOLD
Løbeholdet mødes stadig hver søndag kl.
15 ved klubhuset og løber en dejlig tur i
skoven. Kom og løb med. Der er plads til
alle.
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FRA VUGGE TIL GRAV

Fra vugge til grav
Dåb
ASTRID BUDACH TAMBOUR
Født 2. oktober 2013, døbt 8. juni 2014 i
Haraldsted Kirke

Viet
MARIA OG KIM LYNG KJÆR KNUDSEN
Viet i Allindemagle kirke 17. maj 2014

Dødsfald
KAREN K STØVRING
Født 13. juli 1931, død 20. maj 2014, bisat
fra Haraldsted kirke 24. maj 2014

ANNY M HANSEN
Født 4. februar 1933, død 30. april 2014,
bisat 6. maj 2014 fra Haraldsted Kirke
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GUDSTJENESTELISTE

Haraldsted

September 2014
7. sept.

12. e. trin. - Spot mod Helligånden

14. sept.

13. s. e. trin. – Hvilken plads i Guds rige?

21. sept.

14. s. e. trin. – Den lamme ved Bethesda

28. sept.

15. s. e. trin. – Jesus besøger Martha og

dam

Allindemagle

10.30(børn)
9.00 (LL)
10.30 (høst)
10.30 (høst)

Maria

Oktober 2014
5. okt.

16. s. e. trin. – Lazarus’ opvækkelse

9.00 (LL)
10.30

9.00

12. okt.

17. s. e. trin. – Levis kaldelse

19. okt.

18. s. e. trin. – ”Jeg er vintræet, I er grenene”

9.00 (LL)

26. okt.

19. s. e. trin. – Jesus kalder disciple

9.00

10.30

15.30

14.00

November 2014
2. nov.

Alle helgens dag – I er verdens lys

9. nov.

21. s. e. trin. – Det golde figentræ

9.00 (LL)
10.30

16. nov.

22. s. e. trin. – Enkens skærv

23. nov.

Sidste s. i kirkeåret – Kom til mig

30. nov.

1. s. i advent – Indtoget i Jerusalem

9.00
10.30

10.30

9.00

LL – Lisbeth Lundbech
Kirkebil kan bestilles på 70 200 211		

Der tages forbehold for ændringer.

Sognets præst forestår gudstjenesten medmindre andet er angivet.
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KALENDER

1. sept.

Banko i forsamlingshuset kl 19

7. sept.

Børnegudstjeneste kl. 10.30 i Haraldsted kirke

9. sept.

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Haraldsted præstegård

12. sept.

Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14.

13. sept.

Køb, salg og byttemarked i forsamlingshuset kl.10-15

14. sept.

Høstmarked og naturens dag ved forsamlingshuset kl 11-15

21. sept.

Søndagsmiddag - Syltedag med 4H kl. 11-15 på friskolen

26. sept.

Ølsmagning i forsamlingshuset kl. 18.30-23.00

28. sept.

Spisning og banko i forsamlingshuset kl. 13-17

6. okt.

Banko i forsamlingshuset kl 19

9. okt.

Lokalrådsmøde kl. 19.30-21

10. okt.

Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl 14.

19. okt.

Søndagsmiddag med stenaldermad kl. 11-15 på friskolen

21. okt.

Krummer i kirken i Haraldsted kl. 17.15-19. (se omtale)

21. okt.

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Haraldsted præstegård

23. okt

Koncert med Diversity i Haraldsted kirke. (se omtale)

24. okt

Ålegilde med dans i forsamlingshuset kl. 18.30

25 - 26. okt

Kirkehøjskole i Jystrup ”Laden”

2. nov.

Børnebanko 14-16.30 i forsamlingshuset

3. nov.

Banko i forsamlingshuset kl 19

11, nov.

Krummer i kirken i Haraldsted kl. 17.15-19. (se omtale)

11. nov.

Menighedsrådsmøde kl. 19 i Haraldsted præstegård

13. nov.
14. nov.

Borgermøde om helhedsplan og Lokalrådets generalforsamling kl.
19-21.30
Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14.

21. nov.

Vinsmagning i forsamlingshuset kl. 18.30-23.

23. nov.

Julemarked i forsamlingshuset kl. 10-15

23. nov.

Søndagsmiddag med 4H – som i oldemors tid kl. 11-15

