ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE

JUNI - AUGUST 2013

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Solnedgang

Lejergudstjeneste

Sommeraftner i
kirken med musik
den 4. juni og 27.
august

Besøg på årets
sommerlejr i
Bisserup 25. juli

Konﬁrmandindskrivning
Haraldsted præstegård
27. august kl. 19.00

Babettes Gæstebud
Sommerfest i kirke
og præstegård
den 30. juni
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PRÆSTENS SPALTE

KONTAKT

SOGNEPRÆST:

GRAVER I BEGGE SOGNE:

Mette Marbæk Johansen har orlov

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

BARSELSVIKAR:
Jørgen Anker Jørgensen
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 01 57 el. 61 50 00 85
Mail: jaj@km.dk
Træffes efter aftale
Mandag er fridag.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Bente Haargaard
Kastrupvej 43
4100 Ringsted
Tlf. 57600380

GRAVERASSISTENT
Stephan Bech
Glamhøjvej 10
4100 Ringsted

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

Randi Bjørk
Bråbyvej 56, 4690 Haslev
Tlf. 56 31 59 60

håb,

Jørgen Anker Jørgensen

Som blev bekræftet for de unge, li’som deres
dåb.

Den første side her i bladet er jo præstens pligt!
Og I bør vide, det, I får her, er et sommerdigt,

Gå ud i verden, vid at du er god nok, som du

som er min første hilsen,

er,

(det har taget nogen tid,)
men jeg er altså her, fordi pastoren blev gravid!

Den Gud, der elsker alle, kræver det, og intet
mer.

Og mens, I læser dette, er den lille pige født,
og mange har den glade mor og far forment-

Men sommeren blir ikke varm, hvis kærlighed

lig mødt.

blir kold,

Til lykke med en fødsel, vi er glade vint’ren gik!
Så derfor: Spred de frø, du fik, former dem
tusindfold.

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

KIRKEKASSERER:

Og pinsen fulgte lige efter, handlede om et

og endnu gladere, fordi en sommertid vi fik!

KIRKEVÆRGE:

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

En vise fra vikaren!

For der sku’ gå en evighed, før græsset det

Stof til næste nummer af Kirkebladet
for marts-april-maj. Aﬂeveres skriftligt
senest den 12. Juni til
Præstegården, Haraldstedvej 91
eller på mail: jaj@km.dk.
Udgives af: Haraldsted og
Allindemagle Menighedsråd.
Redaktion: Jørgen Anker Jørgensen
Layout og tryk: Anna Marott og
Kresten Nielsen, Centertryk.

blev blødt,og nogle siger, som I véd: Vikaren

Som forårsspirer, bøgehæk og fuldendt rosen-

har vi mødt!

flor, får os til helt at glemme al den sne, der

Jeg kom hertil før påsken, hvor de fleste holder

faldt i år, så skal vi huske fremad, tænke på det

fest,og mange kom i år til kirken, mødte dér

gode liv, som skabes ud af kærlighed, af Gud,

en præst, vikaren, der som andre skal fortælle,

der sagde: Bliv!

hvad han véd, at i den kristne kirke fejrer vi
Guds kærlighed.

Bliv lys, bliv glad, bliv levende. Jeg puster det i
dig, som gør dit liv så svævende! Bliv ved at tro

Og også det er temaet, når datteren blir stor,

på mig!

og sønnen vokser op og bliver større end sin
mor,

Sådan det lyder fra ham selv, den Gud der er
vor far!

Kort sagt når konfirmander står i flok og festligt skrud, så handler det om deres liv med

Og kommer I til kirke: Husk, jeg er kun hans

kærlighedens Gud.

vikar!
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ARRANGEMENTER

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Bente Haargaard

Kirke + Højskole = Kirkehøjskole
Jeg tror aldrig jeg har mødt et ungt
menneske der siger han har fortrudt sit
højskoleophold . Tværtom , har højskoleopholdet givet viden , distance til at
forholde sig , udsigt og perspektiv – til at
finde sin videre retning i livet . Forleden
over eftermiddagskaffen mødte jeg
samme begejstring og glæde hos et vennepar der netop var kommet hjem fra et
uges højskoleophold på Rødding Højskole , ” tænk bare at kunne sætte sig ned
, tage imod og efterfølgende at have
andre at drøfte og dele det med ” , ”
at opleve via det fortalte ord ”– levende
formidlet , en nærværende og vedkommende måde at blive mødt på .
Samme intensitet –var vi mange der oplevede på kirkehøjskolen i marts , med
temaet over weekenden : ”Glæden ved
det gode liv ….. Stort indtryk gjorde det
at se Benny Andersen udfolde sig ved
klaveret , særlige akkompagnementer
til hvert vers ” det er forår og alting klippes ” eller når han med sit alvors smil

på læbe læste digtet om indvandring
, indvandrede i livet er vi alle – og når vi
skal herfra ” ingen adgangsbegrænsning
” . Og lagde dermed snittet til Christians
Buchs meget tankevækkende oplæg ,at
være præst blandt dødsyge på Rigshospitalet. At dø skal vi alle , men tre faktorer
oplevede han hjalp til at være helt menneske i den proces – håb/ fremtid , mening
og en tro på noget ud over vores egen
verden . Og jeg er stadig berørt når jeg
tænker på hans fortælling om den ældre mand der , af sin tegnebog , tog det
afskedsbrev frem han mange år tidligere
havde skrevet til sin kone. I en stund hvor
det var svært at se den definitive adskillelse i øjnene , havde hans brev til hende
, der udtrykte håb , Hans beskrivelse af at
stå i den grønne marskeng, en lys og varm
sommerdag , uden smerte , uden angst
, uden kroppens forfald og sygdommens
tærren, der skulle de mødes igen . Hun
læste brevet og fik ro til at overgive sig til
døden . Han foldede brevet sammen og
kunne til præsten gi udtryk for det håb , at
det nu var lige straks de skulle ses igen .

Kirkehøjskole er også fælles gudstjeneste
, med deltagelse af alle seks sognes præster , fællesspisning og masser af fælles
sang – det er højskole i miniformat til fuld
intensitet . Så derfor , sæt krys i kalenderen – næste kirkehøjskole har temaet :
Gud og naturens lys i kunst , arkitektur og
musik - d. 7,13. og 26 november .
At være menighedsråd er også at være
medarrangør af kirkehøjskole på tværs af
sognene, sådan som budskabet også var
på generalforsamling i Landsby foreningerne i Ringsted –:, find sammen , skab
liv på landet, tag selv medansvar . Kirkehøjskolen er et eksempel på, hvad seks
sogne kan arrangere i fællesskab , til megen liv , glæde og sammenhængskraft i
vores landområder – og dertil skal lyde et
varmt velkommen til alle byboere .
De sidste måneder har budt på ansættelse af tre nye medarbejdere, så her skal
lyde et stort og varmt velkommen til
Kirkesanger Linnéa Villen , der kommer
fra Slimminge og ved siden af sin sang er
i gang med solistklasse for fløjte på konservatoriet.

Gravermedhjælper Stefan Bech ,der bor
Allindemagle, og er fastansat til sammen
med graveren at udgøre teamet , der
passer begge kirker og kirkegårde .
Sognepræst Jørgen Anker Jørgensen ,
der er ansat som barselsvikar . Jørgen har
tidligere været præst i Ølstykke og på
Venø , og har derudover haft virke som
musiklærer mange steder.
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ARRANGEMENTER

Babettes gæstebud–light

Sommermøde i præstegården d. 30/6:
Søndag d.30/6 inviteres alle interesserede
til sommermøde i præstegården.
Sommermødet indledes med højmesse
kl. 10.30 i Haraldsted Kirke og efterfølges
af gæstebuddet i konfirmandstuen.
Mesterkok Jan Pedersen, der lavede
maden til Gabriel Axels film fra 1987, står
for de gastronomiske udfoldelser i en let
udgave og vil i et kort foredrag fortælle
om maden og arbejdet med den oscarvindende film.
Jan Pedersen, der er tidligere verdensmester i fisk (Boucuse d’Or 1989) og indehaver af Elverdamskroen, har lovet at
holde gæstebuddet til en pris af kr.200,
som betales ved arrangementet.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding pga. begrænset deltagerantal
til sognepræst Jørgen Anker Jørgensen

Smil - det er lejrtid !
57600157 eller mail JAJ@km.dk eller Lars
Bang bangogbaggesen@gmail.com

Hvem : Alle børn og unge 6- 15 år

Fra wikipedia:
Babettes gæstebud er en dansk film fra
1987. Manuskript og instruktion er af Gabriel
Axel efter en fortælling af Karen Blixen.
Filmen vandt som den første danske film
nogensinde en Oscar for bedste udenlandske film i 1988. Samme år vandt
Stéphane Audran, der spiller Babette, en
Robert for bedste kvindelige hovedrolle. I
1989 vandt filmen den britiske filmpris BAFTA for bedste ikke-engelsksprogede film.
Et vigtigt tema i filmen er den menu, der
er et af filmens omdrejningspunkter.
Menuen og dens retter er beskrevet i fortællingen uden angivelse af, hvorledes
de tilberedes. I nogle tilfælde med navne og betegnelser, som ikke umiddelbart
lader sig identificere.
Maden blev overdraget til kokken Jan
Cocotte-Pedersen, der var chefkok på
restauranten La Cocotte i København.
Alle retterne blev i overensstemmelse med
bogens ånd tilberedt fra grunden og
tilsat Jan Cocotte-Pedersens ekspertviden.
Opskrifterne blev senere offentliggjort, og
flere af retterne er blevet internationale
klassikere.

Hvor : Bisseruplejren

Hvad : Sommerlejr i uge 30

Hvornår : 22 - 26.juli 2013
Hvorfor : lejrbål, svømmeture , håndmadder, bibeltime , skæg og sketch , sport og
leg , nye venner , ny viden om verden ,
opvask , lejrgudstjeneste , gæster til
kaffebord , krabbejagt , godnathistorie
Hvilken pris : 550 kr.
500 kr. for efterfølgende søskende
Tilmelding til Bente Haargaard ,
behar@sol.dk, tlf. 57600380

Aftentur til Bisseruplejren.
Det er en god tradition at bakke op om
den årlige sommerlejr i Bisserup. Det gør
vi igen i år med en sogneudflugt til lejren,
hvor der bliver mulighed for at møde de
unge i aktivt lejrliv. Sognepræst Jørgen
Anker Jørgensen deltager i turen, og der vil
være aftengudstjeneste i det fri sammen
med lejrdeltagerne. Turen begynder ved
Haraldsted kirke kl. 18.30, der kan rekvireres
kirkebil. Pris for deltagelse i denne aftentur
bliver 50 kr. som inkludere kaffe med brød.
(Man bør have spist hjemmefra)

Konfirmandindskrivning.
Elever i skolernes 7.-klasser inviteres sammen med deres forældre til fælles indskrivningsaften i Haraldsted præstegård
tirsdag den 27, august kl. 19.00.
Der vil blive orienteret om konfirmationsforberedelsens forløb og indhold, konfirmationsdatoer næste år og praktiske
ting omkring konfirmationen. I kirken vil
der være en kort gennemgang af kirkens
indretning og gudstjenestens funktion.
Der vil være mulighed for at indskrive
sig til forberedelsen og konfirmationen.
(Medbring barnets cpr. nr.)
Aftnen sluttes af med en kort musikgudstjeneste, hvor kirkens organist og øvrige
musikalske personale vil medvirke.
Jørgen Anker Jørgensen
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Knud-Lavard-Valfart

FRA VUGGE TIL GRAV

Solnedgangsmusik

Dåb i Haraldsted kirke
ELLA HELENE SUHR

Søndag den 7. juli 2013
Igen i år har den katolsk-historiske forening i Danmark planlagt en vandretur
ad de historiske stier som Den Hellige
Knud Lavard betrådte eller blev båret ad
efter mordet i Haraldsted skov.
Man begynder valfarten i Sct. Bendts
kirke og når frem til Haraldsted kirke kl.
ca.13.45.(omtrentligt tidspunkt!)
Der holdes et kort, historisk foredrag om
Knud Lavard efterfulgt af andagt,
hvorefter man fortsætter dagens valfart
til fods op til kapelruinen.
Man er velkommen til at deltage i hele
vandringen eller blot fra Haraldsted kirke
og videre.
Nærmere oplysning om arrangementet
kan fås gennem foreningen ”Ælnoth”
ved Børge Juulsgaard
Tlf. 58 50 26 36

Der har fra flere sider været forespørgsler
om muligheden for at afholde aftengudstjenester i kirkerne. Dette ønske vil vi
gerne imødekomme med to korte musikalske aftenandagter i Haraldsted kirke.
Vi kalder det solnedgangsmusik, fordi vi
har valgt at placere gudstjenesten så
sent som kl. 21.00. Forløbet af gudstjenesten vil være ganske enkelt: Fællessalme,
oplæsning af den kommende søndags
prædiketekst, trosbekendelsen, musikalske indslag efterfulgt af fadervor, velsignelsen og endnu en aftensang.
Første gang vi mødes på denne måde er
dagen før grundlovsdag den 4. juni, hvor
der også er offentligt menighedsrådsmøde, og i august mødes vi i forlængelse
af indskrivningsaftnen for det nye konfirmandhold. Alle er naturligvis velkomne.

blev døbt den 17. februar 2013

ANNIKA KALLE PEDERSEN
blev døbt den 21. april 2013

ROBIN MOGENSEN

Begravelse og Bisættelser i
Haraldsted
HANS EGON HANSEN
Født 21. oktober 1941, død 2. marts 2013
Bisat den 8. marts 2013

JOHN HOUMANN

blev døbt den 19. maj 2013

Født 23. januar 1961, død 30. marts 2013
Bisat den 5. april 2013

Dåb i Allindemagle kirke

THORVALD BØRGE ANDERSEN

LUCAS BAAGE

Født d. 6. marts 1933, død d. 8. april 2013
Bisat den 13. april 2013

blev døbt den 28. april 2013

SVEND ORLA HANSEN

Begravelse og Bisættelser i
Allindemagle
CHARLOTTE OLSEN
Født 9. oktober 1954, død 3. marts 2013
Begravet den 13. marts 2013

ELSE BUCH JENSEN
Født 5. august 1928, død 7. marts 2013
Bisat den 14. marts 3013

født d. 26. maj 1931, død d. 20. april 2013
bisat d. 25. april 2013.
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GUDSTJENESTELISTE

KALENDER

Juni 2013

Haraldsted
1. s. e. trinitatis; Den rige mand og

2. juni.

Lazarus

4. juni

Aftengudtjeneste Ved solnedgang med

9. juni

2. s. e. trinitatis; Det store festmåltid og de 10.30
indbudte

musik

16. juni

3. s. e. trinitatis; Lignelsen om det fortabte

23. juni

4. s. e. trinitatis; Om splinten i din brors og

30. juni

fiskefangst.

5. s. e. trinitatis; Simon Peters store

21.00

9.00
9.00
10.30

Juli 2013
7. juli

6. s. e. trinitatis; Jesus fortolker det 5. bud:

14. juli

7. s. e. trinitatis; Tolderen Zakæus i

21. juli

8. s. e. trinitatis; Advarsel mod falske

25. juli

Lejrgudstjeneste på sommerlejren
Udflugt med bus.a

28. juli

9. s. e. trinitatis; Lignelsen om den uærlige 10.30
godsforvalter

10.30
10.30

profeter

18.30

August 2013
4. aug.

10. s. e. trinitatis; Jesus jager kræmmerne

11. aug.

11. s. e. trinitatis; Farisæeren og tolderen

18. aug.

12. s. e. trinitatis; Jesus helbreder en

25. aug.

13. s. e. trinitatis; Lignelsen om den barm-

27. aug.

Aftengudstjeneste (se beskrivelse)
Ved solnedgang med musik.

9.00

i templet ud.

i templet

10.30
10.30

døvstum mand.

hjertige samaritaner.

9.00
21.00

Hvor intet andet er nævnt, prædiker Sognepræst Jørgen Anker Jørgensen
*) Sognepræsten fra Benløse **) Kort gudtjeneste i orbindelse med historisk katolsk		
				
arrangement.
OBS! Der tages forbehold for ændringer.

Menighedsrådsmøde i Præstegården
Bemærk:Efter menighedsrådsmødet er der musikgudstjeneste i
Haraldsted kirke, hvor alle er velkommen. kl. 21.00

30. juni

SOMMERMØDE I KIRKE OG PRÆSTEGÅRD; kl. 10.30-14.00 Babettes
gæstebud med smagsoplevelser og fortælling!

22 - 26.juli

SOMMERLEJR i Bisserup

25. juli

Kl. 18.30 Udflugt til sommerlejren i bisserup fra Haraldsted kirkeplads

15 august

Kl. 17.00 Krummer i kirken

27.august

Kl. 19.30 Møde med konfirmanderne og deres forældre i præstegården efterfulgt af fortælling og gudstjeneste med musik i
kirken. Åbent for alle i kirken fra kl. 20.15.

14. september

Haraldsted by night – hele dagen

10.30

Om mord!

Morbærtræet

4.juni

10.30

får og den tabte mønt
bjælken i dit eget øje

Allindemagle

Kirkebil tlf. 57 67 35 35
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