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Mette Marbæk Johansen

PRÆSTENS SPALTE

Præstens klumme

I min vej igennem bogstaverne her i 
klummerne er jeg nu kommet til a, b, c, 
d, E! E som i efterår, evighed, elendig-
hed, enhed ... Jeg forsøger at gribe fat 
i evigheden. Evigheden – ikke forstået 
som den kedsommelige gentagelse i det 
uendelige, altså den tid, der udstrækker 
sig som uendelig lang tid – men evighed 
forstået som en fylde i livet. Evigheden 
som tiden uden tid. Når vi hører ordet 
evigheden, ser mange et konkret bil-
lede, et sted, for sig. En smuk sommer-
morgen i nærmest paradisisk stemning, 
eller et lyst og indbydende sted. Men at 
tilbringe en evighed, selv dér… nej, talen 
om evigheden må være som noget, der 
fylder livet ud og handler om livet her og 
nu.
”For ham for hvem tiden er som evig-
heden og evigheden som tiden. Han er 
befriet fra al striden.” Jacob Böhme
Men ser vi det, der har evighedsbetyd-
ning, når det er lige foran os? Det, der 
løfter os ud af tiden, der bare går og går. 
Det som giver tiden rum og fylde, ind-
hold og mening?
Det bliver sat på spidsen, når vi står og 
kigger på skærmen, der viser billederne 

af vor tids store kriser. Terrorhandling på 
en strand, hvor badegæsterne dagen ef-
ter igen indtager deres pladser. Tsunami 
på en strand, hvor badegæsterne igen 
indtager deres pladser. Flygtninge på en 
strand, hvor badegæsterne – igen – da-
gen efter indtager deres vante pladser. 
Det er sat på spidsen, men viser noget 
meget menneskeligt; vores evne eller 
mangel på samme til at have både tid 
og evighed i os. Til at se det væsentlige, 
der sker lige ved siden af os og lade det 
fylde livet ud, i stedet for udelukkende 
lade det som vi har planlagt vores tid 
med fylde. Det er den evighed, der tales 
om i kirken. 
Og at vi derfor ikke bare krydser hen over 
det andet menneske og fortsætter vores 
gang, vores tid, som om det er uvæsent-
ligt det, der foregår lige ved siden af os.
I en evighed kan vi forstå os selv som en 
del af en enhed, i stedet for den (elen-
dige) ene. Det kan godt være, at du her 
og nu ikke føler dig ensom eller elendig, 
men egentlig har overskud til at fortsætte 
”badeferien”, men ensomheden er også, 
når vi ikke ser os som en enhed med det 
menneske, der er elendigt lige ved siden 
af os, men fortsætter med at få tiden til 
at gå. For til sidst at opdage, at det alt-
sammen var uden mening. Vores tid hver 
især er del af en evighed, der fylder os 
ud, så vores liv får mulighed for at blive til 
mere end blot tid der forsvandt.
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Nyt fra menighedrådet

Kristi Himmelfartsdag tog vi vores nye 
hyldemøbel i brug i Allindemagle kirke. 
Asger Michaelsen, der har udformet 
møblet, har givet denne beskrivelse:

Det nye hyldemøbel er funktionelt og 
skal stå i Allindemagle Kirkes våbenhus 
ved kirkens dør og give plads for Kirke-
bladet og andre småskrifter. Tidsligt er 
stilen tilpasset kirken med et præg af før 
nutid. Træet er fyr og blankt elmetræ, de 
sidste rester af elmetræerne, der døde 
for 20 år siden.

Symboler og ornamenter er lån fra an-
dre steder. Hjulkorset i forværket er motiv 
fra kirkebænkene i Askov kirke. Romer-
buerne i frisen er motiv fra den gotiske 
sølvbibel. Sølvbibelen er kalligraferet 
med sølvblæk på skarlagenrødt perga-
ment. Alle pergamentark afsluttes af en 
frise med romerbuer, hvori der er skrevet 
korte henvisninger.

Sølvbibelen er knyttet til goterkongen 
Wulfila og blev skrevet i Toulouse i det 4. 
århundrede, men er kun delvis bevaret. 
Tydningen af Sølvbibelen er endnu ikke 
afsluttet. Gotiske folkestammer med go-
tisk sprog og kultur var i folkevandrings-
tiden vidt udbredt, men i modsætning 
til keltisk kultur forsvandt gotisk sporløst. 

Wulfilas sølvbibel er en af de få kendte 
tekster skrevet på det ældgamle gotisk 
tungemål.

Frisens tema er advent med to tekster 
gengivet i sølvtryk. Om tidens begyndelse 
fra 1. Mos: ”Og det blev Aften og det 
blev Morgen første Dag”, samt Lukas: 
”Men Engelen sagde til dem: frygter ikke 
thi see jeg forkynder Eder en stor Glæde 
som skal vederfares alt Folket.”

Sprog forsvinder eller sprog ændrer sig, så 
betydninger går tabt. Englenes sang
til hyrderne på marken er bibeloversæt-
telsen fra Kingos salmebog. I dag findes 
ordet ’Vederfarelse’ ikke på dansk og en 
betydning er gået tabt. Når det hedder, 
at en stor glæde skal vederfares alt folket 
betyder det, at med en iboende forfor-
ståelse vil mennesket forstå sin tilstede-
værelse i verden. Den enkelte skal finde 
sit selvforhold i sammensætningen af sjæl 
og legeme, tid og evighed, mulighed og 
nødvendighed. 

Advent er den mørke tid, og kirkens nytår 
begynder, når det er mørkest. Øjensyn-
ligt går det nedad mod mørke og ud-
slettelse, men så kommer morgen som 
den meningsfyldte tid, der er opfyldt af 
vækstforløb. To tidsregninger skærer hin-
anden som aften og morgen. I Grundt-
vigs salme hedder det: Aften først, deref-
ter morgen, så den gamle lektie lød.
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Den sidste facet i frisen er en strofe af Pe-
ter Dass. For over 300 år siden udgav han 
Norlands Trompet som en ode til livsglæ-
den midt i en tilværelse som præst og 
fisker på den nordatlantiske klippekyst. 
Denne strofe er mejslet i fjeldet ved Torg- 
hatten:

Høje hald og dybe dal skal vige, jord og 
himmel falde skal tillige, hvert fjeld, hver 
tinde skal brat forsvinde, men op skal 
rinde som solen skinne, Guds rige.
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2015 – 150 ÅRET FOR HANS FØDSEL  

Kirkehøjskolen afholder i efteråret et for-
løb om Carl Nielsen i anledning af 150 
året for hans fødsel og vi har sammensat 
et fint program med musik, foredrag og 
udflugt til Carl Nielsens fødeby på Fyn. 

Carl Nielsen musikalske 
univers

ONSDAG D. 21. OKT. KL. 19.
Musikalsk lysbilledfortælling om Carl Niel-
sens liv og koncert med fællessang ved 
Søren Juhl, fløjte og Aksel Skjoldan, kla-
ver, i Kværkeby eller Vigersted Kirke.

TORSDAG D. 19. NOV. KL. 19. 
Foredrag om Carl Nielsen ved Valdemar 
Lønsted, der netop har skrevet en bog 
om Carl Nielsen. Foredraget holdes i 
konfirmandstuen i Vigersted præstegård.

LØRDAG D. 21. NOV. KL. 9.00.
Heldagstur til Fyn, besøg i Carl Nielsens 
fødehjem og museum. 

Der er tilmelding til udflugten på mail 
amnm@km.dk senest den 10. november. 
Pris og nærmere beskrevet program vil 
være at finde i kirkernes våbenhus og på 
hjemmesiden fra efteråret.
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Der kan bestilles kirkebil til arrangemen-
terne hos Busteam på tlf.70 200 211. Ar-
rangementerne koster 25 kr. for kaffe og 
kage.

11. SEPTEMBER
Man kan roligt kal-
de Hans-Peter Tams 
for en aktiv pensio-
nist. Siden han for 4 
år siden debutere-

de som forfatter med bogen ”Mindernes 
dæmoner”, har han turneret land og rige 
rundt for at fortælle sine erindringer fra et 
77 år langt liv. Det er efterhånden blevet 
til over 200 foredrag, og et kig i hans ka-
lender afslører aftaler om nye foredrag 
langt ind i 2016. Hans historie er en stærk 
og rørende fortælling om 5 små børn på 
flugt gennem det krigshærgede Tyskland 
i sidste periode af 2. verdenskrig. I et 
Tyskland, hvor det var alle mod alle i den 
daglige kamp for at overleve.

På nærmest mirakuløs vis lykkedes det 
Hans-Peter og hans 4 søskende, gennem 
sammenhold og en fast tro, på egen 
hånd at klare sig igennem vinteren 1944-
45, indtil de i foråret 1945 blev samlet op 
af Røde Kors og siden genforenet med 
deres mor. Senere kom han til Danmark. 
Selv om Hans-Peters liv, både som barn 

og voksen, har været 
barsk, er han ikke bitter. 
Han har bevaret evnen 
til at fokusere på de gode oplevelser – er 
glad for livet, og hilser hver ny dag vel-
kommen med en “Gammel dansk”.

9. OKTOBER
Vores tidligere præst Jens Bøggild flyt-
tede i vinteren 2010 sammen med sin 
kone Polly fra Haraldsted præstegård til 
en præstegård i byen Långaryd, Sverige. 
Her blev han hurtigt en del af det lokale 
liv, bl.a. igennem den lokale svenske 
kirke. Den Svenska Kyrkan har været i 
en rivende udvikling siden den blev skilt 
fra staten i år 2000. Dette er emnet for 
denne fredags eftermiddagsmøde fortalt 
af Jens Bøggild.

13. NOVEMBER
Knud Torbøl fortæller om den lokale 
familievirksomhed Porcelænsfabrikken 
Desiree. Navnet Desiree bragte i årtier 
Ringsteds navn vidt omkring, kendt for 
førsteklasses håndværk og fremragende 
design. Hvert år uddelte de juleplatter 
ved december eftermiddagsmødet, 
hvilket var en stor attraktion for lokalom-
rådet. Knud Torbøl, hvis far grundlagde 
fabrikken, fortæller historien om denne 
lokale Ringsted erhvervssucces.

Eftermiddagsmøder
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I Allindelille Idrætsforening glæder vi os til 
at se dig til en ny sæson!
De hold der var besluttet ved sogne-
bladets 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.
De fleste hold starter i uge 38, men nogle 
senere, så tjek hjemmesiden så du er sik-
ker på at du møder op på den rigtige 
dag.

GYMNASTIK

FJOLLETROLDE
Tid: Lørdag kl. 9.00 – 10.00
Instruktør: Lea Christensen, tlf. 5765 9525
Alderstrin: 2-4 år

KRUDTUGLER
Tid: Udmeldes senere
Instruktør: Freia Dujoux Dahl, tlf. 2556 2571 
og Lene Dyrbak
Alderstrin: 5-6 år

TURBOFRÆS 
Tid: Tirsdag kl. 16.30 – 17.45
Instruktør: Susanne Baltzer, tlf. 2621 5679
Alderstrin: 0.-3. kl.

Idrætsforeningen
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GAMLE MÆND I KORTE BUKSER
Herremotionshold med traditionel gym-
nastik og derefter en frisk volleyball-kamp
Tid: Tirsdag kl. 19.15-21.00
Instruktør: Jens Kristian Lund, tlf. 5760 0215

MANDAGSTÆSK 
Tid: Mandag kl. 19.30 – 20.30.
Instruktør: Rasmus Dylov, tlf. 5190 7118
Alderstrin: 15+

VOLLEYBALL / HOCKEY

VOLLEY FOR VOKSNE 
Tid: Onsdag kl. 20.00 – 22.00
Sted: Vigersted Hallen
Start: Uge 43
Kontakt: Torben Kristensen, 5760 0324

HOCKEY FOR SEJE MÆND OG KVINDER 
Sjov og svedig hockey/floorball i salen.
Tid: Onsdag kl. 19.00 – 20.30
Kontakt: Ulrik Lindberg, 2535 5511.
Alder: 15+ 

BADMINTON
Hvis du ønsker badmintontider i gymna-
stiksalen, skal du henvende dig til forman-
den Birgit Flygstrup, 5760 0083.

FAMILIEBADMINTON
Tid: Torsdag 18.00-19.00

Sted: Vigersted Hallen
Start: Uge 43
Vi EFTERLYSER en kontaktperson. Meld dig 
gerne til Birgit Flygstrup hvis du er interes-
seret.

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: Uge 43
Træner: John Green, 5760 0083.

LØBEHOLD
En lille flok trofaste løbere mødes hver 
søndag kl. 15 ved klubhuset og løber en 
dejlig tur i skoven. Kom og løb med. Der 
er plads til alle. Og det er gratis.
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Program for dagen:

Kl. 13.00 Sponsorcykling

Traditionen tro skal der køres sponsorcyk-
ling på Skeevej, med start fra Allindelille 
Skole. Løbet varer 1 time og banen er på 
cirka 2 km.

Sponsorsedler kan hentes ved krydser-
bordet i SFO’en eller på opslagstavle ved 
omklædningsrum og afleveres på dagen 
en halv time før start.

Cykelrytterne finder selv sponsorer, der 
giver et fast beløb eller et beløb pr. kørt 
omgang.

Der er præmier til dem, der kører flest 
penge hjem!

Årets indsamlede beløb går til en air-
track! 

Kl. 14.30  Præmieoverrækkelse  
 

Kl. 15.30 Rundbold og KinBall

Dagen byder også på rundbold og Kin-
Ball. Mød op på de respektive baner, så 
introduceres boldspillene. Der dannes 
hold og en dommer sørger for, at alt går 
rigtigt til.

Klubhuset er desuden åbent og der kan 
købes øl, vand, slik og is. 

Kl. 16.00 Børneloppemarked 

Børnene kan sætte deres legetøj osv. til 
salg i skolegården.

Kl. 17.00 Grillen tændes

Der tændes op i grillen og den medbrag-
te mad spises. Husk service. Det er muligt 
at købe drikkevarer i klubhuset – øl, vand 
og vin.

Arrangementet afholdes i AIF’s klubhus, 
på skolen og ude på boldbanerne.

Ved spørgsmål kontakt: Jeanette 
26184330 eller Birgit 22239717

Sensommerfest i AIF - 5.september
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Så holder Haraldsted ”hele sognet 
åbent” endnu en gang. Lørdag den 12. 
september i tidsrummet 10-15. Er du nys-
gerrig for at se alt det der foregår nede 
af vejene i Haraldsted? Så find det store 
program inde på www.flueblomsten.dk. 
Her kan du også finde information om 
den store Haraldsted by Night-festaften, 
der afslutter hele dagen. 

Alle Helgens dag
Første søndag i november er det Alle 
Helgens Dag. Det er dagen, hvor vi i 
kirkerne mindes de mennesker, vi har 
mistet. Navnene på de, der er døde 
og begravet i vores sogne inden for 
det sidste år – dvs. siden sidste Alle 
Helgens Dag – vil blive oplæst under 

Haraldsted by Night

gudstjenesterne. Alle Helgens gudstje-
nesten giver et tiltrængt rum for både 
sorg, stilhed og eftertænksomhed, 
men sandelig også håb – uanset om 
det er kort eller 
lang tid siden, 
man har mistet et 
menneske, man 
holder af.
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Krummer i kirken

Der er krummer i kirken! Og det får vi at 
mærke på to tirsdage i efteråret:

7. oktober og 10. november.

Hvad er det for nogen sten kirken er byg-
get af? Og hvorfor hedder det den for-
tabte søn? Det handler Krummer i kirken 
om i efteråret - kom og vær med!

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 konfirmand-
stuen. Det hele er afsluttet kl. 18.45, hvor 
vi kan gå glade hjem i seng. Meld jer 
gerne til senest dagen før på mmjo@
km.dk eller på tlf. 57600157, så vi er sikre 
på at have mad nok.

Søndag den 20. og 27. september siger 
vi tak for årets høst i 2015 – med alt hvad 
den har bragt, nu hvor solens glans, fug-
lene 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. Kom og vær med til 
at vise, at vi har hinanden, når efterårs-
mørket lukker sig om os.

Høstgudstjeneste
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Den 6. september kl 10.30 er dagen for 
en stor familiegudstjeneste i Haraldsted 
kirke for alle børn, deres mor og far, de-
res bedstemor- og far og andre nysger-
rige. Det handler om livets træ og om alt 
det som vi netop har høstet i vores haver 
og på markerne. Der er sang og musik 
med vores børnekor! Bagefter går vi 
sammen i haven og leger og spiser - det 
er gratis og uden tilmelding. Du skal bare 
møde op!

Husker du...
I foråret blev der afholdt en hygge-
lig erindringseftermiddag i Haraldsted 
præstegård. Jens Kristian Lund, Gerda 
Christiansen og Inge Gøricke takkede ja 
til opfordringen om at fortælle om deres 
erindringer fra lokalområdet. Det blev en 
hyggelig og spændende eftermiddag 
med genkendelse, såvel som nye vinkler 
på vores fælles historie. Vi vil i efteråret 
forsøge at lægge optagelserne af fort-
ællingerne ud på lokalrådets hjemme-
side på www.flueblomsten.dk

Familiegudstjeneste
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Fra Vugge til grav

Dåb
EMMA TENDAL LARSEN
Født 17. januar 2015, døbt 26. april 2015 i 
Haraldsted kirke
 
JENS FRIDTJOF MARBÆK PLATZ
Født 17. juli 2014, døbt 24. maj 2015 i Ha-
raldsted kirke

 

Vielse
MICHELLE MAI MØLLER OG 
THOR HAUBERG
Viet i Haraldsted kirke den 23. maj 2015

 

Begravelse
ANNY M. HANSEN
Født 4. feb. 1933, død 20. april 2014, bisat 
fra Haraldsted kirke den 6. maj 2015
 
JØRGEN JØRGENSEN
Født den 12. dec. 1938, død 26. april 2015
 
ASTA REGINE DRISGAARD
Født den 18. maj 1923, død 4. maj 2015, 
begravet ved Haraldsted kirke den 12. 
maj 2015
 
ARNE GORDON HANSEN
Født 20. sept. 1933, død 1. juni 2015, 
begravet ved Allindemagle kirke den 11. 
juni 2015
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September 2015

 6. sept 14.s.e.trin.: Ti spedalske mænd 10.30 (familie-
guds.)

13. sept 15.s.e.trin. Ingen kan tjene 2 herrer  9.00

20. sept 16.s.e.trin.: Enkens søn i Nain 10.30 (Høst)

27. sept 17.s.e.trin.: Helbredelse på sabbat? 10.30 (Høst)

Oktober 2015

 4. okt 18.s.e.trin.: Det største bud i loven 10.30

11. okt 19.s.e.trin.: Den lamme i Kapernaum  9.00 10.30

18. okt  20.s.e.trin.: Kongesønnens bryllup  9.00 (LL)

25. okt  21.s.e.trin.: Jesus helbreder  9.00 10.30

November 2015

 1. nov Alle helgens dag: Saligprisningerne 10.30  9.00

 8. nov  23.s.e.trin.: Kejserens mønt  10.30

15. nov 24.s.e.trin.: Opvækkelsen af Jairi datter 10.30  9.00

22. nov Sidste s. i kirkeåret: Verdensdommen 10.30 

29. nov 1.s.i advent: Indtoget i Jerusalem 10.30  9.00

AllindemagleHaraldsted

GUDSTJENESTELISTE

Der tages forbehold for ændringer

LL – Lisbeth Lundbech

Kirkebil bestilles på 70 200 211

Gudstjenester er ved sognets præst medmindre andet er angivet
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 5. september Sensommerfest i AIF fra kl 13

 6. september Familiegudstjeneste kl 10.30 i Haraldsted Kirke med kor

 7. september Banko i forsamlingshuset kl 19.00

 8. september Menighedsrådsmøde kl 19 i præstegården

11. september Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl 14

12. september Haraldsted by Night hele dagen

13. september Spisning og Banko i forsamlingshuset kl 12-16.

 5. oktober Banko i forsamlingshuset kl 19.00

 7. oktober Menighedsrådsmøde kl 19 i præstegården

 9. oktober Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl 14

23. oktober Ålegilde i forsamlingshuset kl 18.30

 1. november Børnebanko i forsamlingshuset kl 14-16.30.

 2. november Banko i forsamlingshuset kl 19.00

 5. november Ølsmagning i forsamlingshuset kl. 18.00

10. november Menighedsrådsmøde kl 19 i præstegården

13. november Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl 14

22. november Julemarked i forsamlingshuset kl 10-15


