ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE		

MARTS - MAJ 2012

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Gækkebrevs
konkurrence

Skærtorsdag

Gymnastik
weekend

Storm P

Deltag i 4Hs store
gækkebrevskonkurrence og kom
med på udstillingen på biblioteket

Igen i år holder
Haraldsted kirke
stor fællesspisning
efter skærtorsdagsgudstjenesten

Allindelille IF holder
gymnastikopvisning
– se kalenderen.

Et hyggelig eftermiddagsmøde i
Haraldsted præstegård
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PRÆSTENS SPALTE

KONTAKT

SOGNEPRÆST:

GRAVER I HARALDSTED:

Mette Marbæk Johansen
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 01 57
Mail: mmjo@km.dk
Træffes bedst formiddage
Mandag er fridag.

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

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Inge Gøricke
Ellebæksgaard
Skee-Taastrupvej 25, 4370 St. Merløse
Tlf. 5760 03 14

KIRKEVÆRGE:
Asger Michaelsen
Allindemaglevej 48, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 14 04

KIRKEKASSERER:
Anette Kiersgaard
Tadrevej 6, 4340 Tølløse
Tlf. 59 19 49 32

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

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 juni-juli-august. Aﬂeveres
skriftligt senest den 2. april. 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
Langfredag bliver
han forhørt, tortureret og dømt hos
Pontius Pilatus, der
dog vasker sine
hænder.

Mette Marbæk

I Haraldsted Kirke står der en stor smuk
altertavle fra 1601. Mange af os kender
den i sin helhed, men måske ikke alle
har været oppe og se nærmere på
den. Den består nemlig af 10 mindre
billeder, der forestiller Jesu lidelseshistorie
– altså hans sidste dage, død og genopstandelse som vi hører om i påsken.

Jesus bærer selv sit
kors ud til Golgata,
hvor han bliver
korsfæstet. Og dør
efter ydmygelser
og hån.
Men det sidste
billede på altertavlen, der er helt
i toppen hævet over de andre, der er vi
nået til påskemorgen med Jesu genopstandelse fra de døde.

Det starter natten mellem skærtorsdag
og langfredag. Jesus har lige spist sit
sidste måltid med sine disciple, og går
ud med dem i Getsemane have, hvor
han bliver fanget, fordi Judas har forrådt
ham.

Læs om påskens forskellige arrangementer inde i bladet.
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ARRANGEMENTER

NYT FRA LOKALRÅDET

Nyt fra Lokalrådet
Dorthe Baggesen
I begyndelsen af december 2011 tog
byrådet i Ringsted den endelige beslutning om nedlæggelse af Allindelille skole.
Dette var kedelig afslutning på en lang
historie, men markerer samtidig begyndelsen på noget nyt. Lokalrådets generalforsamling og friskolens stiftende ditto
viste med al tydelighed, at der er masser
af lokale beboere, der med stor energi
og foretagsomhed ønsker at bidrage til
områdets fortsatte udvikling. Alt tegner
således til, at 2012 bliver et godt og aktivt
år. Mange vil lægge kræfter i etablering

af friskolen og da de tæller både forældre til elever og andre lokale, der ønsker
at støtte en skole i området, er det tegn
på en bred tilslutning. Styrkelse af områdets sammenhængskraft vil også være
i fokus i lokalrådets udviklingsprojekt og
i projektet, der har til formål at modernisere og udvikle forsamlingshuset. På
det sociale område vil der komme tilbud
om både børneteater og madbix, så
der er masser af lejligheder til at mødes
med venner og bekendte i ’arbejde og
fest’. Følg med på www.flueblomsten.
dk. Stærke relationer og netværk, nu og i
fremtiden, er det, der skal, ikke blot holde
liv i området, men også udvikle det.
Folkeskolen i Allindelille bliver lukket, men
det der synges om Christiania: ”I kan ikke
slå os ihjel”, gælder også for Haraldsted
og Allindemagle sogne!

Nyt fra menighedsrådet
I 2011 handlede det som så mange
andre steder meget om økonomi, da
de to kirkekasser for henholdsvis Allindemagle og Haraldsted skulle lægges
endeligt sammen.
Da Asger Michaelsen valgte ikke at
genopstille til posten som kirkeværge
ved valget i november, blev Søren Hansen valgt til posten i Allindemagle og
Vilhelm Rosendal til posten i Haraldsted.

Menighedsrådet takker Asger Michaelsen for hans indsats de år han har været kirkeværge for begge vore kirker.
Samtidig gik vores kirkesanger Jeanne
på barsel i september og fødte en lille
pige, som vi alle ønsker stort tillykke.
Under barselsorloven vikariere Anne
Larsen og Bente Haargaard ved gudstjenesterne. Læs mere om kirkens liv på
vores nye hjemmeside www.haraldstedallindemaglepastorat.dk

Eftermiddagsmøder
Til de to eftermiddage i præstegården
kan der bestilles kirkebil hos Midtsjællands
busrejser på tlf. 57 67 37 37.

FREDAG DEN 9. MARTS
Robert Storm Petersen, mennesket og
artisten De mange tegninger og fluer,
mundheld og anekdoter har givet os et
muntert billede af den danske humorist
Storm P. - som vi kalder ham og husker
ham som den i dag. Men det er nok
gået i glemmebogen hos mange, at
hans kunstneriske løbebane var langt
bredere og dybere. Robert Storm Petersens syn på livet og friheden, på menneskene og Gud lever den dag i dag
i vagabondens og klovnens skikkelse i
hans tegninger og malerier samt i monologerne, som han selv fremførte som
kabaretskuespiller - og som med tiden
udviklede sig til noveller. Her udleverede
han ikke de skæve originaler til nar og
grin, men forsøgte at skildre mennesket
bag masken.

Sognepræst og Storm P.-elsker Otto Lundgaard fortæller om alt det, når han besøger os den 9. marts kl. 14. Arrangementet
koster 25 kr. for kaffe og kage.

FREDAG DEN 13. APRIL
Kai Normann Andersen var og er den
dag i dag en af vores store, populære
komponister. Han skrev over 900 melodier
til både revyer og syngespil. En hyggelig
eftermiddag i musikkens og sangens tegn
den 13. april kl. 14. Arrangementet koster
25 kr. for kaffe og kage.

FREDAG DEN 11. MAJ
Forårsudflugt til Reersø. Den lille halvø,
syd for Kalundborg, har meget at byde
på. Kro, lokalt museum og en lille fin kirke.
Vi starter dagen kl. 11 i præstegården,
hvor bussen kører fra. Prisen er 130 kr for
hele arrangementet med frokost.
Tilmelding til udflugten sker hos sognepræst på tlf. 57 60 01 57 eller mail:
mmjo@km.dk
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Påskegudstjeneste for børn
Hvad er det påskeægget gemmer på?
Jo, fortællingerne fra Jesus’ sidste dage.
Palmesøndag søndag den 1. april kl. 12 i
Allindemagle kirke holder vi gudstjeneste
for sognenes børn, hvor de kan høre om
hvordan Jesus kom ind i Jerusalem – stedet, hvor han døde.

Den sanselige tro
Musikken, maden, smukke billeder og
pilgrimsgang – kirken og troen udfolder sit
indhold på mange måder. Disse elementer, der aktiverer vores sanser og krop,
er blevet mere udbredt og er kommet
under øget fokus de senere år. Weekenden den 17-18. marts holder Kirkehøjskole
Midtsjælland derfor igen højskoleweekend for alle interesserede under temaet
Den sanselige tro.
Der vil snarest komme mere information
om foredragsholdere, tider og pris på
www.haraldstedkirke.dk. Alle er meget
velkomne.

Provstigudstjeneste

- 2. pinsedag, mandag den 28. maj kl.
11.30 ved Klostermarkskirken
Det vil i år være sjette gang, at vi Anden
Pinsedag holder fællesgudstjeneste for
Ringsted-Sorø Provsti - og hver gang har
det været en dejlig oplevelse at holde
gudstjeneste sammen med hundredvis af
mennesker fra nabolaget, samles under
åben himmel og mærke det fællesskab,
som pinsefejringen minder os om.
Datoen er mandag den 28. maj kl. 11.30
og det foregår ved klostermarkskirken.
Samtidig fejres Klostermarkskirken i Ringsted sin 20 års dag for indvielsen.
Klostermarkskirken ligger flot ud til Ringsted Ådal, som man kan gå langs ud til
gudstjenesten.

Stiftelse af støtteforening
for friskolen

Sommerfest 2012 – kom og
vær med!

Det er nu endeligt besluttet, at folkeskolen i Allindelille skal lukke. Men en gruppe
af engageret forældre er i fuld gang
med at starte en friskole op. Det er vi en
lille gruppe af lokale, der gerne vil støtte
op om, så torsdag den 15. marts holdes
der stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Allindelille Friskole.

Arbejdsgruppen omkring sommerfesten
2012 har brug for et par hænder mere.

Der kan læses mere på www.flueblomsten.dk – alle er velkomne, og al støtte
har værdi.

Arbejdet omfatter forberedelserne og
selve dagen for sommerfesten.
Vi har en drejebog men mangler hænder, så kontakt: Lisbeth Broen tlf. 27215402
hvis du også synes dagen er en festlig
tradition som er værd at holde fast i.

Kom og spil fodbold!

Madbix

Udendørssæsonen starter op omkring påske. Vi har et stort børnehold
og et stort oldboys hold, hvor flere
deltagere altid er velkomne. Der er
pres på oldboys holdet fra start, for
de ligger på en delt andenplads i
deres pulje, så der er noget at leve
op til. Tjek www.allindelille-if.dk for
mere information.

En cykeltur fra Haslev til Santiago,
under den titel fortæller Ole Thystrup
om hans spændende oplevelser
på Caminoen i Spanien, efter vi
har delt et godt måltid mad sammen. Arrangementet foregår den
26. marts kl. 18.00 og koster 75 kr.
Der er tilmelding til Vibeke Reiter på
jh.lynggaard@mail.tele.dk.
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4H Gækkebrevskonkurrence

Babysalmesang

Hvem bliver årets gækkebrevsklipper og
gækkebrevsdigter?

Babyer fra 2 måneder til ca. 1 år er velkomne sammen med deres mor eller far
til babysalmesang i Haraldsted kirke onsdag fra kl. 10.30-11.30.

Husk at sætte navn, adresse, telefonnr.
og alder bag på gækkebrevet. Har du

spørgsmål vedrørende konkurrencen,
så kontakt Gerda Christiansen på tlf.
57600518.
Eller se mere på flueblomsten.dk om reglerne og den ekstra mulighed for at vinde
– ved at skrive gækkevers!
Der vil være præmieoverrækkelse på
Ringsted Bibliotek lør. d. 24. marts kl. 11.00
på Ringsted Bibliotek. Gækkebrevene
være udstillet på Ringsted Bibliotek i
ugerne 9-12.
Konkurrencens præmier er sponsoreret af
Sparekassen Sjælland, Ringsted og Ringsted Bibliotek.

Børneteaterfestival

Skærtorsdag

I forbindelse med Børneteaterfestivallen,
der afholdes af Ringsted og Sorø Kommuner den 23. – 26. april, vil der blive en
offentlig, familieforestilling i Haraldsted
forsamlingshus. Følg med på www.flueblomsten.dk og i dagspressen for den
endelige dato.

Skærtorsdag den 5. april kl. 17 holder vi
som altid gudstjeneste i Haraldsted kirke,
hvor vi hører om Jesu sidste dag med sine
disciple - og derfor går vi efterfølgende
ned i præstegården og spiser hyggelig
aftensmad sammen i fællesskab. Det koster 40 kr. for mad, drikkevarer og en lille
kop kaffe. Alle er meget velkomne til en
hyggelig aften, som vi holder sammen!
Tilmelding af hensyn til maden sker til sognepræsten på tlf. 57 60 01 57 eller mail:
mmjo@km.dk

Find saks og papir, klip et gækkebrev, det
er kun fantasien, der sætter grænser.
Send det til Gerda Christiansen, Holbækvej 154, 4100 Ringsted eller aflever det
til Sparekassen Sjælland, Ringsted, eller
Ringsted Bibliotek, senest mandag d. 19.
marts 2012.

Babyerne får stimuleret alle sanser igennem musikken og kirkerummet tilfører en
helt særlig stemning.
Et forløb strækker sig over 8 gange. Forårets hold starter onsdag d. 11. april i
ugen efter påske. Man tilmelder sig hos
organist Mia Engsager på tlf. 26256490
eller mail miaengsager@hotmail.com.
Det er gratis at være med.

Læseklub

Haveliv i Valsømagle

Vi læser til næste omgang af læseklubben Fred Uhlmans Gitterporten, fortællingen om et venskab mellem to studerende, en jøde og en grevesøn, som giver
et billede af nazi-Tyskland i begyndelsen
af 1930’erne. Vi mødes onsdag den 21.
marts kl. 19.30-21-30 og taler om hele bogen. Alle er velkomne og det er muligt at
låne et eksemplar af bogen hos sognepræsten, tlf. 57 60 01 57,
mail: mmjo@km.dk.

Lækre sager fra gårdbutikken, brugskunst
i beton, plantestativer i jern, udplantningsplanter, havemøbler, tøj af bambus,
stauder, sommerblomster og krydderurter
er få eksempler på ting og sager, som
man kan møde på i haven på Møllebjergvej 10 i Valsømagle lørdag 12. maj
2012 fra 10 – 16. Gratis adgang
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GUDSTJENESTELISTE

FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb
MALDE TOBIAS BÜLOW
Født 18. aug. 2011, døbt 20. nov. 2011 fra
Haraldsted kirke

Årets kommende
konfirmander 2012
Fra Allindemagle den 6. maj:

ASGER KRAGH KRISTENSEN
JEPPE KRAGH KRISTENSEN
MARIANNE STILLHOFF VILLUMSEN

Marts 2012

Haraldsted

Allindemagle

4.Marts

2.s. i fasten – Jeg tror, hjælp min vantro!

9.00

10.30

11. Marts

3. s. i fasten – Gud eller djævel til fader?

10.30

9.00

18. Marts

Midfaste – Jeg er livets brød

9.00

25. Marts

Mariæ bebudelse – Marias lovsang

9.00 LL

April 2012
Fra Haraldsted den 13. maj:

ANDERS LODAL MORTENSEN
CELINE GRØNHØJ STRØH MØLLER
LUCAS CHRISTENSEN PEJDAL
Fra Haraldsted den 27. maj

KIRSTINE THONNING ALSING

Vielser
JYTTE PEDERSEN OG
ANGELO JAN TÜRCK
Viet 26. november fra Haraldsted kirke

Begravelser
GRETHE LODAL ANDERSEN
Født 12.okt 1921, død 26. okt. 2011,
begr. 5. nov. fra Haraldsted kirke

ELLEN MARGRETHE BRANDT
Født 20. aug. 1929, død 19. dec. og
bisat 23. dec. fra Haraldsted kirke

1. April

Palmesøndag – Kvinden, der salver

10.30

12.00 (Børn)

5. April

Skærtorsdag - Fodvaskningen

17.00

(spisning)

6. April

Langfredag - Jesu korsfæstelse og død

10.30

9.00

8. April

Påskedag - Kvinderne ved Jesu grav

9.00

10.30

9. April

du?

2. påskedag – Kvinde, hvorfor græder

10.30

15. April

1.s.e. påske – ”Simon, elsker du mig?”

10.30

22. April

2.s.e.påske – ”Mine får hører min røst”

29. April

3.s.e. påske – Vejen, sandheden og livet

9.00 UT

3. Maj

Bededagsaften – Bed, så skal der gives
jer

19.00

6. maj

4. s. e. påske – Vejen gør fri

(Konfirmation)

10.30

13. maj

5. s. e. påske – Bøn om herliggørelse

10.30

(Konfirmation)

17. maj

Kristi himmelfart – Kristus farer til himmels

9.00

10.30

20. maj

6. s. e. påske – Jesu bøn for os

10.30

27. maj

Pinsedag – Sandhedens ånd

10.30

28. maj

brød - i provstestien

9.00
10.30

Maj 2012

Anden pinsedag

LL Lisbeth Lundbech		

9.00

- Det levende

UT Ulla Toft 		

Kirkebil: tlf. 57 67 37 37
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19. februar

Fastelavnsfest for både børn og voksne i Forsamlingshuset kl. 15

4. marts

Børnebanko i Forsamlingshuset kl. 14.00

5. marts

Banko i Forsamlingshuset kl. 19.00

7. marts

Banko kl. 19.00 i forsamlingshuset

9. marts

Eftermiddagsmøde kl. 14 om Storm P.

15. marts

Stiftende generalforsamling i Støtteforeningen for Allindelille Friskole kl. 19.30 i klubhuset

17-18. marts

Kirkehøjskole Midtsjælland under emnet ’Den sanselige tro’

19. marts

Afslutning på 4Hs gækkebrevskonkurrence

21. marts

Læseklub kl. 19.30-21.30 i præstegården

24. marts

Gymnastikopvisning i Allindelille IF

25. marts

Stiftsdag i Roskilde-hallerne

26. marts

Madbix i idrætsforeningen

27. marts

Menighedsrådsmøde kl. 19 i præstegården

1. april

Børenegudstjeneste i Allindemagle kl. 12 med kor

2. april

Banko i Forsamlingshuset kl. 19.00

5. april

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

13. april

Eftermiddagsmøde kl. 14 – hyggelig sangeftermiddag.

3. maj

St. Bededagsaftensgudstjeneste med hveder efterfølgende

8.maj

Menighedsrådsmøde kl. 19 i præstegården

11. maj

Sogneudflugt til Reersø fra kl. 11

12. maj

Åben Have i Valsømagle kl. 10-16, Møllebjergvej 10

21. maj

Bestyrelsesmøde, Lokalrådet , afholdes kl. 19.30 i Idrætsforeningens lokale.

