ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE

SEPTEMBER - NOVEMBER 2012

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Fælles kørsel
Skal du til toget,
når der ikke går en
bus? Se mulighed
for samkørsel.

Farvel til Sommeren

Madbix

Børnehøstgudstjeneste i Haraldsted
kirke og leg i præstegårdshaven.

Forloren hare og
John Mogensen
– på motorcykel i
Himmalaya. Kom til
en af madbix’ne!

Idrætforeningens
program
Allindelille IF har
lagt årets program
– se hvad din aktivitet skal være.
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Præstens leder
Mette Marbæk

Lykke er at blive helt, helt væk og så bli’
fundet! Sådan gik vi rundt og sang som
børn, og det klingede frem igen, da Kristelig Dagblad i løbet af sommeren tog
emnet lykke op. Emnet blevet taget op
på baggrund af, at et antal af politikere
vil indarbejde lykken ved et slags lykkeindeks, som grundlag for det politiske arbejde. Man vil ikke længere nøjes med at
vurdere en nations tilstand på økonomi
og miljø, men også udfra borgernes mentale tilstand.
Men er lykken på den måde en målbar
størrelse? Er lykken det samme for dig,
som for mig? Og vigtigere endnu, kan
man på denne måde gøre lykken til meningen med livet? De fleste unge mennesker på vej ud i verden har nok lykken
som deres selvfølgelige målestok, og selvom de ikke til fulde kan definere den, står
det klart, at deres eget velvære udgør
kernen i projektet. Og det kan så hæves
op til at være selve formålet, meningen
med livet. Vi kan endda bestemme vores
samfunds retning efter det. Er det et problem? Ja, hvis det at sætte i system, om
man er lykkelig eller ej, defineres ud fra
om vi får alle vores rettigheder opfyldt og

får vores andel af kagen i forhold til andre. For vi er jo ikke én masse med samme livsindhold, og derfor må opfattelsen
af lykke også hvile på forskellighederne
og en agtelse for den enkelte i fællesskabet. Som man sagde i det gamle vielsesritual: ”... leve med både i medgang og
modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer...”.
En lidt gammeldags vending, der desværre røg i svinget i det ritual vi fik i år.
Lykken som noget der kan indtræffe
både i medgang og modgang. Det er
en meget fin forståelse, hvor vi ikke dyrker
livet som en tilstand, hvor lykken helst skal
være konstant, og afsavnet og lidelsen
ikke eksisterer. Livets indhold er ikke kun
personligt velbehag – i kristen forstand
må det lyde, at livets mening ikke er at
sikre sin lykke, men at bidrage til, at andre kan være det.
For lykken – den stærke, ubekymrede og
livsbekræftende følelse – bør ikke ophøjes til hverken varig tilstand eller et mål
med tilværelsen. Man mærker den af og
til, og i sin flygtighed, synes den lige mirakuløs hver gang. For ellers bliver den, som
Kierkegaard siger, skuffende, ”thi Lykken
er først, naar den har været”. Med lykken
er det som med paradis, det bor i os som
en længsel.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg
Inge Gøricke.

Livsværdier
Forleden oplevede jeg en hel spontan
glæde – over vort nye kirkeblad – ikke
blot over, at lokalforeningerne kommer
tilorde, men også over at kirken med sit
budskab er ansvarlig og åbner op for det
væsentligste i menighedsrådsarbejdet,
nemlig at skabe gode rammer for kirkens
liv og vækst.
Det har ligget mig meget på sinde i de
knapt 40 år, jeg har været medlem af
menighedsrådet under 5 præster – deraf
28 år som formand, at så mange som muligt skulle opleve den rigdom, der møder
os i vore kirker ved gudstjenesterne, ved
fællesskabet ved alterbordet, den store
salmeskat, smukke musik, kunst og historie.
Det skal være rart at komme i vore kirker,
det skal give tryghed i sorg og glæde.
Blot det at tage imod. Når jeg har vist
rundt i kirkerne, har jeg hver gang opdaget noget nyt, Husene fortæller. Vi er jo
led i kæden, som i en periode har været

ansvarlig for store værdier og har fået lov
at præge med nutidskunst af bedste
kvalitet.
Mange kendte navne har optrådt ved
vore koncerter, kor er etableret, og
mange arrangementer og møder er afholdt, kirkehøjskole med nabosogne og
engagement i Ydre Missions projekter.
Alle disse tiltag er båret af et sogne- og
præstegårdsliv, når det er bedst, og er
betinget af et godt samarbejde ikke
alene i menighedsrådet, men også med
kirkebetjeningen, hjælp fra vore dygtige
håndværkere og ikke mindst fra frivillige
med berøringsflade ud i vore sogne.
Jeg har bestræbt mig på at få det hele
til at nå sammen, har lært at vise tålmodighed , besindighed og ydmyghed.
Det har bragt mig så mange oplevelser
og været livsværdier for mig. Jeg kan kun
sige tak og på det varmeste opfordre andre til at indgå i dette arbejde, forudsat
at man vil løfte og bære videre på den
kristne kulturarv.

Vilhelm, Birgitte og Flemming

Den 13 nov. i år er der valg til menighedsrådene i Danmark. I Haraldsted og
Allindemagle sogne er der traditionelt
fredsvalg, som i 80 % af alle sognene i
Roskilde stift. Et fredsvalg betyder, at der
kun er indleveret en kandidatliste inden
fristens udløb. I disse tilfælde bortfalder
valghandlingen, og de opstillede kandidater er valgt. Det obligatoriske orienteringsmøde er den 12. september kl. 19.30
i Haraldsted forsamlingshus. Her vil formanden orientere om rådets arbejde og
formanden for valgbestyrelsen vil
redegøre for valgproceduren.
Efter orienteringsmødet afholdes et regulært opstillingsmøde, hvor der opstilles
en kandidatliste til valget, der består af
mindst 6 medlemmer til det fælles råd
(hvoraf mindst én fra hvert sogn). Ethvert
medlem af Folkekirken, der er fyldt 18 år,
har valgret, og kan opstilles som kandidat. En kandidatliste skal mindst omfatte
en kandidat og 5 stillere. Kandidatlister
kan afhentes hos formanden for valgbestyrelsen Vilhelm Rosendal, Skeevej 8 i
Allindelille.

Kandidatlister kan indleveres mellem 25.
sept. kl. 19.00 og 2. okt. kl. 19.00 til ovennævnte formand eller Birgitte Hansen,
Haraldstedvej 33.
Hvis valgbestyrelsen ikke modtager flere
kandidatlister, bortfalder valghandlingen.
Så bliver de første seks navne på listen
automatisk nyt menighedsråd for os.
Mød op den 12. sept. og deltag i det
lokale demokrati – alle er velkomne!
Der vil være snitter, øl, vand og kaffe.
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ARRANGEMENTER

Lokalrådets generalforsamling
Dorte Lau Baggesen

ARRANGEMENTER

tive, der sker i området og hvorfor her er
så dejligt at bo? Har du lyst til at præge
udviklingen og bidrage aktivt, så mød op
til generalforsamlingen.
Her på Flueblomsten.dk, i kirke- og sognebladet og på Flueblomstposten kan alle
følge med i, hvad der er af arrangementer i lokalrådet og i de andre foreninger
og institutioner, der er rigtig mange muligheder! Så mød op og lev livet i lokalområde til glæde for dig selv og alle andre.
Vel mødt!

I Haraldsted kirke den 2. september kl.
10.30 siger vi tak for sommeren 2012 og
alt hvad den har bragt os, og fortsætter
bagefter med frokost og leg i præstegårdshaven. For igen i år holder vi stor
børnegudstjeneste i Haraldsted kirke med
kor, sang, fortællinger og efterfølgende
leg i haven, hvor vi også presser æbler
sammen – så kom med dit høstoffer, hvis
du har æbler i haven eller andre frugter
du vil dele, og få en flaske saft med hjem
(medbring gerne en flaske).

Skal du til toget, når der ikke går en bus?
Skal ungerne hentes fra sport på et ubelejligt tidspunkt - eller har du plads til flere
i bilen?
Nu er der nu mulighed for at afprøve
interessen for samkørsel...
For at komme til den kalender, hvor du
kan skrive, hvis du har en ledig plads –
eller vil se, om du kan få kørelejlighed skal du gøre følgende:

1. Gå ind på google.dk
2. Evt. log ud, hvis du allerede er

Onsdag d. 14. november 2012 kl. 19.30 i
idrætsforeningens lokaler.
Når Lokalrådet inviterer til Generalforsamling, håber vi, rigtig mange af områdets
beboere vil møde op og diskutere, hvordan det går i området og ikke mindst,
hvad vi sammen kan gøre for at udvikle
området og gøre det til et endnu bedre
sted at bo. Hvordan er friskolen kommet
i gang? Hvad kan vi gøre for at støtte
op om forsamlingshuset? Hvordan kan
vi hjælpe hinanden bedre i hverdagen
med f.eks. samkørsel? Hvordan kan vi
fortælle de gode historier om alt det posi-

Farvel til sommeren
- Børnehøstgudstjeneste

Informationsbokse
Der er nu sat informationsbokse op ved
busskure og andre centrale steder, hvor
”Flueblomstposten” vil udkomme ca. en
gang om måneden. Dette er et forsøg
på at komme bedre ud med informationer om alt det der sker til dem, der
ikke bruger Flueblomsten.dk som daglig
informationskilde. Så hold øje med opslagene!

3.
4.
5.
6.
7.

logget på en Googlekonto
Log ind
E-mailen er: flueblomsten@gmail.
com
Adgangskoden er: flueblomsten
Vælg Kalender oppe i den sorte
bjælke
Skriv – eller se under den dag du
har brug for

Husk at skrive navn og tlf. nr. udover fra-til.
Obs! Kalenderen kan vise både enkeltdage, en uge og en hel måned.
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ARRANGEMENTER

Eftermiddagsmøder
Der kan bestilles kirkebil til arrangementerne
på tlf. 57 60 01 57. Arrangementerne koster
25 kr. for kaffe og kage.

FREDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 14
Erindringsbilleder
Denne fredag tager Jørgen Ibsen, med lysbilleder og fortællinger, os på en rejse i erindringsbilleder fra hans barndom i 50’erne
og frem. Billeder der viser lidt om hvad omegnen havde af virksomheder, erhvervsliv,
personer der markerede sig, det gamle
sogneråd og fortællinger om livet i det hele
taget i Allindelille omegn. Om hans eget
ophav, rødder og minder.

ARRANGEMENTER

mørke. Med udgangspunkt i Brødrene
Løvehjerte vil vi herefter undersøge, hvordan Astrid Lindgren som ingen anden forfatter er i stand til at nærme sig det mest
intense i et barns liv, det mest himmelske og
det mest sørgelige. Fordi hun altid tager sit
udgangspunkt i 3 søjler: naturen, kærligheden og troen. Og så mistede hun aldrig
evnen til at lege!

FREDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 14

Madbix

FREDAG 12. OKTOBER 2012 KL. 14
Barnet, troen og kærligheden i Astrid Lindgrens univers
Fredag den 12. oktober får vi besøg
af foredragsholder,
litteraturanmelder
og sognemedhjælper Liselotte
Wiemer, der vil
føre os ind i Astrid
Lindgrens univers.
Først tager vi en
flyvetur tilbage til barndommens Vimmerby
og følger Astrid Lindgrens liv og forfatterskab
frem til hendes død i 2002. Et liv der var badet i lys; men også præget af melankoli og

men med 100 andre drenge mellem 14 og
16 år i årene 1954 til 1956. Om de tre brande, der hver gang lagde glasværket i ruiner.
Hvorfor de gik konkurs. Om hvad tørv er.
Hvad glas består af, hvordan glasmagerne
er uddannet, og om hvordan designerne
navngi’r deres glas. Fra 1825 frem til i dag,
hvor glasværket er genåbnet som
Holmegaard park.
Han medbringer over 40 forskellige glasting
med. Både såkaldt ”fusk”, men også ting
fra produktionen. Han viser og fortæller om
både kendte og mindre kendte drikkeglas,
samt København kommunes sølvbryllupsgave til regentparret, og Dansk Industris
bryllupsgave til kronprinsparret.

FORLOREN HARE OG
JOHN MOGENSEN
Haraldsted-Allindelille 4H afholder i samarbejde med Lokalrådet invitere til madbix d. 9. november kl. 18.00 på Allindelille
Friskole.
Kunsthåndværkerne på Holmegaard
Erik Brix Petersen fortæller levende og
interessant, og med mange muntre
anekdoter, om livet og glasmagerne på
Holmegaard glasværk, og arbejderne i
tørvemosen gennem 187 år.
Fortællinger om, hvordan det var at være
ansat som hyttedreng på glasværket sam-

Menuen består af Forloren Hare med det
hele efterfulgt af Kaffe/the med gammeldags æblekage.
Efter maden kommer John Vest og synger John Mogensen sange. Det er tilladt
at svinge træbenet under musikken.
Pris børn u.12: 50,- og voksne: 80,-

Tilmelding: Vibeke Reiter på
jh.lynggaard@mail.tele.dk eller tlf.:
57600395 senest den. 31.10.2012
Kom og få en hyggelig aften med god
mad.

PÅ MOTORCYKEL GENNEM
HIMMALAYAS BJERGE
Kom til madbix d. 25 september kl. 18.
Menu: Skøn vegetarmad, veltilberedt af
Bodil Feilberg og Lis Dahl, efterfølgende
fortsættelse af historien om The Rohtang
Mudslides tur på motorcykel gennem
Himmalayas bjerge i 2011. Her et par
citater fra deres dagbog:
”Da vi i dag satte kurser mod verdens
højeste farbare pas, Kardung La, blev vi
sendt afsted med ovenstående advarsel.
Det fine ved de små påmindelsesskilte i
vejkanten er at de lige til nøds rimer, og
at hver enkelt har helt sin egen versefod.”
”Stemningen i gruppen er langt bedre i
dag end den var i går. Det skyldes sandsynligvis, at ingen af os har kastet op de
sidste 12 timer. I morges indtog vi morgenmad på Penguin Garden, der vist er
nævnt i alle guidebøger om Leh.”
Tilmelding: Madbixgruppen v/ Bente
Haargaard på 57600380 eller
Bodil Feilberg : 57600226.
Pris hele arrangementet: 75 kr. voksne 40 kr. børn under 12 år.
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Nyt fra lokalrådet
Dorte Lau Baggesen
Sommer – sensommer – efterår….. Der
sker rigtig meget i vores dejlige lokalområde, der trods ’modgang’ med skolelukning rejser sig, samler kræfterne og styrker
sammenholdet og sammenhængskraften blandt alle beboerne. Lokalrådet har
et udviklingsprojekt i gang, der sætter
fokus på netto sammenhængskraft.
Jeg håber, I alle har lagt mærke til de
informationsbokse, der er sat op vedbusskure og andre centrale steder og hvor
”Flueblomstposten” udkommer ca. en
gang om måneden. Dette er et forsøg
på at komme bedre ud med informationer om alt det der sker til dem, der ikke
bruger Flueblomsten.dk som daglig
informationskilde.
Den 14. november inviterer Lokalrådet til
generalforsamling. Vi håber rigtig mange
af områdets beboere vil møde op og
diskutere, hvordan det går i området –
og ikke mindst, hvad vi sammen kan gøre
for at udvikle området og gøre det til et
endnu bedre sted at bo.
Hvordan er friskolen kommet i gang?
Hvad kan vi gøre for at støtte op om
forsamlingshuset? Hvordan kan vi hjælpe
hinanden bedre i hverdagen med f.eks.
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samkørsel? Hvordan kan vi fortælle de
gode historier om alt det positive, der
sker i området og hvorfor her er så dejligt
at bo? Har du lyst til at præge udviklingen og bidrage aktivt, så mød op til
generalforsamlingen.
Her i kirke- og sognebladet, i ”Flueblomstposten” og på Flueblomsten.dk kan alle
følge med i, hvad der er af arrangementer i lokalrådet og i andre foreninger og
institutioner – og der er rigtig mange
muligheder! Så mød op og lev livet i
lokalområde – til glæde for dig selv og
alle andre.
Vel mødt!

Konfirmand
arrangementer
Så begynder årets konfirmandforberedelse! Og vi starter med en fælles
gudstjeneste med de kommende
konfirmander og deres forældre tirsdag den 28. august kl. 19 i Haraldsted kirke. Her vil vi gennemgå den
gudstjeneste som konfirmanderne
skal komme med til i løbet af året,
der blive udleveret information om
det kommende år, bl.a. om vores
ekskursion til København den 18.
september, om rockgudstjeneste i
Sct. Bendts og andet.

Idrætsforegningens
program
GYMNASTIK
Herreholdet starter i uge 43.
Øvrige hold starter i uge 38.
Se mere information på
www.allindelille-if.dk

BØRNEHAVEBØRN
Tid: Mandag kl. 16.00-17.00
Alderstrin: 4-6 år

TURBOFRÆS
Tid: Tirsdag kl. 16.45-18.00
Alderstrin: 0.-3. kl.

DANS/ZUMBATOMIC
Tid: Torsdag kl. 16.15-17.15
Alderstrin: 3.-6. kl.

ZUMBA
Tid: Torsdag kl. 19.30-20.30
Alderstrin: 16 +

PULS FOR KVINDER
Masser af bevægelse, styrketræning,
smidighed og smil!
Tid: Mandag kl. 19.00-20.30

HERRE MOTION
Gymnastik og volleyball
Tid: Tirsdag kl. 19.15-21.00

MOTIONSGYMNASTIK
Gymnastik og bevægelse på dine
præmisser
Tid: Onsdag kl. 16.00-17.00
Vi vil også rigtigt gerne tilbyde mor/far/
barn-hold samt dans 0-2. kl.
Har du lyst til at være instruktør, eller kender du én? så kontakt Jens-Henrik Lynggaard, 5760 0395

FODBOLD
Holdene fra før sommerferien fortsætter
lidt endnu. Vi har både old-boys og
børnehold. Tjek hjemmesiden
www.allindelille-if.dk.
Volleyball, badminton og indendørs fodbold starter op efter efterårsferien. Hold
øje med hjemmesiden for opslag.

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. og 23. september
siger vi tak for sommeren 2012 – 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 i høstfarver, salmerne er fyldt
med taknemmelighed over det vi får
givet, og teksterne fortæller om det vi
får givet. Vi har hinanden, når efterårsmørket lukker sig om os.
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En weekend vi sent vil
glemme....
Weekenden mellem den 22. og 25. juni,
blev en særligt oplevelsesrig i Haraldsted
lokalområde.

fiske efter gevinster, skyde på friskolen og
købe fine ting og sager lavet af skolens
børn. Der var stor revy, hvor skolens børn
viste deres talent.

frokost i præstegården gik hele selskabet tilbage i kirken og hørte Søren Ryge
holde et underholdende og spændende
foredrag om mennesker han har mødt,
hans soldatertid og hans kærlighed til
kager.

Fri os fra det ONDE. Kirkehøjskole Midtsjælland
Den 7., 13. og 17. november er der
kirkehøjskole i Vigersted præstegård
under temaet ’Fri os fra det onde’. Om
det onde eller den onde, det onde og
ansvarlighed, hvem har ansvaret for det
onde? Programmet vil blive offentliggjort
på www.haraldstedkirke.dk og på foldere lagt frem i våbenhusene fra starten
af september. Her vil også indgå information om pris og tider. Tilmelding sker på
lskr@km.dk eller på tlf. 57 52 81 45.

Vil du med i BonBonland?
Idrætsforeningen arrangerer en tur
til BonBon-land for områdets børn en
lørdag i september.
Hold øje med opslag på www.allindelille-if.dk og www.flueblomsten.dk.

Det traditionsrige sponsorløb kørte af
stablen og fik kørt over 27.000 kr ind til
idrætsforeningen.

Det hele startede fredag, hvor Allindelille
folkeskole sagde farvel med et brag af
en festdag. Den startede med boder,
hvor man kunne købe kaffe og kage,

Det hele sluttede med et brag af en festmiddag, med bevægende afskedstale
fra skolens leder Anette Petersen, der
takkede alle for mange værdifulde timer
– og for kampen om skolens overlevelse.
Og så var det ellers tid til musik og dans.
Dagen efter var mange ud at tænde
Sankt Hans bål – især nede ved søen var
der store flotte bål.
Søndag den 24. juni afholdt Haraldsted
kirke årets sommermøde, der startede
med gudstjeneste i kirken, hvor det nye
knæfald blev indviet. Det smukke knæfald, tegnet af Ullrich Rössing og vævet
af Hanne Klamer Petersen, færdiggjorde
alterskrankens fornyelse. Ca. 100 personer dukkede op i kirken - efter en god

Men her sluttede weekenden ikke for
mandag aften samlede lokalråd, historiens hus, den katolske menighed og
Haraldsted kirke over 80 personer til
spændende foredrag fra forfatteren
Maria Helleberg. Der blev
serveret middelaldersuppe
i våbenhuset,
som udgjorde
en hyggelig
pause i fortællingerne.

En weekend vi sent vil glemme!
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GUDSTJENESTELISTE

FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb

HANS PREBEN CHRISTIANSEN

JONAS SØNDERSKOV PEDERSEN

født 18. feb. 1926, død 21. maj 2012, Begr.
30. maj 2012

Født 26. januar 2012, døbt 26. maj i Haraldsted kirke

VALBORG KRISTINE NYVANG

Vielser

PERNILLE KOLDBORG JENSEN OG
TORBEN SØNDERSKOV PEDERSEN
Den 26. maj 2012 i Haraldsted kirke

CAROLINE PEDERSEN OG KENT OLSEN

Født 30. juli 1927, død 27. maj 2012, bisat
2. juni 2012

September 2012
2. sept

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

9. sept.

dam

16. sept.

Maria

23. sept.

16. s. e. trin. – Lazarus’ opvækkelse

30. sept.

17. s. e. trin. – Levis kaldelse

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

7. okt.

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

nene”

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

CLAUDIA ERIKA SALGADO RAMIREZ OG JENS ROSENDAL

21.okt.

mænd

28. okt.

21. s. e. trin. – Det golde figentræ

FINN BØRGE NIELSEN
Født 7. aug. 1945, død 23. april 2012, bisat 1. maj 2012

GITTE MARIANNE MADSEN
Født 15. dec. 1957, død 18. maj 2012, bisat 24. maj 2012

10.30
10.30 (Høst)
10.30 (Høst)
9.00 (UT)

Oktober 2012

14. okt.

Begravelser

Allindemagle

10.30 (Børnegudstjeneste)

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

Den 26. maj 2012 i Haraldsted kirke

Den 9. juni 2012 i Haraldsted kirke

Haraldsted

20. s. e. trin. – De upålidelige vingårds-

10.30

9.00
10.30

10.30

9.00

9.00 UT

November 2012
4. nov.

Alle helgens dag – I er verdens lys

10.30

11. nov.

23. s. e. trin. – Enkens skærv

9.00 (LL)

18. nov.

gøre

24. s. e. trin. – Søn gør, som han ser faren

9.00

25. nov.

Sidste s. i kirkeåret – Kom til mig

9.00

10.30

10.30

Alle gudstjenester er ved Mette Marbæk, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer!
Kirkebil: tlf. 57 60 01 57
LL Lisbeth Lundbech
UT Ulla Toft
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KALENDER

28. Aug.

Konfirmand-introaften kl. 19

31. Aug.

Tur omkring Skjoldnæsholm kl. 15 ved Poul Norup. Se mere på
www.vandrefestival.dk

1. sept.

Fælles vandretur (se mere på www.flueblomsten.dk)

2. sept.

Børnegudstjeneste i Haraldsted kirke kl. 10.30, med frokost og leg
i præstegårdshaven.

3. sept.

Banko i Haraldsted forsamlingshus kl. 19.

8. sept.

Kræmmermarked kl. 10-15 i Haraldsted forsamlingshus

9. sept.

Økologisk fødevaremesse kl. 10-16 ved Haraldsted forsamlingshus

11. sept.

Åbent bestyrelsesmøde i lokalrådet kl. 19.30 i idrætsforeningens
lokaler

12. sept.

Opstillingsmøde til Haraldsted-Allindemagle menighedsråd kl.
19.30 i forsamlingshuset.

14. sept.

Eftermiddagsmøde kl. 14 i Haraldsted præstegård

25. sept.

Madbix kl. 18 i klubhuset

30. sept.

Børnebanko kl. 14-16.30 i forsamlingshuset

1. okt.

Banko i Haraldsted forsamlingshus kl. 19.

12. okt.

Eftermiddagsmøde kl. 14 i Haraldsted præstegård

12. okt.

Ålegilde i Haraldsted forsamlingshus kl. 18.00

2. nov.

Halloween for børn i forsamlingshuset (se www.flueblomsten.dk)

4. nov.

Allehelgensgudstjeneste i Allindemagle og Haraldsted kirker

5. nov.

Banko i forsamlingshuset kl. 19

7. nov.

Kirkehøjskole midtsjælland kl. i Vigersted præstegård

9. nov.

Eftermiddagsmøde kl. 14 i Haralsted præstegård (se omtale)

9. nov.

Madbix arrangeret af 4H i Klubhuset kl. 18

13. nov.

Kirkehøjskole midtsjælland kl. i Vigersted præstegård (se omtale)

14. nov.

Lokalrådets generalforsamling kl. 19.30

17. nov.

Kirkehøjskole midtsjælland kl. i Vigersted præstegård (se omtale)

25. nov.

Julemarked i Haraldsted forsamlingshus kl. 10-16.

