ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE

JUNI - AUGUST 2012

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Pilgrimsvandring
Kom og hør Maria
Helleberg fortælle
om Knud Lavard,
mens vi går til kapelruinen.

Søren Ryge i præstegården

Den store afskedsfest

Årets sommermøde
ved Haraldsted
kirke får besøg af
den haveglade Søren Ryge Petersen.

Folkeskolen i Allindelille afslutter med
et brag den 22.
juni. Se programmet for dagen.

Bisseruplejren
Afholdes i år som
en Banglalejr for
alle børn i alderen
6-13 år.
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PRÆSTENS SPALTE

KONTAKT

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

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

KIRKEVÆRGE:
Vilhelm Rosendal (Haralsted)
Skeevej 8, 4370 St. Merløse
Tlf. 57600016
Søren Hansen (Allindemagle)
Haraldstedvej 33, 4100 Ringsted
Tlf. 57600472

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

GRAVER I HARALDSTED:
Morten Vester Larsen
Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted
Tlf. 51 24 30 07
Træffes bedst 12-13
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 sept.-okt.-nov. Aﬂeveres
skriftligt senest den 10. juni 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
Mette Marbæk

Der skal være menighedsrådsvalg til
november. Er det noget, man behøver
at interessere sig for? Der er vel altid
nogen andre, der tager sig af det.
Mange har det vel sådan, at kirken bare
skal være der, når de har brug for den.
Og det er en holdning, jeg respekterer
fuldt ud. En folkekirke skal være her for
alle, der ønsker det – om man bruger den
tit eller sjældent, om man tror mere, end
man tvivler, eller tvivler mere, end man
tror. En folkekirke skal være samlende,
ellers giver begrebet folkekirke ingen
mening.
I det danske samfund har vi to store
folkeinstitutioner tilbage: folkekirken og
folkeskolen. De er bygget på en idé om
folkeligt sammenhold, så vi skulle kunne
færdes i de samme rum, hvad enten vi
er kong Salomon eller Mads bilmekaniker.
Fællesskabet om det basale i kultur og
samfundsliv har hos os fremelsket store
rummelige institutioner, som kan samle
størstedelen af vort folk; og samtidig
har de, der vil noget andet, både gode
muligheder for at skabe egne skoler og
kirker.

Ønsker vi fortsat store bærende folkeinstitutioner hos os, er vi naturligvis også
ansvarlige for, at de kan trives og udvikles
i den ånd, de er skabt. De er jo ikke nogen naturnødvendighed. Skolevæsnet
kunne jo lige så godt være bygget op
som privatskoler, der kan basere sig mere
på det, der adskiller os fra hinanden end
det der samler os.
Kirkelivet kunne på samme måde være
delt op i mange forskellige kirkesamfund, hvor det vigtigste var, at
medlemmerne så ens på tingene.
Men vi har altså en folkekirke, så længe
folket vil have den. Og så er det jeg
spørger: Vil vi have den? Og hvis vi vil
have den, hvordan skal vi så sikre os, at
den er der, når vi har brug for den, og
der er plads til os i den?
Der er menighedsrådet en afgørende
faktor. Menighedsrådet afspejler det folk,
der ønsker en folkekirke og bruger den
– ofte eller sjældent, men som ikke kan
forestille sig et samfund, hvor folkekirken
ikke fandtes.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

ARRANGEMENTER

Menighedsrådsvalg 2012
I år er det valgår til alle Menighedsråd i
Danmark. Det er der hver fjerde år.
Det obligatoriske orienteringsmøde, der
skal afholdes i hvert eneste sogn, bliver
Onsdag den 12. september kl. 19.30 i
Forsamlingshuset Frem. I forlængelse af
de fleste orienteringsmøder vil der blive
afholdt et regulært opstillingsmøde, for
at sammensætte en kandidatliste til menighedsrådsvalget. Således også hos os,
hvor listen skal bestå af 6 medlemmer til
det fælles råd. Ethvert medlem af Folkekirken, der er fyldt 18 år har valgret og
kan opstilles som kandidat. Kommer der
mere end én liste, vil selve valget blive
afholdt tirsdag den 13. november. Men
hvis der ved fristens udløb kun er indleveret en liste, spiller orienteringsmødet en
afgørende rolle i det lokale demokrati.
Sæt allerede kryds i kalenderen nu – alle
er velkomne.  
Med venlig hilsen valgudvalget Vilhelm,
Birgitte og Flemming.

Sutsko, teambuilding og lopper
Hvordan er det at sidde i menighedsrådet?
Det er et spændende og alsidigt arbejde
hvor også følelserne af og til må tages i
brug. Menighedsrådet er arbejdsgivere for
kirkens medarbejdere, det er rådet, der
ansætter graver, gravermedhjælper,
regnskabsfører, kirkesanger og organist
samt har et stort ord at skulle have sagt
ved præsteansættelser. Menighedsrådet
er ansvarligt for økonomien, for bygningerne og kirkegårdene og ikke mindst skal
menighedsrådet drage omsorg for det
kirkelige liv. Det betyder både at støtte op
om præstens og medarbejdernes arbejde,
men også selv at være med til at komme
med ideer og rent praktisk føre dem ud i
livet til glæde for alle sognets medlemmer
uanset alder.
Som medlem af et menighedsråd er det
en fordel at kunne lide at deltage i gudstjenester af og til, det giver en større baggrund for at deltage i arbejdet. Det er et
bestyrelsesarbejde, der også kan tale til
følelserne fordi baggrunden for det hele er
den kristne tro, og fordi noget af arbejdet
handler om at behandle både de levende
og de døde med den største respekt.
Det er nødvendigt i en tid hvor alt bliver
talt, målt og regnet på.
		
		
Birgitte Udemark Hansen

Hanne Vedsted-Hansen

indsamling af (mindre!) sager til loppesalg
til fordel for Støtteforeningens arbejde.
Effekter som vaser, kopper, tøj og lign. kan
allerede nu afleveres hos Janne, Skeevej
2, som vil vaske tingene og stå for salg til
festen.
Derudover samarbejder foreningen med
Haraldsted kirke om at strikke sutsko til
skolens børn.

Der er nu valgt en bestyrelse for støtteforeningen for Allindelille friskole. Den 11. april
blev det første bestyrelsesmøde holdt og
Hanne Vedsted-Hansen blev valgt til formand, Mette Marbæk til næsteformand
og Vibeke Reiter til kassér.
Støtteforeningen besluttede som noget af
det første at støtte en teambuilding weekend for Friskolens nye leder og lærere i
starten af august 2012, for at give skolen
den bedst mulige opstart.
Støtteforeningens bestyrelse deltager til
folkeskolens afslutningsfest den 22. juni
med forskellige aktiviteter. Blandt andet

I løbet af foråret vil der i samtlige
postkasser i sognene blive lagt en lille
informationsfolder om Støtteforeningen
for Allindelille Friskole. Det årlige kontingent er på 100 kr – og al støtte modtages
med glæde til gavn både for skole og
nærmiljø.
Læs mere på www.flueblomsten.dk eller
kontakt på tlf. 57600157.

6

7

ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

Banglalejr for dig – Bisseruplejr 2012

Allindelille folkeskole siger farvel med et brag af en fest
fredag den 22. juni.
PROGRAM
14.00 - 16.00
4H sælger kaffe og kage.
Boderne har åbent.
Hoppeborg og sumobrydning
15.00 - 16.30
Høvdingebold turnering, alle kan deltage. Vi laver hold undervejs (tilmeldning
til Lisbeth Broen på festpladsen)
16.30 - 17.30
Det traditionelle sponsor cykelløb
afholdes for 16 år i træk!!!!!

Årets Bisseruplejr i uge 32 former sig som
Banglalejr for dig - tag med og oplev livet
i en landsbyskole i Bangladesh sammen
med mennesker, der har boet i byen og
undervist på skolen gennem en årrække.
Oplev samtidig alt det, der hører lejrlivet
til: sport - hobby - bibeltimer - skæg og
sketch – mange badeture - nye venner
- hyggesnak i køjesengen - flaghejsning opvask og kartoffelskrælning - lejrgudstjeneste - godnathistorie – morgenløb, etc.
Det er for alle børn i alderen 6-13 år,
d. 6. aug. kl. 14 til 10. aug. kl. 10-11.30,
hvor vi slutter med forældrearrangement
i lejren.

Tilmelding senest 6.juli til Bente Haargaard på tlf. 57600380 eller behar@sol.dk hvorefter nærmere program tilsendes.
Pris: 525 kr. (475 kr. pr. efterfølgende
søskende)
Sted: Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135,
Bisserup, 4243 Rude
Lejrledere: Klaus Thomsen, Mette Marbæk Johansen, Bente Haargaard m.fl.

18.30 - 21.00
Spisning og hygge

Menu
Hovedret:
Kød fra grill
lækre salater
Nye Kartofler
Dessert:
Skee is
Jordbær
Brownie
Øl, vin og vand kan
købes dagen igennem

21.00 - 00.00
Dans til levende musik

Festlig fredag
Hygge for hele familien!
Mød op den sidste fredag i maj og juni
måned ved klubhuset kl. 18. Vi starter
med en rundboldkamp eller anden
fælles leg. Derefter kan man spille lige
hvad man har lyst til; fodbold, beach-

volley, petanque, vikingespil eller lege
på legepladsen.
Omkring kl. 19.30 er der gang i grillen,
og man kan tilberede sin hjemmebragte mad, og spise i hyggeligt samvær.
Hvis du har spørgsmål: kontrakt Line
Jensen, 5760 0685 eller Susanne Baltzer,
5760 1880.
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Friskole i Allindelille

Maria Helleberg og Knud Lavard
der handler om Knud Lavards barnebarn,
Valdemar Sejr.
Vil man opleve en middelalderlig
pilgrimsfærd på en skøn juniaften i 2012
og høre Marie Helleberg, skal man blot
møde op ved Haraldsted Kirke den 25.
juni kl. 18.30. Fra kirken går man i procession til Knud Lavards kapel igennem det
landskab, hvor det hele udspillede sig.
Der vil udover Marie Hellebergs fortælling
også være fællessang og lidt suppe og
brød til de deltagende pilgrimme.

Suzette Hansen

Det er nu sikkert, at friskolen bliver til
noget, det er en stor glæde for os, som
har arbejdet med det. Vi håber, det
også bliver det for Jer. Der er i skrivende
stund 70 tilmeldte elever, og vi har ansat skoleleder. Hvis I vil være med til at
bakke Friskolen op, vil vi opfordre Jer til
at indmelde Jer i skolekredsen. Det koster
kr. 300,- om året. Pengene kan sættes
ind på konto nr. 9011 4576699277, eller
I kan give et bidrag til støtteforeningen
på konto nr. 5069 1299874. Friskolen skal
være et sted for bl.a. Idrætsforeningen,
4H, madbix, lokalrådet og måske andre
foreninger, der er interesserede i at være
i vores lokalområde Vi håber på en stor
opbakning fra lokalområdet, det er nu vi
skal stå sammen. Vi holder arbejdsweekend 4.-5. og 11.-12. august, hvor alle er
meget velkomne til at være med til at
gøre vores skole klar til skolestart.

Søren Ryge
– årets sommermøde
Den 24. juni kommer den kendte og
folkekære Søren Ryge Petersen til
Haraldsted kirkes sommermøde. I mange
år har Søren Ryge lavet tv og er især
blevet kendt for sin lange række af
udsendelser om natur og mennesker. Tv
der dels er optaget i hans egen have på
Djursland, dels Danmark rundt, når det
handlede om landets skæve eksistenser.
Vi starter med gudstjeneste i Haraldsted
kirke kl. 10.30, hvorefter vi spiser frokost og
hører det spændende og levende
foredrag ved Søren Ryge.
Vi slutter af med kaffe og kage.
Tilmelding:
Sognepræsten på tlf. 57 60 01 57
Inge Gøricke på tlf. 57 60 03 14.
Prisen for hele arrangementet er 50 kr.

Arrangementet støttes af Ringsted Kommunes puljen til kultur i landområderne. Pris for
deltagelse i arrangementet er 25,- kr.
Alle er velkomne til at deltage i festligholdelsen af Knud Lavards helgendag den
25. juni 2012. Som pilgrimme mødes man
ved Haraldsted Kirke kl. 18.30 og vandrer
herfra til Knud Lavards Kapel. Undervejs
og ved kapellet vil forfatteren Marie
Helleberg fortælle om Knud Lavard og
om de dramatiske og fantastiske
begivenheder, der førte til hans død og
senere helgenkåring. Arrangementet
er kommet i stand i et samarbejde mellem menighedsrådet, lokalrådet, den
katolske menighed og historiens hus som
optakt til middelalderfestivalen i august,

Indskrivning til Konfirmation
Der er nu mulighed for at indskrive sig til
konfirmationsforberedelse for 2012/13
med konfirmation i maj 2013.
Konfirmationerne 2013 bliver 5. maj i
Allindemagle og 12. maj i Haraldsted.
Kontakt sognepræst Mette Marbæk på
mmjo@km.dk eller på tlf. 57 60 01 57.
Senest 20. juni 2012
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GUDSTJENESTELISTE

FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb

Begravelse

IDA GRUBBE

BENT WOGNSEN

Født 29. sept. 2011, døbt 1. april. 2012
fra Haraldsted kirke

Født 28. juli 1939, død 31. jan. 2012,
bisat 7. feb. fra Tåstrup kirke

LÆRKE LYNG KJÆR KNUDSEN

Født 1. nov. 1923, død 3. feb. 2012,
begr. 10. feb. fra Haraldsted kirke

Født 20. jan. 2012, døbt 22. april 2012
fra Allindemagle kirke

Konfirmation
Fra Allindemagle den 6. maj:

ASGER KRAGH KRISTENSEN
JEPPE KRAGH KRISTENSEN
MARIANNE STILLHOFF VILLUMSEN
Fra Haraldsted den 13. maj:

ANDERS LODAL MORTENSEN
CELINE GRØNHØJ STRØH MØLLER
LUCAS CHRISTENSEN PEJDAL

Vielser
DORTHE OG MARTIN DAU
DRISGAARD
Den 5. maj fra Haraldsted kirke

GERNER ERIK NIELSEN

Juni 2012
3. Juni

Haraldsted
Trinitatis søndag: Missions- og
1.s.e.trin.: Den rige bonde

17. Juni

2.s.e.trin.: Bær dit kors og gå i sporet

24. Juni

3. s. e. trin.: Den fortabte søn

LENA INGER PEDERSEN

Juli 2012

Født 1. marts 1944, død 10. marts 2012,
bisat 15. marts 2012 fra Haraldsted kirke

1. Juli

4. s. e. trin.: Kærlighed til fjenden

8. Juli

5. s. e. trin.: Peters bekendelse

15. Juli

6.s.e.trin.: Den rige unge mand

22. Juli

7.s.e.trin.:Ikke en spurv til jorden

MARIE SOFIE PETERSEN

29. Juli

8.s.e.trin.: Hus på sand eller klippe

Født 17. nov. 1912, død 3. april 2012,
begr. 12. april 2012 fra Haraldsted kirke

August 2012

SIMON POULSEN
Født 5. jan. 1919, død 31. marts 2012,
bisat 7. april 2012 fra Haraldsted kirke

DAGNY POULSEN
Født 15. okt. 1918, død 17. april 2012,
bisat 20. april 2012 fra Haraldsted kirke.

5. Aug.

10.30

dåbsbefalingen

10. Juni

9.s.e.trin.: Tjenere skal være vågne

12. Aug.

10.s.e.trin.: Hvad er menneskeslægten?

19. Aug.

11.s.e.trin.: Salvingen af Jesu fødder

26. Aug.

12.s.e.trin.: Spot mod Helligånden

Allindemagle

10.30

9.00

9.00

10.30

10.30

9.00 LL
10.30
10.30
10.30
9.00 MB

9.00 LL
10.30
10.30

Alle gudstjenester er ved Mette Marbæk, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer!
Kirkebil: tlf. 57 67 37 37
LL Lisbeth Lundbech
UT Ulla Toft
MB Majbritt Breinholt

9.00 UT
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KALENDER

22. maj

Menighedsrådsmøde

25. maj

Festlig fredag i klubhuset kl. 18

2. juni

Fælles vandretur – læs mere på flueblomsten.dk

4. juni

Gavebanko i forsamlingshuset

6. juni

Pilgrimsvandring fra Haraldsted kirke til Sct. Bendts kl. 18.50

16. juni

Fælles vandretur – læs mere på flueblomsten.dk

22. juni

Allindelille folkeskoles afskedsfest kl. 14-24

24. juni

Sommermøde i Haraldsted kirke med foredrag af Søren Ryge
Petersen.

25. juni

Maria Helleberg og Knud Lavard kl. 18.30. Se omtale i bladet

29. juni

Festlig fredag i klubhuset kl. 18

4.-5. aug.

Arbejdsweekend på Allindelille friskole

6. aug.

Banko i forsamlingshuset

6.-10. aug.

Bisseruplejr. Se omtale

11.-12. aug.

Arbejdsweekend på Allindelille friskole

17.-18. aug.

Produktionshøjskolen medvirker ved middelalderfestivalen

18. aug.

Fælles vandretur – læs mere på flueblomsten.dk

29. aug.

Kirkevandring. Se omtale på www.haralstedkirke.dk

31.aug.

Produktionshøjskolen medvirker ved Ringsted Natten.

1. sept.

Fælles vandretur – læs mere på flueblomsten.dk

