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Running dinner og
nyt løbehold

Kirkehøjskole

Skærtorsdag

Tur til Bonbonland

Et sogn i bevægelse. Læs om begge
arrangementer i
bladet

om ”Kirken, krigen
og grænselandet”

Igen i år holder
vi vores hyggelige fællesspisning
skærtorsdag

Overskuddet fra
sidste sommers
sponsorløb går til
udflugt for børnene
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Præstens klumme
Mette Marbæk Johansen

Det sande i det skjulte er det, som mine
få ord denne gang skal handle om. Den
sandhed, der ligger lige bagved, men er
skjult.
Mit udgangspunkt var en tanke om ”at
genopdage kirken”. Jeg havde set mig
varm på Erik Heide-figuren i Haraldsted
Kirkes våbenhus, som forestiller indtoget
i Jerusalem - de glade palmegrene, der
vejer i vinden og fejrer, at Kongen rider
ind i byen. Men så er der det, som ligger
bag. Nemlig den anden side op imod
væggen. Den skjulte side. Den der fortæller en anden historie om manden fra
forsiden. Siden der viser det kors han blev
klynget op på ganske få dage efter. Og
dybere end det, den historie der ligger
endnu mere skjult, nemlig at hans grav
var tom påskemorgen. Genopstået fra
døden, som kun en Gud kan gøre.
For nogle giver det slet ikke mening at
tale om en gud. For nogle har Gud været og er det fortsat i dag en fjern ide. At
tænke sig Gud og noget guddommeligt
var og er et kors for tanken.

Men tænk, hvis det var historien om en
ny chance, en ny begyndelse, som vi
alle tilbydes. En begyndelse, der ikke er
verdensfjern, men netop er lige her og
nu. Ikke som en idé der blot kommer fra
en klog mand, der så gik i døden for sin
tanke, eller som opium for folket. Men af
en kraft, der reelt er ude over os selv og
større end os selv. En kraft der måske nok
er skjult, men er blevet vist os så tydeligt
som det nu lader sig gøre. På korset og i
den tomme grav. Det er dét, evangelierne fortæller. At denne kraft, at Gud, ikke
ønskede at være udenfor verden, men
gik ind i verden.
Og det er den skjulte sandhed. Ved
denne mand, der i det åbne rider ind
på sit æsel, men kort efter hænges op
på korset. Ved hans sår kan vi heles.
Ved hans overstrømmende kærlighed til
mennesket, kan vi selv elske mennesket.
Det er ikke en sandhed, der ligger lige til
højrebenet. Det er en svær, skjult sandhed, der kræver overvejelse og ord - flere
ord end jeg har til rådighed her. Så kom
i kirke. Kom til påske – og se om du kan
se den anden side. Om ikke andet så af
bronzefiguren.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

NYT FRA LOKALRÅDET

Nyt fra menighedsrådet
Bente Haargaard

Det nuværende menighedsråd skal i
skrivende stund aflevere sin første årsrapport på søndag og når dette læses er vi
allerede på vej mod påske . På søndag
kommer vores sognepræst tilbage fra
barselsorlov – et stort velkommen skal her
lyde til Mette – vi glæder os til at have
dig tilbage og med i arbejdet .
Vinteren bød på opgaver afstedkommet
af vejret, varmen i præstegård, organistbolig og graverkontorer er nu søgt sikret
af varmeskjold – isolering af loft – vinduer
skiftet til energiruder – gennemgang af
rør, fyr og kedel etc. skulle sikre varmen
i boligerne. Kirkerne er efter energirapporterne nu opvarmet efter forskrifter for
landsbykirker – dvs. på laveste varme
på hverdage under hensyntagen til
orglerne, og en hurtig opvarmning lige
før tjenesterne, reguleret elektronisk,
således at den bedste og økonomiske
varme opnås. Med efterårsstormene gik
det ud over taget på Haraldsted kirke,
enkelte skader i Allindemagle, enkelte
træer skadet – alt sammen skader der er
meldt til forsikring og som der er handlet
på, så mennesker og vores gamle kirker

Nyt fra Lokalrådet
med indhold ikke lider skade. Arbejdstilsynets pålæg er der nu handlet på, idet
der er indkøbt elektrisk katafalk til transport af kisten ved begravelser og bisættelser
D. 22 februar drager menighedsrådet
og medarbejdere til inspirationsmøde i
Haslev på galleri Emmaus : ”Afvikling eller
udvikling?” Hvordan bruger vi Folkekirkens ressourcer bedst muligt?
Biskop Peter Fischer-Møller taler om Kirkeministerens forslag i sommeren 2013,
hvor kirkeministeren foreslog, at 200 befolkningstynde sogne nedlægges. Biskoppen finder, at denne udmelding, som
efter hans mening ikke har relevans for
sognene i Roskilde Stift, risikerer at blokere
for den, for stiftet, meget vigtigere debat, om udvikling af de ressourcer vi har,
i form af bygninger, personale, præster,
frivillige og penge bedst muligt?”
Vi håber at få masser af inspiration, når
vi samme eftermiddag skal sætte mål
og handlinger for det kommende års
menighedsrådsarbejde. Vores vision er
stadig ” at få livet ind i kirken og kirken ud
i livet ” – som var en arbejdstitel på første
visionsdag - så mere om dette i næste
kirkeblad!

Dorte Baggesen
Haraldsted Allindemagle Lokalråd og
Landsbyforum har sammen med de øvrige landområder i Ringsted Kommune,
budt 2014 velkommen med en diskussion
om Landdistriktspolitik og helhedsplaner.
Vi siger alle ”Ja tak” til udvikling frem for
afvikling, og det skal bl.a. understøttes
af en ny landdistriktspolitik og af, at der
med professionel støtte udarbejdes helhedsplaner for områderne – planer, der
viser vision og retning for udviklingen og
hjælpe til, at vi er klar, når der f.eks. skal
udmøntes nationale, regionale eller EU
støttemidler. Det er endnu uklart, hvordan det konkrete projekt bliver, men vi
vil holde alle orienteret via Flueblomsten.
dk. Allerede nu kan I dog se vores nye
præsentation af vores lokalområde på
Ringsted Kommunes hjemmeside – se
under ’landområderne’ og klik på kortet.
Vi håber, den kan give positiv interesse
for området.
Det nye år har også mange og forskellige tilbud til alle i området. Den 18. marts
afholder lokalrådet fælles møde for
repræsentanter for foreninger og institutioner. Vi håber på stor opbakning, da vi

har stor glæde af inspirere og koordinere
på tværs. ”Møde på tværs” bliver også
fællesnævneren den 22.marts, hvor alle
inviteres indenfor hos hinanden til ”Running dinner”. Læs mere på Flueblomsten.
dk og meld jer til … det bliver helt sikkert
en både hyggelig og anderledes middagsaftale.
Vel mødt
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ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

Forårsudflugt

Krummer i Kirken

Møn har det hele, siger de frejdigt dernede på sydhavsøen. Og der er da også
naturskønt og historisk spændende. Så
årets forårsudflugt fredag den 9. maj går
til Møn med start i præstegården kl. 11,
hvor bussen kører fra. Prisen er 130 kr for
hele arrangementet med frokost, samt
eftermiddagskaffe og kage.

Så er der Krummer i Kirken igen! Tirsdag
den 11. marts og tirsdag den 13. maj kl
17.15-19 mødes vi til sang, fortælling og
dejlig mad i præstegården.
Kom og vær med – alle er velkomne!

PÅSKEKRUMMER I ALLINDEMAGLE
Palmesøndag holder vi en kort børnegudstjeneste kl. 9.15 i Allindemagle Kirke.
Der er fortællinger og sang til især de
små.

Tilmelding til sognepræsten på
tlf. 57 60 01 57.

Kirkehøjskole
Forårets kirkehøjskole i weekenden
15.-16. marts handler om ”Kirken, krigen og grænselandet”. Titlen sigter
både på 1864 – hvad betyder det
for os i dag, om kirkens rolle i forhold
til krig og grænselandet både geografisk og i overført forstand, som det
etiske grænseland, og grænselandet
mellem liv og død.
Dagene udspiller sig i Vigersted konfirmandstue og der vil være fælles højmesse i Vigersted Kirke søndag den
16. marts kl. 10.30.
Det endelige program kan findes i
kirkernes våbenhus eller på hjemmesiden www.haraldstedkirke.dk
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Kom og start påskedagene sammen i
kirken.

Store Bededag
TORSDAG DEN 15. MAJ
På en Store Bededagsaften er det skik at
servere varme hveder og det sker også i
Haraldsted, hvor der er lagt op til en hyggelig aften. Vi starter i kirken med bededagsgudstjeneste kl. 19 i Haraldsted kirke,
og går derefter samlet ned i konfirmandstuen. Alle er velkomne.
På selve Store bededag den 16. maj henvises der til højmesse kl. 10.30 i Bringstrup.

Skærtorsdag
Det var Skærtorsdag Jesus spiste sit sidste
måltid, det jødiske påskemåltid, sammen
med sine disciple – før han blev taget til
fange i Gethsemane Have.
Skærtorsdag den 17. april starter vi med
gudstjeneste kl. 17 og derefter går vi ned
til vores eget fælles påskemåltid i konfirmandstuen.
Det koster 30 kr for mad, drikkevarer og
en kop kaffe til afslutning.
Tilmelding af hensyn til maden senest
mandag den 14. april til sognepræsten
på tlf. 57 60 01 57 eller mail mmjo@km.dk
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De traditionsløses
Sankt Hans aften

Allindelille Idrætsforening inviterer til
Sankt Hans aften, den 23. juni 2014 i
klubhuset. Kl 18.00 er grillen klar, du
medbringer selv ma, drikkevarer kan
købes.

Madbix
3. april kl 18 – spisning, kl 19-21.30 foredrag med kaffepause
Kokke : Skeevej , menu er en overraskelse !

Omkring kl. 21 tændes bålet. Kom
glad og fro til Sankt Hans i AIF

Find løbeskoene frem!
Vi starter løbehold søndag d. 9. marts kl.
15, så mød op ved Idrætsforeningens
klubhus ved Allindelille Friskole.
Løb er en effektiv og fleksibel motionsform hvor du samtidig kommer ud i vores
smukke natur. Holdet er både for dig, der
ikke har løbet før, og dig der løber jævnligt, men savner nogle at løbe sammen
med og hjælp til at holde motivationen
oppe.
Mød op! Så ser vi hvem vi er, og aftaler
hvordan vi har lyst til at løbeturene skal
foregå.
Mere info: Sara Skovbjerggaard Rasmussen, tlf.: 2064 6532 eller sara@skovbjerggaard.com.

med idealister af alle typer, har været
inspirationskilde for mig. Det er et foredrag, hvor jeg vil reflektere over hvad det
vil sige, at finde fylde i livet, ved at følge
en retning man er inspireret af og tror
på. Og om at lede efter et eksistentielt
ståsted og om at rejse i selskab med
Gud.”
Pris: 75 kr voksne/40 kr børn – incl. middag, kaffe, kage og foredrag
Tilmelding til Fabienne Dujoux 57600609
eller på www. Flueblomsten.dk senest
d. 27. marts

”At rejse ud i verden for at finde godheden” – ved Adam Laugesen ,
der gennem 2 år har blaffet over
100.000 km gennem Europa til Mellemøsten: ”Foredraget handler om min rejse
som søgende blaffer, om at give afkald
på tryghed i det kendte, om at overgive
sig til sine drømme og om, at godheden
er at finde ude i verden.
Jeg vil fortælle om, hvordan mit møde

Sommerfesten holder
pause i år.

Allindelille Idrætsforening har i år besluttet, at sommerfesten skal holde
pause. Vi kan ikke finde kræfterne til
en sommerfest, men sidder du og har
det fornødne overskud, er du meget
velkommen til at kontakte Jeanette
på tlf. 26 18 43 30
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Tur til BonBon-land for områdets børn

Running dinner

Gymnastikopvisning
30. marts

Lørdag d. 22. marts 2014 kl. 18.00 går
startskuddet for lokalfesten ”Running
Dinner”
Running Dinner er en fest, hvor nogle af
deltagerne åbner deres hjem for spisning
af forret eller hovedret for 3–4 festpar.
Efter forretten tager deltagerne videre til
forskellige hovedretsværter.
Kl.21.30 samles alle festdeltagerne til
et brag af en fest, med LIVE musik i
Haraldsted forsamlingshus. Alt godt fra
baren kan selvfølgelig købes til fornuftige
priser.
Lørdag d. 14. juni inviterer Allindelille
Idrætsforening på en tur til BonBon-land,
for alle områdets børn, der går i 2. klasse
og op.
Der er afgang fra parkeringspladsen
foran klubhuset kl. 9, og børnene er retur
ca. kl. 18. Der er deltagerbetaling på 100
kr., der inkluderer bustur, indgang, frugt
og saftevand. Der bliver delt invitationer
ud på Allindelille Friskole i maj. Har du ikke
tilknytning til Friskolen, så henvend dig til
Susanne på susanne.baltzer@yahoo.dk.
Turen bliver lavet på baggrund af overskuddet fra sidste sommers sponsorcykelløb, så endnu engang 1000 tak til cykelryttere og sponsorer.

Du tilmelder dig festen via ”Flueblomsten.
dk” eller til Marianne Kiersgaard på Tlf.
40280032 eller mail marianne@kallsgaard.
dk senest 1. marts. Pris. 100 kr. (til leje af
forsamlingshus og musik)
(Ved tilmeldingen giver I besked, om
I vil være vært for forret, hovedret,
vin til maden eller bage kage til
forsamlingshuset, hvor kaffen indtages)
Så meld jer til, og prøv noget nyt, ung
som ældre, tilflytter og jer der har boet
her længe.
Man behøver ikke komme som par,
man kan sagtens komme alene, ALLE er
velkomne.

Søndag d. 30. marts kl. 14 i Forsamlingshuset, er det tid og sted for den årlige
gymnastikopvisning, hvor gymnaster og
dansere vil vise, hvad de har lært i løbet
af vinteren. Alle aktive gymnaster har
gratis adgang. Der vil være en beskeden
billetpris for tilskuere.
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Kom på kursus i levende
pileflet

Eftermiddagsmøder
14. MARTS KL. 14
En guidet rundtur i Haraldsted sogns lokalhistorie. Vi får besøg af Benjamin Hansen, der med fortælling og fotos fører os
rundt i egnens historie.

I og omkring Påsken byder Baugaarden
på kurser i levende pileflet. Der er tale om
to forskellige 1-dags kurser, hvor du lærer
at flette dine egne levende pileskulpturer
til haven. Kurserne foregår fra kl. 10.0015.00 på Baugaarden, Drisdalsvej 34,
4100 Ringsted, og med i prisen er frokost,
kaffe/the og kage samt alle materialer.
Det kræver ingen erfaring, så kom og
skab dine egne levende kunstværker.
Læs mere om datoer og priser på www.
baugaarden.dk

Arrangementet koster 25 kr for kaffe og
kage

11. APRIL KL. 14
Mennesker jeg mødte ved journalist Henning Nielsen, som i mange år var Regionalradioens populære og afslappede
vært, der stod i spidsen for et hav af programmer fra Vadestedet 1 i Næstved.
Arrangementet koster 25 kr for kaffe og
kage

Fastelavnsgudstjeneste
SØNDAG DEN 2. MARTS KL. 14
Alle prinsesser, drager og tandpastatuber,
robotmænd, superhelte og englebasser
i alle aldre er hermed inviteret til fastelavnsgudstjeneste med masser af musik
og sang. Kom og start fejring af fastelavn
i Haraldsted Kirke inden der er tøndeslagning i forsamlingshuset.

Menighedsrådsmøder
I foråret ligger menighedsrådsmøderne i præstegården:
11. marts kl. 19
8. april kl. 19
13. maj kl. 19

Kirkebilen
Kirkebilen kører som sædvanligt for
alle, der ønsker det – både ud og
hjem.
Ring på 70 200 211 til Busteam, og
de vil angive et afhentningstidspunkt.
Den kører både til kirke om søndagen, når der er angivet en kirkebil
i gudstjenestelisten og til eftermiddagsmøderne i præstegården.

14

15

FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb

GUDSTJENESTELISTE

RICHARDT JOHANNES JENSEN

WILLIAM BYCHGÅRD HOLCK

Født 15. marts 1924, død 31. okt., bisat fra
Allindemagle kirke 7. nov.

Født 24. aug. 2013, døbt i Allindemagle
kirke 8. december

MOGENS WOLF

HAVANA BJØRSLEV SVÆRTEKILDE
Født 20. aug. 2013, døbt 17. nov i Haraldsted kirke

EMMA LINE MICHAELSEN

Født 9. dec. 1927, død, 27. okt. 2013, bisat fra Valsølille kirke 1. nov

Konfirmation i Haraldsted
11. maj 2014

Haraldsted

Marts 2014
2. marts.

Fastelavn - Vi går op til Jerusalem

14.00 (børnegudstj.)

9. marts

1. s. i fasten– Fristelsens former

10.30

16. marts.

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

23. marts.

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

30. marts.

Midfaste – Jeg er livets brød

9.00
(Bringstrup 9.00)

Allindemagle
10.30
9.00
(vigersted 10.30)

10.30

9.00 (UT)

April 2014
Mariæ bebudelsesdag – Marias lovsang:

10.30

13. april.

Palmesøndag – Kvinden, der salver

10.30

17. april

Skærtorsdag - Fodvaskningen

17.00

18. april

Langfredag - Jesu korsfæstelse og død

10.30

9.00

20. april.

Påskedag - Kvinderne ved Jesu grav

9.00

10.30

21. april

2. Påskedag – Kvinde, hvorfor græder
du?

10.30

IDA ANKJER VESTERMARKEN

27. april.

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

10.30

MALENE BROEN

Maj 2014

RASMUS HILDEBRAND

4. maj

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

KNUD GUNNAR LARSEN

SANDRA JUUL LARSEN

11. maj

3. s. e. påske – Vejen, sandheden og livet 10.30 (konf.)

Født 17. marts 1930, død 12. dec. 2013,
bisat fra Haraldsted kirke 19. dec

VICTOR STAEL BRANDT

15. maj

Bededagsaften– Bed, så skal der gives jer 19.00

16. maj

Bededag

18. maj

4.s. e. påske – Vejen gør fri

9.00

10.30

25. maj

5. s. e. påske – Bøn om herliggørelse

9.00 (UT)

(Gyrstinge 10.30)

29. maj

Kristi himmelfarts dag – Kristus til himmels

Født 18. aug 2013, døbt 20. okt. i Allindemagle kirke

KRISTIAN LYNG KJÆR KNUDSEN
Født 2. sept. 2013, døbt 12. januar 2014 i
Allindemagle kirke

Begravelser
JØRGEN O. OLESEN
Født 30. jan 1923, død 15. dec. 2013, bisat fra Haraldsted kirke 21. dec.

STEFAN NIELSEN
Født 28. okt. 1952, død 26. nov. 2013, bisat fra Østre Kirkegårdskapel 5. dec.

ANDREAS GEERT VESTER
CECILIE ØRSLUND SENIK
EMMA AGERLUND VEISEGAARD
IDA-MARIE BUUR DESSING

MARIA HANSEN
KAROLINE LARSEN
SOPHIE BLUME RASMUSSEN

6. april.

9.00
9.15 (børnegudstj.)

(vetterslev 9.00)

10.30

(Bringstrup 10.30)

10.30

9.00

Alle gudstjenester er ved Mette Marbæk Johansen, medmindre andet er angivet.
OBS! Der tages forbehold for ændringer!
UT: Ulla Toft
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KALENDER

2. marts

Fastelavnsgudstjeneste i Haraldsted kirke kl. 14

2. marts

Fastelavnsfest i forsamlingshuset kl. 15

4. marts

Babysalmesang i Haraldsted kirke kl 11-12

9. marts

Opstart på løbehold kl. 15 ved idrætsforeningen

11. marts

Babysalmesang i Haraldsted kirke kl 11-12

11. marts

Krummer i kirken kl. 17.15-19

14. marts

Eftermiddagsmøde i Haraldsted Præstegård kl 14
Læs omtale)

15.-16. marts

Kirkehøjskole ” Kirken, krigen og grænselandet”

18. marts

Babysalmesang i Haraldsted kirke kl 11-12

22. marts

Running dinner kl. 18. Se omtale.

25. marts

Babysalmesang i Haraldsted kirke kl 11-12

30 .marts

Gymnastikopvisning 2014 i Forsamlingshuset kl. 14-16.30

3. april

Madbix kl. 18

7. april

Banko i forsamlingshuset kl 19

11. april

Eftermiddagsmøde i Haraldsted Præstegård kl 14

17. april

Skærtorsdag med fællesspisning kl. 17 i Haraldsted.

4. maj

Indvielse af ”Vrangeskov – Børn i bevægelse”. Se www.flueblomsten.dk

5. maj

Lokalrådsmøde kl. 19.30

8. maj

Forårsfest på Produktionsskolen hele dagen

9. maj

Forårsudflugt til Møn fra kl. 11. Se omtale.

13. maj

Krummer i Kirken kl 17-19

14. juni

Udflugt til Bonbonland. Se omtale.

23. juni

Sankt Hans for de traditionsløse i Klubhuset.

