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Fastelavn
I Haraldsted kirke 
– børnevenlig 
gudstjeneste og så 
skal vi slå katten af 
tønden. Kom og 
vær med … det 
bliver sjovt

Fredagsmøder
Besøg af Jens Bøg-
gild – sangcafé 
med Carl Jørgen 
Nielsen – den årlige 
forårsudfl ugt. Se 
programmet på 
side 9

Grundlovsdagsar-
rangement 
i præstegårdsha-
ven – med hemme-
lig taler, Rakkerpak 
teater og fælles 
grill – vel mødt til en 
god eftermiddag 

SKAM –kirkehøj-
skole 
Vi vil gå i dybden 
med skammen, 
for bedre at forstå, 
hvad der røre sig i 
det moderne 
menneske
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Præstens klumme

S er denne klummes bogstav. S for Skam, 
Synd, Skyld, Sygdom, Svaghed, men 
også S for Styrke, Selvstændighed og 
Sejr. I marts måned har kirkehøjskolen et 
tema, der handler om skam, måske fordi 
vi mennesker mere og mere er blevet 
fremmede overfor ord som skyld og 
skam.

Det du’r ikke, at tale om skam og skyld 
til moderne mennesker, siger man. 
Det er gamle ord, der kun er med til 
at give ”skyld med skyld på” og dårlig 
samvittighed, som en måde at styre 
mennesker på. Skyld og skam er måder 
at få mennesket til at bøje nakken og 
indordne sig under samfundets normer … 
mente man.  

Men er det ikke snarere sådan, at når 
vi har frigjort os fra det at gøre noget 
forkert, aldrig at skylde nogen noget og 
at jeg ikke skammer over noget af det 
jeg gør, så bliver vi meget ensomme 
mennesker. Enten fordi ingen orker at 
have med et menneske at gøre, der 
aldrig gør noget forkert eller at man bliver 
helt afkoblet andre mennesker, fordi man 

så er blevet så fri, at fællesskabet ikke 
har noget med mig at gøre – fordi det 
er jo fællesskabet, det at være sammen 
med andre mennesker, der sætter mig i 
situationer, hvor jeg gør noget forkert!

Min lille datter på tre år laver temmelig 
mange små uheld. Og når jeg så 
kommer og lidt vredt siger: ”hvem har 
spildt saftevand i sofaen”, så kommer 
hun og siger: ”det er mig, far”. Som en 
bekendt sagde, da vi talte om det: ”hun 
er jo skamløs”. Skam er i hvert fald ikke 
et problem for hende, og så er det heller 
ikke et problem at erkende sin skyld. 
Det handler om noget med at høre til. 
Hun er en del af huset, af familien. Men 
det øjeblik, at hun ikke bare er en del 
af en familie, men skal til at blive sig 
selv – og der går ikke mange år – så 
vil bevidstheden om, hvad hun gør, 
begynde at præge reaktionsmønstret. 
Det skamløse vil blive til skam, og i stedet 
for helt uskyldigt at fejle, så vil en fejl blive 
til skyld. Det lyder negativt, det lyder 
som om det er forkert, at et barn eller et 
menneske, skal have disse følelser. Men 
det er jo netop en del af det at blive et 
rigtigt menneske. Et rigtigt menneske, 
der selv er med til at have ansvar for, at 
der er et fællesskab – også selvom det er 
svært. 
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Menighedsrådet for Haraldsted og Allindemagle Sogne 
2018.

Lone Feddersen

Jeg vil på menighedsrådets vegne håbe, 
at alle er kommet godt ind i det nye år. 

Det var dejligt, at så mange deltog 
i Nytårsgudstjenesten og var med til 
Nytårskoncerten.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket 
med at få udarbejdet udbudsmateriale 
til etablering af nyt fyr.

Det forventes etableret i løbet af 
sommeren.

I den forbindelse har vi fået vi tegnet en 
skitse over, hvordan en sognegård kunne 
etableres i den resterende staldbygning.

På kirkegården har der været en del 
oprydning af nedlagte gravsteder. Sten 
og hække er fjernet nogle steder. Der 
mangler lidt endnu.

Kirkegårdsprojektet forventes godkendt 
på Provstiudvalgsmødet d.6.3.2019, hvor 
udvalget kommer ud og hører om vores 
plan. Dernæst skal den videre til Stiftet.

Menighedsrådet har sammen med 
præsten udarbejdet en årsplan for de 

kirkelige og sociale aktiviteter.

Dem glæder vi os til og håber at 
mange vil deltage, der vil være mange 
forskellige tilbud, som det også fremgår 
af dette kirkeblad. 

13. MARTS KL. 19.00

Forårskoncert med Jystrup- og Ejbykoret

Onsdag den 13 marts kl.19.30 i 
Haraldsted Kirke.

Jystrup- og Ejbykoret kommer igen i år og 
synger foråret ind. Som sidste år bliver det 
en hjertevarmende livsglad oplevelse, 
når de to kor synger foråret i møde med 
deres fælles dirigent Tatiana Kisselova. 
Aftenens program er sammensat af 
danske og russiske forårssange. Aftenen 
byder yderligere på fællessang med 
publikum samt solistoptræden med 
Tatiana. 

Der er gratis adgang til koncerten.

Søndag d. 10. marts er der 
landsindsamling for Folkekirkens 
Nødhjælp i hele landet. 

Klimaet er under forandring, og det er 
udgangspunktet for årets indsamling. 

Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad 
der skal gøres! Derfor er søndagens 
landsindsamling til fordel for de 
mennesker, der er hårdest ramt af 
klimaforandringerne.

Man kan melde sig som indsamler hos 
Jens Vollmer på tlf. 29677110. Man 
kan også melde sig som indsamler 
konfirmandstuen i præstegården på 
indsamlingsdagen søndag den 10 marts 
kl. 10.00, men det er en god ide at melde 
sig i forvejen. Der er brug for dig!

Vi starter med gudstjeneste kl. 09.00 i 
Haraldsted kirke og bliver så sendt ud på 
ruterne. 

Musik i Kirken landsindsamling for 
Folkekirkens Nødhjælp
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PALMESØNDAG – 10.30 I 
HARALDSTED
Indtoget i Jerusalem
Jesus rider ind til Jerusalem, ind til påske-
ugens drama – tiljublet af folke skaren, som 
breder palmegrene ud på vejen foran 
ham.
Årets konfirmander medvirker i 
palmesøndags gudstjeneste, som danner 
optakten til påskeugen.

SKÆRTORSDAG – 17.00 I 
HARALDSTED
Nadverens indstiftelse 
Nadver betyder måltid og disciplene spiste 
sammen med Jesus skærtorsdag, og han 
forfærder alle ved at sige, at én af dem vil 
forråde ham. Alle føler sig ramt, for vi bærer 
alle for rædderiets mulighed og må spørge 
„det er vel ikke mig?”. Judas skiller sig ud, 
men mod tager – sammen med de andre 
– nadveren til syndernes forladelse. Et 
smukt udtryk for at alle, uanset handlinger i 
nadveren er under Guds tilgivelse.
Skærtorsdag fejrer vi den på en gang sidste 
og første nadver ved at indstifte måltidet til 
nadvergudstjeneste og efterfølgende gå 
ned i konfirmandstuen og spise sammen i 
forlængelse af gudstjenesten. 
Det koster 30,- for mad, drikkevare og en 
kop kaffe til afslutning
Tilmelding af hensyn til maden senest 

tirsdag den 16. april til sognepræsten på 29 
67 71 10 eller mail JV@km.dk

LANGFREDAG – 10.30 I 
HARALDSTED
Korsfæstelsen
Langfredag i Haraldsted er et 
udgangspunkt - udgangspunkt for en 
bevægelse ind i rummet mellem liv og 
død. Sammen med Vigersted og Kværkeby 
afholder vi gudstjeneste til hovedet - til 
kroppen - til sjælen. 
Udgangspunktet er Haraldsted – 
Gudstjeneste, hvor der prædikes.  
Vandringen er til Kværkeby kirke ad 
oplevelsesstien med meditationer undervejs 
ledet af Anne-Marie Nybo Mehlsen.  
Rejsens ende er en musikgudstjeneste 
med Winnie Bugge Frandsen, som med sit 
fantastiske og virtouse fløjtespil vil klæde 
gudstjenesten på. Det er en dag med 
stor men enkel musik og tid til eftertanke i 
kirken. Det er kl. 14.00 i Kværkeby kirke.

PÅSKEDAG – 09.00 I HARALDSTED 
OG 10.30 I ALLINDEMAGLE
Opstandelsen  
Påskemorgen d. 21. april fejrer 
vi opstandelsen ved festlige 
påskegudstjenester, som en klassisk 
gudstjeneste med de store påskesalmer 
men med et ekstra interludium ved kirkens 
dygtige musikere! Kristus er opstanden, kom 
og vær med til at fejre det! 

Skam
En weekend med 
Midtsjællandskirkehøjskole 

16. – 17. marts i Stalden i Jystrup 

”Følelsen af skam er en følelse af ikke at 
være ”god nok” eller følelsen af ikke at 
måtte være til og er en meget pinefuld 
følelse, det kan være svært at rumme 
eller være i. 

Af den grund ledsages skamfølelse ofte 
af tavshed, og tabu opstår, når ingen vil 
eller kan tale om det skamfulde. Skam 
opstår både naturligt i forhold til skyld, 
når man har gjort noget, man ved, 

ikke er godt. Det er en naturlig og sund 
skamfølelse, knyttet til reel skyld, der kan 
rådes bod på og søges tilgivelse for. 

Den svære skamfølelse opstår, når 
omgivelser og erfaring giver et menneske 
oplevelse af, ikke at måtte være, som 
man er. Sært nok opstår denne følelse tit 
i forhold til noget, man ingen skyld har 
i, eller kontrol over overhovedet. De 
overlevende ofre for store ulykker og 
katastrofer, hvor mange er omkommet, 
kan føle en uforklarlig skam over at leve. 
Ofre for svære forbrydelser, som overgreb 
eller voldtægt kan føle voldsom skam 
og livskriser, ligesom skilsmisse eller fyring 
også kan udløse voldsom skam. 

Foredragene i Kirkehøjskolen 
Midtsjællands vil gå i dybden med 
skammen, for bedre at forstå, hvad der 
røre sig. Dels psykologisk og eksistentielt, 
og dels teologisk-filosofisk.” 

Lørdag d. 16. marts – 09.30 – 15.00 
Søndag d. 17. marts – 10.30 – 15.00 – der 
indledes med Gudstjeneste i Jystrup kirke 

Prisen er 170,- pr. person, og det dækker 
frokost lørdag og søndag og kaffe og 
kage. 

Tilmelding hos sognepræst Lars Storm 
Kristensen på LSKR@km.dk – senest 
tirsdag d. 12. marts. 

For flere oplysninger: se folder, der ligger i 
våbenhuset i kirkerne. 

Påsken i kirkerne Om Kirkehøjskole 
Midtsjælland

En gang hvert halve år i marts og novem- 
ber afholdes kirkehøjskole Midtsjælland, 
der er et samarbejde mellem tre pastora- 
ter (Haraldsted-Allindemagle, Vigersted- 
Kværkeby, Jystrup-Valsølille), hvis formål 
er at afholde arrangementer, foredrag, 
udflugter m.m. omkring emner af kirkelig, 
(religiøs), eksistentiel eller livsoplysende 
karakter, men også med: 

Tid til fordybelse Tid til forkælelse Tid til 
intense oplevelser
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Eftermiddagsmøder:

Årets konfirmationer 2019 finder sted store 
bededag d. 17 april. 

Der er 17 unge mennesker, der skal 
konfirmeres. 14 af dem bliver konfirmeret 
i Haraldsted kirke fordelt på tjenesterne 
kl. 10.00 og 13.00, mens de sidste tre 
konfirmander konfirmeres i Allindemagle 
kirke kl. 11.30. 

Billeder fra konfirmationerne følger i 
næste udgave af Kirke- og Sognebladet.

FREDAGSMØDE D. 8. MARTS KL 
14.00

En præst krydser sit spor. Det er knap 
ti år siden, at Jens Bøggild søgte sin 
afsked som sognepræst fra embedet i 

Haraldsted og 
Allindemagle 
sogne. for at gå 
på pension. Men 
Jens Bøggild har 
ikke ligget på 
den lade side, og 
som billedet også 
antyder, så er 
han stadig aktiv – 
både her og der.

Jens Bøggild kommer og taler med 
udgangspunkt i årest tema: livshistorier. 
Hvad der så kommer ud af det bliver kun 
spændende.
Kom til en dejlig eftermiddag i Haraldsted 
præstegård.
 
FREDAGSMØDE D. 12. APRIL KL. 
14.00
Månedens gæst passer ikke lige ind i 
konceptet, for Carl Jørgen Nielsen laver 
vores fredagsmøde om til Sangcafé. 
Det har han gjort mange andre steder: i 
Haslev, Holsted, og Vordingborg kirker. 

Og også i Sct. Bendts og Klostermarks 
kirken i en periode. I det hele taget er 
musik og glæden ved musikken noget 
Carl Jørgen tager med sig, når han tager 
ud og underholder eller også når han 
spiller til gudstjenester. 
Denne fredag bliver således til sangcafé i 
Haraldsted Præstegård. Vi skal synge og 
Carl Jørgen fortæller om sangene og de 
historier, der følger med.

Vel mødt til en god eftermiddag i 
sangens tegn.

FORÅRSUDFLUGT MED 
HARALDSTED OG ALLINDEMAGLE 
KIRKER 10. MAJ
Årets udflugt går syd på – og det bliver 
med guide. Jens Bøggild tager os med 
til Maribo for bl.a. at se Birgittas kirke og 
ned til Fuglsang, hvor Jens Bøggilds i 

Årets konfirmationer 2019 en ti-års periode har haft sin gang som 
forstander for refugiet Fuglsang. Her 
arbejdede han for at bevare og styrke 
det gamle herregårdshjem med de fine 
musiktraditioner og de nære forbindelser 
til kirkelivet. Kort derefter blev Jens 
Bøggild sognepræst i Haraldsted og 
Allindemagle.

Kom med til en dejlig dag sammen.
Mere information om turen vil komme 
i forbindelse med fredagsmødet d. 12. 
april. 

OM FREDAGSMØDER:
Foredrag er gratis, men det koster 25,- for 
kaffe og kage.
Der kan bestilles kirkebil hos Nygaards 
busrejser på tlf. 57 83 35 57, dog senest kl. 
12 to dage før. 
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Når Kirke- og Sognebladet finder vej 
til borgernes brevkasser har der været 
afholdt Generalforsamling i Haraldsted 
Allindemagle Lokalråd. Det er mit håb 
- og forventning, at vi har haft et godt 
møde, hvor ikke alene den formelle 
generalforsamling er blevet afviklet ”i 
god ro og orden”, men hvor vi også 
har haft et spændende temamøde 
med deltagelse af borgmester og 
udvalgsformand, nytilflyttere og 
borgere, der gennem længere tid har 
haft bopæl i området.  Jeg håber, vi 
har haft en god debat, hvor vi alle er 
blevet klogere på, hvad der er attraktivt 
ved vores område og hvordan vi alle 
kan bidrage til at fortsat udvikling. Når 
vi i Lokalrådets kernegruppe vælger 
at benytte lejligheden til at sætte 
fokus på disse spørgsmål, er det fordi 
vi i områdets helhedsplan sammen har 
udtrykt et ønske om at skabe grundlag 
for ”et helt liv på landet”. Vores område 
er i modsætning til mange af de andre 
landområder i kommunen kendetegnet 
ved ikke at have en byzonelandsby 
med store områder udlagt til bosætning. 
Hos os er bosætning og boligudvikling 
noget, der sker i små trin, men det er 
ikke desto mindre vigtigt, at vi har en 
naturlig udvikling i befolkningen. Vi 
ønsker at tiltrække børnefamilier, der kan 

befolke børnehus og skole, og vil også 
gerne skabe nye boligformer, der kan 
muliggøre, at enlige og ældre kan blive 
boende lokalt også efter, at de har valgt 
at fraflytte store huse og gårde. 

Hvis man ikke deltog i 
generalforsamlingen vil formandens 
beretning, lokalrådets regnskab og 
referatet fra mødet ligge på lokalrådets 
hjemmeside www.Flueblomsten.dk. 
På hjemmesiden og på lokalrådets 
facebook-side: Flueblomsten vil alle 
kunne holde sig orienteret om, hvad 
der sker af ting og sager - og der sker 
heldigvis rigtig meget. Alle, der ønsker 
at bidrage til de eksisterende aktiviteter, 
eller som har forslag til nye initiativer 
opfordres til at kontakte de konkrete 
tovholdere eller lokalrådets kernegruppe. 
Lokalrådet har til formål at understøtte 
udviklingen i området og være områdets 
talerør overfor især Ringsted Kommune 
- det er derfor meget vigtigt, at vi er i 
tæt dialog med borgerne - og det er vi 
bedst, hvis mange forskellige borgere 
blander sig og deltager aktivt i debat og 
aktiviteter.

Jeg glæder mig til at møde mange af jer 
til Grundlovsmøde i Præstegårdshaven 
den 5. juni!

På Lokalrådets vegne

Dorte

Nyt fra Lokalrådet

Onsdag d. 5. juli kl. 16.30 fejres 160 
året for underskrivelsen af Danmarks 
Riges grundlov i Præstegårdshaven. 
Arrangementet er for alle aldersgrupper 
og omfatter grundlovstale, 
familieteaterforestilling og mulighed for 
fælles spisning på grill-selv-grillen.

Programmet ser således ud:

16.30 Velkomst – kaffe 

16.45 Grundlovstale 

17.00 Dansk Rakkerpak opfører 
familieforestillingen ”Lus i skindpelsen”

Børn i ifølge voksne gratis - voksne kr. 50

18.00 Grillen er tændt - medbring råvarer 
til eget ønskemåltid

Øl, vand og vin kan købes.

Vi håber mange vil finde vej til dette 
efterhånden meget traditionsrige 

arrangement, der er støttet af 
Ringsted Kommunens kulturmidler i 
landdistrikterne.
Lokalrådet og menighedsrådet.

Om ”Lus i skindpelsen”
Dansk Rakkerpaks seneste produktion 
”Lus i skindpelsen”, er en teaterforestil-
ling i den komiske boldgade; fortalt i et 
universelt fysisk teatersprog, der gør den 
velegnet på tværs af såvel alders- som 
landegrænser. I den varme sommersol 
sidder to venner på en bænk og udveks-
ler drømme. En tredje kommer forbi. Han 
vil gerne være med i selskabet,- men tre 
på en bænk er en for mange og han 
afvises! Han får en ide- han vil sætte lus i 
skindpelsen. Han vender tilbage i utallige 
forklædninger for at så splid mellem de 
to venner. Planen lykkes. En sort sky går 
for solen. Vennerne begynder at slå hin-
anden i hovedet med alverdens fornær-
melser. Det udvikler sig til en grotesk slap-
stick krig direkte for øjnene af publikum. 
Lus i skindpelsen er en forestilling med 
opbyggelig morale og happy end.

Grundlovsdag i 
Præstegårdshaven

BILLEDER FRA GRUNDLOVDAG I 2015, HVOR DANSK 

RAKKERPAK OPFØRTE ”DEN GODE, DEN ONDE” OG 

DEN UFATTELIGT GRIMME”
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10. juni – kl. 10.30

De tre pastorater, Jystrup-Valsølille, 
Vigersted-Kværkeby og Haraldsted-
Allindemagle, som danner den 
geografiske ramme for landsbyklyngen 
Søhøjlandet, holder fællesgudstjeneste 2. 
pinsedag, kl. 10.30.

Det bliver med udsigt over Haraldsted 
sø � ved traktørstedet � lige op ad 
oplevelsesstien. Kom og vær med til 
en formiddag, der kommer til at stå i 
naturens og fællesskabets tegn. 

Følg med på Søhøjlandets facebookside 
eller de lokale facebooksider for bl.a. 
Flueblomsten for mere information om 
aktiviteter på dagen.

Så er der babysalmesang i Haraldsted 
kirke igen - seks tirsdage med sang, 
bevægelse og nærvær med jeres børn. 
Det er som sædvanlig Linnéa Villén, der 
tager sig sang og musik.

Tid og sted:

Det er tirsdage kl. 10.30 i Haraldsted kirke. 
Ca. 30 minutters sang med efterfølgende 
kaffe og tid til at pusle og amme. 

Start: 5. marts til og med 9. april 

Tilmelding:  på tlf: 28 76 89 92 eller mail 
linneavillen@gmail.com 

Søndag den 3. marts kl. 10.30 holder vi 
børnegudstjeneste i Haraldsted Kirke. 
Det er Fastelavn, så efter en børnevenlig 
gudstjeneste skal vi slå katten af tønden 
sammen. Der vil være noget at slå på for 
både store og små - og saftevand, kaffe 
og fastelavnsboller –  
Kom til fastelavn i Haraldsted 
kirke – det bliver sjovt.

Krummer i kirken
Programmet for Krummer i foråret ser 
sådan ud:

3. marts - Fastelavns Krummer på en 
søndag – se ovenfor

11. april - påske

29. maj – Kristi himmelfart

Alle gange er kl. 17.15 i Haraldsted 
kirke og konfirmandstue – eller i 
haven, hvis vejret tillader det.

2. pinsedag i landbyklyngen søhøjlandet

2. PINSEDAG ER OGSÅ EN DAG FOR BØRNENE FOTO: LARS 

BANG

NATURSTIEN GÅR BL.A. LANGS HARALDSTED SØ. 2. PINSEDAG BLIVER VED DET GAMLE TRAKTØRSTED MED UDSIGT UD 

OVER HARALDSTED SØ � FOTO: LARS BANG

Babysalmesang – 
Haraldsted  Kirke – forår 
2019 

Fastelavn med Krummer i
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Marts

 3. marts Fastelavns søndag - med børnekor og 
tøndeslagning 10.30

10. marts 1. s. i fasten – Fristelsen i ørkenen  9.00

17. marts 2. s. i fasten – Smuler fra de riges bord - 
Gudstjeneste i Jystrup kirke 10.30

24. marts 3. s. i fasten – Jesus uddriver stum ånd 10.30

31. marts Midfaste søndag – Bespisningen i 
ørkenen  9.00 (CGS)

April

 7. april Mariæ bebudelsesdag – Gabriel hos 
Maria  9.00

14. april Palmesøndag – Jesu indtog i Jerusalem 10.30

18. april Skærtorsdag – Nadverens indstiftelse 17.00

19. april Langfredag – Jesu korsfæstelse og død 10.30

21. april Påskedag – kvinderne ved graven  9.00 10.30

22. april 2. Påskedag – Vandringen til Emmaus 10.30  9.00

28. april 1. s.e.påske - Den vantro Thomas  9.00 (LL)

Maj

 5. maj 2. s.e.påske - Den gode hyrde 10.30

12 maj 3. s.e.påske - Snart ser I mig ikke længere  9.00 10.30

17 maj Store bededag - konfirmationer 10.00 og 13.00 11.30

19 maj 4. s.e.påske - Talsmandens komme 10.30  9.00

26 maj 5. s.e.påske - Bed og I skal få  9.00 10.30

30. maj Kristi himmelfart – Krist farer til himmels 10.30  9.00

CGS – Conni Gosmer Schmidt og LL – Lisbeth Lundbech  
Der kan bestilles kirkebil hos Nygaards busrejser på tlf. 57 83 35 57, dog senest 2 
hverdage før.  
Der er lørdagsdåb i Haraldsted-Allindemagle pastorat den første lørdag i kvartalet i 
månederne maj, august, november og februar.  

AllindemagleHaraldsted

GUDSTJENESTELISTEFRA VUGGE TIL GRAV

Fra Vugge til grav

Dåb
SALOMON FRIIS-MIKKELSEN
Født 12. august 2018, døbt i Haraldsted 
kirke 25. november 2018

Årets konfirmander
CAROLINE HOUGAARD MEYER

CELINA BUSK PEJDAL

CHRISTIAN DITLEV VEJLTOFT

DENNIS BO PEDERSEN

FREDERIK MUNCH ACHTON-LYNG

JACOB ROSENKILDE MATHIASEN

JENS BØGE NIELSEN

JOHANNES ANDY HEMMINGSEN

JOSEFINE MIA LAURIDSEN

KASPER TEGLGAARD PEDERSEN

LAURITS FISCHER HANSEN

MAGNUS RASMUSSEN

METTE KATRINA GLIMBÆK

ROSA ANDERSEN

TEA CIRKELINE SIGURDSON JENSEN

TILDE BAUNGAARD MANDRUP

VICTORIA ELSEBETH FUSSING

Begravelser
GITTE SEBRINE PEDERSEN
Født 7. juli 1962, død 11. november 2018, 
bisat d. 23. november 2018 fra Haraldsted 
kirke.
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 4. Marts  Banko i forsamlinghuset kl. 19.00

 8. Marts  Fredagsmøde - med Jens Bøggild kl.14.00

10. Marts Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp - udsendelsesgudstjeneste 
kl. 09.00

13. Marts Jystrupkoret – forårskoncert i Haraldsted kirke kl. 19.00

16-17. Marts Kirkehøjskoleweekend i Stalden i Jystrup se side 7

31. Marts Gymnastikopvisning  i gymnastiksalen på Allindelille friskole kl 14.00

 1. April Banko i forsamlinghuset kl. 19.00

11. April Krummer i Kirken kl. 17.15

12. April Fredagsmøde - Sangcafé med Carl Jørgen Nielsen kl. 14.00

18. April Skærtorsdagsfællesspisning i Haraldsted efter gudstjenesten 
se side 6

19. April Vandretur ad oplevelsesstien fra Haraldsted til Kværkeby kirke     
se side 6

 6. Maj Banko i forsamlinghuset kl.19.00

10. Maj Forårsudflugt med Jens Bøggild til Maribo domkirke og Fuglsang 
hele dagen

29. Maj Krummer i Kirken kl. 17.15

 3. Juni Banko i forsamlinghuset kl.19.00

 5. Juni Grundlovsdag med grundlovstale, teater ved Rakkerpak og grill i 
præstegårdshaven kl. 16.30


