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Konfi rmations-
forberedelsen 

Begynder den 
24. september 
med hel ”skoledag 
i præstegården” 

Familiegudstjeneste 

Den 8. september 
med leg og alvor.  
Hvorfor bekymre 
sig?

Allehelgensdag 

Den 3. november 
er mindedag for 
dem, der har 
mistet.

Julekoncerten 
den 8. december       

Der kan købes 
billetter til julekon-
certen fra den 
24. november
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Folk! Hvad er vel folk i grunden? 
Hvad betyder ”folkeligt”?
Er det næsen eller munden, 
hvorpå man opdager sligt?
Findes, skjult for hvermands øje, 
folket kun i kæmpehøje
eller bag hver busk og plov, 
i hver kødklump før og grov?

Sådan skriver Grundtvig om det at høre til 
et folk. Han ironiserer over den tendens, 
der er til at tale om det danske folk som 
en historisk størrelse, der har med fortiden 
at gøre i stedet for at tale om folket som 
dem, der regner sig selv med i vores 
sammenhæng.
Det samme skel imellem dem indenfor og 
dem udenfor, kan man finde i folkekirken. 
Hvem hører med her? Tit finder man 
folkekirken beskrevet som den gruppe 
mennesker, der samles i kirken om 
søndagen, og i karikaturen er det ofte 
”ældre mennesker”!

Men folkekirken er meget mere end det. 
Den evangelisk lutherske kirke er den 
danske folkekirke, står der i grundloven.
 Folkekirken er altså det danske folks kirke. 

Og hvem er så det i grunden? spørger 
Grundtvig. Det er dem, der regner sig 
selv med!

På sommerens folkemøde på Bornholm 
blev der diskuteret folkekirke, forfatning 
og fællesskab. Der var mange meninger 
om vores kirkes tilhørsforhold til staten, og 
der var både lavmælt og højrøstet snak 
om kirkens særstilling i forhold til andre 
kirker. Men at kirken er der for folkets 
skyld, var alle enige om. Derfor skal der 
være fri adgang for folket i kirken.
I denne sommer er en rapport om kirkens 
fremtidige styreform sat til debat. Hørings-
svar skal sendes ind til kirkeministeriet 
inden 1. september, og alle kan give de-
res mening til kende, også privatpersoner, 
og man kunne ønske sig en god folkelig 
debat om kirkens rolle i samfundet. En 
debat, der bygger på indsigt og viden 
om, hvad kirken faktisk tilbyder! 

Der er ønske om en demokratisering af 
folkekirken. Derfor arbejdes der på at 
gøre menighedsrådsarbejdet til et en-
gageret arbejde for de mennesker, der 
i det enkelte sogn har brug for en kirke, 
der står åben for folket. Et sted hvor folket 
mødes.. Det lokale  ”folkemøde” – sted.
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” Hør, det er Gud der kalder !

Ovenstående  replik fik jeg  genfortalt 
af præsten i en prædiken, da jeg gik til 
konfirmationsforberedelse. Han havde 
overhørt den blandt de lokale dagpleje-
børn på deres eftermiddagstur rundt om 
Haraldsted kirke. Kirkeklokkerne ringer til 
hverdag og fest, ved solopgang og 
solnedgang  – sætter en ramme på 
dagen, men også en tids angivelse, med 
de ni bedeslag, der markerer at det er 
tid at tie og  lade roen falde på og samle 
tankerne lige inden gudstjenesten starter. 
Andre gange kimer de i et væk – en ju-
lemorgen ”kimed klart den store glæde 
ind” – som Grundtvig skriver i sin salme” 
Kirkeklokke! Mellem ædle malme!

I Haraldsted og Allindemagle kirker ringer 
klokkerne hver søndag og mange hver-
dage- hidtil ved manuel hjælp fra gra-
verne. En opgave menighedsrådet har 
prioriteret højt, at kirkeklokken lyder ud i 
vore sogne. Et besøg af arbejdstilsynet 
betød  imidlertid at vi hurtigst  muligt skul-
le finde  en løsning, med automatisk ring-
ning  af hensyn  til vores medarbejdere, 
og dette gjaldt  begge kirker. Tre tilbud 
er taget hjem, økonomien kigget på og 
forleden  kom så den glædelige  besked, 
at vi er bevilliget penge til det ene auto-

matiske anlæg  af provstiets 5 % pulje, 
til akutte investeringer, suppleret med 
en andel opsparede midler i egen kir-
kekasse. Automatisk ringning betyder at 
graverne er fri til at løse andre opgaver 
på kirkegårde , men først og fremmest er 
de sikret et bedre arbejdsmiljø. Samme 
hensigt lå bag arbejdstilsynets påbud 
om at der skal bruges elektrisk katafalk, 
så kister der skal ind i kirken ikke bæres 
af graverne, men køres på en elektriske 
vogn - alternativt bæres af de pårøren-
de. En anden stor opgave der har fyldt 
på menighedsrådsmøderne, men også i 
budgettet, er behovet for nyt varmean-
læg, først i præstegård og organistbolig, 
og siden i kirken. En energirapport udar-
bejdet på provstiets anbefaling i håb om 
at gøre kirkerne i provstiet mere ”grønne 
”– henviser til brug af jordvarme i boli-
gerne og  weekend- opvarmning med 
el i kirken , hvilket der nu arbejdes videre 
på  og forhåbentlig kan etableres inden 
vinteren.

Kirke i og til tiden – klokkerne ringer fortsat 
– nu programmeret fra graverens com-
puter - kom glad og gerne  næste gang 
de kalder!

ARRANGEMENTER 

De fleste har sikkert lagt mærke til, at det 
i år er 200 år siden Søren Kierkegaard 
blev født.

På mange måder er det blevet markeret 
og fejret i årets løb, og på selve fødsels-
dagen den femte maj blev der holdt 
forelæsninger og Kierkegaard-seminar, 
og i Danmarks Radio markerede man 
begivenheden med debatter og events.

Også her i sognet vil vi markere præsten 
og filosoffen, som mere end nogen er 
blevet et internationalt kendt navn. 

Det sker ved fredagssammenkomsten 
den 13. september kl. 14.00 i Konfirmand-
stuen og i samarbejdet med de to nabo-
sogne, Jystrup og Valsølille ved tre højsko-
leaftner i november den 7., 13. og 26. kl. 
19.00. Også disse aftner er i Haraldsted 
præstegårds konfirmandstue, hvor, 
vi håber, mange vil møde op.
Det indholdsmæssige sørger foredrags-
holderne for, og man vil naturligvis kunne 
stille spørgsmål og debattere indlæg-
gene fra dem. 

Der serveres ved arrangementerne kaffe 
og kage.

Søren Kierkegaard 200 år

Menighedsrådet og Højskoleudvalget
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I et samarbejde mellem Allindelille Friskole 
og Kirken forsøger vi igen at samle børn 
fra 3. og 4. klasse til et fælles børnekor.

Koret vil blive ledet af sanglærer Karen 
Pedersen og organist Anita Jacobsen. 
Korprøverne finder sted i skolen, og der vil 
blive arbejdet med både kirkelig og fol-
kelig musik som bl.a. indebærer optræ-
den både i skolens og i kirkens regi.

Læs mere om korstart og indmeldelse på 
kirkens hjemmeside og skolens intranet.

Børnekor igen!

Anita og Karen

Filmaftner den 26. september og 
21. november kl. 17.30 – 21.00

To gange i efteråret bliver der mulighed 
for at mødes om gode film med relevan-
te emner for både unge og voksne.  De 
to film handler i begge tilfælde om skyld 
og ansvar og tilgivelse, og begge film har 
fået international anerkendelse for både 
dygtige skuespilpræstationer og væsent-
ligt indhold.

Den norske film, ”De usynlige” fortæl-
ler om en ung mand, der efter udstået 
fængselsstraf for drab på en lille dreng, 
skal finde sin plads igen i samfundet. 
Han forsøger at finde en ”usynlig plads” 
som organist i en stor kirke, men han bli-
ver ”opdaget” af den dræbte drengs 
mor, og filmen stiller spørgsmål ved, om 
man ved at turde se hinanden også kan 
se sig igennem hadet og fortvivlelsen!

Den danske film ”Hævnen” (bl.a. hædret 
med en Oscar for bedste udenlandske 
film i Hollywood i 2011) tager temaet om 
gengældelse af ondt med ondt op. 
Der er klare paralleller til kendte fortællin-
ger i den moderne hverdag og til gamle 
myter om hævn og tilgivelse i såvel 
nordisk som kristen mytologi.

Efter et kort oplæg vises filmene, hvoref-
ter der er fællesspisning for deltagerne. 
Der opstår formentlig helt naturligt en 
god samtale om filmene under måltidet.  

Det er en god idé at tage den unge del 
af familien med, men ingen af filmene 
egner sig for små børn!

Filmaftnerne ledes af Jørgen Anker 
Jørgensen, som man også skal melde sig 
til af hensyn til madlavning. 
Der skal betales for mad og drikke.

Filmaftner

ARRANGEMENTER 

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste den 22. sept. 
kl. 10.30 i Haraldsted og 
29. sept. kl. 10.30 i Allindemagle

Ved høstgudstjenesterne vil kirken om 
sædvanlig være pyntet, og der beg-
ge dage mulighed for at rekvirere 
kirkebilen. Efter Gudstjenesten er der 
kirkekaffe. Hvad der lægges i 
kirkebøssen ved høstgudstjenesten 
og i øvrigt i september og oktober 
måned går til hjælp til aidsramte 
familier i Tanzania.

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste den 8. septem-
ber kl. 10.30 i Haraldsted.

Det er en tilbagevendende tradition, 
at børn, unge og ældre samles i kir-
ken til familiegudstjeneste, hvor der 
efterfølgende er leg og samvær i 
præstegårdshaven. Temaet for årets 
Gudstjeneste tager udgangspunkt i 
søndagens prædiketekst, som 
handler om bekymringer. 
Der vil både blive fortalt og konkret 
udfordret til overvejelser om, hvad 
man bekymrer sig om. Alle sanser vil 
blive taget i anvendelse! 

Jesper Lundgaard 
og pianist gæster 
søndag d 8. dec. 
kl. 16.00 Haraldsted 
Kirke med Julekon-
certen 2013.

Med sin store stem-
me, sit nærvær og 
musikalitet tager 
Jesper publikum 
med på en smuk 
rejse ind i julens 
magiske univers.
Vi skal hører de danske salmer, julehighli-
ghts fra ind og udland, italienske godter, 
fællessang m.m. Alt sammen krydret med 
Jespers evne til at bringe julesmilet frem.

Billetsalget starter søndag den 24. nov. 
og foregår i våbenhuset efter højmessen i 
Haraldsted kirke. Pris kr. 75 pr. stk. 
De resterende billetter kan købes mand. 
25. nov. kl. 18.00- 18.30. hos organisten 
efter først til mølle princip

Læs mere om julekoncerten på 
Hjemmesiden og i næste sogneblad. 

Julekoncerten.
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Mere end 150.000 børn fra 0 -15 år er 
smittede med hiv fra fødslen i det nord-
vestlige Tanzania. 

Vi hjælper forældreløse med mad, tøj og 
skolegang sammen med den lutherske 
kirke i Tanzania.

Mange børn i Kagera-regionen i 
det nordvestlige Tanzania er forældre-
løse, fordi deres forældre er døde af aids. 
I alt er op mod 20 % af befolkningen i 
området smittet med hiv eller har aids i 
udbrud.
 
I samarbejde med Den lutherske kirke i 
Tanzania (ELCT) sørger Danmission hvert 
år for mad, tøj og skolegang til omkring 
2.000 forældreløse børn eller børn med 
syge forældre. Projektet er en del af et 
større Aids Kontrol Projekt, der behandler 
aids-syge og forebygger smitte gennem 
oplysning til alle aldersgrupper om hiv og 
aids.
 
I Ringsted Sorø Provsti har vi besluttet at 
støtte ydre-missions-projekter, der kan 
gøre en forskel for familier i den tredje 
verden. Ved friluftsgudstjenesten i Ring-
sted 2. pinsedag blev der samlet mere 
end 5½ tusinde kroner ind til formålet, og 
vi fortsætter med indsamling i de enkelte 
kirker i september og oktober. 

Skolegang for børn bryder fattigdom-
mens onde cirkel

Meget tyder på at der verden over i 
2010 vil være mere end 20 millioner børn 
under 18, som har mistet en eller begge 
forældre til aids. Hjælp os ved at støtte 
børnenes uddannelse og vær med til at 
bryde den onde cirkel af sygdom og 
fattigdom.

Læg dit bidrag i kirkebøssen i september 
eller oktober måned, og har du ikke 
penge med, kan du sende dit bidrag. 

Danmission mærket: ”Livtag med døden” 
Giro 600 0398  
Netbank: Reg. 4190. Konto 6000398

Indsamling til aidsramte børn i Tanzania

Så er vi klar til endnu en omgang af forri-
ge års succes ’Haraldsted by Night - hele 
dagen’. Og igen åbner lokalområdet 
op den anden lørdag i september, 14/9 
2013, for alt hvad det kan byde på; smuk 
natur, landbrug, spændende værksteder, 
sjove arrangementer hos foreningerne og 
meget andet. Hele det fantastiske 
program kan ses på www.flueblomsten.dk 

Haraldsted by Night - hele dagen

Mette Marbæk Johansen

eller findes i trykt udgave på skolen eller 
i de lokale kirkers våbenhuse. Det bliver 
igen en dag, hvor du både kan opleve 
en masse spændende og samtidig 
møde dine naboer på kryds og tværs.

Dagen afsluttes med stor fest i
præstegårdshaven med middag og 
musik. Pris og det endelige program kan 
også ses på flueblomsten.dk. 

Tilmelding til middagen sendes til Anette 
Avlund på avlundhansen@gmail.com 
senest den 1. september 2013.
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DON JUAN, MOZART OG KIERKEGAARD
Fredag den 13. september kl. 14.00 i 
Konfirmandstuen.

Den charmerende og elskede forfører 
Don Juan fra Mozarts opera Don Juan 
interesserede Søren Kierkegaard så 
meget at han skrev det musik-filosofiske 
essay, de umiddelbare erotiske stadier 
eller det musikalsk-erotiske, populært kal-
det for Don Juan-analysen, efter at have 
set operaen i København og på operaen 
i Berlin. 

Vi trænger ind i dette værk der hører til 
et af verdenslitteraturens perler og hører 

musik fra operaen, samt Figaros Bryllup 
og Tryllefløjten som Kierkegaard inddra-
ger i sin analyse af Don Giovanni.

Jens Staubrand er forfatter og filosof, 
mag.art., har blandt andet dramatiseret 
Søren Kierkegaard og Regine Olsens kær-
lighedshistorie og produceret og instru-
eret musikledsagede Søren Kierkegaard-
oplæsningsforestillinger med Forførerens 
Dagbog i Danmark og i en række euro-
pæiske lande. 

Eftermiddagsmøder

ARRANGEMENTER 

Han har skrevet om Kierkegaard og 
opera, redigeret tekster til en række 
Søren Kierkegaard-musikværker, har 
produceret Cd’erne Søren Kierkegaard 
Set to Music, Forførerens Dagbog med 
musik af Sofia Gubaidulina, samt den 
græsksprogede Forførerens Dagbog 
med musik af Mozart.

FÆLLESSANGENS BETYDNING FOR FOLK 
OG FÆLLESSKAB
Fredag den 11. oktober kl. 14.00-16.00

Jørgen Anker Jørgensen fortæller om be-
tydningen af at synge sammen. Eftermid-
dagen vil forme sig som en demonstra-
tion af sange og salmers betydning og 
indhold, og der vil blive sunget en masse! 

ET LIV I LOKALPOLITIK
Fredag den 8. november kl. 14.00-16.00

Borgmester Niels Ulrik Hermann fortæller 
om sit arbejde i en stor kommune, der er 
blevet større.
Niels U.H. stiller ikke op igen til kommu-
nalvalget i november,  og det giver ham 
mulighed for at tale frit om sine oplevel-
ser, positive som negative i spidsen for et 
bystyre, der igennem årene har fåetvok-
seværk, og som efter kommunalreformen 
blev centrum for stor en egn med store 
regionale forskelle.

Alle er velkommen til eftermiddagsmø-
derne, hvor der serveres kaffe og kage, 
for hvilket der opkræves 25 kr. 

ARRANGEMENTER 
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Fantastisk sommerfest i Allindelille Idræts-
forening 
Allindelille Friskole slog den gode tone 
an allerede fredag, hvor friskolen afholdt 
en fantastisk Maj-fest med masser af op-
trædende børn og fællesmad. Dagen 
sluttede monster festligt med Henriks-
utilpassede- og-udenfor-pædagogisk-
rækkevidde-band!

Søndag morgen summede Allindelille 
Friskole af hyggesnak og duft af nybagte 
vafler

Det lykkedes i år de 13 cykelryttere at 
samle 18.800,- kr. ind til Allindelille Idræts-
forening ved det traditionsrige sponsor 
cykelløb. Efter en masse Gammeldaws 

lege, ponyridning og fiskeri i Skole-Støtte-
foreningens fiskedam blev grillene var-
met op.  A Cloudy Cover underholdt på 
smukkeste vis, så aftenen sluttede med 
fællesspisning i hyggelig stemning. 
Allindelille Idrætsforening takker for den 
store opbakning og hjælp til afvikling af 
hele dagen.
Hold dig orienteret og se 
www.allindelille-if.dk

FODBOLD

OLD BOYS: Mandag kl. 19.00 – 20.30

VETERAN: Torsdag kl. 19.00 – 20.30

INDENDØRSFODBOLD FOR TEENAGERE
Lørdag kl. 10.00 – 12.00 i Vigersted Hallen

VOLLEYBALL - FOR VOKSNE
Onsdag kl. 20.45 – 22.45 i Vigersted Hallen

HERRE-HOCKEY
Onsdag kl. 20.00 – 21.00

Ny sæson i Allindelille Idrætsforening

IDRÆTSFORENINGEN

BADMINTON
Familiebadminton i Vigersted Hallen
Fredag kl. 17.45 – 18.45 

Banetider i gymnastiksalen på 
Allindelille Skole. 
Kontakt Birgit Flygstrup, 57 60 00 83.

LØBEHOLD
Der arbejdes på at starte et løbehold op 
i efteråret. 
Har du lyst til at løbe eller hjælpe med 
træningen, kontakt Sara Skovbjerggaard 
Rasmussen, 2064 6532.

GYMNASTIK

TURBOFRÆS (0.-3. kl) 
Tirsdag kl. 16.45 - 18.00

ZUMBA (16+)
Torsdag kl. 19.30 – 20.30

PULS FOR KVINDER 
Mandag kl. 19.00 -20.30

HERRE MOTION 
Tirsdag kl. 19.15 – 21.00

MOTIONSGYMNASTIK 
Onsdag kl. 16.00 – 17.00

Vi arbejder på at kunne tilbyde:
Far/mor/barn-hold, 
Gymnastik for børnehavebørn, 
Dans (0.-2. kl.), 
Parkour og Crossfit.
(kontakt os, hvis du har lyst at være 
instruktør)

IDRÆTSFORENINGEN
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Nye små i sognene
12.04.2013 Nyfødt pige på Roskilde sygehus

16.04.2013 Nyfødt dreng, født i hjemmet

20.04.2013 Nyfødt dreng på Rigshospitalet

26.04.2013 Nyfødt dreng på Roskilde 
sygehus

21.05.2013 Nyfødt dreng på Roskilde 
sygehus 

22.05.2013 Nyfødt dreng på Holbæk 
sygehus

Vielser 
NIELS HENRIK OLESEN OG 
GITTE EGELUND LUDVIGSEN
I Haraldsted sogn den 27. april 2013

POUL NORUP OG 
HELLE HEIDE NORUP 
I Haraldsted kirke den 8. juni 2013

DAN SCHWARTZ-HANSEN OG 
MONIKA SCHWARTZ-HANSEN
I Allindemagle Kirke den 22. juni 2013

Begravelser og Bisættelser i 
Haraldsted kirke
PETER RIISMØLLER JENSEN
Født 25. juni 1947; død 22. maj 2013; 
bisat 31.maj 2013

ANNELISE STRØH
Født 09. oktober 1940; død 22. maj 2013; 
bisat 04. juni 2013

September 2013

 1. sep. 14.s.e trin. Jesus helbreder ti spedalske  9.00*

 8. sep. 15.s.e trin. I skal ikke bekymre jer! 10.30 Familie-
guds-tjeneste

15. sep. 16.s.e trin. Jesus kalder en død til live  9.00 10.30

22. sep. 17.s.e trin. Helligdag og Fællesspisning 10.30

29. sep. 18.s.e trin. Det dobbelte kærlighedsbud 10.30

Oktober 2013

 6. okt. 19.s.e trin. Om tilgivelse og helbredelse  9.00**

13. okt. 20.s.e trin. Kongesønnens bryllupsfest  9.00***

20. okt. 21.s.e trin. Om tegn, tro og helbredelse  9.00 10.30

27. okt. 22.s.e.trin. Om at skylde og få tilgivelse 10.30  9.00

November 2013

3. nov. Allehelgensdag, mindedag Bjergprædi-
kenen: Om salighed  9.00 10.30

10. nov. 24.s.e.trin. Jesus magt til at helbrede. 10.30  9.00

17. nov. 25.s.e.trin. Den store trængsel  9.00 10.30

24. nov. Sidste søndag i kirkeåret At skille fårene 
fra bukkene 10.30

December 2013

1. dec. 1. søndag i advent Jesus i hjembyen Na-
zaret  9.00 10.30

8. dec. 2. søndag i advent De kloge og dumme 
brudepiger 10.30  9.00

AllindemagleHaraldsted

GUDSTJENESTELISTE

Hvor intet andet er nævnt, prædiker Sognepræst Jørgen Anker Jørgensen

*) Sognepræst Ulla Toft, Vetterslev **) ved sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen, 
Valsølille ***) Ved sognepræst Søren Legarth, Benløse
OBS! Der tages forbehold for ændringer. Kirkebil tlf. 57 67 35 35



16KALENDER

5. september Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen Kl. 19.00 - 21.30

8. september Familiegudstjeneste i Haraldsted med efterføl-
gende leg og samvær i præstegårdshaven

Kl. 10.30 - 14.00 

12. september Krummer i kirken Kl. 17.00 - 19.00

13. september Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen
Søren Kierkegaard og Mozart!(se omtale)

Kl. 14.00 - 16.00

14. september Haraldsted by Night  (se omtale på Flueblom-
stens hjemmeside) 

24. september Konfirmationsforberedelsen begynder med hel 
”skoledag i præstegården”

Kl.  8.00 - 13.30

26. september Film, fællesspisning og samtale (Især for foræl-
dre med store børn. Læs omtale)

Kl. 17.30 - 21.00

10. oktober Krummer i kirken Kl. 17.00 - 19.00

11. oktober Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen
Fællessangens betydning for Skolen, Kirken og 
Folket. Ved Jørgen Anker Jørgensen (se omtale)

Kl. 14.00 - 16.00

23. oktober Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen Kl. 19.00 - 21.30

7. november Kirkehøjskoleaften i konfirmandstuen Kl. 19.00 - 21.30

8. november Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen
Borgmester Niels Ulrik Hermann fortæller om sit 
arbejde i en stor kommune, der er blevet større. 

Kl. 14.00 - 16.00

13. november Kirkehøjskoleaften i konfirmandstuen Kl. 19.00 - 21.30

14. november Krummer i kirken Kl. 17.00 - 19.00

21. november Film, fællesspisning og samtale (Især for foræl-
dre med store børn. Læs omtale)

Kl. 17.30 - 21.00

26. november Kirkehøjskole i konfirmandstuen

28. november Menighedsrådsmøde Kl. 19.00 - 21.30

24. november Gudstjeneste i Haraldsted med kor og særlig 
musik sidste søndag i kirkeåret.

Kl. 10.30 - 11.45

24.november Forsalg af billetter til julekoncert begynder efter 
gudstjenesten

Kl. 10.30 -?


