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Træffes bedst kl. 17.30-18.00
Fridag: Mandag

GRAVER I HARALDSTED:
Morten Vester Larsen
Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 0130
Træffes bedst 12-13
Fridag: Mandag

ORGANIST:
Anita Jacobsen
Haraldstedvej 89, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 0517

KIRKESANGER :
Jeanne Grubbe
Dagmarsgade 69, 4100 Ringsted
Tlf. 3048 1221

Stof til næste nummer af Kirkebladet 
for juni-juli-august afleveres skriftligt 
senest den 8. april til Præstegården, 
Haraldstedvej 91 eller på mail: 
mmjo@km.dk. 
Udgives af:
Haraldsted og Allindemagle Menig-
hedsråd. 
Redaktion: Mette Marbæk Johansen 
med en baggrundsgruppe fra Harald-
sted-Allindemagle lokalråd. 
Layout og tryk: Anna Marott og 
Kresten Nielsen, Centertryk.

Du sidder med et nyt kirkeblad i hånden. 
Kirkebladet er blevet udviklet i samarbej-
de mellem præsten og et lille baggrunds-
udvalg, der bestod af repræsentanter 
for forskellige grupper i lokalområdet; fra 
menighedsrådet, lokalrådet, gymnastik-
foreningen og andre aktive. Denne pro-
ces og gruppe er et meget godt billede 
på hvad idéen bag arbejdet bestod i, 
nemlig samarbejde og fællesskab på 
tværs af de forskellige institutioner og 
initiativer, der er i vores to sogne. Altså 
et ønske om åbenhed og bredde, men 
også et ønske fra kirkens side om en for-
ankring i lokalområdet. En forankring i 
det menneskelige og i det sociale, for en 
kirke er kun kirke, når den netop består af 
mennesker. 
Jordforbindelsen må ikke fjernes! Sådan 
stod der på en husmur jeg passerede 
forleden – ’Jordforbindelsen må ikke 
fjernes’. Det refererede selvfølgelig til 

strømmen i huset, men det satte al-
ligevel tankerne i gang. For evnen til at 
miste jordforbindelsen lidt ind imellem 
kan være en gave, fordi vi mennesker er 
mere end kun biologi og kemi – men helt 
at fjerne den er isolerende. ”Giv kejseren 
hvad der er kejserens og Guds hvad der 
er Guds”, sådan lyder et af Bibelens 
meget kendte citater, der fortæller, at 
vi er en del af begge sammenhænge, 
både en fysisk virkelighed og en større 
åndelig virkelighed – og ikke skal afkoble 
os fra nogle af dem. Så i stedet kobler vi 
nu os nu lidt tættere sammen.
Vi har undervejs været så heldige, at vi 
har fået god hjælp med layout til det nye 
blad fra Kresten Nielsen og Anna Marott. 
Det gamle blad med Alice Rosendals 
fine tegninger af de to kirker på forsiden 
kunne vi dog ikke helt tage væk, så de er 
efter en lille forespørgsel hos kunstneren 
blevet brugt over gudstjenestelisten. 
Det er ganske sikkert, at vi stadig arbej-
der videre med bladet, så vi modtager 
gerne positiv og negativ kritik eller gode 
ideer til bladet.
I håb, om at bladet fortsat må blive til 
glæde for mange. God fornøjelse.

Præstens leder

Mette Marbæk

PRÆSTENS SPALTEKONTAKT
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På denne plads i det nye, flotte Kirke- og 
Sogneblad vil jeg benytte muligheden for 
at ønske alle områdets beboere et rigtigt 
godt nytår. Jeg tror og håber på, at året 
vil blive et år, hvor sammenholdet mellem 
områdets beboere bliver endnu stærke-
re, og hvor alle på den ene eller anden 
måde tager aktivt del i de mange aktivi-
teter, der foregår. Lokalrådet vil bidrage 
efter bedste evne og vil bl.a. informere 
om vores aktiviteter i dette blad, ligesom 
vi også håber meget snart at kunne 
relancere en opdateret hjemmeside. 
På vores generalforsamling havde vi den 
store glæde at få yderligere to medlem-
mer i bestyrelsen: Annette Petersen og
Bo Tvarnø. Vi har desuden besluttet at 
offentliggøre hvor og hvornår, der er 
bestyrelsesmøder, så alle, der måtte have 
interesse for eller input til bestyrelsesarbej-
det, kan deltage.
Der er lige nu fokus på levevilkår og ud-
vikling i landområderne og desværre er 
dette fokus meget forankret i, at mange 
føler vigtige ting som skole, børnehave, 
busser truet. Det er en udbredt holdning 
at dem, der er bedst til at fremme en 
positiv udvikling i et område er borgerne 

Kan vi noget sammen

selv, og derfor har Ringsted Kommune 
sat fokus på etablering af udviklingspla-
ner, der tager udgangspunkt i borgernes 
egne ønsker, behov og initiativer. 
Dette kan bl.a. ske gennem deltagelse i 
projekt Blomstrende Landsbyer 
(http://blomstrendelandsby.dk).
I Haraldsted og Allindemagle Lokalråd 
vil vi meget gerne høre hvad I mener og 
tænker om udvikling i vores område, og 
hvor I selv har interesse for at bidrage. 
Vi vil derfor invitere til en workshop med 
fokus på udvikling af vores lokalområde 
– Fredag den 18. marts kl. 16. Vi forestiller 
os at vi arbejder og diskutere fra 16 til 19 
og at vi derefter spiser og hygger os sam-
men! Vi vil sørge for at der også er plads 
til ungernes leg, så vi håber at mange 
kan finde tid og lyst til at komme. 
Pris for mad er 50 kr. for voksne og 25 kr. 
for børn under 12 år, og tilmelding kan 
gives til Fabienne Dujoux Olsen 
(ole_fabienne@yahoo.com; 
tlf. 23 36 37 52) eller Jytte Klastrup, 
(jytteklastrup@hotmail.com; 
tlf. 20 68 80 02) senest 14. marts. 

Jeg glæder mig til at se jer til de 
kommende arrangementer.

NYT FRA LOKALRÅDET

Dorte Lau Baggesen

ARRANGEMENTER 

Teaterforestilling  med Pia Rosenbaum i 
Haraldsted Forsamlingshus d. 27. marts 
kl. 16.00.

”En type forestilling, der taler til vores hjer-
te og hjerne, trækker på smil og 
latter, sorg og tårer, vækker tanker vi 
tumler med i hverdagen, teenagere som 
voksne, forældre, tanker om livets store 
udfordringer: Hvordan lever man sit liv 
og lærer at blive livskunstner? Den kræft-
ramte Oscar på 10 år er eksemplet på, 
hvordan vi kan lytte, forstå og komme 
overens med de store spørgsmål om liv 
og død, tro og Gud. Men som også 
giver bud på, hvordan vi kan være der 
for hinanden, når alvorlig sygdom ram-
mer vores familie og venner ”.

Efter forestillingen, der varer 1½ time, 
byder Haraldsted-Allindemagle menig-
hedsråd på et lille traktement til alle, 
samtidig med at der er mulighed for at 
drøfte forestillingen og dens tema med 
Pia Rosenbaum og hinanden. 

Pris : 50 kr  
Tilmelding : Mette Marbæk 57600157 eller 
Bente Haargaard 57600380 

Oscar og den lyserøde dame 

Madbix på Allindelille 
Skole d. 25. februar kl. 18
For hele familien, fælles spagetti 
og kødsovs, hygge for forældre og 
voksne, mens børnene boltrer sig i 
gymnastiksalen med brintbomber  
i skum redskaber, tovbane og rul-
lemåtter med gymnastiktanterne 
Vibeke og Bente.

Tilmelding senest 23. februar til 
Vibeke Reiter tlf. 57600395 eller 
Bente Haargaard tlf. 57600380.



6 7ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 

Eftermiddagsmøder i 
Haraldsted præstegård
Fredag 11. marts – Foredrag om bibelens 
planter ved Hans Arne Jensen. I Bibe-
len er omtalt ca. 100 forskellige planter. 
Nogle af disse er velkendte kulturplanter, 
andre er sjældne og mere eller mindre 
ukendte eksotiske vækster.
Fredag 8. april – Poul Henningsen og 
hans viser. Sammen skal vi have en 
spændende og hyggelig eftermiddag, 
hvor vi skal høre lidt om PHs viser og liv, 
og sammen synge et udvalg af dem.

Babysalmesang i 
kirkerne begynder den 
23. februar!

I samarbejde med 
vores nabosogne 
Jystrup og Valsølille 
påbegynder vi nu
Babysalmesang i 
Jystrup kirke 
onsdage fra 

kl. 9.00-10.00. Hvis du kunne tænke 
dig at komme til babysalmesang 
med din nyfødte, så begynder vi 
første gang i ugen efter vinterferien 
onsdag d. 23. februar. Det kører 10 
onsdage med pause i påskeugen. 
Efter babysalmesang er der mu-
lighed for at tale med de andre 
forældre over en kop kaffe eller te i 
sognegården Stalden. Man melder 
sig til ved at ringe til Mia Engsager 
på 26256490 eller sende en mail til 
miaengsager@hotmail.com, hvor 
man skriver navn, mobil-nr., email 
samt barnets navn og fødselsdag. 
Holdet henvender sig til babyer fra 
2 måneder til 1 år. Hvis du har andre 
spørgsmål så er du meget velkom-
men til at ringe. Det er gratis at del-
tage, men tilmelding er nødvendig. 

Forårsudflugt til Kongsted 
kirke
Fredag den 13. maj tager vi på forårs-
udflugt og i år går turen blandt andet til 
Kongsted kirke, hvor den lokale sogne-
præst vil vise os rundt. Mødetid i præ-
stegården er kl. 11, hvorfra bussen kører. 
Prisen er 100 kr. for hele arrangementet, 
der også omfatter frokost, samt eftermid-
dagskaffe og kage.
Tilmelding sker til præsten på
tlf. 57 60 01 57 eller menighedsråds-
formanden på tlf. 57 60 03 14.

Få Helligånden i håret ved hele Sorø-
Ringsted Provstis kæmpe 2. pinsedags 
friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten finder 
sted den 13. juni klokken 10.30 i Vedby-
gaards smukke Amfiteateret, Ruds Vedby. 

Helligånden i håret

Der bliver meget for alle sanser, så sæt 
kryds i kalenderen allerede nu! 
Du kan få mere at vide om arrangemen-
tet i din lokale Folkekirke.
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Indbyder til tre højskoleaf-
tener med emnet:

Mod på livet  
– ”at åbne døren til de 
eventyrlige mulighe-
der”?
Kirkehøjskole i Viger-

sted Præstegård tirsdag 
den 15., 22. og 29. marts 
kl. 19.00.

Endeligt program vil blive 
lagt frem i kirkerne, men 

fra programmet kan nævnes Sogne-
præst Peter Buch, der vil fortælle om, 
hvordan det at åbne de eventyrlige døre 
giver mod på livet og muligheder, man 
ikke så før.
Filmen ”Shadowlands” om C. S. Lewis
Hospitalsklovnen 
kommer og fortæl-
ler hospitalsklovnens 
måde at give mod 
på livet ved at 
åbne eventyrlige 
døre.
Tilmelding på  
lskr@km.dk senest 
den 8. marts 2011.
Betaling for kaffe og kage sker på mø-
derne.

Midtsjællands kirkehøjskole

ARRANGEMENTER 

Sommerfest i AIF
Dato: Lørdag den 11. juni - kom og 
vær med.
Kæmp sammen med naboer om 
den eftertragtede vejpokal.
Meld dig til sponsorcykelløb eller til-
byd dig som sponsor.
Deltag i festen. 
DET ER SJOVT OG HYGGELIGT.
Overskud går til aktiviteter for bør-
nene i området.

ARRANGEMENTER 

Lørdag d. 26. feb. kl. 10 mødes konfir-
manderne fra Haraldsted-Allindemagle, 
Vigersted-Kværkeby og Jystrup Valsølille i 
Stalden i Jystrup med Joachim Hejslet og 

Forholdene for de lokale landsbyskoler 
vil i det kommende år ændre sig for 
7. klasse. Dette vil i sagens natur have 
indflydelse på undervisningen for kon-
firmander, dels ved at 7. klasserne vil 
blive koncentreret i en skole uden for 
Allindemagle og Haraldsted sogne, dels 
ved ændrede strukturer i de eksiste-
rende klassesammensætninger. Derfor 
afholder præsterne for Benløse kirke og 

Haraldsted-Allindemagle kirker sammen 
et informationsmøde om, hvorledes kon-
firmandundervisning og konfirmationer 
vil forløbe i efteråret 2011-foråret 2012. 
Mødet foregår på Benløse Skole tirsdag 
den 5. april kl. 19 og alle interesserede er 
meget velkomne. Eventuelle spørgsmål 
om mødet eller konfirmationer rettes til 
sognepræst Mette Marbæk på 
tlf. 57 60 01 57 eller mmjo@km.dk

co. til en sjov dag med masser af 
gospelsang med professionelle musikere. 
Dagen slutter i Vigersted kirke med en 
gospelgudstjeneste  kl. 16.00.

Informationsmøde om konfirmationer i 2011/12

Konfirmandgospel i tre sogne

Spisefællesskab
Fællesskaber skabes på mange måder, 
men det er stadig over mad, at menne-
sker oftest mødes. Torsdag den 21. april 
fejrer vi skærtorsdag, det var dagen hvor 
der fortælles i Bibelen, at Jesus med sine 
disciple spiste den sidste nadver. Også i 
Haraldsted fejres det med gudstjeneste 
kl. 17 og efterfølgende hyggelig aftens-
mad i præstegården. 
Det koster en 20'er for maden og drikke-
varer kan også købes. Alle er velkomne! 
Giv gerne en tilmelding på 
tlf. 57 60 01 57.
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På lokalrådets generalforsamling, der 
havde fokus på livsbetingelser på lan-
det, fremkom ideen om et åbent (hus 
i hele) lokalområde(t). Vigtigheden af 
relationer og kendskabet til hinanden, 
både på det personlige, forenings-
mæssige og institutionelle plan gav 
mange ideer. 
Arrangementet tænkes som en bølge 
rundt i lokalområdet med stationer/
aktiviteter på udvalgte lokaliteter og 
mulighederne er mange.  Arrange-
menter, som åbent hus i idrætsforenin-
gen; rundvisning i kirkerne; åbent hus 
i de huse der er til salg i området – i 
samarbejde med ejendomsmæglerne; 
åbent hus i erhvervsvirksomheder (Skee 
Is, gartneri, svinefarm ...); cykelløb; fak-
keltog til Knud Lavards Kapel; 

fakkelroning, hvor Ringsted Roklub 
medvirker; guidet naturtur; kirkekon-
cert; madbix i præstegården/forsam-
lingshuset; festfyrværkeri og hvad der 
ellers kan komme af idéer.
På lokalrådets generalforsamling 
blev der nedsat en lille idé- og arran-
gementsgruppe bestående af sog-
nepræst Mette Marbæk Johansen, 
MMJO@KM.DK og Lars Bang Petersen, 
bangogbaggesen@mail.dk. Vi har 
søgt og allerede fået kr. 10.000 af kom-
munens landdistriktsudviklingsmidler 
og ønsker nu gruppen og ideerne sup-
pleret – så vil du være med eller har du 
en god, skør eller skæv idé, bedes du 
ringe eller maile til os. Arrangementet 
forventes afviklet i løbet af 2011.   

”Haraldsted by night – hele dagen”

En weekend i november mødtes 50 børn 
fra gymnastik- foreningerne i Ringsted i 
Asgårdshallen. Otte børn mellem 8 og 12 
år fra Allindelille IF deltog og nød at prø-
ve det store udvalg af springredskaber. 
Weekenden bød på overnatning, hygge, 
leg, kampsport og masser af gymnastik. 

Det positive ved et arrangement på 
tværs af idrætsforeningerne i kommunen 
er, at det er sjovt at mødes med både 
nye og gammel kendte børn. Deres om-
gangskreds udvides på en god og positiv 
måde. 
Efter arrangementet har børnene i yderst 
positive vendinger tilkendegivet, at de 
var så tilfredse, at de gerne vil deltage 
igen til næste år. 

Forårs/sommer sæsonen starter efter på-
ske. Allindelille Idrætsforening er en for-
ening for områdets beboere og alle kan 
være med. Tyk, tynd, gammel, ung. 
Vi har masser ildsjæle i området og må-
ske render du rundt med en god idé. 
Vær ikke tilbageholdende, vi vil altid 
gerne kontaktes. F.eks. har vi lige sørget 
for, at en flok aktive fædre kan mødes en 
gang om ugen til hockey efter initiativ fra 
en af fædrene.

Gode ideer kan ringes ind til Formand Jes 
Hasselbalch tlf. 20298474 el. 57610700
Tjek hjemmesiden – www.allindelille-if.dk 
for bl.a. udendørs fodbold, bordtennis og 
”festlige fredage”, og husk vi er også på 
FACEBOOK.

Gymnastikweekend i Asgårdshallen

AFHOLDTE ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 
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Asger Michaelsen

Nye elinstallationer

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

Haraldsted kirkes el-installation blev for-
nyet i efteråret 2010. Ved kirkesyn i 2009 
blev det konstateret, at de gamle led-
ninger var mørnet og lampefatningerne 
smuldrede. Desuden var der ingen HFI- 
afbryder i den gamle el-tavle. 
For sikkerheds skyld blev dele af el-nettet 
koblet fra. 
El-installationen var blevet fornyet i 
forbindelse med restaurering af kirken i 
tiden efter krigen. De tilgængelige ma-
terialer var dengang mindre holdbare 
og lampestilen var afskærmet brugslys i 
tidens boligstil. Ved provstiets hjælp blev 
der skaffet bevilling til en ny el-tavle, 
ledninger, indvendige lamper og udven-
dige lygter. Udendørs er alle pladser og 
adgangsveje nu oplyst og i kirken er der 
monteret lampetter støbt i messing fra 
Okholm Lighting. Det er meget tilfredsstil-
lende, at el-installationen er afsluttet og 
lovliggjort.
Det er en særlig udfordring når arbejder 
skal udføres i kirken, for ingenting er ligetil. 
Men håndværkerne har udført arbejdet 
med nænsomhed og stor forståelse for 
kirkerummet.

En lyskilde uden skærm blænder og 
oplevelsen er, at kirkens lampetter blæn-
der. Det er ikke teknisk muligt at dæmpe 
lysstyrken, og selv den svageste lyskilde 
uden skærm vil blænde. Lyset før og lyset 
nu er som forskellen på en gråvejrsdag 
og en klar sommerdag. Før var det et 
glansløst nyttelys medens det nye lys har 
en brillians som solen. Ligesom vi ikke ser 
solen, men det solens skin falder på, så er 
det lys og ikke lamper kirken har fået og 
nu er hver detalje i kirkens æstetik synlig 
fra gulv til hvælv.

FØDSEL
Fødsler skal – uanset forældrenes trosret-
ning – anmeldes til kirkekontoret på
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted. 
Husk at medbringe den udfyldte 
”Omsorgs og ansvarserklæring”, hvis ikke 
I er gift.

DÅB OG NAVNGIVELSE
Et barn skal have et navn senest seks 
måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller navngivelse. 
Henvendelse sker i begge tilfælde til sog-
nepræst Mette Marbæk Johansen. 
Skal barnet døbes vælges mindst to og 
højest fem faddere, som alle skal være 
døbte og over konfirmationsalderen.

KONFIRMATION
Børn indskrives til konfirmation på 
7. klassetrin. Der er hvert år konfirmation i
Allindemagle kirke den første søndag 
i maj og i Haraldsted kirke den anden 
søndag i maj medmindre en af de store 
højtider falder på en af disse dage. 
Kontakt gerne sognepræsten ved evt. 
tvivlsspørgsmål.

VIELSE
Datoen for vielsen aftales med sogne-
præst mette Marbæk Johansen.
Cirka fire måneder før vielsen rettes 
henvendelse til rådhuset om udstedelse 
af en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten
afleveres til præsten sammen med 

navne og adresser på to vidner ved sam-
talen forud for vielsen.

NAVNEÆNDRING
Ønsker du at ændre navn rettes 
henvendelse til kirkekontoret på 
Haraldstedvej 91, som kan orientere om 
mulighederne og hjælpe med udfyldel-
sen af ansøgningen. Det koster 470 kr. at 
få behandlet en ansøgning om 
navneændring. Navneændring i forbin-
delse med vielse er dog gratis. 
Blanketter til navneændring og vejledning 
om betaling af gebyr findes på 
www.personregistrering.dk.

DØDSFALD
Så snart det er muligt, og senest to dage 
efter dødsfaldet skal dette anmeldes til 
kirkekontoret – uanset afdødes 
trosretning. Bedemanden vil ofte være 
behjælpelig med dette.

BORTKOMNE ATTESTER
Har du mistet din dåbsattest eller viel-
sesattest kan du gratis få udstedt en ny. 
Henvendelse skal ske til kirkekontoret på 
Haraldstedvej 91. Attester kan i de fleste 
tilfælde laves på et øjeblik, og derefter 
sendes til din folkeregisteradresse eller 
udleveres mod forevisning af billed-
legitimation.

KIRKELIG VEJVISER
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Maj 2011

 1. maj 1. søn. efter Påske - Den vantro Thomas 10.30  9.00

 8. maj 2. søn. efter Påske - Den gode hyrde 10.30 Konfirmation 

15. Maj 3. søn. efter Påske - Snart ser I mig ikke 
længere

 9.00 10.30

20. maj Bededag - Johannes Døbers prædiken 10.30  9.00

22. maj 4. søn. efter Påske - Talsmandens 
komme

 9.00 10.30

29. maj 5. søn. efter Påske - Bed og I skal få  9.00 -

Februar 2011

20. feb Septuagesima - Arbejderne i vingår-
den

- 10.30

27. feb Seksagesima - Lignelsen om sæde-
manden 

10.30  9.00

Marts 2011

 6. marts Fastalavn - Jesu dåb  9.00 10.30

13. marts 1. s. i fasten - Fristelsen i ørkenen  9.00 

20. marts 2. s. i fasten - Smuler fra de riges bord 10.30 – M. kor

27. marts 3. s. i fasten - Jesus uddriver stum ånd  9.00 10.30

April 2011

 3. april Midfaste - bespisningen i ørkenen -  9.00

10. april Mariæ bebudelsesdag - Gabriel hos 
Maria

10.30 -

17. april Palmesøndag - Jesu indtog i Jerusa-
lem

 9.00 10.30

21. april Skærtorsdag - Nadverens indstiftelse 17.00 -

22. april Langfredag - Jesu korsfæstelse og 
død

 9.00 10.30

24. april Påskedag - kvinderne ved graven 10.30  9.00

25. april Anden påskedag - Vandringen til 
Emmaus

- 10.30

AllindemagleHaraldsted

 Lisbeth Lundbech

 Søren Legarth

GUDSTJENESTELISTE GUDSTJENESTELISTE

Kirkebil kan bestilles på tlf. 57600157

Efterfulgt af fællesspisning
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25. februar Spagetti-madbix kl. 18.00.

26. februar Konfirmandgospel i Vigersted Kirke kl. 16.

 6. marts Fastelavnsfest for børn og voksne klokken 14.00 i Haraldsted 

forsamlingshus.

 7. marts Banko klokken 19.00 i Haraldsted forsamlingshus .

11. marts Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård.

13. marts Åbent hus hos Haraldsted-Allindelille 4H klub på Allindelille skole 

med spændende aktiviteter.

15. marts Midtsjællands kirkehøjskole (se omtale)

18. marts Lokalrådets workshop – skal vi udvikle eller afvikle vores 

område? Idrætsforeningens lokale kl. 16.00, tilmelding til 

middag nødvendig (se under omtale).

19.-20. marts Konfirmandweekend i Haraldsted præstegård

20. marts Gudstjeneste i Haraldsted kirke med børnekor og 

konfirmander.

22. marts Midtsjællands kirkehøjskole (se omtale)

26.-27. marts Keramik med Haraldsted-Allindelille 4H – prøv at fremstille keramik 

med professionel vejledning. 

Tilmelding til Gerda Christiansen på tlf. 57 60 05 18.

27. marts Teaterforestilling ” Oscar og den lyserøde dame” med Pia

Rosenbaum i Haraldsted Forsamlingshus kl. 16.00 (se omtale).

29. marts Midtsjællands kirkehøjskole (se omtale).

 3. april Børnebanko kl. 14 i Haraldsted forsamlingshus.

 4. april Banko kl. 19 i Haraldsted forsamlingshus.

 7. april Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Idrætsforeningens  

lokale kl. 19.30.

 8. april Eftermiddagsmøde i Haraldsted Præstegård.

 9.-10. april Keramik med Haraldsted-Allindelille 4H.

21. april Skærtorsdags fællesspisning i præstegården. 

Tilmelding på tlf. 57 60 01 57. 

13. maj Forårsudflugt fra Haraldsted-Allindemagle kirker

26. maj Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Idrætsforeningens 

lokale kl. 19.30.

KALENDER


