
ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE            SEPTEMBER- DECEMBER 2011

KIRKE- OG SOGNEBLAD

Korworkshop

Vi gentager suc-
cesen og laver kor-
workshop i Harald-
sted kirke omkring 
1. søndag i advent.

Haraldsted by 
Night

Nu er programmet 
snart klart – se mere 
på fl ueblomsten.dk

Hvem er jeg for 
tiden – i tiden?

Kirkehøjskole Midt-
sjælland byder in-
denfor den 19.-20. 
november i Harald-
sted præstegård.

Allindelille Idræts-
forening

Se den kommende 
sæsons spænden-
de program
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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:
Asger Michaelsen
Allindemaglevej 48, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 14 04

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 dec.-jan.-feb. afleveres skriftligt 
senest den 15. jan. 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.

Præstens leder

Mette Marbæk

PRÆSTENS SPALTEKONTAKT

Du kan også hjælpe i det små... 
    - frivillige til at lave kirkekaffe 
Frivillige hænder er selvfølgelig altid 
velkommen. Gennem årene har 
mange frivillige hænder både hjul-
pet i lokalområdet og i kirken. Rigtig 
meget af det, der bliver skabt til fæl-
lesskabets bedste hviler på frivillige 
hænder. Tit er det dog nogen, der 
kender nogen som hiver nye folk til. 
Men hvis man nu ikke lige er blevet 
hevet i, så er det ikke ensbetydende 
med, at der ikke er brug for hjæl-
pen. Så hvis du har lidt tid til enten at 
hjælpe med at lave lidt kirkekaffe el-
ler hjælpe til et andet arrangemen-
tet, så ring endelig til sognepræst 
Mette Marbæk på tlf. 57 60 01 57

Kirken er koinonia, hedder det på græsk. 
Ordet betyder enhed, fællesskab, andel 
og fællesliv. At være kirke er at have an-
del i noget, at være delagtig i noget og 
at være fælles om noget.
Uanset hvad der foregår i en kirke, så er 
pulsslaget det, at vi deler fællesskabet. 
Og en stor del af dette fællesskab er alle 
de frivillige hænder, der af bedste me-
ning, lyst eller måske ansvarsfølelse læg-
ger et stykke arbejde i at skabe forskel-
lige arrangementer, hvor vi kan mødes. 
Det samme kan også siges uden for 
kirkens rum og lokaler – ude i lokalsam-
fundet, hvor vi ikke sjældent ser nogle 
menneskers utrolige kræfter og virkelyst. 
Som regel uden anden grund eller bag-
tanke end at det bare er godt, hvis der 
skabes et fælles liv. I den senere tid er der 
begyndt at komme flere og flere historier 
om borgere, der lægger frivilligt arbejde 
i alle mulige sammenhænge. Måske det 
større fællesskabs opgave at stå for med 
skattekroner? Men når riget fattes penge, 
så opstår der tiltag, og til tider kan der 
måske komme noget andet – ja, noget 
godt ud af også det. Se op på ydermu-
ren næste gang du er ved Haraldsted 

Kirke. Den er spækket med de mærkelig-
ste sten. De er forskellige typer og former. 
Men hver især er de en del af kirkehuset. 
Du kan vælge dig en sten, som minder 
om dig. Så du altid husker, at kirken det 
ikke er de andre eller de ansatte. Nej, 
kirken det er os, og det er mig. Og hvor 
ensomheden gror bag den lukkede dør, 
så gives store gaver i fællesskabet – også 
selvom det indebærer ansvar.
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Lørdag den 3. september kl. 12 holder 
vi børnegudstjeneste i Haraldsted Kirke 
under temaet ’Trods forskellighed er vi 
sammen’. Alle er meget velkomne. Efter 
gudstjenesten vil der være lidt at spise og 
leg i præstegårdshaven – og selvfølgelig 
den årlige tovtrækning.

28. SEPTEMBER KL. 18 
I idrætsforeningen, holdes der italiensk 
aften med alt hvad det indebærer. Det 
koster 75 kr. at deltage, halv pris for børn 
under 14 år. 

Tilmelding er til Jytte Klastrup på tlf. 5760 
0128 eller på jytteklastrup@hotmail.com.

10. NOVEMBER KL. 18 
I idrætsforeningen er der endnu en gang 
Madbix. Denne gang er det Haraldsted-
Allindemagle menighedsråd, der står for 
arrangementet med mad og foredrag 
ved Sara Isabella Hoffmann, der under 
titlen ”Så går jeg bare selv derhen...” 
fortæller om sin opvækst indenfor Jeho-
vas Vidner og hvordan hun klarede sig 
da hun blev udstødt. Et foredrag om en 
opvækst med store konsekvenser men-
talt og personligt, men også om styrken til 
at gå andre veje. 

Alle er meget velkomne – der er tilmel-
ding senest den 3. november til Bente 
Haargaard på behar@sol.dk eller 
tlf. 5760 0380. 

Det koster 75 kr., halv pris for børn under 
14 år.

Børnegudstjeneste

1. søndag i advent er kirkens nytår. En 
ny tid... i rette tid... som afslutningen på 
en gammel tid? 

Under temaet ’Tiden’ holder vi kor-
weekend med to timers kor-øvelse og 
efterfølgende kaffe lørdag den 26. kl. 
13.30 i Haraldsted Præstegård og kirke. 

KorWorkshop og 1. s. i advent
Madbix

Og med gudstjeneste søndag kl. 10.30 
i Haraldsted kirke, hvor temaet ’Tiden’ 
tages op. Alle er velkomne til at del-
tage i to dage præget af sang, latter 
og, ja, TID til fællesskab.

Tilmelding til organist Anita Jacobsen 
på glanita@live.dk eller tlf. 57 60 05 17

Høstgudstjeneste 
I ældre tid brugte man Mikkelsdag d. 
29/9 som markering og fejring af høsten. 
I dag har vi ikke en officiel fastlagt hel-
ligdag, der er viet til høsten, men Harald-
sted og Allindemagle kirker har vi valgt at 
fejre årets høstgudstjenester søndag den 
2. oktober i begge kirker med flot oppynt-
ning fra markens høst: kl. 11.00 i Harald-
sted kirke og kl. 9.00 i Allindemagle Kirke. 

Det er søndagen i kirkeåret, hvor tekster-
ne handler om, at vi ikke skal være be-
kymrede for vores liv: ”Se himlens fugle; 
de sår ikke og høster ikke og samler ikke i 
lade....”. 

Alle indbydes til at være med til at fejre 
de gaver, vi får givet.
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Eftermiddagsmøderne
9. SEPTEMBER KL. 14
”Syng dig gennem det folkekirkelige 
landskab”. Vi har en rummelig folkekirke 
– det hører vi tit blive sagt – og vi kender 
navne på forskellige kirkelige retninger og 
strømninger, som folkekirken dækker over 
hhv. Indre Mission, Tidehverv, Grundtvigi-
anismen, FDF, KFUM/KFUK, højkirkelig osv. 
Men hvad dækker det egentlig over? 
Igennem et let tilgængeligt oplæg og 
salmer, der kan siges at være udtryk for 
de forskellige retningers kendetegn, fører 
sognepræst Mette Marbæk igennem det 
kirkelige landskab.

14. OKTOBER KL. 14
Haraldsted præstegård danner rammen 
om et spændende lysbilledforedrag om 
den svenske forfatterinde Selma Lagerlöf 
ved litteraturforsker Nanna Drejer, Svend-
borg. Selma Lagerlöf (1858-1940) er ube-
stridt én af verdenslitteraturens fremmeste 
fortællere, og fik som den første kvinde i 
verden Nobelprisen i litteratur i 1909. For-
fatterskabet består af en perlerække af 
legender, fortællinger og romaner, og 
igennem det meste af forfatterskabet går 
Selma Lagerlöfs eget liv som en rød tråd. 

Den 19. – 20. november er der kirkehøj-
skole i Haraldsted under temaet ’Hvem er 
jeg for tiden - i tiden’. Om identitet, om at 
blive sig selv og jeg’ets historie. 

Foredragsholderne bliver Lektor og med-
lem af Etisk Råd Mickey Gjerris, kunstner 

11. NOVEMBER KL. 14
Den lokale guldsmed og kunstner Helle 
Jørvad, der bl.a. har lavet de smukke 
kandelaber i Haraldsted Kirke, kommer 
og fortæller om sit arbejde under temaet 
’Ædelstene’.

Der kan bestilles kirkebil til arrangemen-
terne hos Midtsjællands busrejser på tlf. 
57 67 37 37. Arrangementerne koster 25 
kr. for kaffe og kage.

Allehelgensdag er en ældgammel 
kristen helligdag, som handler om 
de døde, men ikke om spøgelser 
og genfærd, som den amerikanske 
’Halloween’ gør. 

Allehelgensdag er den første søn-
dag i november og det er i den ka-
tolske kirke dagen, hvor man fejrer 
helgenerne. I Folkekirken er Allehel-

Allehelgen i kirken

Hein Heinsen og teolog og lektor Eber-
hard Harbsmeier. Programmet med infor-
mation om pris og tider kan hentes i 
våbenhuset i de to kirker. 

Tilmelding sker på lskr@km.dk eller på 
tlf. 57 52 81 45. 

Hvem er jeg for tiden – i tiden 
Kirkehøjskole Midtsjælland

gen en fejring af alle de der er gået 
bort i det forgangne år og i det hele 
taget dem vi mindes. 

Man siger tak til Gud for de men-
nesker, som har gjort ens liv rigere og 
man beder om hjælp i sorgen, nu 
hvor de ikke er mere.

6. november Haraldsted kirke 
kl. 10.30, Allindemagle kirke kl. 9.00. 
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Igen i år har vi formået at få en stor kunst-
ner til at komme til Haraldsted og give 
årets julekoncert, nemlig Anne Linnet. Så 
søndag den 11. december kl. 16 indtager 
hun Haraldsted Kirke.

Billetter kan udelukkende købes ved per-
sonligt fremmøde hos organisten Anita 
Jacobsen, Haraldstedvej 89. 

Billetsalget foregår mandag den 28. 
november og tirsdag den 29. november 
kl. 18-18.30. 

Hver billet koster 75 kr. pr. stk., og sælges 
efter først til mølle-princippet.

Julekoncert med 
Anne Linnet

Haraldsted by Night
Nu løber det store arrangement Ha-
raldsted by Night – hele dagen snart 
af stablen. Den 10. september kl. 
10-17 vil der være mulighed for at se 
alt i lokalområdet: Lige fra de store 
stalde med svin og køer, henover 
den lokale skole, til spejderne i Skee 
og lokale virksomheder, til det lo-
kale vandværk med ølsmagning og 
meget, meget mere. Programmet 
for hele dagen kan hentes inde på 
flueblomsten.dk, men folderen ligger 
også til fri afhentning på Allindelille 
skole, i kirkerne, i Flensborgs gårdbu-
tik på Langebjergvej, på Ringsted 
Bibliotek og på borgerservices turist-
kontor. 
Hele Haraldsted by Night afsluttes 
med musik og spisning i præste-
gårdshaven i Haraldsted. Prisen på 
den sidste del af arrangementet 
fremgår også på hjemmeside og i 
folderen.

Kom og vær med!!

Læseklub 
Forfatteren Tage Skou-Hansen har 
formået på én gang at gå ved-
kommende ind i sin samtid og dens 
samfundsforandringer og samtidig til 
stadighed se fortolkende tilbage på 
sin tidlige grundoplevelse: 
2. Verdenskrig, der fremtvang afgø-
rende eksistentielle valg. Et forfat-
terskab, der selv i dag kan fortælle 
noget om eksistens, etik og det over-
individuelle, og derfor bør læses og 
holdes i live. Vi mødes over tre afte-
ner i efteråret hans roman De nøgne 
træer. Studiekredsen starter onsdag 
den 28. sept. kl. 19-21 og fortsætter 
onsdag den 19. okt. og 
den 16. nov. Tilmelding hos sogne-
præst Mette Marbæk på 
mmjo@km.dk eller tlf. 57 60 01 57.Indsamlingsuge i uge 43 

til Albanien
Fattigdommen i Albanien er stor, selv et styk-
ke kage til børnene i børneklubberne er en 
meget stor udgift for en albaner. Undervis-
ningsmateriale og ledertræning er der slet 
ikke råd til. De har brug for hjælp udefra.

Brødrekirkens Danske Mission samarbej-
der med den lutherske brødrekirke i Al-
banien om, at give dem mulighed for at 
afholde klubaftenerne og give dem fysi-
ske rammer til at afholde lejre og kurser. 

Minikonfirmander
Så er der igen mulighed for børnene 
i 3. klasse for at gå til minikonfir-
mandundervisning i Haraldsted præ-
stegård, hvor vi skal høre de gode 
historier, synge forskellige sange og 
lave en masse aktiviteter. 
Det kommer til at foregå hver tors-
dag kl. 13 fra den 29. september til 
den 10. november (undtagen i ef-
terårsferien). Vi sørger for at børnene 
kommer ned til præstegården fra 
skolen.
Tilmelding kan gives til sognepræ-
sten på 
mmjo@km.dk eller tlf. 57 60 01 57

Arbejdet er vigtig 
for at styrke den 
kristne identitet i 
landet.

Støt Sorø-Ringsted Provstis Ydre missions-
projekt ’Albanien: Drift af Børne- og Ung-
domsklubber’ ved indsamlingen i uge 43, 
enten ved kirkens søndagskollekt eller på 
Giro 502-8361/Bankkonto 1551-5028361.
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GYMNASTIK

Herreholdet starter i uge 43. 
Øvrige hold starter i uge 38.

FAR/MOR/BARN
Tid: Onsdag kl. 18.45-19.45
Alderstrin: 2-3 år

BØRNEHAVEBØRN
Leg til musik og på forskellige 
udfordrende redskabsbaner.
Tid: Torsdag kl. 16.45-17.45
Alderstrin: 4-6 år

TURBOFRÆS 
Lege med og uden redskaber 
samt begynderspring. 
Tid: Tirsdag kl. 16.45-18.00
Alderstrin: 0.-3. kl.

DANS
Dans til lækre rytmer.
1. og 2. kl.: Fredag kl. 15.00-15.45
3.-6. kl.: Fredag kl. 15.45-16.30

ZUMBA
Zumba er sjov motion og dans til la-
tininspireret musik. 
Tid: Torsdag kl. 19.00–20.15
Alderstrin: 18 +

PULS FOR KVINDER
Masser af bevægelse, styrketræning, 
smidighed og smil!
Tid: Mandag kl. 19.00-20.30

HERRE MOTION
Gymnastik og volleyball
Tid: Tirsdag kl. 19.15-21.00

MIX HOLD
Tid: Lørdag i lige uger kl. 10.00-11.00
Holdet for kvinder og mænd, der vil 
have det sjovt med masser af motion. 
Tidspunktet kan ændres hvis det øn-
skes.

ÆLDREIDRÆT
Gymnastik og bevægelse på dine 
præmisser. Kaffe og hyggeligt samvær 
efter anstrengelserne.
Tid: Onsdag. Enten kl. 16.45-18.15 i sa-
len eller selvvalgt tidspunkt i klubhuset. 
Aftales før opstart.

Allindelille Idrætsforening – sæson 2011/2012

BADMINTON
Hvis du ønsker badmintontider i gymna-
stiksalen, skal du henvende dig til forman-
den Birgit Flygstrup, 5760 0083.

HERRE-HOCKEY
Sjov og svedig hockey/floorball i salen.
Tid: Onsdag kl. 20.00
Start: uge 38. 

FODBOLD
OLD BOYS / SENIOR OLD BOYS
Tid: Mandag kl. 19.00-20.30
Alder: 30 +

INDENDØRSFODBOLD FOR BØRN
– I Vigerstedhallen.
– Både piger og drenge!

Hvis du har spørgsmål til holdene er du 
velkommen til at ringe til instruktøren, 
deres navne og telefonnumre kan findes 
inde på hjemmesiden. 
Du kan også se priser og andre tilbud på 
www.allindelille-if.dk

BADMINTON / KIDS VOLLEY
Vi spiller badminton i den ene ende af 
hallen og Kids Volley i den anden. 
Du kan være med hvor du har lyst.
Tid: Fredag kl. 17.45-18.45
Sted: Vigersted Hallen
Start: Fredag d. 28. oktober
Alderstrin: 8-15 år.

ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER
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Konfirmanderne
Her ses årets konfirmander – fra højre er 
det Jessica Arendal Jensen, Kamilla Höi 
Pedersen, Mille-Marie Vinther, Therese 
Hildebrand, Sofie Nordtorp Pedersen,  

SPONSORCYKELLØB 2011
For 15 gang blev der holdt sponsorcykel-
løb i forbindelse med idrætsforeningens 
sommerfest. I samme omgang kunne vi 
så fejre 15 års jubilæum til cykelrytterne 
Gerda og Svend Christiansen. Tillykke - 
det er bare flot.

Cykelløbet indtjente i år 21.363 kr. Dej-
ligt, for der er ønsker nok at tage af: 
Hockeymål, Lacrosse-net, overdækning 

Seks vejhold dystede i strålende solskin 
om at få vejens navn indgraveret på 
vandrepokalen. Det blev Skeevej der 
blev årets vinder -  og de er klar til at for-
svare titlen næste år!  Der blev dystet i 
disciplinerne: Petanque, BeachVolley og 
høvdingebold. 

Tusind tak til de mange frivillige der gjor-
de alt arbejdet med at sørge for mad, 
telte, hoppeborg m.m., så vi alle kunne 
få en rigtig hyggelig dag i selskab med 

Cecilie Andersen, Amalie Lindgaard Lar-
sen, Camilla Lyng Røen.
Vi håber, at I alle havde en fantastisk dag 
– stort tillykke!

Idrætsforenings sommerfest 2011 
-blev en hyggelig dag i høj sol

på terrassen foran klubhusset og en tur til 
Bon-Bonland for områdets børn. Ikke alle 
ønsker bliver indfriet i denne omgang, 
men noget hører I mere til.

Løbet blev igen i år vundet af Gerda 
Christiansen med 8600 kr. Nummer to 
blev Svend Christiansen 2250 kr. og Birgit 
Haargaard med 1380 kr. blev nummer 3.
Hos børnene vandt Tobias Jensen 3724 
kr., Asger og Jeppe Kristensen cyklede 
lige mange penge ind (900 kr.) og delte 
dermed 2- pladsen. I holdkonkurrencen 
vandt Pernille og Martin Villumsen med 
2304 kr.

Idrætsforeningen vil gerne takke alle spon-
sorerne fra nær og fjern for deres store 
bidrag og tak for den store opbakning til 
rytterne når de kommer rundt og spørger 
efter bidrag. Også tak til de sponsorer som 
har givet gevinster og frugt og drikkelse.

Kort uddrag fra talen til konfirmanderne:
Et sted siger Jesus: Vogt jer for falske pro-
feter - et andet siger han som vi har hørt i 
dag: Jeg er jeres hyrde. Og hvordan kan 
vi så vide, at han ikke selv er en af dem 
han advarer imod? En af dem, der kom-
mer og taler store ord om jord og himmel 
– men egentlig har en anden dagsor-
den? Selv Hitler og Osama Bin Laden - to 
hovednavne i sidste uges mærkedage 
(4. maj og Bin Ladens død red.) - lovede 
vel deres tilhængere en form for bedre 
verden. Svaret er: vi kan ikke vide med 
sikkerhed, hvem vi skal følge. For som 
sagt - det er aldrig helt sort og hvidt.  

Men vi kan tro det. Vi kan have den 
grundlæggende tro på det gode og 
den interesse og åbenhed i sindet, der 
blotlægger de mindre gode hensigter – 
både hos os selv og hos andre. 

Troen på den gode hyrde, der gør, at 
brødre ikke slår hinanden ihjel, 
Troen, der giver det blik for det andet 
menneskes smerte, der gør, at man ikke 
lader sig forføre af en folkestemning.
 
Troen der giver den kritiske åbenhed over 
for tilværelsen, der gør at man aldrig me-
ner, at man alene ejer sandheden.

AFHOLDTE ARRANGEMENTER AFHOLDTE ARRANGEMENTER
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August 2011

 21. Aug 9. s. e. trin. – Den utro godsforvalter 10.30

 28. Aug 10. s. e. trin. – Uddrivelsen af templet   9.00 UT

September 2011

 3. Sep lørdag – børnegudstjeneste 12.00 -

 4. Sep 11. s. e. trin - Farisæeren og tolderen - 10.30

11. Sep 12. s. e. trin – Helbredelse af en døvstum 10.30  - 

18. Sep 13. s. e. trin – Den barmhjertige samarita-
ner - 10.30

25. Sep 14. s. e. trin – Ti spedalske mænd   9.00 LL -

 Oktober 2011

 2. Okt 15. s. e. trin – høstgudstjeneste 11.00 9.00

 9. Okt 16. s. e. trin – Enkens søn i Nain - 10.30

16. Okt 17. s. e. trin – helbredelse på sabbat? 10.30  9.00

23. Okt 18. s. e. trin – Det største bud i loven 9.00 10.30

30. Okt 19. s. e. trin – Den lamme i Kapernaum  9.00 UT  -

November 2011

 6. Nov Alle helgens dag – Saligprisningerne 10.30  9.00

13. Nov 21. s. e. trin – Jesus helbreder - 10.30

20. Nov Sidste s. i kirke året – Verdensdommen 10.30  9.00

27. Nov 1. s. i advent – Indtoget i Jerusalem 10.30 -

December 2011

 4. Dec  2. s. i advent – Kristi genkomst - 9.00 LL

11. Dec 3. s. i advent – Johannes Døberen 10.30 -

AllindemagleHaraldsted

 LL Lisbeth Lundbech  UT Ulla Toft   Kirkebil: tlf. 57 67 37 37

GUDSTJENESTELISTE FRA VUGGE TIL GRAV

Dåb

JOAH DUJOUX DAHL
Født 13. december 2010, døbt 22. maj i 
Haraldsted Kirke

KARLA ASTA ØRSLUND
Født 10. oktober 2010, døbt 28. maj i 
Haraldsted Kirke

ALBERT HELBO FREDBORG
Født 21. marts, døbt 26. juni i Haraldsted 
Kirke.

Vielser
JONAS OG ANITTA RÖSSING
11. juni fra Haraldsted kirke

CLAUS SØGAARD ANDERSEN 
OG LAILA MORTENSEN
18. juni fra Haraldsted Kirke

FREIA DUJOUX OLSEN 
OG JESPER DAHL
6. august fra Haraldsted Kirke

Begravelser

TOVE ANITA MARIE ANDERSEN
Død 11. maj, begr. 17. maj 2011 
fra Haraldsted Kirke

INGA HERDIS RASMUSSEN
Død 12. maj, begr. 18. maj 2011 
fra Haraldsted Kirke

AAGE HANSEN
Død 11. juni, bisat 17. juni 2011 
fra Haraldsted Kirke

MARJO DIDERIKSEN
Død 28. juni 2011
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29. August kl. 10 Kræmmermarked i Haraldsted Forsamlingshus på P-Pladsen

 3. September Børnegudstjeneste med kor. kl. 12

 5. September Banko i Haraldsted Forsamlingshus kl. 19

 9. September Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14

10. September Haraldsted by Night – hele dagen. Se www.flueblomsten.dk

20. September Menighedsrådsmøde kl. 19

28. September Madbix i Idrætsforeningen kl. 18

 2. Oktober Høstgudstjeneste i Haraldsted og Allindemagle kirker

 3. Oktober Banko i Haraldsted Forsamlingshus kl. 19

 7. Oktober Ålegilde i Haraldsted Forsamlingshus kl. 18.30

14. Oktober Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14

 6. November Allehelgensgudstjeneste i Haraldsted og Allindemagle kirker

10. November Madbix i Idrætsforeningen kl.  18

11. November Eftermiddagsmøde i Haraldsted præstegård kl. 14

17. November Minikonfirmand-afslutning kl. 19-20 i Haraldsted kirke

19.-20. November Kirkehøjskole i Haraldsted

22. November Menighedsrådsmøde kl. 19 i Haraldsted præstegård

26.-27. November Korworkshop i Haraldsted kirke

11. December Julekoncert med Anne Linnet i Haraldsted Kirke kl. 16

KALENDER


