
 Rammen om Haraldsted og Allindemagle Sogne 
er en fantastisk natur gennemsyret af vort 

lands tidlige historie. Livet her er rundet af en 
gammel landbokultur, som vi alle bor midt i og de 
få arbejder i. Dette betyder, at der med afsæt i den 
gamle kultur, løbende findes nye måder at være 
sammen på, at der løbende skabes en fælles kultur 
til gavn og glæde for alle beboere i sognene. 
Sognene er aktive og engagerede og ligger som et 
af de valgsteder med højst valgdeltagelse i kommu-
nen.

Storm P udtrykker i en af sine fluer “Kultur, det 
er noget til at pudse møbler i” - Storm P pudser 
møbler med kultur. Kultur i lokalområdet er det, 
der kan være med til at få livet til at skinne og 
stråle, men også er med til at bevare og vedlige-
holde et lokalområde, gøre det livsdueligt og 
stærkt. Men det kommer ikke af sig selv, der skal 
smøres, pudses og bruges knofedt, af dem der 
allerede er her, så nye kommer med til arrange-
menterne og kommer med ind og får en pudseklud
i hånden. Måske er der nye og spændende møbler, 
vi sammen ikke har opdaget endnu.

FORORD



 Her myrdedes hertug Knud Lavard d. 7. januar 
1131. Skt. Knuds kapel og mindekorset ved 

Sjællands hovedlandevej, Valdemarvejen, marker-
er mordstedet. En kilde udsprang der, og Knud La-
vard blev Sjællands, ja hele landets værnehelgen. 
Hans søn, Valdemar den Store, byggede Sct. 
Bendts i Ringsted, fik sin far helgenkåret og æn-
drede kongen fra at være en vikingehøvding til at 
være en statsinstitution.
Kirken fra 1100-tallet udvidedes i slutningen af 
Middelalderen og er egnens største landsbykirke 
p.g.a. valfart til helligkilden.
Hovedgården Skjoldenæsholm i nabosognet 
Valsølille prægede sognene under kongens og den 
højeste adels ejerskab bl.a. med skolebyggeri.
Hofjægermester Nicolai Eigtved, Amalienborgs 
arkitekt, er født 1701 på Eigtvedgården.
Præstegården er fra 1787.

Haraldsted er for 
altid indskrevet i 
vor Historie.





 Gennem århundreder har skolen og kirken været 
rygraden i landsognenes liv og det gælder sta-

dig for Haraldsted og Allindemagle sogne. Skolen 
og kirkerne er sognenes officielle institutioner, med 
de opgaver, der rettelig hører til her, men samtidig 
er både skolen og kirkerne med deres medarbejdere 
aktive deltagere i det folkelige liv.
 
Skolen og den tilhørende børnehave lukker gerne 
dørene op for lokalbefolkningen, både ved årlige 
fester og arrangementer, men også ved deltagelse i 
forskellige undervisningsprojekter på skolen eller 
ude i lokalområdet. Skolen og børnehaven udnytter 
områdets frie rammer og friluftsliv er centralt for 
skolens virke.

allindelille 
skole





 K irkerne byder velkommen hver søndag, og i 
øvrigt ved møder i præstegården og koncerter 

i kirkerne året rundt. Børnekoret er et fælles pro-
jekt mellem skole og kirke og er åbent for alle fra 
1.klasse og opefter.

Allindemagle kirke
Kirken er nævnt i Roskildebispens Jordebog ca. 
1370, men det romanske skib i kløvede kampesten 
er mindst hundrede år ældre. I slutningen af 
Middelalderen er skibet forlænget med munkesten 
og har fået gotiske hvælvinger. Tagrytteren er 
fra 1777, ligesom prædikestol og altertavlens 
indramning. Alterbordsforsiden er fra ca. 1550. 
Den udskårne indre dør er fra 1601. Klokkerne fra 
1692 og 1734 blev  i 1931 ophængt i klokkestabel på 
den fine, gammeldags landsbykirkegård. 

Haraldsted kirke
Ringsted kommunes største landsbykirke har sin 
berømmelse fra valfarterne til Sct. Knud Lavards 
kapel og kilde ved skoven øst for landsbyen. 
Den romanske del af skibet i kløvet kamp kan være 
fra før 1100, Haraldsted Kongsgårds kirke. De 
store udvidelser er fra slutningen af Middelalderen. 
Tårnet bærer årstallet 1478. Fornemt udskåret dør, 
stoleværk og monstranshus fra 1525. 
Stort samtidigt korbuekrucifix. Malmdøbefont fra 
1300-tallet. Alter og prædikestol fra Chr.IVs tid. 

Haraldsted kirke
og allindemagle 
kirke 





 I  Haraldsted og Allindemagle bydes på et rigt 
etableret foreningsliv, Idrætsforeningen - med 

tilbud året rundt inden for flere sportsgrene og til 
alle aldersgrupper. 4H er et tilbud til børn, med 
interesse for natur, dyr, haver og madlavning. De 
Danske Baptistspejdere inviterer til spejderlivets 
glæder. Ungdomsklubben tilbyder hot klubliv fra 6 
klasse og opefter.
Forsamlingshuset byder årligt til loppefund, jule-
marked og bankospil og mulighed for at leje lokaler 
til din egen fest.
 
På tværs af disse veletablerede tilbud er der mange 
arrangementer, som på en anden måde er med til 
at binde kulturlivet sammen i lokalområdet, ar-
rangementer, som kun kan gennemføres, hvor der 
er folk, der vil komme og deltage. Den årlige faste-
lavnsridning binder på en særlig og festlig måde 
lokalområderne sammen, fra hus til hus aflægges 
der besøg. Lokalrådets arrangementer samler alle 
foreninger og i fællesskab indbydes der til fælles-
spisning på folkeskole og produktionsskole, med 
mulighed for en snak med den nye nabo eller gen-
syn med gamle venner over et godt måltid mad,
efterfulgt af foredrag, koncert, underholdning, som 
man kan deltage i efter behag. Om sommeren tager 
Idrætsforeningen over og inviterer til “Sommerfest”
og “Festlig Fredag”, aktiviteter for hele familien og 
mulighed for fælles grill ved klubhuset.

fællesskab og 
foreningsliv





 Start på dæmningen ved Øvej. Gå ad vejen langs 
Gyrstinge Sø og Allindemagle skov og nyd det 

rige fugleliv i søen. Når vejen slutter følges stien op 
ad den lave skrænt. Så går det op og ned gennem et 
flot landskab et par km. Der er mange planter, bl.a.  
Blå Anemone og hele 5 arter af orkideer.  
Man kan vælge skovvejen tilbage gennem Allin-
demagle Skov.
 

Gå langs Haraldsted Sø fra dæmningen ved Østre 
Søvej. Følg stien langs søen gennem det smukke 
landskab til “Traktørstedet” i Vrangeskov. 
Ved søbredden er der en stor bestand af Elfenbens-
Padderok, den er imponerende på alle årstider. 
På tilbagevejen kan man gå gennem skoven til 
Knud Lavards Vej. Så kan man også lige se Knud 
Lavards Kapel. Her fra går turen gennem Harald-
sted og ad Haraldsted Sandvej tilbage til Østre 
Søvej. Turen kan afkortes ved trappen op til 
Haraldsted Sandvej.
 

vandretur langs 
gyrstinge sø og 
Haraldsted sø





 Man kan parkere ved Haraldsted Forsamlings-
hus på Langebjergvej. Derfra er der en god 

vandretur rundt i de to skove. Allindelille Fred-
skov er enestående, da den ligger på et tykt lag 
højtliggende kalk. Det påvirker plantevæksten: 
Træerne får gullige blade og bliver lave og krogede. 
Til gengæld trives en række sjældne planter i skov-
bunden, fx orkideen Flueblomst. 
Allindelille Fredskov ejes af Københavns Univer-
sitet og er fredet. Man skal derfor følge anlagte 
stier og må hverken plukke eller grave planter op.

vandretur i allin-
delille fredskov 
og myrdeskov


