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Tilbage i 1984, det år jeg begyndte i gymnasiet, skrev digteren Dan Turèll sit vel
nok mest kendte digt ”Hyldest til hverdagen”. Med det gentagne refræn ”jeg
holder af hverdagen” hylder Dan Turèll
de almindelige, banale hverdagssituationer, som skildres i digtet. Mange
af os kan sikkert høre Dan Turèlls karakteristiske stemme tilsat musik af Halfdan
E i vores indre øre!
Hverdagens stadige gentagelse og ubevidste rutine fylder det meste af vores liv.
Vækkeuret ringer, kroppen vaskes, maden indtages, tænderne børstes, arbejdet
passes, maden indtages igen, mailen
tjekkes, fjernsynet tændes…og slukkes,
vinduet åbnes, dynen rystes ZZzzzz…..
Sådan kunne en forkortet version af en
hverdag anno 2015 se ud. Livet er fyldt af
hverdage. Det er jo hver dag.
Netop fordi livet mest består af hverdage,
er det vigtigt at finde glæde og mening i
alle de mange hverdagsstunder. Vi skal
ikke lave hverdag om til fest, men i stedet
glæde os over det enkle og ligefremme
liv. Ej heller skal vi leve de andres liv men
derimod vores eget. Selv om græsset
(måske) er grønnere på den anden side,
kan vores græsplet være ganske udmærket, også selv om der kommer en muldvarp på tværs. Muldvarpeskud kan
jævnes, og med tiden vil jorden atter
dækkes af græs.
I kirken sætter vi stor pris på søndagen,
men ikke på bekostning af hverdagen.

han skrev ”Nåden er din dagligdag” ved
jeg ikke. Men under alle omstændigheder udfolder digtet Guds nåde som
dagligdagens omdrejningspunkt. For
netop med Guds nåde bliver vores
tilværelse til liv og ikke blot tilstedeværelse. Banal eksistens erstattes af et
meningsfuldt liv. Fordi nåden er min
dagligdag, holder jeg af hverdagen.
Samuel Leth-Larsen

Troen på Gud kan nemlig ikke kun henlægges til kirken søndag formiddag, nej,
den må udleves i hverdagens mange
gøremål og dilemmaer. Det liv som leves
i vore sogne præges forhåbentlig af
hjælpsomhed, forsoning, trofasthed,
imødekommenhed, sandhed og næstekærlighed. Det er naturligvis ikke enkelt.
Ind imellem rammer vi forbi målet, men
så må vi op på hesten igen og prøve én
gang til. I kristen forstand er det så her,
Gud kommer ind i billedet og tilbyder os
sin hjælp, for vi kan ikke klare alle paragrafferne selv. Enkelt og ligefremt ønsker
Gud at omslutte vores liv hver eneste dag
med sin nåde.
I 1985, et år efter Dan Turèlls ”Hyldest til
hverdagen”, skrev præsten og digteren
Johannes Møllehave sit digt, ”Nåden er
din dagligdag”, som i 2002 blev optaget
i den nye salmebog (DDS nr. 522). Jeg
holder meget af Møllehaves digt. Om
Møllehave havde Turèlls digt i tanke, da

Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.
Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.
Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.
Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.
Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Johannes Møllehave 1985
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Store organister på små orgler
– Nicolò Sari fra Venedig, Italien
Sommerkoncert på orgel i Kvanløse Kirke
søndag d. 12. juli kl. 19.30
Den 28 årig italienske organist, Nicolò Sari er
ung, charmerende og en af Europas mest
prisvindende organister inden for den tidlige
barokmusik. Endnu en gang en aften med
orgelmusik i verdensklasse på Kvanløse Kirkes
Husted-orgel. Efter orgelet blev udbygget i
2011, har vi været beriget med vidunderlige
orgelkoncerter. Dygtige organister fra Danmark, Japan, Ungarn og nu også Italien har
tiltrukket et stort publikum og skabt stjernestunder i vores dejlige kirkerum.
Nicolò Sari er i dag en af Italiens mest efterspurgte solister og har brilleret ved koncerter
med en række af de kendte italienske kammerorkestre, ikke mindst i hans fødeby
Venedig. Programmet spænder fra Buxtehude,
over Bach til Mozart.
Efter en forhåbentlig solrig sommerdag, kan det
varmt anbefales at lægge vejen forbi Kvanløse
Kirke til et brag af en orgelkoncert! Der er

gratis adgang, og efter koncerten serveres vin
og kage i kirkens våbenhus. Nicolò Sari sender
hilsener til sognene og alle musikelskere; han
glæder sig meget til at komme og spille for os.
Velkommen!

Statistik for året 2014
Nr. Jernløse
Fødte i sognene
18
Døbte i kirkerne
16
Konfirmerede i kirkerne
32
Vielser og velsignelser i kirkerne
2
Døde og begravede i sognene
20

Kvanløse
7
4
1
3
4

Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbsprocenten) skal ses over to år for at give et realistisk billede.
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Konfirmationsforberedelse
i 2015/2016

”Formiddagscaféen”
– festligt, folkeligt og fornøjeligt
fællesskab i præstegården.
Begynder igen fredag d. 18. september kl. 09.30.

Indskrivning af næste års konfirmander er i fuld gang. Hvis evt.
kommende konfirmander, der er bosiddende i vore sogne,
endnu ikke har modtaget informationsbrev og indskrivningsark
kan dette rekvireres hos sognepræsten på mail slla@km.dk eller
tlf. 59 18 31 27.

”Kirke og Kødsovs” – for børn og barnlige sjæle.
Børnehøstgudstjeneste fredag d. 18. september kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke. Efter gudstjenesten bydes på aftensmad i præstegården.

Konfirmationsforberedelse vil finde sted i Nr. Jernløse
Præstegård på tirsdage eftermiddage fra 14-15.30 el. 16-17.30.
Modtages konfirmationsforberedelse i et andet sogn, vil det
efter aftale være muligt at blive konfirmeret i Nr. Jernløse og
Kvanløse kirker.
Konfirmationsforberedelsen
begynder i uge 40.
Der henvises til kirkernes
hjemmeside www.nj-k.dk for
konfirmationsdatoer
og yderligere info.

”Filmklub” – efter en tiltrængt sommerpause er der igen film på
plakaten. Onsdag d. 9. september Kl. 19 slår vi atter dørene op
i Nr. Jernløse Præstegård til en hyggelig filmaften.
”Sang og Rytmik for
Babyer”
– vender stærkt tilbage
onsdag d. 2. september
kl. 10-11.30.
Tilmelding hos underviser
Marianne LjungbergJensen på tlf. 21 69 81 76
eller på mail marianne@
ljungbergjensen.dk

NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 10. juni er der kirkesyn i Nr. Jernløse Kirke
kl. 09.00 m. efterfølgende menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag d. 18. august kl. 09.00 er der menighedsrådsmøde
i Nr. Jernløse Præstegård.

KVANLØSE SOGN:
Onsdag d. 3. juni kl. 18.00 er der kirkesyn i Kvanløse
Kirke med efterfølgende menighedsrådsmøde
kl. ca. 19.00 hos Signe Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse.
Onsdag d. 12. august kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde hos Torben Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse

”Fælles foredragsaften” – glæd jer til denne aften! Erik Lindsø
kigger forbi, og han er absolut værd at lytte til. Et med garanti
livsbekræftende og humoristisk foredrag venter os i Nr. Jernløse
Præstegård onsdag d. 23 september kl. 19.30.
Hold øje med vores hjemmeside www.nj-k.dk
som løbende opdateres med uddybende oplysninger
om sognenes aktiviteter.
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Søndag d. 28. juni
4. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL ♥
Søstrup kl. 10.30 – LK

Fredag d. 26. juni
Åvang kl. 10.00 – SLL

Torsdag d. 25. juni
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – LK

Søndag d. 21. juni
3. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Nr. Jernløse 12-14
Mølledag *
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Søndag d. 14. juni
2. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 10.30 – LK ♥

Søndag d. 7. juni
1. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 09.00 – SLL.
Kvanløse kl. 10.30 – SLL
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK
Søstrup kl. 09.00 – LK

JUNI

Fredag d. 31. juli
Åvang kl. 10.00 – LK

Søndag d. 26. juli
8. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 11.00 – LK*
(Ved ”Bænken” i Sasserup)

Søndag d. 19. juli
7. s. e. trinitatis
Kvanløse 09.00 – SN

Torsdag d. 16. juli
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – SLL

SLL: Samuel Leth-Larsen
LK: Line Krogsgaard
SN: Steen Nielsen
(Tveje Merløse)
*
Læs omtale i kirkebladet
♥ Kirkekaffe

til sept

om kl. 19.00- 21.30 i Nr. Jernløse Præstegård
ØverStorsdag
Se mere på www.jernloesekoret.dk eller info hos Panna
på tlf. 29 28 86 30

ie
JERNLØSEKORET
merfer

Øver onsdag kl. 14.00-15.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.nj-k.dk el. info hos Panna
2015
på tlf. 29 28 86 30
ember

BØRNEKORET SALMECYKLEN

Torsdag d. 20. august
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – LK

Søndag d. 16. august
11. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Fredag d. 28. august
Åvang kl. 10.00 – SLL

Søndag d. 9. august
10. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl.10.30 – LK ♥

Søndag d. 12. juli
6. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL
Kvanløse koncert kl. 19.30*
Søstrup kl. 09.00 – SLL

Søndag d. 30. august
13. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 10.30 – LK

Søndag d. 23. august
12. s. e. trinitatis
Søstrup kl. 14.00 – LK*
Børnegudstjeneste.

Søndag d. 2. august
9. s. e. trinitatis
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK

AUGUST

HUSK

Søndag d. 5. juli
5. s. e. trinitatis
Kvanløse kl. 10.30 – SLL ♥
Søstrup kl. 09.00 – SLL

JULI

JUNI - AUGUST 2015

NR. JERNLØSE - KVANLØSE - SDR. JERNLØSE - SØSTRUP SOGNE

Gudstjenester og aktiviteter

SØSTRUP SOGN
Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Mandrup Knudsen
Sasserupvej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 31 50.
Menighedsrådsformand: Jan Mogensen
Sasserupvej 11, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 17 63
Kasserer: Jan Eberholst
Søstrupvej 41, 4300 Holbæk, tlf. 98 44 50 66
Kirkeværge: Ruth Bahn
Søstrupvej 25, 4300 Holbæk, tlf. 59 47 11 68

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86
eller mail gitteogjacob@get2net.dk
Graver Svend Jensen
Lysmosevej 6, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 24 42 83 43
Menighedsrådsformand Signe Jensen
Ringstedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 35 14
Kasserer Torben Rasmussen
Ringstedvej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 32 68
E-mail: terkv@ofir.dk
Kirkeværge Lejf Simonsen
Havremarken 15, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 59 18 36 18
Kørsel til gudstjenester kan bestilles frem til lørdag kl. 16.00
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis.
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

Organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver: Søren Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Linda Nielsen
Sdr. Jernløsevej 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup,
tlf. 30 31 92 62
Kasserer: Steffen Pedersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza,
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86
eller mail gitteogjacob@get2net.dk
Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 59 18 36 82
eller mail virz@hotmail.dk
Menighedsrådsformand Poul Christian Jensen
Nørupvej 12, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 10 72
Kasserer Henning Bang Hansen
Slagelsevej 31, 4450 Jyderup, tlf. 59 18 30 33
Kirkeværge: Dorte Haahr Carlsen
Dramstrup 4, 4420 Regstrup, tlf. 59 27 33 05.

Kørsel til gudstjenester kan bestilles dagen før, mellem kl. 14.00 - 18.00
hos Bo’s Taxi på tlf. 20 20 48 20.
Kirkebilen er gratis.

SDR. JERNLØSE:

NR. JERNLØSE:

NAVNE I SOGNENE:

Line Krogsgaard byder velkommen ved den årlige gudstjeneste “På bænken”.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Børnegudstjeneste i Søstrup
Det er efterhånden en tradition, at vi hvert år holder børnegudstjeneste i Søstrup kirke i løbet af sommeren, og i år bliver det
søndag den 23/8 kl. 14.00. Gudstjenesten er fælles for vores to
kirker, og bagefter er der saft og kage til børnene og kaffe til de
voksne. Børnegudstjenester er en fin måde at introducere sine
børn for kirken og ikke mindst både hyggelig og sjov – så jeg
glæder mig til at se jer.
L.K.

Fernisering
Udendørsgudstjeneste
ved ”Bænken”
Endnu en af vores traditioner er den sommerlige udendørsgudstjeneste ved ”Bænken” i Sasserup. ”Bænken” er et grønt område udenfor Søstrup by på Sasserupvej, hvor vi mødes og
holder gudstjeneste og spiser frokost. Det er altid meget hyggeligt og velbesøgt. Gudstjenesten starter søndag den 26. juli kl.
11.00 og bagefter serverer menighedsrådet en god frokost.
Alle er velkomne.
L.K.

Konfirmandindskrivning
Går du i 7. klasse, og skal du konfirmeres i 2016 i Sdr. Jernløse
eller Søstrup kirke, er der konfirmandindskrivning søndag den
27/9 med start ved højmessen kl. 10.30 i Sdr. Jernløse kirke.
Denne første gang er for både kommende konfirmander og
deres forældre og efter kirke går vi i konfirmandstuen, hvor vi
hilser nærmere på hinanden og jeg fortæller om undervisningen m.m. Søskende er naturligvis også velkomne.
Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen.
L.K.

6

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese

Som mange nok har bemærket, er der sket store ting på Søstrup
kirkegård i løbet af det spæde forår! De to store asketræer mod
nord blev sidste år fældet og i stedet for at fjerne træerne helt,
besluttede menighedsrådet, at de skulle foreviges gennem
billedskærer Sanne Marie Seipelts fantastiske og meget kyndige
arbejde. Sanne Marie Seipelt har igennem 1½ måned arbejdet
på at omforme de to store stubbe til nogle meget smukke skulpturer.
En hånd, der lyser velsignelsen og en hånd, der bærer et rødt
hjerte, som symbolet på det dobbelte kærlighedsbud, altså
Guds kærlighed til mennesket og kærligheden mellem mennesker. Begge skulpturer står derfor som fine symboler på det,
som kirken repræsenterer: Guds kærlighed og omsorg. Skulpturerne vil i fremtiden byde alle velkomne i Søstrup Kirke.
At kirkegården er blevet så smukt dekoreret, skal fejres og det
sker ved en fernisering søndag den 31. maj, hvor vi starter med
gudstjeneste kl. 10.30 og bagefter går ud og holder fernisering
ved værkerne. Kunstneren vil være med, så det er muligt at
stille spørgsmål vedrørende hendes arbejde.
På gensyn.
Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Torsdag d. 18. juni 2015 kl. 19.00
Onsdag d. 19. august 2015 kl. 19.00

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Udlejning af menighedssal
Vi gør opmærksom på, at det er muligt at leje menighedssalen i Sdr. Jernløse i forbindelse med kirkelige handlinger i Sdr. Jernløse eller Søstrup kirke.
Henvendelse til Line Krogsgaard tlf. 24 45 54 02.
Menighedsrådene

”Er terapi
for meget
og ingenting
for lidt,
så tal med
din præst!”

Konfirmandholdet fra Søstrup kirke.

Line Krogsgaard
Det ene af konfirmandholdene fra Sdr. Jernløse kirke.

Så er tvillingerne blevet to år og de
stortrives og har det godt. Nu bliver
verden for alvor udforsket og deres
mor og far har hænderne fulde!
Line Krogsgaard

Siden sidst fra Sdr. Jernløse Menighedsråd
Siden sidst er helhedsplanen
for kirkegården blevet færdiggjort. Planen skal ind over
provstiet, der (forhåbentlig)
efterfølgende godkender den.
Det betyder, at arbejdet på
rampen (trappen ned mod
kirkegården) kan igangsættes,
så snart provstiet har godkendt
planen.
Vi arbejder videre med våbenhuset, der ikke har været i
brug i mange år. Der er
fremkommet vældig mange
ideer til brugen af rummet.

Som det første skal der findes
en løsning på tætning af den
gamle kirkedør, hvilket kræver
god-kendelse af Roskilde stift.
Holbæk provsti har sammensat samtalegrupper sognene
imellem. Sdr. Jernløse er sat
sammen med Nr. Jernløse,
Kvanløse, Søstrup, Undløse og
Søndersted sogn. Efter et
vældigt inspirerende møde i
provstiet, hvor sognepræster
og formænd var indbudt, blev
der bl.a. udleveret et spørge-

skema, hvorefter der skulle
diskuteres i diverse menighedsråd i de respektive sogne.
Hver samtalegruppe har efterfølgende fået en dato, hvor
gruppen mødes i provstiet og
udveksler synspunkter/ideer.
Et godt initiativ da vi er seks
små sogne inden for en kort
radius, med hver sit menighedsråd. Det kan betyde, at
hvert lille sogn sidder med sit
eget og måske ikke får tid til
kontakt med nabosognene.
Ved hjælp af samtalegrupper-

ne kan vi måske på sigt arbejde på tværs af sognene, da vi
får lært hinanden bedre at
kende.
Til orientering er der stadig aftensgudstjeneste foruden de
almindelige gudstjenester. Ind
i mellem vil der være kirke
kaffe efter gudstjenesten.
På gensyn.

Linda Nielsen, formand
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SOGNENES KOR:

BØRNEKORET SALMECYKLEN - ”Tak for i år,
det var sjovt - Jeg kommer til næste år”

JERNLØSEKORET - Firkløverets voksenkor,
siger tak for en vellykket forårssæson!

Fotos fra korstævne i Døllefjelde kirke: Døllefjeldekoret, Jernløsekoret og Vindingekoret, 18. april 2015.

Ligesom kirkebladet er Jernløsekoret også fælles for vore fire
sogne. Forleden holdt vi en herlig, afsluttende generalforsamling hjemme hos mig i Hvidovre, hvor jeg serverede ungarsk
gullasch suppe fra en kæmpe gryde! Her blev det klart, at koret
udover sangglæde og højt humør også besidder en vældig appetit, da alt blev spist op
Denne søde sætning havde en korsanger skrevet på tavlen efter
vores meget vellykkede korafslutningsfest i børnekoret Salmecyklen. I løbet af sæsonen har børnekoret med succes sunget
flere gange i vore kirker. Et af højdepunkterne var vores korworkshop og efterfølgende koncert med Thomas Lennert og
minikonfirmanderne i februar måned
Børn fra 1.-5. kl. er velkomne i vores kor. Her lærer de at synge,
læse noder, rytmelære m.v. i en afslappet og tryg atmosfære. Vi
afslutter korøvelserne hver gang med lidt godt til maven; saft,
bananer og flødeboller. På tværs af alder har alle det godt med
hinanden. Vi har et fantastisk fællesskab, hvor det er en sand
fornøjelse at være korleder. Hvem ved: Måske en lille sanger en
dag ender som kirkesanger eller organist
På godt gensyn til nuværende kormedlemmer og velkommen til
nye, onsdag på 2. september kl. 14. Tilmelding til den nye
sæson på mail organist@panna.dk eller mobil 29 28 86 30. Det
er gratis at være med.
God sommerferie!
Mange hilsener Panna.

I årets løb har Jernløsekoret sunget i alle fire kirker for fulde
huse: Spillemandsmesse i Kvanløse, julekoncert samt flere aftensgudstjenester i Sdr. Jernløse, langfredagsgudstjeneste i
Søstrup og medvirken ved gudstjeneste i maj måned i Nr. Jernløse. Den 18. april var vi i Døllefjelde Kirke på Lolland til korstævne med Vindingekoret og Døllefjeldekoret. Det var en
fantastisk oplevelse for alle, ikke mindst for publikum til den
efterfølgende koncert i det store og smukke kirkerum.
Vi glæder os til nye store oplevelser i den kommende korsæson,
bl.a. korstævne med Svinningekoret i Svinninge Kirke og en
koncertturne til Island i 2016, for blot at nævne et par af de ting
vi ser frem til.
Jernløsekoret giver oplevelser for livet og vi er altid i højt
humør. Ambitionerne fejler heller ikke noget!
Koret er åbent for nye sangglade damer og herrer i efterårssæsonen! Og på glædeligt gensyn til korets medlemmer i september måned. Læs mere om koret på korets egen hjemmeside
www.jernloesekoret.dk
Mange hilsener Panna

www.nj-k.dk

