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Har du lige tid et øjeblik?
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Hvis ja, er du måske begyndt at læse
denne forside. Om din tid så rækker
til forsiden er læst til ende, ved du om
et øjeblik! Livet består af øjeblikke,
nogle mere afgørende end andre. Men
alle øjeblikke tæller, ligesom dråber i
havet. Mangler der blot én dråbe vil
havet ikke længere være det samme.
Det øjeblik jeg erfarede, at min stormende forelskelse i min kone var gengældt, var et af de største øjeblikke i
mit liv. Et smil, et blik og nogle få ord,
det tog kun et splitsekund men føltes
som en evighed. Til gengæld skænker
jeg det ikke en tanke, når jeg snører
mine sko – et lille ubetydeligt øjeblik,
og dog. For hvad nu hvis jeg ikke havde bundet snørebåndende ordentligt,
og klumpedumpeagtig var røget pladask på gulvet, da jeg mødte min elskede første gang? Måske var hun så
aldrig blevet min kone?
Hvert sekund, hvert øjeblik tæller.
Tiden er kostbar. Hvad fylder vi den
med? Ofte sidder jeg og skriver på mit
præstekontor, f.eks. en forside til kirkebladet. Pludselig banker det på døren,
og inde fra privaten dukker en af
børnene op og spøger: ”Far, har du
lige tid et øjeblik?” Endnu engang
bliver jeg forstyrret, tænker jeg for mig
selv men forbarmer mig alligevel, for

et øjeblik går nok an. Men pludselig
tager det ene øjeblik det andet, tiden
går, og så fik jeg ikke skrevet forsiden
færdig den aften! Til gengæld blev
sønnike glad, fordi jeg tog mig tid til
ham et øjeblik.
Og nu, dagen efter, sidder jeg her så
igen, for forsiden skal skrives. Det
burde kun tage et øjeblik, men ordene
driller. Kort tid bliver til lang tid. Sådan
går det ofte, når man som jeg, har
trang til af filosofere. Men gør det
noget? Hvorfor skal alting gå så hurtigt
nu til dags? Hvor blev forberedelsen
og eftertanken af?
Når alting går op i en højere enhed,
og magiske øjeblikke opstår, ligger der
ofte store forberedelser bag. 100 meter
finalen ved OL i Rio tager under ti
sekunder, men skal guldmedaljen vindes, kræver det mange års forberedelse. Og efterfølgende kan guldvinderen igennem resten af sit liv igen og
igen vende tilbage til sejrens sødme,
når han i eftertanken gennemlever det
gyldne øjeblik.
Ting tager tid. Har lige været et øjeblik ude i sommerhusets gårdhave for
at lue ukrudt. Øjeblikket blev til to
timer, og forsiden er ikke færdig
endnu! Hvorfor skriver jeg i det hele

taget på min fridag? Deadline nærmer
sig. Men der kommer flere forsider
efter denne. Nye muligheder, nye
chancer, nye øjeblikke. Og undervejs
skal der fortsat lues i gårdhaven.
Mange år frem. Også når jeg engang
ikke er her mere.
Grundtvig skrev: ”Menneske først, kristen så”. Gad vidst om ikke Grundtvig
tænkte på det levede liv, det besværlige og det smukke? De små og store
øjeblikke. At vi mennesker som Guds
skabninger, må leve livet med alle dets
facetter og gøremål. Og når vi så får
øje og blik for livets små og store
tilskikkelser, både i glæde og sorg, da
vil troen på Gud naturligt vokse frem.
Vi bliver små, og Gud bliver stor. Han
er Skaberen, vi er skabningen, og vi
hører uløseligt sammen. Så, pludseligt, giver alt mening! Ikke en
mening som altid kan forstås, men en
mening på et dybere plan, en slags
troens overgivelse og hvile, uanset
hvad der måtte komme! For med troen
på Gud perspektiveres livets øjeblikke
af evigheden. Det menneskelige ses
nu i en dyb sammenhæng med det
guddommelige. Og da kan et lille øjeblik forbindes med det evige, også det
øjeblik, hvor du tog dig tid til at læse
denne forside. God sommer!
Samuel Leth-Larsen
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Sommer, sol og fællesskab
på Brorfelde Observatorium
søndag den 7. august kl.14.00
Tølløse, Ugerløse, Nr. Jernløse og Kvanløse
kirker indbyder med glæde alle til en fællesgudstjeneste i det grønne på Sjællands højeste
plads, nemlig Brorfelde Observatorium.
Pyndt Dahl Kvartetten kommer og gør gudstjenesten ekstra festlig med Amalie Dahl på saxofon, Bertil Pyndt på trommer, Gustav Pyndt
på bas, Tobias Dahl på klaveret og Andrea
Bruun vil synge. Der vil være bænke til at
sidde på, men man er meget velkommen til
selv at tage stole og tæpper med. Efter gudstjenesten vil der være forfriskninger og Brorfelde Vennekreds vil åbne for kikkerterne og
fortælle.

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mellem kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:

Sognepræst
Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 24 45 54 02, træffes bedst
kl. 9.30-10.30, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk
Har 25% bistandsforpligtigelse i
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne.

www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup
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Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Tirsdag den 21. juni kl. 09.00 er der
menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.
Tirsdag den 23. august kl. 09.00 er der
menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård.
Foto: Torben Papillon

Kvanløse sogn:
Onsdag den 10. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde hos Torben
Rasmussen, Ringstedvej 198, Kvanløse

Børnekoret Salmecyklen og Jernløsekoret siger
tak for en herlig korsæson. Velkommen til såvel
nye som gamle kormedlemmer til efteråret,
hvor vi igen glæder os til at synge sammen.

www.nj-k.dk

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Konfirmationsforberedelse i 2016/2017
Indskrivning af næste års konfirmander finder sted i juni måned.
Inden sommerferien besøger jeg 7. klasserne på Engskovskolen
med information om årets konfirmationsforberedelse. I den
forbindelse vil jeg udlevere et indskrivningsark, som hurtigst
muligt bedes returneret i udfyldt stand. Elever fra andre skoler
kan rekvirere indskrivningsark og orienteringsbrev på mail
slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27 fra primo august.
Konfirmationsforberedelse vil finde sted i Nr. Jernløse Præstegård om eftermiddagen efter skole. Ugedage og klokkeslæt er
uvist i skrivende stund, da brikkerne i forbindelse med skolesammenlægning endnu ikke er faldet endeligt på plads. Tidspunkt vil blive bekendtgjort på kirkernes hjemmeside snarest
muligt. De børn, som går i 7. kl. på Engskovskolen, men bor i
andre sogne end Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, skal som hovedregel følge undervisning i deres bopælssogn. Børn som går
i skole i Holbæk el. Tølløse, men bor i Nr. Jernløse el. Kvanløse
sogne er velkomne til konfirmationsforberedelse i præstegården, hvis det kan indpasses i forhold til eksisterende undervisning. 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.

Nr. Jernløse Filmklub
7. sept. kl. 19.00:
”At klappe med en hånd” (2001)
- instrueret af Gert Fredholm
En film om skæbne og sandhed.
Levemanden Svensson og den
lavmælte Anders tvinges til at gribe
dagen, nuet og kærligheden og tage
den rigtige i hånden. Alle familier
har en hemmelighed, og ikke alle
kan klappe med én hånd. Oplev
Jens Okking og Peter Gantzler som et fantastisk makkerpar
i en uimodståelig varm film. Passer perfekt til sensommer.
Velkommen.

Sæt kryds i kalenderen
”Formiddagscaféen”
– festligt, folkeligt og fornøjeligt fællesskab i præstegården.
Begynder igen fredag d. 16. september kl. 09.30. Der vil
blive lagt en folder i kirkernes våbenhuse med program for
efteråret i løbet af sommeren. Programmet vil ligeledes blive
løbende opdateret på www.nj-k.dk

”Kirke og Kødsovs”
– for børn og barnlige sjæle.
Børnehøstgudstjeneste fredag d. 16.
september kl. 17
i Nr. Jernløse Kirke.
Efter gudstjenesten
bydes på aftensmad
i præstegården.

”Sang og Rytmik for Babyer”
– vender stærkt tilbage til efteråret. Vore sogne planlægger
ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder med tiltrædelse
1. september. Om alt går vel forventer vi, at den nye kirke- og
kulturmedarbejder vil overtage arbejdet med sognets mindste, som finder sted i præstegården. Hold øje på vores
hjemmeside www.nj.k.dk for info om opstart i september
måned. Eller kontakt sognepræst Samuel Leth-Larsen for
yderligere information om denne aktivitet i løbet af sommeren.

Statistik for året 2015
Fødte i sognene
Døbte i kirkerne
Konfirmerede i kirkerne
Vielser i kirkerne
Døde i sognene

Nr. Jernløse
17
22
40
4
23

Kvanløse
7
5
3
1
5

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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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

09.00 SLL
Ingen

10.30 SLL
09.00 LK

19.00 LK
Ingen*
Ingen

10.30 SLL*

Ingen

Ingen

10.30 SLL ♥

2. juni
5. juni
12.juni
16. juni
19. juni
23. juni
26. juni

Torsdag
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
Torsdag
4. s. e. trinitatis
Torsdag
5. s. e. trinitatis

3. juli
7. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

6. s. e. trinitatis
Torsdag
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis

Ingen

09.00 LK

09.00 HRC
Ingen
10.30 SLL ♥
Ingen

7. august
14. august
21. august
28. august

11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis

14.00 SLL*
Ingen
10.30 SLL
Ingen

10.30 LK ♥
17.30 LK*
09.00 HRC

Søstrup
Ingen*
10.30 LK ♥
19.00 LK
Ingen
Ingen
10.30 LK

Ingen
09.00 SM
Ingen
10.30 SLL

Ingen
19.00 LK
Ingen
Ingen
Ingen
09.00 SLL

14.00 SLL*
09.00 LK
Ingen
Ingen

Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
10.30 LK

09.00 HRC
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen

11.00 LK*
10.30 LK
09.00 SLL
Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard,
HRC Hannah Reinholdt Clausen, SM Sara Mikaelsson
* Læs omtale i kirkebladet. ♥ Kirkekaffe

Søstrup: Magnus Karlsen, Mathis Davidsen, Anton
Welent Nielsen, Natasja Steen Larsen,
Frederik Birch Nymark Jensen, Jacob Østervang
Petersen, Laura Mandrup Lyse.

Sdr. Jernløse: Emma Mølgaard, Simone Jensen,
Laura Kristensen, Asta Sørensen, Gustav Olesen,
Lucas Toftegaard, Jens Nørgaard, Hans-Christian
Bøge Pedersen.

Sdr. Jernløse: Nanna Krogsgaard, Emma Refsgaard,
Ayo Reinkilde Laubjerg, Maria Krogh Rasmussen,
Matti Egebro Røpke

NAVNE I SOGNENE:
NR. JERNLØSE:

SDR. JERNLØSE:

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. 51 25 49 74
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.

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

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

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

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.

FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødslen til
moderens bopælssogn, hvis der ikke har
medvirket en jordemoder ved fødslen.
Ugifte forældre kan få faderskabet registreret og få fælles forældremyndighed
med en omsorgs- og ansvarserklæring
via www.borger.dk med digital signatur
inden 14 dage efter fødslen. Den skal
være signeret med både anmelder og
godkender (mor og far). Hvis ikke omsorgs- og ansvarserklæring er indgivet
inden 14 dage efter fødslen, sender
sognet sagen til Statsforvaltningen.
DÅB OG NAVNGIVNING
Barnet skal have et navn senest 6

måneder efter fødslen – enten ved dåb
eller navngivning.
Dåb: Henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten eller på udvalgte lørdage i
sognets kirke. Ved dåb oplyses navne og
adresser på mindst 2 og højst 5 faddere,
hvoraf den ene er gudmor eller gudfar.
Fadderne skal være døbte.
Navngivning: Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af forældremyndighedsindehaverne.
VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræ-

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.

sten, som træffer afgørelsen. Dato og tidspunkt for vielsen aftales med sognepræsten For at blive gift i kirken skal
mindst den ene være medlem af Den
danske Folkekirke. Senest 3 uger før
vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten.
Prøvelsesattest, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.
Navneændring
Navneændring foretages med digital signatur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 500 kr. som betales med dankort samtidig med ansøgningen. Opdateret liste med god-

kendte fornavne kan ses på
www.familiestyrelsen.dk
Attester
Diverse attester rekvireres med digital
signatur på www.borger.dk og udstedes
efterfølgende af sognepræsten. Alternativt kan der også rettes direkte henvendelse til sognepræsten.
Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bedemand. Dødsfald registreres i bopælssognet. Var afdøde medlem af Folkekirken aftales dato og tidspunkt for begravelse eller bisættelse med sognepræsten.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Sommerferie

Gudstjeneste på ”Bænken”

Jeg holder i år sommerferie i ugerne 29, 30, 31 og under min
ferie varetages embedet af sognepræst Sara Mikaelsson fra
Ugerløse på telefon 59 18 80 74.

Søndag den 10. juli.
Traditionen tro samles vi til gudstjeneste på ”Bænken” i
Sasserup, hvor byen sørger for telt og stole, alter og alt det
andet, der skal til for at holde gudstjeneste i det fri.
Vi starter kl. 11.00, og efter gudstjenesten spiser vi en god
frokost sammen. Kom i god tid, for der er rift om pladserne og
et Guds ord i Guds fri natur!
Menighedsråd og præst.

Grundlovsdag
Den 5. juni afholder menighedsrådet deres årlige udflugt og
der er derfor ikke gudstjeneste i vores to kirker. Vi henstiller til
nabosognene.
Menighedsrådene, Sdr. Jernløse og Søstrup.

Loppemarked!

Sankt Hans
Fællesspisning, grill og bål er efterhånden en helt fast del af
Sankt Hans i Sdr. Jernløse, men i år falder dagen på en torsdag,
hvor vi ofte har aftengudstjeneste og det benytter vi os af! Og
derfor åbner vi kirken for en stemningsfuld sommergudstjeneste
kl. 17.30 Sankt Hans aften, den 23/6, inden vi bagefter går over
og griller vores medbragte mad, ved det, der efterhånden kan
kaldes en lille byfest! Start denne, i virkeligheden, kristne højtid
for Sankt Johannes, med et smut i kirke. Gudstjenesten varer
ca. 30 min.
På gensyn, LK.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse:
Tirsdag d. 14. juni kl. 18.30 i menighedssalen
Tirsdag d. 16. august. kl. 18.30. i menighedssalen
Menighedsrådsmøde i Søstrup:
Onsdag d. 29. juni kl. 19.30 i graverhuset

6

sogn.dk/soestrup

Lørdag den 11. juni afholdes der
fælles loppemarked for vore to
sogne og andre interesserede.
Kom med dine lopper og sælg
dem på en stand i præstegården i
Sdr. Jernløse. En stand kan lejes af
voksne for 50 kroner og af børn for 25 kroner – lejen af
disse går ubeskåret til Kirkens Korshær i Holbæk, og det
samme gør det beløb, som vi sælger kaffe og kage for.
Så kom og gør en god handel eller benyt lejligheden til at
få ryddet ud i kælderen og garagen! Vi åbner kl. 10.00 og
lukker ned igen kl. 15.00. Skal du sælge lopper, mødes vi
kl 9.00 til opsætning. Vi glæder os meget, og håber at
mange vil møde op og støtte den gode sag.
Kontakt sognepræst Line Krogsgaard for yderligere information og tilmelding.
Sdr. Jernløse og Søstrup Menighedsråd.

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Siden sidst
Foråret er på vej, og som sædvanlig blev der afholdt konfirmation i kirken. I alt 13 glade konfirmander blev konfirmeret i
vores landsbykirke, hvor familie og venner fyldte kirken godt op
af to omgange.
Desuden blev der skærtorsdag afholdt gudtjeneste med efterfølgende spisning i salen, hvor der blev serveret brød, lam og
vin. Der var en pæn tilslutning, og alle fik en hyggelig aften.

Børnegudstjeneste i Søstrup
Søndag den 21. august.
Igen i år holder vi en helt særlig gudstjeneste for byens børn og
hvem der ellers har lyst til at være med. Vi starter kl. 14.00 i
kirken og bagefter er der kage, saft og kaffe ude i solen eller,
hvis det regner, i graverhuset. Så kom endelig til kirke på den
sjove måde og oplev rummet og børnenes glæde på en ny
måde!
Vi ses!!! LK

Konfirmandindskrivning
Søndag den 9. oktober holder vi konfirmandindskrivning
for vore to sogne. Vi starter med en gudstjeneste kl. 10.30
og går bagefter i menighedssalen til indskrivning og information, sodavand, kaffe og kage. Arrangementet er for konfirmander og forældre!
Undervisningen starter tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 i
Sdr. Jernløse. Konfirmationerne i 2017 foregår Store
Bededag (12/5) og søndag den 21/5 i Sdr. Jernløse og
1. søndag efter Store Bededag i Søstrup – kl. 10.30.
Jeg glæder mig til at se jer.
LK

Sæt kryds i kalenderen!!!
Staudedag: Søndag den 2. oktober holder vi staudedag i
Sdr. Jernløse præstegård. Kom med dine stauder og byt
dem til nye, når du nu alligevel skal dele dem, der er blevet
for store. Vi mødes kl. 14.00 og der serveres kaffe og kage.
Alle er velkomne!!!!
Efterårskoncert: Torsdag den 6. oktober – det lokale jazzorkester ”Roseroomdixie” kommer til Sdr. Jernløse kirke
denne dag og koncerten starter kl. 19.30. Gratis entre. Alle
er velkomne.

Sogneindsamlingen d. 13. marts hvor to fra menighedsrådet
samlede ind til Folkekirkens Nødhjælp i Sdr. Jernløse, gav i alt
ca 1300,- kr. Indsamlerne kunne desværre ikke nå hele Sdr.
Jernløse rundt, men de fik indsamlet et flot resultat efter et par
timers gåtur. Indsamlingen gik i år til Verdens fattigste kvinder
– tak for alle bidrag.
Vi har tilsluttet os fælleskalkning igennem provstiet. Det betyder, at vi fremover er med i en fællesordning, forhandlet af
provstiet. Kirken vil indgå i en tre årig turnus, og i august i år,
vil kirken blive kalket under den nye fællesordning.
Siden sidst er vejen op til præstegården blevet asfalteret, hvilket
var tiltrængt og har pyntet gevaldigt.
Som nævnt i forrige kirkeblad er der valg til menighedsråd i november. Menighedsrådet har atter søgt om at udskrive valg for
en toårig periode i stedet for en fire årig. Dette er der givet
tilladelse til fra kirkeministeriet. Det vil muligvis for nogle være
lettere at stille op til en to årig periode i stedet for en fire årig.
Alle menighedsråd i hele landet er blevet opfordret til at
afholde orienterings- og opstillingsmøde på samme dato,
hvilket ikke har været forsøgt før. Vi har besluttet at følge opfordringen og kan derfor allerede nu gøre opmærksom på, at
datoen bliver tirsdag d. 13. september i menighedssalen.
Sæt kryds i kalenderen og overvej om du måske har lyst til at
gøre din indflydelse gældende i dit sogn.
Der kommer nærmere information i næste kirkeblad.
Til sidst lidt reklame for vores loppemarked der afholdes i
præstegården d. 11 juni (er nævnt andet sted i bladet).
Når foråret banker på, kan det forekomme, at man får et
ustyrligt behov for at rydde op. Smid ikke alt ud, måske kan det
få nyt liv et andet sted.
Med ønske om en rigtig god varm og lang sommer.

På gensyn
Linda Nielsen, formand.
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Sommerhilsen fra kirkegården ved Nr. Jernløse Kirke
Nu er det snart rigtig sommer her på
kirkegården i Nr. Jernløse, og derfor vil vi
gerne ønske jer alle en god sommer og
samtidig fortælle lidt om, hvad der rører
sig på kirkegården og de projekter, der er
i gang.

frem. Og når så overfladen til stadighed
bliver brudt ved plantning, gravning og
skufning, så er denne funktion sat ud af
kraft. Det er også derfor, at I stort set aldrig
ser os med et skuffejern i hånden, når vi
ordner gravsteder.

Efter et hektisk forår med mange kirkelige
handlinger, helligdage, konfirmationer,
koncerter og meget andet, kan vi nu se
frem til en periode, hvor vi fortrinsvis kan
gøre det, der er vores egentlige arbejde –
nemlig at passe kirkegården. Det er altid
spændende på denne tid, om det bliver en
god og nem sommer eller en aldeles
umulig en af slagsen. Med dette mener jeg
en lidt kølig sommer med meget regelmæssige regnvejr til at holde gang i væksten - især ukrudtsvæksten. Akkurat sådan
en sommer havde vi sidste år, hvor vi
aldrig nåede ”at være med” men altid var
bagud i forhold til de forskellige gøremål.
Lad os håbe, at det bliver bedre i år.

Vi vil meget gerne være behjælpelige med
evt. at etablere et lille bed på gravstedet,
som I så kan plante blomster i istedet for.
Men planter skal også have vand og her
skal vi gøre opmærksom på, at de blomster, som I selv planter på gravstederne
skal I også selv sørge for at vande. Alternativt kan der indgås aftale med kirkegården om plantning af forårs- og sommerblomster, som så bliver plantet, gødet og

Indtil videre er det gået godt. Vi har fået
kalket kirkemurene, sløjfet de gravsteder,
der er udløbet og plantet forårsblomster.
Snart skal vi i gang med isbegonierne og i
løbet af juni skal vi have kalket kirken,
hvilket den trænger meget til. Vi glæder os
til at få en smuk kirke igen, den har set
ked ud af det længe.

vandet gennem sommeren samt fjernet
igen inden grandækningen.
I skal også være opmærksom på de
særlige regler vi har på fællesplænerne.
Disse er opsat på et lille skilt ved muren,
og vi vil bede jer om at respektere disse få
regler. Det er næsten umuligt at slå græs,
når det vrimler med engle, lanterner,
kurve og krukker på plænestenene. Sæt
buketter i vaserne om sommeren, det er
det absolut smukkeste, og potteplanter,
der ikke får vand holder ikke længere end
en buket i en vase.
Det store hækprojekt fortsætter.Vi har nu
nået at udskifte næsten halvdelen (ca. 40
%)af buksbomhækkene og efter planen
starter vi op i slutningen af august med udskiftning af hække i det område, der ligger
nærmest kirken. Det er et stort og
besværligt stykke arbejde, men vi synes,
at det tegner godt og vi håber, at vi om et
par år har en flot og harmonisk kirkegård.
I forbindelse med arbejdet er det ikke kun
hækkene, der bliver udskiftet. Alle overgroede og misligholdte planter på de
berørte gravsteder vil blive udskiftet samtidig, når vi alligevel er i gang i området,
dette sker selvfølgelig kun efter aftale med
de berørte gravstedsejere.
Der er uundgåeligt områder af kirkegården,
der får mindre opmærksomhed i de perioder, vi arbejder med hækudskiftningen, og
det håber vi, at I kan bære over med. Vi gør,
hvad vi kan og vil gerne sige jer tak for
tålmodighed og forståelse, mens det står på.

Men for at vende tilbage til det med
ukrudtet, så kan I som gravstedsejere
hjælpe os rigtig meget ved at lade være
med at plante blomster i perlestenene på
gravstederne. Dette perlestensdække er
ikke kun til pynt; dets primære funktion er
jo netop at forhindre ukrudtsfrø i at spire

Med ønske om en dejlig sommer til alle
Graver Vibeke Rzenno

www.nj-k.dk

