
Julen er hjerternes fest!

FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne

Vi har travlt i adventstiden. For der er så meget, vi skal nå,
inden det bliver jul. Reklamerne begynder at vælte ind af
brevsprækken og skrive om jul og julegaver allerede fra
oktober. De første julefrokoster holdes allerede i oktober.
Vi ser et væld af reklamer i fjernsynet, reklamer, der vil
have os netop til at købe den her julegave; og midt i det
hele, der står vi så, og får sved på panden over alt det, vi
skal nå, inden det bliver jul. 

For vi vil jo gerne have, at julen skal blive vellykket. Og in-
derst inde, der lurer tankerne: kan vi nu også leve helt op
til forventningerne? Får vi købt de rigtige kalendergaver og
gaver? Lykkes julemaden i år? Bliver det en god jul for hele
familien - med glade børn og ingen skænderier med vores
bedre halvdel? Kan vi leve op til det hele? Alt det, vi skal
præstere, alt det vi skal gøre, for at få det til at lykkes? Eller
brænder sovsen på, bliver børnene skuffede over julegav-
erne, kommer vi op at skændes ved det store familiebord? 

De tørre facts viser jo, at det kan være svært at leve op til
alle de her idealer. Der er flere husspektakler i juleugen
end ellers, der er mere pres på krisecentrene og telefont-
jenester end ellers, og flere rejser væk fra julestresset, siger
de. Og julen er kørt sådan op, at flere nærmest er lettede,
når julen er omme. 

Og sådan burde det jo slet ikke være. Advent er jo
egentlig ment som en tid for eftertanke, ligesom fasten er
en eftertankens tid op til påske. Advent er ment som en
forberedelsestid, hvor vi egentlig alle sammen burde
tage det lidt mere roligt. Og forberede os i sindet til bud-
skabet om Guds frelse, der blev sendt til alle mennesker. 

Og julen, hvad er det? Er det at leve op til en masse for-
ventninger? At købe de dyreste gaver, lave den fineste

mad? At alt skal lykkes? Eller er julen det, at Gud kom til
os med sin fred og sin glæde, og ønskede at være nær hos
os alle sammen, uanset om vi har et vellykket liv, om vores
jul lever op til ugebladenes nye trend, eller om vi synes, vi
har svært ved at leve op til alle forventningerne? Er det ikke
sådan, at julen slet ikke har noget at gøre med, hvad vi kan
tilvejebringe, at det kun bliver jul for os, hvis vi når en hel
masse; er julen ikke det og ikke hvad vi når - men at Gud
har nået os?

Derfor burde vi måske give slip på travlheden og lytte til
budskabet om fred og glæde og lade det budskab nå med
ind i vores liv. Vi burde måske standse lidt op og tænke
over, hvad julen betyder. At Gud jo netop kom til os, midt
ind i det liv, vi lever nu - på godt og ondt -, og fortalte os,
at det liv, vi lever nu, det skal vi leve sammen i fred og
glæde. Og hvad er egentlig bedst for os selv, vores børn,
kæreste, ægtefælle, forældre og venner? At vi kommer sent
hjem i dagevis, fordi vi skal købe julegaver til den perfekte
jul? At vi må tage overarbejde for at få råd? At vi bliver

stressede, inden det over-
hovedet bliver jul? Eller har

de måske bedre af
vores tid og nærvær?
At vi giver os tid til
hinanden, taler med
hinanden om stort og

småt. Ser hinanden ind
i øjnene og lader fre-

den sænke sig? Ja, hvad
synes du? 

Glædelig jul til alle.
Line Krogsgaard.D
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Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Torsdag den 24. november
kl. 19.00 er der menigheds -
rådsmøde i præstegårdssalen, 
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse,
4420 Regstrup.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 11. januar kl.
19.00 er der menighed-
srådsmøde hos Aase Hansen,  
Ringstedvej 228, Igelsø, 4300
Holbæk.

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for
alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 9. dec. kl. 09.30:
”Julehygge i den gamle
præstegård” 
Velkommen til en god,
hyggelig og atmosfærefyldt
formiddag i julens tegn. 

Den 13. jan. kl. 09.30: ”På flugt for livet” 
Erik Hansen fortæller om sit engagement i ”Bed-
steforældre for Asyl”. Med udgangspunkt i sine
egne oplevelser som barn under 2. verdenskrig
fortæller han om nutidens menneskeskæbner
blandt flygtninge.  

Den 17. feb. kl. 09.30: ”Fra kongsbondesøn til
diakon, sygeplejerske og plejehjemsinspektør”
Axel Johannesen, som er født på Færøerne,
fortæller om sit begivenhedsrige liv. 

Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 27. november
Endnu et kirkeår er gået, og 1. s. i advent byder vi et nyt kirkeår
velkommen. I fællesskab med beboerforeningen arrangerer vi,
en festlig dag som begynder med gudstjeneste i Kvanløse kirke
kl. 13.30, hvor Jernløse Hornorkester medvirker.
HELT SÆRLIGT I ÅR ER KIRKENS NYE ORGEL, som ved denne
traditionsrige lejlighed for første gange tages i brug – snyd ikke
jer selv for premieren! 
Efter gudstjenesten tændes lysene på sognets juletræ på park-
eringspladsen overfor kirken, inden Maglesø Efterskole slår
dørene op til hyggeligt samvær m. gløgg, æbleskiver og
bankospil med flotte præmier – bl.a. 25 juleænder! 
Og naturligvis kigger julemanden igen i år forbi og deler flotte
godteposer ud til børnene. 

VOKSENKOR
etableres
i Nr. Jernløse
Alle sangglæde damer og her-
rer er velkomme!
Efter børnekorets succes
breder sangglæden sig. Nu vil
de voksne også synge i kor. 
Nr. Jernløse Præstegård giver
hjemsted for korets øvelser
om onsdagen kl. 19.00–21.30
med hygge, kaffe og kage i
pausen. Koret virker under af-
tensko leloven ledet af kirkens
orga nist, korleder Panna
Brinkmann. Dirigent og ko-
rmed lemmer vil i fælleskab
vælge det repertoire, som
koret har lyst til. Korsæsonen
starter onsdag den 11. janu -
ar, 2012 kl. 19. 
Tilmelding og spørgsmål hos
korleder Panna Brinkmann på
mob. 29 28 86 30 eller mail
panna.ildi@yahoo.com
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Sang og rytmik for babyer
– succesen fortsætter i 2012!
Marianne Ljungberg-Jensen begyn-
der igen på en frisk med ”Sang og
rytmik for babyer” først i det nye år.
Snyd ikke de små størrelser for én
på opleveren! En time til sang &
rytmik og en time til hygge.
Velkommen! Onsdag formiddag kl. 10-12, første gang d. 18.
januar. Tilmelding på mail: marianne@ljungbergjensen.dk eller 
tlf. 21 69 81 76. 

Menighedsmøde 
Søndag den 5. februar kl. ca. 11.30 efter gudstjenesten kl.
10.30 i Nr. Jernløse Kirke afholdes det årlige menigheds -
møde i Nr. Jernløse Præstegård. En gang årligt skal Nr. Jern-
løse og Kvanløse menighedsråd holde et offentligt
menighedsmøde med orientering om det igangværende ar-
bejde og fremlæggelse af mål for de kommende år. 
Alle i sognene, der har lyst til at høre lidt mere om hvad
der sker i kirkerne, på kirkegårdene og i præstegården er
velkomne. I år vil der være særligt fokus på den nye regu-
lerings og helhedsplan for Nr. Jernløse Kirkegård, som er
udarbejdet, fordi begravelsesmønstret har ændret sig gen-
nem de sidste årtier. Den nye plan skal sikre at vi også i de
kommende mange år kan bevare en smuk kirkegård, hvor
det er rart at være. 
Der vil også blive orienteret om Kvanløse Kirkes nye orgel.
Og meget mere – velkommen! 

Sæt kryds i kalenderen
Den 24. februar kl. 17: 
KIRKE OG KØDSOVS 
med efterfølg. tøndeslagning 
og spisning i præstegården

Koncertkalender
Søndag den 11. december 2011, kl. 15.00 
Koncert på Kvanløse Kirkes nye orgel – Kirkens organist Panna
Brinkmann
Orglet skal i koncertmæssige sammenhænge stå sin prøve for
første gang. Med alle klanglige farver på paletten og af hele sin
sjæl vil Panna spille for os, og vi vil synge et par julesalmer
sammen. 

Torsdag den 15. december 2011, kl. 16.00
Julekoncert i Nr. Jernløse kirke – Børnekor fra kirke og skole i
Nr. Jernløse
Som tusinde engles stemmer synger Nr. Jernløse kirkes kor,
Salmecyklen, og Nr. Jernløse skoles to kor sammen jule stem -
ningen ind i hjerterne. Julens stemning forstærkes med julesmå -
kager og varm julete med kanelduft – Jul for alle sanser!

Søndag den 8. januar 2012, kl. 15.00
Nytårskoncert i Nr. Jernløse kirke – Lars Fosser, bariton
Glødende intens optræden og et fyrværk-
eri af skønhed og drama. Den interna-
tionale stjerne danske/norske bariton
sanger, Lars Fosser, byder på en forrygende
nytårscocktail af opera, operette, musical
og andre populære sange. Koncerten er
arrangeret i samarbejde m. Lions Club.
Efter koncerten indbydes til hyggeligt
samvær i Løvehulen, hvor der kan købes
kaffe og kage, øl, vin og vand.

Filmklubaften i præstegårdssalen
Torsdag den 19. januar kl. 19.00
Denne aften vil vi se en amerikansk film, der handler om, hvor-
dan fordomme kan nedbrydes, når mennesker mødes. Efter fil-
men vil vi hygge os med lidt godt at spise og drikke. Nærmere
oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos sognepræst
Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 el. e-mail slla@km.dk  

Kyndelmisse
– den 2. februar kl. 19.00 i Kvanløse Kirke
Midt i mørket vil vi fejre lysmesse. En meditativ, stemningsfuld
og smuk gudstjeneste, hvor levende lys, livgivende ord og ånd-
fuld orgelspil vil jage skyggerne på flugt. Efter gudstjenesten
bydes på en kop kaffe i våbenhuset.   
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
27. november 1. s. i advent 10.30 SLL* 13.30 SLL* 15.00 LK* Ingen

4. december 2. s. i advent Ingen 09.00 LK Ingen 10.30 LK
11. december 3. s. i advent 10.30 SLL 15.00* 09.00 SLL Ingen
18. december 4. s. i advent 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 14.00LK*
24. december Juleaften 13.00 + 16.00 SLL 14.30 SLL 15.00 LK 16.30 LK
25. december 1. juledag 10.45 SLL Ingen Ingen 09.30 SLL
26. december 2. juledag Ingen 09.30 LK 10.30 LK Ingen
31. december Nytårsaften Ingen Ingen 14.00 LK* 15.30 LK*

1. januar Nytårsdag 16.00 SLL 14.00 SLL Ingen Ingen
8. januar 1. s. e. h. 3 konger 15.00* 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
15. januar 2. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL 16.00* Ingen 09.00 SLL
22. januar 3. s. e. h. 3 konger Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
29. januar S. s. e. h. 3 konger 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK

2. februar Kyndelmisse 19.00 SLL*
5. februar Septuagesima 10.30 SLL* Ingen Ingen 19.00 LK*

12. februar Seksagesima Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
19. februar Fastelavn 10.30 SLL 09.00 SLL 14.00 LK* Ingen
24. februar Børnegudstjeneste 17.00 SLL
26. februar 1. s. i fasten 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 LK 10.30 LK

SLL: Samuel Leth-Larsen  LK: Line Krogsgaard     
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

Vinterens møder 2012
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 
SE LIGELEDES FOREDRAG SIDE 7 I KIRKEBLADET

”Verden har brug for os”
Torsdag den 15. marts kl. 19.30 afslutter vi vinterens foredragsrække med foredrag
af Linda Petersen, der sammen med sin mand i 2007/08, tog et år til Peru for at lave
frivilligt pædagogisk arbejde.
De opsøgte forskellige organisationer og kom bl.a. til at arbejde på et katolsk ple-
jehjem. I august 2007 var der et stort jordskælv, som jævnede 80% af en by med
jorden, og der var de med til at bygge skolen op. Har undervist på skole for fat-
tige bjerg-børn op til 12 år og været med til at bygge en skole op for teenagere.
Så kom og få en spændende aften, med en engageret kvinde, der har oplevet ting
og været steder, hvor turisterne ikke kommer.

Der er gratis adgang til møderne, hvor der serveres kaffe, te og kage – pris 10 kr.
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
Graver Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 59 18 36 82
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.

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Brinkmann 
Tlf. 29 28 86 30 eller mail panna.ildi@yahoo.com 
Kirkesanger Dido Wiberg Tlf. 60 22 63 73
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 lørdagen forinden indtil kl. 16.00 
hos sognepræsten på tlf. 59 18 31 27. Kirkebilen er gratis. 
Kirkebilen kører også til øvrige arrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organist: Rikke Kristiansen
Kirkesanger: Anne Stevns
Graver: Søren Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 21 66 65 04
Menighedsrådsformand: Jonna Votborg
Knabstrupvej 1, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 12 12 57
Kasserer: Robert Guglielmetti
Sdr.Jernløsevej 67, 4420 Regstrup, tlf. 59 17 50 12
Kirkeværge: Solveig Christiansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 18 35 50

SØSTRUP SOGN
Organist: Rikke Kristiansen
Kirkesanger: Regina Juul Sørensen
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 dagen før, mellem kl. 14.00 - 18.00 
hos Bo’s Taxi på tlf. 20 20 48 20. Kirkebilen er gratis. 

Sådan forholder man sig i tilfælde af …. 
FØDSEL: Forældre skal kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket nogen jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre får faderskabet registreret ved at
aflevere eller sende en udfyldt og underskrevet omsorgs– og ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Blanketten findes på
www.personregistrering.dk 

Dåb eller navngivning: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen – enten ved dåb eller navngivning. 
Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten i sognets kirke. Ønsker man en bestemt dato, henvender man sig til præsten. 
Ved dåb oplyser man endvidere navne og adresser på mindst to faddere (gudforældre). Fadderne skal være døbt. 

Vielse: For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer af-
gørelsen. Man henvender sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den dan-
ske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til sognepræsten. Dåbs – eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest,
som udstedes af Borgerservice i bopælskommunen.

Navneændring: Kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som også skal yde vejledning. Der gælder særlige regler vedr. efternavne og mellemnavne.
Ansøgning om navneændring koster pt. 470,- kr, som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. 

Attester: Div. attester kan rekvireres ved henvendelse til sognepræsten eller bestilles på www.personregistrering.dk med digital signatur 

Dødsfald: Henvendelse ti sognepræst eller bedemand. 
Begravelse eller bisættelse: Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, henvender man sig til sognepræsten og aftaler dato og tidspunkt for begravelsen eller
bisættelsen, samt et møde med sognepræsten. Her aftales alt vedrørende den kirkelige handling. 



6

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Første søndag
i advent
Det siges, at tredje gang noget
gentages, er det en tradition, så
velkommen til den efterhånden
traditionelle og traditionsrige
første søndag i advent, søndag
den 27. november i Sdr. Jern-
løse kirke kl. 16.00 og til gløgg/kaffe/te/sodavand og æbleskiver
i menighedssalen bagefter. Arrangementet er fælles for vores to
sogne, så vi håber at se jer fra både Søstrup og Sdr. Jernløse.

På glædeligt gensyn, Line Krogsgaard.

Julekoncert i Søstrup
Den 12. december kl. 19.30
Mandag den 12. december
har vi intet mindre end ver-
denspræmiere i Søstrup kirke
med det klassiske kor Canto,
der for første gang optræder
med sit julerepertoire. Canto
er et ungt kor bestående af fire
meget dygtige sangerinder,
der efter mange års korarbej -
de i bl.a. Copenhagen Girls
Choir, har valgt at danne denne accapella kvartet, som vi får
glæden af i Søstrup. På denne decemberaften vil repertoiret stå
i julens tegn med alt fra danske, klassiske julesange til større,
engelske suiter. Der vil være smukke harmonier, og julefreden
vil med sikkerhed sænke sig over publikum. 
Efter koncerten byder vi på lidt varmt at drikke og sødt at spise.

På glædeligt gensyn, Søstrup Menighedsråd.

Julehygge og film
Igen i år glæder vi os til at byde på julebag, kaffe, julestemning
og julefilm i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Det sker onsdag
den 14. december kl. 14.00 og alle er velkomne til at komme
og jule og hygge sig med hinanden. Så tag din nabo under
armen og få en dejlig eftermiddag. Jeg glæder mig til at se jer. 

Line Krogsgaard. 

Julekoncert i Sdr. Jernløse 
Den 14. december kl. 19.00.
Denne aften får vi igen glæden af at se og høre ”De varme kas-
tanjer” som med deres varme stemmer endnu en gang synger
for os, så både taget løfter sig, og hårene rejser sig. Med et væld
af festlige, hyggelige, stille, glade og traditionelle julesange og
salmer kommer de og synger julen ind sammen med os.
Julestemning garanteret! 
Bagefter serverer menighedsrådet kaffe og lagkage i
menighedssalen. Vi glæder os meget til at byde både jer og ”De
varme kastanjer” velkommen og håber at se mange mennesker
til en uforglemmelig oplevelse. 

På glædeligt gensyn, Sdr. Jernløse Menighedsråd.

Nytårsaften
Husk, at nytårsaften har alle, der har lyst,
mulighed for at finde roen oven på
juledagene og i eftertænksomhed min-
des det år, der nu rinder på held. At gøre
det inden for kirkens tykke mure, er
noget ganske særligt, for de mure rum-
mer århundreders nytårsaftener, alle
vores glæder og sorger, al vores latter og
tårer. På denne aften kan vi hilse på hinanden, ønske godt nytår,
takke for det gamle år og nyde et glas champagne, inden vi igen
vender hjem til egne nytårstraditioner. 
Lad denne blive én af dem. Vi glæder os til at se jer. På gensyn
i Søstrup kl. 15.30 og Sdr. Jernløse kirke kl. 14.00.

Børnegudstjeneste
i Søstrup

4. søndag i advent kl. 14.00.

Denne søndag står udelukkende i børnenes tegn, selv om de
voksne også er mere end velkomne. Vi skal holde en gudstjene -
ste, hvor jul, engle og lys kommer til at fylde rummet med
glæde og fest. Kom og hør julens fortælling og gå hjem med
julestemning i hjertet og stjerner i øjnene.
Gudstjenesten er for alle børn og barnlige sjæle med hang til
jul. Der vil blive serveret lidt til den søde tand.

Vi ses. Line Krogsgaard.
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Menighedsrådsmøder
SDR. JERNLØSE: 
18. januar 2012 kl. 19.00 hos
Linda Nielsen, Sdr. Jernlø-
sevej 10, 4420 Regstrup.
23. februar 2011 kl. 19.00
hos Kirsten Hansen, Ll. Knab-
strupvej 5, 4420 Regstrup.

SØSTRUP:
2. februar 2012 kl. 19.00 i
graverhuset ved Søstrup kirke.

Vinterens møder 2012
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 

SE LIGELEDES FOREDRAG SIDE 4 I KIRKEBLADET

”Ej blot til lyst” – mit liv som operasanger
Torsdag den 19. januar kl. 19.30
gæstes vi i Sdr. Jernløse af tid-
ligere operasanger Ole Hede-
gaard, som mange blandt andet
kender fra tv-programmet ”Ej
blot til lyst” på DR1. Ole Hede-
gaard vil fortælle om sit spæn-
dende liv som operasanger dels
ved Den jyske opera og dels på
Det kongelige teater. Kom og hør om et liv i en helt anden
verden og en helt anden tid end vores, et liv på de skrå
brædder på godt og ondt, i rampelyset og bag forhænget.
På glædeligt gensyn i Sdr. Jernløse menighedssal.

”Fra malkestol til psykologklinik”
Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 i
præstegårdssalen, Nr. Jernløse præ -
stegård ved lærer og psykolog Knud
Holm Andersen.
Foredraget, som tager ca. 45 minut-
ter, er fortællingen om, hvordan et
barn fra en dysfunktionel familie fra
socialgruppe fem ved hjælp af energi,
mødet med de rigtige mennesker og
held kan få både uddannelse og en dejlig familie. Livsve-
jen har dog ikke været uden kamp for tilværelsen, men på
trods af svigt og manglende omsorg - som er en del af baga-
gen – er det lykkedes at få  et godt liv.
Efter kaffen vil der være mulighed for spørgsmål og debat.
Til foredraget ”Fra malkestol til psykologklinik” har Knud
Holm Andersen udgivet en bog, som koster 150,00 kr. Pen-
gene for foredrag og bog går ubeskåret til velgørende arbe-
jde, f. eks. SOS-Børnebyerne eller udsatte børn i Grøn land.

Der er gratis adgang til møderne, og alle er velkomne. 
Til møderne serveres kaffe, te og kage – pris 10 kr.

Fastelavn
Igen i år inviteres prinsesser og supermænd, engle, tv, tand-
pastatuber, rumvæsener, riddere, hekse og meget andet inden-
for til fastelavnsgudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke kl.14.00
Fastelavnssøndag den 19. februar. Bagefter går vi i laden og
slår katten af tønden, drikker varm kakao og spiser fastelavns-
boller. Jeg glæder mig til at se børn og voksne i festlige ud-
klædninger og den bedste udklædning præmieres naturligvis! 

På festligt gensyn, Line Krogsgaard.

Aftengudstjeneste
Husk aftengudstjeneste søndag den 5. februar kl. 19.00 i Søstrup
kirke. Det er søndag efter Kyndelmisse og Kyndelmisse betyder
”Lysmesse”, så på denne mørke aften, vil det være lyset der er i
centrum – både i ord og handling. Gør, som mange andre og
find roen i denne smukke og stemningsfyldte gudstjeneste. 

Line Krogsgaard.

”Og søndagsbarn gav lov”

”Selv om jeg tog
alt hvad jeg ejer
og forærede det bort
ville jeg dog stadig 
være i besiddelse af min kunnen
og mine færdigheder.
Selv om jeg besluttede mig til
at henleve resten af mit liv
blandt de fattige
i Djakartas slumkvarterer,
ville jeg være bedre stillet end dem,
fordi jeg selv havde valgt det.
Og selv om mine venner forsvandt
og min verden sank i grus i morgen
ville jeg stadig have et fortrin 
for andre i samme situation,
fordi jeg indtil nu 
har haft et godt liv.
Så jeg må opgive
at blive ligeså ulykkelig
som de ulykkelige
og i stedet påtage mig
den forpligtelse det er at være
én af de heldige!”

Lola Blaidel 1981.

Menighedsmøde 
Søndag den 26. februar efter
gudstjenesten kl. 10.30 i
Søstrup kirke afholdes menig-
heds møde i graverhuset. En
gang årligt skal der være et of-
fentligt menighedsmøde og vi
vil gerne bruge dette, til finde
ud hvad der skal skal ske i
Søstrup sogn i fremtiden.
Menighedsrådet vil byde på
en bid brød.



Orgelbygger Gunnar Husted og organist
Panna Brinkmann, som besigtiger den
igangværende orgelrenovering hos Gun-
nar Husted Orgelbyggeri i Fredensborg.  
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Kvanløse kirke og sogn skyder
det nye kirkeår i gang med ibrug-
tagning af vores længe ventede
nye orgel. I ca. et halvt år har
salmesang og orgelklang været
adskilt, mens kirkens gamle
Krohn orgel fra 1970 har været
nedtaget og gennemgået en
kraftig om- og udbygning hos
Gunnar Husted Orgelbyggeri i
Fredensborg. Et projekt af en så -
dan størrelse tager mange år
inden tanker og ønsker kan om-
sættes til handling. Mange myn-
digheder har været inddraget
undervejs: Kirkeministeriet, Ros -
kilde Stift, Holbæk Provsti, Kvan-
løse Menighedsråd, National -
museet, Kgl. Bygningsinspektør,
orgelsagkyndige, arkitekt, div.
håndværkere og sidst men ikke
mindst; orgelbyggeren. Men nu,
endelig, langt om længe, er
orgelprojektet ved vejs ende! En
stor tak fra Kvanløse Menigheds -
råd skal lyde til alle,ß som har

bidraget med at gøre vores drøm
til virkelighed. Vi er stolte af det
smukke resultat og glæder os til
at slå ørene ud, når orgelpiberne
atter vil slå tonen an i vores
gamle kirke. 

Der er god grund til at lykønske
hinanden med vores nye orgel,
som helt sikkert vil blive til glæde
for ikke kun os, men også for
kommende generationer i sognet.   

Nyt orgel i Kvanløse Kirke

Foto: Mik, 
Nordvestnyt

Søndag den 15. januar 2012, kl. 16.00

Officiel orgelindvielseskoncert i Kvanløse Kirke
– Organist Jens Chr. Hansen
Jens Chr. Hansen, menighedsrådets orgelkonsulent og organist i Houlkær Kirke i Viborg, vil præsentere det nye orgel i Kvan-
løse. Programmet er bredt sammensat til dagens lejlighed og indeholder musik af flere barokkomponister: Sweelinck,
Froberger, Buxtehude, Pachelbel og naturligvis Johann Sebastian Bach. Desuden spilles musik af danske Niels W. Gade samt
norske Eigil Hovland. Undervejs fortælles lidt om musikken, komponisterne og ikke mindst om orglets spændende tilblivelse.
Endelig bliver der lejlighed til at synge med på fællessalmer. Efter koncerten byder menighedsrådet på mad og drikke. 
Velkommen til en festlig og begivenhedsrig indvielseskoncert. 


