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Smil – det smitter!
For en del år siden var jeg med familien på ferie i det
vestjyske, og søndag formiddag besluttede vi os for at gå i
kirke. Vi glædede os til en hyggelig stund, og allerede på
landsbykirkens parkeringsplads kunne vi konstatere, at
mange andre havde fået samme idé som os. I kirkens
våbenhus blev vi budt velkommen af en imødekommende
graver, men vi var ikke andet end lige kommet indenfor i
kirkerummet, før vi blev mødt af en tungsindig og
gravalvorlig stemning. Ingen smil, ingen hilsener, ingen
nik, ingen kærlige blikke – kun udtryksløse blikke der fulg -
te os hele vejen op ad kirkegulvet i den allerede fyldte
kirke (spøjst nok er de bagerste kirkebænke altid de mest
eftertragtede). Tavsheden virkede larmende. Vi følte os
udenfor selv om vi var trådt indenfor. Men vi fik os bæn-

ket, gudstjenesten begyndte, og trods
kulturforskellen gik vi beriget fra
kirke. Og heldigvis blev vi mødt
af et enkelt eller to smil på vej ud
af kirkedøren. 

”Små mennesker, store afstande” – et lille digt af Benny
Andersen, beskriver rammende hvad vi oplevede den
søndag i det vestjyske:

”Her går vi ved siden af hinanden.
Imellem os er der tolvtusind mil.
For stædige til at skyde den lille
genvej på godt og vel et smil”

Viktor Borge har engang sagt: ”Smilet er den korteste af -
stand mellem to mennesker”. Må det minde os om, at en
tilknappet og indesluttet kirkegængerattitude, hvor mund-
vigene vender ned i stedet for op, ikke gavner fællesskabet.
For tænk hvis nogen følte sig udenfor i Guds hus? Nej, vel!
Så, slip glæden løs, smil til
hinanden, tal (uden at
være påtrængende)
med sidemanden både
før og efter gudstjen-
esten – også hvis du ikke
kender ham, ja måske
netop hvis du ikke
kender ham. For alle er
velkomne i Guds hus –
sådan er det, og sådan skal
det også føles! Både for
gamle og nye kirkegængere. 

Samuel Leth-Larsen 
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Oste- og pølsebord i præstegården 
- SKÆRTORSDAG AFTEN 
Siden den første skærtorsdag, hvor Jesus spiste sammen med
sine disciple og indstiftede nadverens måltid, har man i kirker
over hele verden fejret begivenheden med måltidsfællesskab.
Som indledning til kirkens store højtid, påske, vil vi derfor byde
på lidt godt at spise og drikke i præstegården efter aftensguds -
tjenesten i Kvanløse Kirke kl. 19.00. Alle er naturligvis
velkomne – også sognebørn fra Nr. Jernløse sogn. Måltidsfæl-
lesskab er en god anledning til at lære hinanden lidt bedre at
kende og få talt mere sammen, end der er tid til i kirkedøren.
Kirkebil kan bestilles på tlf. 59 18 31 27

Forårskoncert i Kvanløse Kirke 
Menighedsrådene for Nr. Jernløse og Kvanløse sogne har den
22. april kl. 19.30, den store fornøjelse at indbyde alle bladets
læsere til forårskoncert. I år er det Kvintetten Samklang, der vil
spille og synge foråret ind for os. De stammer fra Kalundborg-
området og består af fire musikere samt mezzosopranen, Else-
beth Dyekjær Kruse. Ved pianoet sidder kapelmesteren, Jørgen
Kastrup-Larsen, der til daglig underviser i sangteknik og klaver.
Derudover består kvintetten af Jan Jensen på bas, Gunver Mo-
gensen på tværfløjte og Knud Frydendal på sax. Kvintettens
særkende er musikalitet på højt plan forenet med god kontakt
til publikum. De vil præsentere os for en række af årstidens
sange og salmer - både nye og gamle. Så velkommen til en
hyggelig aftenstund – du går med garanti velfornøjet hjem! 

Menighedsrådsmøder: 
Afholdes i Præstegårdssalen,
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse,
4420 Regstrup, hvis ikke andet -
steds er anført.

NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag den 3. marts kl. 19.00 er
der regnskabsmøde.
Onsdag den 21. april kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde.
Onsdag den 2. juni kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde.

KVANLØSE SOGN:
Tirsdag den 2. marts kl. 19.00 er
der regnskabsmøde.
Tirsdag den 6. april kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde.

Præstegårdsudvalget 
fælles for sognene:
Regnskabsmøde for præstegårds -
kassen afholdes onsdag den 24.
marts kl. 10.00.www.nj-k.dk2

Formiddagscafé 
– for alle der har tid og lyst! 
Den 22. januar gav knap tyve
fremmødte udtryk for lyst til at
sætte hinanden stævne én fredag
formiddag om måneden fra okto-
ber til april. Mange forslag kom
på bordet og på den baggrund
blev det besluttet, at jeg skulle
forsøge at stykke et afvekslende
og forhåbentligt også spændende
program sammen. Til sæsonen
2010-11 vil der blive lavet et pro-
gram klar til uddeling fra medio
maj måned. Men for ikke at ud-
sætte opstarten af formiddags -
caféen helt frem til efteråret, vil
vi allerede mødes henholdsvis
fredag den 19. marts og fre dag
den 16. april, begge dage kl.
09.30. Hvad vi skal høre disse to
formiddage er en overraskelse,
men snyd ikke jer selv for et par
gode dage. Vel mødt! 
Kaffe og brød koster 10,- kr.
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Filmklubaften i præstegårdssalen
Den 5. maj 2010 kl. 19.00
Denne aften vil vi se, eller måske for nogens vedkommende
gense en af nyere dansk film største succeser. En film som i
øvrigt er oplagt på netop denne dato. Kaj Munks kendte strofer
”Kæmp for alt hvad du har kært, dø om så det gælder”
udtrykker filmens tema og budskab på prægnant vis. Kådhed
krydret med kamp, vovemod der skubber fornuften til side, vilje
til sejr - koste hvad det koste vil! Jo, der findes mennesker vi må
mindes med taknemlighed. Lad os aldrig blive så magelige at
vi glemmer dette. 
Filmklubben er for medlemmer – nye medlemmer er ALTID
velkomne – for husk film skal ses i præstegården! 
Nærmere oplysning om denne aktivitet fås hos sognepræst
Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 el. mail slla@km.dk
Efter filmen vil der blive budt på lidt godt at spise og drikke –
10,-kr. pro persona.

I Nørre Jernløse kirke 
Den 25. april konfirmeres:
Kl. 9.00
Martin Smedegaard Hesseling
Gl. Skovvej 99, Søby, 4300 Holbæk
Majbrit Gammelmark Rosin
Søstrupparken 12, 4300 Holbæk

Kl. 11.00
Casper Nilaus Albrektsen
Borupvej 15, 4300 Holbæk
Michelle Petersen
Hovedgaden 5, 4420 Regstrup
Nadine Line Christensen
Ulkestrupvej 2, 4440 Mørkøv
Rakul Villebæk Andersen
Agervænget 63, 4420 Regstrup
Sarah Boye Sørensen
Agervænget 102, 4430 Regstrup
Stine Christiansen
Holbækvej 341 A, Knabstrup, 
4440 Mørkøv

I Nørre Jernløse kirke 
Den 30. april konfirmeres:
Kl. 9.00
Anna A. Sigenstrøm
Borupvej 23, 4420 Regstrup
Anna Falk Asp Poulsen
Brorfeldevej 15, 4350 Ugerløse
Annamaria Elisabeth Krygger Muth
Guldrankevej 11, 4420 Regstrup
Mikkel Hostrup Rieland Petersen
Irisvej 33, 4420 Regstrup
René Kronby
Skovvejen 5, 4420 Regstrup
Rikke Louise Tordrup
Irisvej 37, 4420 Regstrup
Daniella Ahlgren
Hovedgaden 45, 4420 Regstrup
Simon Hou
Søstrupvej 20, 4300 Holbæk
Frederikke Hansen
Krydset 22, Kvanløse, 4300 Holbæk
Marie Egebjerg Scharbau Möller
Hovedgaden 1, Undløse, 
4340 Tølløse

Kl. 11.00
Otto Loft Hansen
Butterupvej 96, 4420 Regstrup
Simon Ziegler Sørensen
Stenhusparken 15, 4300 Holbæk
Cecilie Adelheid Fischer
Idrætsvej 7, Undløse, 4340 Tølløse
Amanda Olsen
Erantisvej 3, 4420 Regstrup
Elena Maj Berlin Holm
Dahliaparken 8, 4420 Regstrup
Emilie Freier
Nørupvej 18, 4420 Regstrup
Maria Hesselberg Jensen
Cikorievej 5, 4420 Regstrup
Mathias Alexander Larsen
Agervænget 117, 4420 Regstrup
Mathias Nexelø Henriksen
Agervænget 110, 4420 Regstrup
Nichlas Kempf Stoltze
Agervænget 88, 4420 Regstrup
Oliver Johansen
Guldrankevej 5, 4420 Regstrup

I Kvanløse kirke 
Den 2. maj konfirmeres:
Kl. 10.30
Rasmus Schultz
Risbjergvej 25, Kvanløse, 
4300 Holbæk
Simon Nordal Pedersen
Mogenstrupvej 1, Igelsø, 
4300 Holbæk
Signe Sverdrup Henriksen
Agergårdsvej 1, 4420 Regstrup
Anders Slotsbo-Nielsen
Møllevej 2, Igelsø, 4300 Holbæk

Konfirmander der skal 
konfirmeres i andre kirker:
Emil Jensen
Maglesø Efterskole, Kvanløse, 
4300 Holbæk
Patrick Petterson, 
Maglesø Efterskole, Kvanløse, 
4300 Holbæk

”Kirke og kødsovs”
– børnefamiliernes helle 

Den 26. marts i Nr. Jernløse Kirke – 7. maj i Kvanløse Kirke
Næsten et år er gået og flere børnegudstjenester klogere kan vi
konkludere: ”Kirke og kødsovs” er kommet for at blive. Mange
børn i alle aldre har fundet vej til Nr. Jernløse kirke og
præstegård, og det er bare dejligt. Derfor fortsætter vi ufortrø-
dent og håber naturligvis at endnu flere må dukke op – for husk
der er altid plads til én til!
Fredag den 26. marts kl. 17.00 vil et dukketeater fra Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler opfører påskens budskab. Stykket
handler om Henrik og Anna, der oplever begivenhederne
omkring påske gennem en fantasirejse. Fredag den 7. maj, igen
kl. 17.00, vil vi som noget nyt forsøge at holde børnegudstjene -
ste i Kvanløse Kirke.   
Her håber vi naturligvis at se børnefamilier fra Kvanløse, og
ellers kunne det jo også være en god anledning for børnene fra
Nr. Jernløse sogn at opleve en anden kirke end den, de er vant
til. I vores mobile tidsalder burde det jo ikke være noget pro -
blem! Som sædvanlig bydes der efter begge gudstjenester på
børnevenlig aftensmad i Præstegårdssalen. Af praktiske grunde
er tilmelding til aftensmaden nødvendig på tlf. 59 18 31 27 el.
mail slla@km.dk senest dagen før kl. 12.00 – pris 10,-kr. per
person, dog max. 30,-kr. pr. familie. 
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Årets konfirmander 2010
Igen i år er vi så privilegerede at have en skøn og håbefuld
flok unge mennesker, der har valgt at lade sig konfirmere. Et
valg I aldrig vil fortryde. For hvordan kan man fortryde ver-
dens bedste tilbud? Nej vel! I dåben kom Gud til jer – nu væl-
ger I så at komme til Gud. Og noget bedre sted findes ikke, for
Gud har lovet, at han altid vil omslutte os med sin kærlighed.
Så derfor til lykke med jeres beslutning! 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
7. marts 3. s. i fasten 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK
14. marts Midfaste Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
21. marts Mariæ bebudelses dag 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 10.30 LK 
26. marts ”Kirke og kødsovs” 17.00 SLL*                       
28. marts Palmesøndag 10.30 SLL 09.00 SLL 14.00 LK* 19.00 LK*

1. april Skærtorsdag 10.30 SLL 19.00 SLL* Fl. Aftensgudst. kl.17.00*
2. april Langfredag 10.30 SLL Ingen 09.00 LK* 10.30 LK*
4. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
5. april 2. påskedag Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
11. april 1. s. e. påske 10.30 SLL Ingen   Ingen* 09.00 SLL
18. april 2. s. e. påske 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 LK 10.30 LK
25. april 3. s. e. påske 9 + 11 Konf.* Ingen 14.00 Ingen
30. april Bededag 9 + 11 Konf.* Ingen  Ingen Konf 10.30

2. maj 4. s. e. påske Ingen 10.30 Konf.* 10.30 Konf Ingen
7. maj ”Kirke og kødsovs” 17.00 SLL*  
9. maj 5. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
13. maj Kristi himmelfarts dag 09.00 LK Ingen  10.30 LK Ingen
16. maj 6. s. e. påske Ingen 09.00 LK Ingen 10.30 LK
23. maj Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
24. maj 2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste på Strandmølleengen i Holbæk*
30. maj Trinitatis søndag Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL

SLL: Samuel Leth Larsen.  LK: Line Krogsgaard. 
* Læs inde i kirkebladet

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
19. marts kl. 09.30 Formiddagscafé, se side 2
22. marts kl. 19.30 Fælles foredrag, grev Ulrik Ahlefeldt-Laurvig, ”Et spændende liv” i Sdr. Jernløse Menighedssal, se side 7
26. marts Kl. 17.00 ”Kirke og kødsovs” i Nr. Jernløse Kirke, se side 3
1. april kl. 19.00 Oste- og pølsebord i præstegården, se side 3

11. april kl. 14.00 Forårskoncert i Sdr. Jernløse , se side 6
16. april kl. 09.30. Formiddagscafé, se side 2
22. april kl. 19.30 Forårskoncert i Kvanløse Kirke, se side 2
29. april kl. 19.30 Forårskoncert i Søstrup, se side 6
5. maj kl. 19.00 Filmklubaften i præstegårdssalen, se side 3
7. maj kl. 17.00 ”Kirke og kødsovs” i Kvanløse Kirke, se side 3
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist: Vakant – henvendelse bedes rettet til sognepræsten.
Kirkesanger Dido Wiberg træffes på tlf. 60 22 63 73
Graver: Vakant – henvendelse bedes rettet til sognepræsten
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 (fg.)
Dramstrup 4, 4420 Regstrup, tlf. 59 27 33 05.

KVANLØSE:
Organist: Vakant – henvendelse bedes rettet til sognepræsten.
Kirkesanger Dido Wiberg træffes på 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
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 aftenarrangementer i kirkerne og præstegården.

SDR. JERNLØSE:
Organist (vakant): Anker Axelsen
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 (vakant): Anker Axelsen
Kirkesanger: Anja Jensen
Graver: Mandrup Knudsen
Sasserupvej7, 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

Sådan forholder man sig i tilfælde af ….
FØDSEL: Meddelelse skal ske til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Man medbringer den udfyldte og underskrevne fødselsanmeldelse, forældre-
nes dåbs- eller navneattester og vielsesattest. 
Er forældrene ikke gift medbringes udfyldt og underskrevet omsorgs- og ansvarserklæring. 

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 tre 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 på bopælskommunens vielseskontor. 

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. 440,- kr, som skal være betalt inden aflevering af ansøgning. 
Attestbestilling på www.personregistrering.dk med digital signatur. Fødsel, navngivning uden dåb, navneændring og dødsfald kan anmeldes 
via www.personregistrering.dk Man skal have 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. 
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Konfirmandgudstjeneste
Søndagen inden konfirmationerne i Søstrup og Sdr. Jernløse,
skal årets konfirmander selv stå for en gudstjeneste, både bøn-
ner, læsninger og prædiken, og dermed vise sognenes beboere,
hvad de, bl.a. har lært til undervisningen. Gudstjenesten er for
alle, ikke kun børnenes forældre og øvrige familie, men enhver
der har lyst til at opleve en anderledes gudstjeneste. Det bliver
søndag den 25. april kl. 14.00 i Sdr. Jernløse kirke og bagefter
serveres en kop eftermiddagskaffe i menighedssalen. 

På gensyn fra konfirmander og præst.

Forårskoncert i Sdr. Jernløse:
Søndag den 11. april kl. 14.00 afholder vi forårets koncert i
Sdr. Jernløse. Dette forår er det vores nye virtuose kirkesanger
Anja Stevns, der sammen med studiekammerat Amalie, vil give
en forrygende violinkoncert. Efter koncerten inviterer menig -
hedsrådet på en kop kaffe i menighedssalen. Koncerten er gratis
og alle er velkomne.

Familiegudstjenste, palmesøndag
Palmesøndag holder vi som altid familiegudstjeneste i Sdr.
Jernløse kirke kl. 14.00. Det bliver en gudstjeneste i børne-
højde, der vil have fokus på påskens budskab og salmer fortalt
og sunget på børnenes præmisser. Jeg håber at se en masse
videbegærlige unger og forældre, til denne lidt anderledes
 guds  tjeneste.

På gensyn, Line Krogsgaard.

Aftengudstjenester
Vi fortsætter, i det omfang det er muligt, med at holde aften-
gudstjeneste sidste søndag i hver måned. Palmesøndag holder
vi meditationsgudstjeneste i Søstrup kl. 19.00 – en gudstjen-
este med fokus på stilhed, musik og ord til eftertænksomhed. 

På gensyn, Line Krogsgaard.

Konfirmationer 2010:

*Fælles minikonfirmand-
gudstjeneste og foredrag i Søstrup
Søndag den 21. marts holder vi i Søstrup en lidt anderledes
gudstjeneste kl. 10.30, idet vi den dag får besøg fra Tyskland,
af tidligere sognepræst på Tuse Næs, Anita Torp Esbjørn og hen-
des minikonfirmander. Anita er nu præst for det danske min-
dretal i Sydslesvig, nærmere betegnet i Midtangel og efter
gudstjenesten, som er en familiegudstjeneste, spiser vi en
frokost i graverhuset og bagefter vil Anita fortælle om det at
være præst for og en del af, et mindretal. Arrangementet, som
er fælles med Sdr. Jernløse, varer cirka til kl. 13.00 og vi håber
meget at se børn, voksne og ældre til en spændende og an-
derledes formiddag. 

På gensyn, Søstrup menighedsråd.

Forårskoncert i Søstrup:
Torsdag den 29. april kl. 19.30 er der forårskoncert i Søstrup
kirke med Arne Andreasen,
musiker og lærer ved Haslev
Udvidede Højskole. Arne An-
dreasen er på trapperne med
en ny cd med nye salmer
under titlen ”Et øjeblik – en
evighed” og sammen med en
sangerinde, vil han fremføre
disse ved en stemningsfyldt
forårskoncert. 
Koncerten er gratis og alle er
velkomne.

Sdr. Jernløse kirke søndag
den 2. maj kl. 10.30:
Alexander Bredde Schäffer
Charlotte Svane Guglielmetti
Christian Gölnitz
Emilie Boisen Sørensen
Julie Bergmann
Laust Eberhardt Bonnesen
Nanna Jensen
Nicolai Mangor Nielsen
Nicoline Lyngdorff

Søstrup kirke, Store 
Bededag, fredag den 30.
april  kl. 10.30:
Emma Balling
Jonas Vitek Christensen
Laura Kirk Jensen
Sille Tødten
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Traditionen tro afholdes der 2.
pinsedag en stor udendørs
fællesgudstjeneste for alle
sognene i Holbæk provsti.
Gudstjenesten, som igen i år
er økumenisk, starter kl.
11.00 på Strandmølleengen
ved marinaen i Holbæk . At
den er økumenisk betyder, at
også andre kristne retninger
vil deltage, så gudstjenesten
dermed bliver fælleskristen og
mellemkirkelig. Endvidere
kommer gospelkoret ”Breeze
of gospel” og synger for og
med os. Hvis der blandt
læserne skulle være nogen,

FORÅRETS FÆLLESMØDE FOR DE FIRE SOGNE

Fælles foredrag mandag den 22. marts kl. 19.30
i Sdr. Jernløse Menighedssal:

”Et spændende liv”.
Hofjægermester, kammerherre, godsejer og greve Ulrik Ahle-
feldt - Laurvig gæster os denne mandag i Sdr. Jernløse, hvor
han vil holde foredrag om sit spændende liv - både om livet
som barn på godset Tranekær på Fyn, som hofjægermester og
kammerherre og i det hele taget om det at have levet et an-
derledes, men spændende liv.
Vel mødt til alle.
Foredraget er gratis.

Menighedsrådsmøder:
SØSTRUP:
Torsdag den 18. marts kl. 19.00 i graverhuset, Søstrup
Torsdag den 20. maj kl. 19.00 i graverhuset, Søstrup

FÆLLESMØDE:
Torsdag den 15. april kl. 19.30 i konfirmandsalen, 
Sdr. Jernløse for Sdr. Jernløse og Søstrup menighedsråd.

der brænder for at synge i kor,
er det muligt at møde op på
Strandmølleengen allerede kl.
09.00, hvor der til lejligheden
vil blive dannet et ad hoc kor.
Noder og tekster kan udle -
veres inden selve dagen ved
henvendelse til Samuel Leth-
Larsen på tlf. 59 18 31 27
eller mail slla@km.dk. Hold
øje med dagspressen og gå
ikke glip af denne helt særlige
gudstjeneste, der på alle
måder er en stor og festlig
oplevelse. 

På gensyn fra de fire sogne.

Fælles provstigudstjeneste
2. pinsedag

Samuel Leth-Larsen og provst Finn Dyrhagen ved sidste års gudstjeneste i
Åstrup Klosters park.



BAGSIDEN

Palmesøndag 2010 udkom-
mer ”Sigurd fortæller bibel-
historier” som bog, dvd, CD
og sangbog. Sigurd har gen -
digtet Bibelen og skrevet nye
sange til hver historie. I den
forbindelse turnerer Sigurd
Barrett Trio rundt i 40 danske
kirker med en helt ny forestil -
ling og opfører Bibelen med
sang, musik og fortælling. 

Sigurd kommer også til Skt.
Nikolai Kirke i Holbæk d. 10.
maj kl. 16.30 på fælles foran-
ledning af kirkerne i Holbæk
Provsti. Med sin forestilling
og sammen med det nysger-
rige tøjdyr Snapper vil han
tage børn og familier på en
forrygende tur gennem Bibe-
lens mange sider. At fortælle
Bibelens historier for børn og
give de vigtige budskaber og
værdier videre ligger Sigurd
Barret på sinde. ”- Jeg har
længe haft lyst til at lave
nogle gode bibelberetninger
for børn. Jeg er selv far til fem
og vil gerne give mine børn
fortællingerne fra Bibelen, så
det gør en forskel for dem,”
siger Sigurd Barrett. Børn har
mange både store og små

spørgsmål, som de gerne vil
have svar på i et sprog og en
form, de kan forstå. Derfor
har Sigurd Barrett gendigtet
24 centrale historier i Bibelen
og skrevet nye sange til hver
historie. 

Bag projektet står Danmarks
Kirkelige Mediecenter der
sammen med Sigurd Barrett
og en række forskellige part-
nere har skabt det nye unikke
bibelformidlingsprojekt, hvor
børn og familier gennem dvd,
bøger, musik og sang kan
opleve Bibelens vigtige
beretninger i hjemmet og
kirken. 

Læs mere om projektet på
www.sigurdsbibelhistorier.dk
Efter forestillingen vil Sigurd
skrive autografer til børnene,
og det vil være muligt at købe
den nye dvd, bog og andre
materialer. 

Sigurd fortæller bibelhistorier
i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

www.nj-k.dk


