
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
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Livskrise - sjælesorg 
- weltschmerz - depression…..

Det er ikke kun kært barn, der har mange navne, det har
det uønskede barn også. 

Eet af denne verdens uønskede børn er kendt under mange
navne og kendt af flere mennesker, end vi vil erkende. Det
uønskede barn kaldes depression, livskrise, sjælesorg, ondt
i livet, weltschmerz og meget andet.

Det er en tilstand, som de fleste af os på et eller andet tids  -
punkt i livet løber ind i – når vi oplever traumatiske og
dermed traumatiserende hændelser, som fødsel eller døds-
fald, når vores liv ændrer karakter, som ved pension eller
studiestart, når vi bliver fyret, skilt eller syge – så kommer
den snigende og lægger sin klamme hånd på vores hand -
lemønstre og frihed. Depressionen kan også ramme os som
lyn fra en klar himmel, formørke vores sind fra den ene
dag til den anden og måske, hvis
heldet er med os, forsvinde ligeså
hurtigt som den kom.

Disse perioder af livet, hvor alt
pludselig går i sort, hvor hverdagen
bliver en tung byrde, hvor vi føler
os ensomme, mister selvværd og
fodfæste, kan være meget, meget
svære at håndtere alene. Oftest er
det også meget svært for de
pårørende at sætte sig ind i den de-
primeredes situation, svært at

forstå den metaltræthed og handlingslammelse der plud-
selig styrer livet. Med andre ord: vi står alene med vores er-
faring, når tristheden rammer os, og vi må erkende, at den
vej må vi gå helt alene.

Og dog. For der findes ikke den by, der ikke har en præst
siddende, ikke har en kirke, ikke har et sted, hvor den
ramte kan finde hjælp. Ikke hjælp i den terapeutiske for-
stand, men hjælp i form af mødet med en anden, der vil
lytte, støtte og hjælpe. Vi kalder det for sjælesorg i kirkeligt
regi, men langt hen ad vejen er det blot næstekærlighed,
der udmønter sig i en samtale to mennesker imellem og
som ikke fordrer religiøsitet eller forkyndelse. Derfor kan
det hjælpe at tale med en præst, når livet gør ondt, fordi
det vi, også, har brug for, når verden er sort, er omsorg og
forståelse og et menneske der lytter. 

Så brug jeres præster – det er der-
for vi er her. Og vi er ansat til at
forvalte andet og mere end dåb,
bryllup, begravelse og gudstjen-
este. Vi er ikke terapeuter, men vi
er trænede i samtale og kender,
igennem års erfaring, det men-
neskelige sind og sjælens
kringelkroge og derfor kan også vi
hjælpe! 

Line Krogsgaard.
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NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Minikonfirmander 
– sjov, leg og undervisning for 3. klasserne til efteråret

Sidste år havde jeg i vore to sogne premiere på minikonfir-
mandundervisning for 3. klasserne på Nr. Jernløse Skole. Det
blev en overvældende succes med 30 tilmeldte børn. På den
baggrund og med en god erfaring rigere i bagagen glæder jeg
mig allerede nu til efteråret. Her vil jeg nemlig igen forsøge mig
med et forløb for minikonfirmander. Det vil strække sig over 7
gange, onsdag eftermiddag efter skole og to aftenarrangementer
(halloweenparty og børnegudstjeneste). Jeg henter børnene på
skolen og følges med dem over til præstegården, hvor vi skal
hygge os sammen med sjov, leg og undervisning. Først i det nye
skoleår vil børnene modtage invitationer. Men overvej gerne
allerede nu om dette kunne være noget for jer! Har I spørgsmål
er I velkomne til at kontakte mig. 
Minikonfirmandforløbet begynder den 27. oktober 
– den første onsdag efter efterårsferien.

Samuel Leth-Larsen

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

NR. JERNLØSE SOGN:
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen, Hovedgaden 7,
Nr. Jernløse, 4420 Regstrup.

Onsdag den 2. juni kl. 13.00
er der provstesyn i Nr. Jernløse
Kirke.

Tirsdag den 10. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde hos
Lis Rasmussen, Dramstrup 3,
4420 Regstrup. 

KVANLØSE SOGN:
Onsdag den 2. juni kl. 15.00 er
der provstesyn i Kvanløse Kirke.
I umiddelbar forlængelse heraf 
kl. ca. 17.00 afholdes der
menighedsrådsmøde hos Signe
Jensen, Ringstedvej 233, Kvan-
løse, 4300 Holbæk

Onsdag den 11. august kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde hos
Torben Rasmussen, Ringstedvej
198, Kvanløse, 4300 Holbæk.

www.nj-k.dk2

”Formiddags-
caféen” 
– festligt, folkeligt og 

fornøjeligt fællesskab
– begynder igen til 

september. 
Foldere vil blive lagt frem i
kirkernes våbenhuse – eller:
Tjek hjemmesiden ud!

”Sang og rytmik for babyer” 
– nyt hold til september!
Foldere vil blive lagt frem i kirkernes våbenhuse – eller: Tjek
hjemmesiden ud!



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Sognenes hjemmeside
– en hurtig genvej 
For et par år siden lancerede Nr. Jernløse og Kvanløse sogne en
hjemmeside, som støt og roligt har vokset sig større og større.
Naturligvis tager det tid, og vi har stadig meget at lære, men
efterhånden synes jeg, siden er kommet til at fungere ganske
fint – ikke mindst på grund af god hjælp fra min sekretær Ma -
rianne Herss, som primært står for sidens layout og opdatering.
Hjemmesiden skal ses som et supplement til dette blad, dog
med den forskel at oplysninger om forskellige arrangementer
ofte vil være tilgængelig på hjemmesiden, før de bliver trykt i
kirkebladet. Så hvis du vil vide lidt om efterårets arrangementer
i god tid, så prøv at holde øje med www.nj-k.dk hen over som-
meren.

Samuel Leth-Larsen

”Kirke og Kødsovs”
– klar til en ny sæson!
Fredag den 27. august kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke tager vi
igen hul på en ny runde børnegudstjenester. Én gang i kvartalet
vil dørene til kirken blive slået op for børn i alle aldre til
børnegudstjeneste af ca. en halv times varighed – derefter
serveres børnevenlig aftensmad i præstegårdssalen. Kom og
vær med i et hyggeligt, fornøjeligt og givende fællesskab. 
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. Aftenen
slutter ca. kl. 18.30. Alle er velkomne – vi glæder os til at se jer!   
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Indskrivning af næste års konfirmander foretages henover
sommeren. De kommende 7. klasser på Nr. Jernløse skole
vil modtage indskrivningsark sidst i skoleåret som returneres
i udfyldt stand til sognepræsten. 
Andre kommende 7. klasses elever som er bosiddende i Nr.
Jernløse eller Kvanløse sogne eller som har en særlig tilknyt-
ning til sognene er velkomne til at deltage i undervisnin-
gen. Modtages konfirmationsforberedelse af en anden
præst, vil det endvidere være muligt at blive konfirmeret i
Nr. Jernløse og Kvanløse kirker. Indskrivningsark kan rekvir-
eres på slla@km.dk eller tlf. nr. 59 18 31 27.
Der henvises i øvrigt til kirkernes hjemmeside 
– www.nj-k.dk – for flere detaljer.   

Konfirmationsforberedelsen finder sted i præstegården i
præ ste gårdssalen. Undervisningen vil finde sted hen-
holdsvis onsdage og torsdage morgener kl. 8.10–9.40 og
begynde i uge 39 den 29. og 30. september  

Konfirmationsdatoerne i 2011 vil være: 
15. og 20. maj i Nr. Jernløse Kirke og 8. maj i Kvanløse
Kirke.

Statistik for året 2009
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 30 4                               
Døbte i kirkerne 29 6 
Konfirmerede i kirkerne 28 7 
Vielser i kirkerne 9 1
Døde i sognene 28 3 

Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbspro-
centen) skal ses over to år for at give et realistisk billede

Konfirmationsforberedelse
i 2010/2011
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
6. juni 1. s. e. trinitatis 10.30 FLL 09.00 FLL 09.00 LK 10.30 LK

13. juni 2. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL
20. juni 3. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK
27. juni 4. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 19.00 LK* Ingen

4. juli 5. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK Ingen 10.30 LK
11. juli 6. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen
18. juli 7. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
25. juli 8. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen

1. august 9. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen  Ingen 09.00 SLL
8. august 10. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen* Ingen*
15. august 11. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
22. august 12. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 14.00 LK*
27. august ”Kirke og kødsovs” 17.00 SLL
29. august 13. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 19.00 LK*

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

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
Onsdag d. 23. juni kl. 18.00 Sankt Hans fest i haven bag præstegården i Sdr. Jernløse. 

Lørdag d. 4. september kl. 18.00. Høstfest i Sdr. Jernløse menighedssal

Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00. Konfirmandindskrivning for Søstrup og Sdr. Jernløse kirker,  
i Menigheds salen i Sdr. Jernløse.

Onsdag den 27. oktober Minikonfirmandforløbet begynder i Nr. Jernløse,
– den første onsdag efter efterårsferien.

”Sang og rytmik for babyer” i Nr. Jernløse – nyt hold til september!
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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: Vibeke Rzenno
Træffes bedst tirsdag til fredag kl. 11-12 på tlf. 59 18 36 82 
E-mail: graveren@mail.tele.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 (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
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 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

Aftengudstjeneste
Sommeren byder på to aftengudstjenester – den 27. juni i Sdr.
Jernløse og den 29. august i Søstrup. Interessen for en mere
meditativ form for gudstjeneste har været stor og vi fortsætter
derfor med denne form. Kom og mærk roen og intensiteten ved
disse gudstjenester og gå fra kirken i en tilstand af ro og glæde.
Begge gange er det kl. 19.00.

Line Krogsgaard.

Sankt Hans fest
Igen i år fejrer vi Sankt Hans i haven bag præstegården i Sdr.
Jernløse. Konceptet er som altid, at vi tænder grillen, så den er
klar til kl. 18.00 og at I selv medbringer madkurv og kød til
grillen. Husk tæpper! Bålet tændes kl. 21.00 og vi synger Mid-
sommervisen sammen.
Vi håber, at mange vil slutte op om denne hyggelige tradition,
som på mange måder forener vores by.
På gensyn,

Sdr. Jernløse menighedsråd.

Menighedsrådsmøder:
SØSTRUP:
Torsdag den 26. august kl. 19.00 
i graverhuset ved Søstrup kirke

SDR. JERNLØSE: 
Onsdag den 9. juni kl. 19.00 hos Jonna Votborg 
– Knabstrupvej 1, Sdr. Jernløse.

Vandregudstjeneste
Søndag den 8. august skal vi prøve en helt anderledes form for
gudstjeneste! Vi mødes ved parkeringspladsen ved Maglesø kl.
10.00, hvor vi holder en andagt og herefter går vi rundt om Ma-
glesø i stilhed, mens vi mediterer over en bibelsk tekst. Det er
mit håb at imødekomme manges ønsker, om en anderledes
gudstjenesteform og jeg håber, at I vil deltage og opleve at kirke
er andet end traditionel højmesse. Bagefter er der kirkekaffe i
det fri.

Line Krogsgaard.

Fyraftensmeditation
Meditationsbølgen og tanken om mindfullness har nu nået
kirken og derfor starter jeg en meditationsgruppe op, der mødes
hver torsdag, første gang den 10. juni, kl. 17.00 i Sdr. Jernløse
kirke. Det vil være en blanding af musik, bøn, læsning og
guidet meditation og seancen vil være ca. 30 minutter. Medi-
tationsgruppen er for alle, der har brug for at geare ned ovenpå
en stresset dag eller enhver, der blot ønsker at lære sig selv lidt
bedre at kende. Stilhed sammen med andre, kan være en ud-
fordring, men en meget sund udfordring, der giver sindet og
sjælen ro. Jeg håber at se jer, til denne form for selvomsorg.

Line Krogsgaard.

Børnegudstjeneste
Søndag den 22. august er der fælles børnegudstjeneste i
Søstrup kirke kl. 14.00 – en gudstjeneste, der på alle måder
står i børnenes tegn. Så tag dine børn eller børnebørn i hånden
og få en hyggelig og anderledes gudstjeneste-oplevelse. 
Bagefter er der kage, saftevand og kaffe.
Håber at se en masse dejlige børn og voksne til en hyggelig
eftermiddag.

Line Krogsgaard.
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Høstfest 
i Sdr. Jernløse
Lørdag den 4. september inviterer vi til høstfest 
i Sdr. Jernløse menighedssal kl. 18.00. 
Vi tænder grillen og serverer lækkert kød, drikkevarer, brød
og smør, mens hver familie/gæst selv medbringer en salat
eller lignende til fælles buffet.
Det koster 100 kroner pr. voksen, børn er gratis og inkluderer
altså kød, vin, øl, vand og brød og smør og hygge!
Vi håber meget, at I har lyst til at komme, landmænd eller ej,
og fejre at høsten er i hus.
På gensyn,

Sdr. Jernløse menighedsråd.

Konfirmandindskrivning
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00 er der konfirmandind-
skrivning for de kommende konfirmander. Vi mødes i
Menigheds salen i Sdr. Jernløse, hvor vi efter indskrivnin-
gen drikker en kop kaffe og jeg vil orientere om det at gå
til konfirmandundervisning og besvare evt. spørgsmål. 
Selve undervisningen begynder torsdag den 28. oktober
kl. 8.15 i Sdr. Jernløse kirke. 

Konfirmationerne i 2011 foregår i 
Sdr. Jernløse Store bededag den 20. maj 

og i Søstrup søndag den 22. maj 
– begge steder kl. 10.30.

Line Krogsgaard.

Besøg fra Tyskland
I marts måned havde vi besøg af præst Anita Torp Esbjørn, lærer Anne Dam og deres minikonfirmander fra det danske mindretal
i Sydslesvig. Det blev til en inspirerende formiddag i Søstrup kirke, hvor børnene deltog i gudstjenesten, og Anita prædikede for
os med sit vanlige vid! Bagefter spiste vi frokost og hørte om livet som præst og lærer for det danske mindretal, om fædreland-
skærlighed og traditioner, kirkeliv og hverdag. Alle nød meget at besøge os, børnene var ovenud begejstrede for deres første tur
til København nogensinde, og de voksne var meget beærede over jeres modtagelse af dem i Søstrup sogn. 
Så ingen tvivl om, at samarbejdet fortsætter. Tak for jeres imødekommenhed.

Line Krogsgaard



BAGSIDEN

Lykkelig
Lykkelig så længe vi  lever
helt ned i de inderste lag.
Du som tænder himmelens stjerner,
vis din godhed dag efter dag.
Giv de fangne frihedsånd,
hold de bange i din hånd.
Tag os alle i din favn,
lad os synge dit navn.

Sorg til dans
Må dit hjerte altid være
lisså let som din gang,
dine fødder svøbt i glæde
og din mund fyldt med sang.
Og må dine tårer være,
som et kort efterår
og må Herrens store godhed
lyse op i tusind år
og må han vende din sorg til dans.

Gode salmer

www.nj-k.dk

Alle dine smil
Må alle dine smil
være som regndråber på græs
og som stjernerne om natten.
Og må du altid være modig og stærk
som lærkens morgensang
og vintergækkens drømme.
Må lykken altid være hvor du er,
dybt i dine øjne.
Og må herren altid være tæt på dig,
som skyggen midt på dagen.

Må Herren lyse for din fod
Må Herren lyse for din fod,
så du kan finde frem.
Og må vinden være varm og god,
må vejen være nem.
Og må Herren give kraft på ny,
når du er uden mod.
Må dit mørke blive morgengry
med lys i overflod.

I april måned havde vi i Søstrup en meget smuk
forårskoncert med musiker, komponist og
højskolelærer Arne Andreasen og hans bud på,
hvordan en moderne salme kan lyde. 
Skønheden i hans salmer er stor og derfor bringer
vi her på bagsiden et udpluk af hans tekster.


