
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Nu er konfirmationen overstået for i år, de fine kjoler
og blå slips er pakket ned, de fine gaver er lagt i skuf-
fen og pengene er sat i banken og endnu igen i år er
det hele fulgt på vej, af den evindelige snak om, at
konfirmanderne kun gør det for pengene og gavernes
skyld, at de ikke kan tage stilling til noget som helst
og at de i virkeligheden blot er en samling egoistiske
og grådige unger! Det er jeg simpelthen så træt af at
høre på og derfor bringes her et lille uddrag af en
prædiken som en konfirmand selv holdt 3. s. e. påske:

”Jeg mener, at alle mennesker tror på forskellige
måder, der er forskel på hvor seriøst man tager det,
men uanset hvad, så fylder det rigtig meget. Det kan
være troen på, at der findes en gud, det kan være
troen på ens venner og det kan være troen på en selv.
Der findes også nogle mennesker, som skal have alt
videnskabeligt bevist eller se det, før de tror det og
det synes jeg er lidt ærgerligt, for det beviser bare, at
man er lidt skeptisk omkring det andre siger, for jeg
synes ikke, at man behøver et svar – bare man tror, er
det godt nok.

Jeg tror på Gud! Men det der med at han er en gam-
mel mand med langt hvidt skæg og en stok, der sid-
der oppe på en sky og kigger ned på os, det tror jeg
ikke på. Jeg mener, at det er at sætte Gud i en kasse,
for ingen ved, hvordan Gud ser ud, hvilket køn Gud
har og hvor Gud er.

Personligt tror jeg, at han er lidt ligesom en ånd, der
er overalt omkring os og giver os liv og håb, når vi har
brug for det!”

Sofie Toftegaard Bager.

Gud eller gaver?
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Kirke og
kødsovs 
17. juni kl. 17.00 
i Nr. Jernløse Kirke

Inden børnene skal på en
tiltrængt sommerferie slutter
vi af med manér. Salmecyklen
– kirkernes børnekor – vil
synge for os, og præsten siger
også et par bevingede ord! 

Velkommen – også til efterføl-
gende mums og hyggeligt
samvær i præstegården! 

Tilmelding til spisning hos
Samuel på tlf. 59 18 31 27,
senest dagen før kl. 12.00. 

Menighedsråds-
møder

Nr. Jernløse sogn:
Torsdag den 4. august kl.
19.00 er der menigheds -
rådsmøde i præstegårds -
salen, Hovedgaden 7, 
Nr. Jernløse, 
4420 Regstrup.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 9. august kl.
19.00 er der menigheds -
rådsmøde hos 
Torben Rasmussen, 
Ringstedvej 198, 
Kvanløse, 4300 Holbæk.

Sognenes hjemmeside
– genvejen til vores aktiviteter 
Hjemmesiden skal ses som et supplement til dette blad, dog
med den forskel at oplysninger om forskellige arrangementer
ofte vil være tilgæn-
gelig på hjemmesi-
den 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 sommeren.

Konfirmationsforberedelse
i 2011/2012
Indskrivning af næste års konfirmander foretages henover som-
meren. Indskrivningsark kan rekvireres på www.nj-k.dk eller
tlf. 59 18 31 27 fra medio juli. 
7. klasse fra Nr. Jernløse skole vil modtage undervisning torsdag
morgen kl. 08.10 – 09.40. 
Endvidere vil der ekstraordinært blive oprettet et hold for elever
fra andre skoler i lokalområdet fredag morgen kl. 08.10 –
09.40. ”Ekstraholdet” fredag morgen er muligt, fordi der kun er
én 7. kl. fra Nr. Jernløse Skole i 2011-12. 
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 38 (22.-23. sept.)
og finder sted i præstegården i præstegårdssalen. 
Modtages konfirmationsforberedelse af en anden præst, vil det
endvidere være muligt at blive konfirmeret i Nr. Jernløse og
Kvanløse kirker. 
Fra 2012 vil der som noget nyt blive tilbudt konfirmation lørdag
efter St. Bededag. Der henvises til kirkernes hjemmeside
www.nj-k.dk for konfirmationsdatoer og flere detaljer.  



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

3

Minikonfirmander 
– sjov, leg og undervisning 
for 3. klasserne til efteråret
Der vil også i skoleåret 2011-12 blive tilbudt minikonfirmand -
undervisning for 3. klasserne på Nr. Jernløse Skole. Dog vil det
være nødvendigt at tilpasse form og indhold til det høje antal
af 3. klasseselever som går på Nr. Jernløse skole i det nye
skoleår. 
Overvej gerne allerede nu om dette kunne være noget for jer!
Mere information om minikonfirmandundervisningen vil være
tilgængeligt på www.nj-k.dk fra medio august. 

”Skal jeg kigge forbi?”
Det gør jeg gerne. Som præst bruger jeg en del af min arbejds -
tid på hjemmebesøg eller sygebesøg på sygehuset, så ring hvis
du ønsker mit besøg. 

Vi kan tale om vind og vejr eller liv og død – du bestemmer!
Har du brug for forbøn eller hjemmealtergang står jeg også
gerne til rådighed. Bemærk: jeg har tavshedspligt! 
Jeg kan kontaktes på tlf. 59 18 31 27.

MVH Samuel Leth-Larsen

”Sang og rytmik for babyer”
i Nr. Jernløse Præstegård
– nyt hold til september!

Marianne Ljungberg-Jensen står igen klar til efteråret med et
tilbud til de yngste størrelser i vore sogne. Fra mandag d. 12.
september kl. 10–11og tolv mandage frem er forældre med
børn fra 0 til 12 måneder velkomne i Nr. Jernløse Præstegård til
musikalske oplevelser. 
Det er gratis at deltage. Dog betales 10,-kr. for kaffe, te, frugt
etc. pr. gang. 
Tilmelding på mail marianne@ljungbergjensen.dk 
eller tlf. 21 69 81 76.

Statistik for året 2010
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 29 7                         
Døbte i kirkerne 27 8 
Konfirmerede i kirkerne 29 4 
Vielser i kirkerne 6 2
Døde i sognene 27 5 

Antallet af døbte set i forhold til antallet af fødte (dåbsprocen-
ten) skal ses over to år for at give et realistisk billede. 
Antallet af vielser er bemærkelsesværdigt lavt i 2010, en ten-
dens som ser ud til at fortsætte i 2011 – det lader til at finans -
krisen er slået igennem!

Sæt kryds i kalenderen 
”Formiddagscaféen” – festligt, folkeligt og fornøjeligt fæl-
lesskab i præstegården. Begynder igen fredag d. 16. september
kl. 10. Foldere om den kommende sæson vil blive lagt frem i
kirkernes våbenhuse. 

”Kirke og Kødsovs” – vi tager hul på en ny sæson fredag d. 16.
september kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke med en børnehøstguds -
tjeneste.

”Filmklub” – efter de lange sommeraftener i haven bliver det
igen dejligt at kunne sætte sig til rette i præstegårdssalen ons-
dag d. 7. september kl. 19 og nyde en god film.

”Salmecyklen” – kirkernes børnekor begynder igen efter som-
merferien i september måned – kontakt organist Panna Ildikó
Brinkmann tlf. 29 28 86 30, hvis du gerne vil være med.
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
5. juni 6. s. e. påske 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
12. juni Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK*
13. juni 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste i parken v. Løvenborg*
17. juni ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL*
19. juni Trinitatis søndag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK
26. juni 1. s. e. trinitatis 16.00 LK Ingen 19.00 LK* Ingen

3. juli 2. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
10. juli 3. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK*
17. juli 4. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30LK Ingen
24. juli 5. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
31. juli 6. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen

7. august 7. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
14. august 8. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen
21. august 9. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 15.00 LK*
28. august 10. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen
4. september 11. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 19.00 LK

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

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
12. juni kl. 10.30 holdes i Søstrup gudstjenesten udenfor kirken. 
17. juni kl. 17 ”Kirke og Kødsovs” Børnehøstgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke.
23. juni kl. 18.00 Sankt Hansfest ved Sdr. Jernløse præstegård.
10. juli kl. 10.30 Gudstjeneste i det fri i Sasserup, på det grønne område.
21. august kl. 15.00 Børnegudstjeneste i Søstrup kirke.
12. september kl. 10–11 ”Sang og rytmik for babyer” i Nr. Jernløse Præstegård.
16. september kl. 10 ”Formiddagscaféen” i præstegården Nr. Jernløse.
16. september kl. 17 ”Kirke og Kødsovs” Børnehøstgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke.
7. september kl. 19 Filmklub i præstegårdssalen, Nr. Jernløse.
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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 (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: 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. 
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SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Pinsefrokost
Pinsedag den 12. juni holder vi i Søstrup gudstjenesten uden-
for kirken, hvis vejret tillader det. Forrige år strålede solen fra
en skyfri himmel og gør den det igen i år, er der slet ingen grund
til at sidde inde i kirken, når vi kan slå to fluer med et smæk og
nyde både sol og salmer på en gang. 
Gudstjenesten begynder kl. 10.30 og efterfølges af en let
frokost og et glas køligt hvidvin.

L.K.

Sankt Hansfest
Igen i år inviterer Sdr. Jernløse til Sankt Hansfest. Grillen står
klar kl. 18.00 og man medbringer selv kød, drikkevarer og hvad
man ellers lyster på denne magiske midsommeraften. 
Bålet bliver tændt kl. 21.00 og Midsommervisen synges i fæl-
lesskab. Så kom til en hyggelig aften i sommerens tegn og vær
med til at sende hekse og trolde til Bloksbjerg.

Menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder
Sdr. Jernløse:
30. juni kl. 19.00 hos Solveig Christiansen 
på Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse.

Søstrup:
18. august 2011 kl. 19.00 i graverhuset ved Søstrup kirke.

Gudstjeneste i det fri
Sommeren byder på rig mulighed for at holde anderledes guds -
tjenester og derfor rykker vi kirken ud i det fri søndag den 10.
juli kl. 10.30.
Vi mødes alle nede ved ”Bænken” i  Sasserup (ved svinget på
Sasserupvej - området mellem nr. 40 og 42), hvor vi holder en
gudstjeneste og bagefter spiser frokost sammen.
Alle er velkomne og det vil glæde os at se en masse mennesker
til en anden måde at gå i kirke på.
Har man spørgsmål til adressen, kontaktes Jan Mogensen på
tlf. 59 47 17 63.

L.K.

Glimt fra forårskoncert i Søstrup kirke, hvor vi fejrede befrielsen
og fællesskabet. Musikken blev leveret af orkestret ”Daily
Swingers” med et blandet repertoire.
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Børne-
gudstjeneste
For fjerde år i træk står en af
sommerens søndage i bør ne -
nes tegn. 
Søndag den 21. august kl.
15.00 holder vi børneguds -
tjeneste i Søstrup kirke og
bagefter går vi ud i solen og
får kage og saftevand. 
Gudstjenesten henvender sig
primært til de 3-6-årige, men
alle er vel kom ne til at kirke og
kage.

L.K.

www.barnetro.dk 
- en hjemmeside for børn.
Har du lyst til at prøve at
hjælpe præsten med at få
folk i kirke eller andre sjove
ting, så gå ind på 
www.barnetro.dk, hvor 
du kan spille spil og tegne 
en masse hyggelige ting.

L.K.

Hvorfor stod Adam og
Eva altid tidligt op?
Fordi de gik med
blade.....

Vind chokolade
Hvid du løser krydsord og
sender det til:
Sognepræst Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup,
deltager du i lodtrækningen
om chokolade.
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BAGSIDEN

www.nj-k.dk

2. pinsedag - gudstjeneste i det fri

I år afholdes den udendørs fælles provstigudstjeneste på
Løvenborg gods udenfor Regstrup. Gudstjenesten begynder
kl. 11.00, men alle sangglade er mere end velkomne allerede
kl. 9.00, hvor gospel-workshoppen begynder med at øve til
selve guds tjenesten. Igen i år er gudstjenesten økumenisk,
hvilket betyder at den løber af stabelen i samarbejde med de
øvrige kristne kirkesamfund i Holbæk, og på den musikalske
side optræder det lokale gospelkor Breeze of Gospel med
klassiske gospelsange som f. x. Shackles og Oh Happy day. 

Skulle vejret blive dårligt flyttes gudstjenesten enten til Laden
på Løvenborg eller Butterup kirke – der vil være vejvisning
ved Løvenborg.

Tag naboen under den ene arm og madkurven under den
anden og nyd jeres pinsefrokost i de smukke omgivelser efter
gudstjenesten. SLL og LK.


