
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

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

Sommerferien er forbi. Forhåbentlig fik du gearet ned og
kørt ind til siden, for uden hvil og pauser går du ned med
stress! Husk rastepladserne på livets landevej. Sommerfe-
rien er en sådan rasteplads. 

Men nu kører toget igen. Fuld fart frem. Alle de mange
daglige gøremål skal klares og arbejdet passes. I en tid hvor
der både på hjemmefronten og arbejdspladsen stilles
stadig større krav og forventninger til os, skal vi passe

gevaldigt på os selv og hinanden. Ikke mindst børnefami-
lierne er hårdt pressede; myldretidstrafikken både til og fra
arbejdspladsen i København, de forhøjede takster og kor-
tere åbningstider i daginstitutionerne, de afdragsfrie lån
som ikke bliver ved med at være afdragsfrie, børnenes
fritidsaktiviteter, jo der er sandelig mere end rigeligt at se
til. Måske så meget, at vi glemmer at holde fri?

På bibelens første blade kan vi læse om, hvordan Gud ar-
bejdede. Han skabte denne verden med alt hvad den in-
deholder på smukkeste vis. Og efterfølgende står der:
”Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på
den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde ud-
ført, da han skabte.” (1. Mos 2,3). Se, hermed blev hvileda-
gen, pausen, frikvarteret, ferien indført i vores verden, som
noget universelt og Gudgivent. Gud så, at vi har brug for
at holde fri engang imellem. Derfor lyder det også i det
tredje bud: ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hel-
lig!” (2. Mos 20,8). Sandheden er nemlig den, at uden
hvile, bliver hverdagen uudholdelig. Glemmer vi at holde
fri, ja så kommer vi først for alvor på arbejde! 

”Søndag er vor Herres dag” skrev Grundtvig,
men det er også vores. For på denne dag

gives der mulighed for en pause fra hverda-
gens stress og jag. En dag med tid til familien, tid til ven-
ner, tid til avisen, tid til eftertanke og naturligvis også tid til
kirkegang. For i kirken kan vi rekreere, hvilket direkte over-
sat betyder: ”at genskabes”. Få tilført nyt liv og mening

med tilværelsen. Høre Jesu ord, når han siger: ”Kom til
mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og
jeg vil give jer hvile.” (Matt 11,28).

Samuel Leth-Larsen 

Hold fri!
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Nr. Jernløse
filmklub 2011
AFLYSNING af filmklubafte-
nen d. 7. september – vi
beklager!

TIL GENGÆLD glæder vi os
til at byde velkommen i præ -
stegården d. 9. november 
kl. 19.00, hvor vi igen skal se
en god film sammen baseret
på en sand historie som fandt
sted i Montana, USA, først i
det 20. århundrede. Nærmere
information fås hos sog ne -
præsten eller på kirkernes
hjemmeside. 

Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00
er der menighedsrådsmøde i præ -
stegårdssalen, Hovedgaden 7, Nr.
Jernløse, 4420 Regstrup.

Torsdag den 24. november kl.
19.00 er der menighedsrådsmøde
i præstegårdssalen, Hovedgaden
7, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup. 

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 20. september kl.
19.00 er der menighedsrådsmøde
hos Torben Rasmussen, Ringsted-
vej 198, Kvanløse, 4300 Holbæk

Onsdag den 26. oktober kl.
19.00 er der menighedsrådsmøde
hos Lejf Simonsen, Havremarken
15, Kvanløse, 4300 Holbæk 

Præstegårdsudvalget:
Tirsdag den 4. oktober kl. 17.30
er der præstegårdsudvalgsmøde i
præstegårdssalen, Hovedgaden 7,
Nr. Jernløse, 4420 Regstrup.

Høstgudstjenester 2011
”Kornet vi mejed og bandt og det sanked i lade;
nu vi for høsten, o Herre, dig takker så glade;
du, som gav alt,
du som har stjernerne talt,
vogte os vel for al skade!

Sådan skrev Grundtvig i 1844. I dag skriver vi 2011, mange år
er gået, og selv om høstarbejdet i dag foregår på anden vis,
gælder fortsat det grundlæggende princip: Vi er afhængige af
himlens og jordens Herre! 
Derfor vil vi igen i år indbyde til: Høstgudstjenester i Nr. Jern-
løse Kirke den 11. september og i Kvanløse kirke den 18. sep-
tember, begge dage kl. 10.30 Hvert eneste år er det en god
anledning til at mødes i kirkerne og sige Gud tak, som i stort og
småt har velsignet året der er gået. 
I dagens anledning vil kirkerne være smukt pyntede med korn
og andre afgrøder. Kom selv og se! Ved høstgudstjenesten i
Kvanløse Kirke d. 18. sept. vil der medvirke en violinist med
musikalsk fokus på spillemandsmusik og efter gudstje nesten
er alle velkomne til kirkefrokost i Nr. Jernløse Præstegård.   

Kirkekoncert i Nr. Jernløse Kirke
Søndag, 2. oktober kl. 15.00 - TRIO HUNGARICA 
- wiener musik med ægte ungarsk temperament.
En koncert med Trio Hun-
garica former sig som en
musikalsk rejse, hvor den
smukke wiener- og salon-
musik kædes sammen
med anekdoter om mu -
sikken og dens kompon-
ister. Alt serveres med
humor. Trio Hungarica er
tre glade musikanter med rødder i det ungarske. 
Alle tre er konservatorieuddannet fra Ungarn og Transsylvanien.
Musikken er kendte toner fra det klassiske repertoire, sigøjner-
musik og ikke mindst gode danske stemningsmelodier. Der er
gratis adgang – kirkebil kan bestilles.  
For yderligere information henvises til www.nj-k.dk el. se og
hør mere på www.triohungarica.dk
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”Kirke og Kødsovs”
– for børn og barnlige sjæle!

Fredag den 16. september kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke 
– høstgudstjeneste for børn – hvad mon det er for noget?

Fredag den 18. november kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke
– vores børnekor Salmecyklen vil synge for os og Samuel vil
fortælle om Halloween.  

Efter gudstjenesterne er alle velkomne til aftensmad i præstegår-
den. Af praktiske grunde er tilmelding til aftensmaden nød-
vendig 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 Helgens dag den 6. november                                                                        
På denne søndag vil der være gudstjeneste kl. 14 i Kvanløse
kirke og kl. 16 i Nr. Jernløse kirke, hvor vi særligt vil mindes de
af vore kære som ikke er iblandt os længere. 

Døden har alle dage været svær at forholde sig til – svær at tale
om. Alligevel vil vi denne søndag forsøge at sætte ord på det,
som kan være svært – og tænde håb. Med musik og med ord. 

Under gudstjenesten vil navnene på dem der er døde i sognet
i årets løb blive læst op, og bagefter vil der være mulighed for
at tænde et lys, som kan sættes på et gravsted for én, man holdt
af. Enhver er velkommen til denne andagtsfulde gudstjeneste. 

”Sang og rytmik for babyer”
Nyt efterårshold begynder mandag d. 12. sept. kl. 10-11 
i Nr. Jernløse Præstegård
Der er stadig ledige pladser – tilmelding til Marianne på
mail marianne@ljungbergjensen.dk el. tlf. 21 69 81 76. 
For info henvises til www.nj-k.dk  

Formiddagscafé
i Nr. Jernløse Præstegård
– hyggeligt fredagssamvær for alle der har tid og lyst!

16. september – kl. 09.30-11.30
Denne formiddag skyder Samuel sæsonen i gang, med at
fortælle om hans netop overståede studieorlov. Kom og hør
et foredrag med flg. titel: Japan tur-retur; kulturudveksling
og religionssamtale som platform for mission. 

22. oktober, kl. 13-17 – Løvfaldstur 
– N.B.: Denne gang lørdag eftermiddag 
I stedet for at mødes fredag formiddag vil vi begive os af
sted lørdag eftermiddag på den traditionelle løvfaldstur. En
smuk, hyggelig og atmosfærefyldt tur ud i Guds gyldne
natur m. fællessang og præsteanekdoter! Undervejs vil vi
gøre holdt og nyde en kop kaffe el. to m. kage. 

Der er afgang med bus fra p-pladsen foran Nr. Jernløse kirke
kl. 13 og efterfølgende opsamling på Åvang. Turen forventes
afsluttet kl. ca. 17, hvor vi vil være tilbage ved Nr. Jernløse
kirke. Alle – også ældre og gangbesværede – er velkomne! 

Af praktiske grunde er tilmelding nødvendig til sognepræst
Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 eller mail:
slla@km.dk senest den 18. oktober.  

11. november
30’erne, 40’erne og 50’erne - en tid mange af os tænker
tilbage på med glæde eller måske med vemod? Hvordan
var det egentlig? Tidligere skoleinspektør Mark Jensen,
Roskilde, vil holde et humoristisk foredrag om længst
svundne tider. Han kalder det: ”Hvordan var det nu det
var?”

De nye konfirmander 
er på trapperne…..
…..og vi glæder os!! For det er fan-
tastisk at kunne byde velkommen til en
flok unge mennesker og deres familier
hvert eneste år. Vi ser frem til, at I alle
bliver en del af fællesskabet omkring
Nr. Jernløse og Kvanløse kirker.

Minikonfirmander
– undervisning, sjov og leg for 3. klasser
3. klasserne på Nr. Jernløse skole hører nærmere 
– invitationer vil blive uddelt. Hvis du vil vide mere så klik ind 
på www.nj-k.dk for uddybende information.  
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
4. september 11. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 19.00LK*

11. september 12. s. e. trinitatis 10.30 SLL* 09.00 SLL 09.00 LK 10.30 LK*
16. september ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL*
18. september 13. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL* Ingen Ingen
25. september 14. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30LK* 09.00 LK

2. oktober 15. s. e. trinitatis 15.00 Koncert* 10.30 SLL 19.00 LK* Ingen
9. oktober 16. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL

16. oktober 17. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
23. oktober 18. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 LK 10.30 LK
30. oktober 19. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK

6. november Alle helgens dag 16.00 SLL* 14.00 SLL* 17.00LK* 15.00 LK*
13. november 21. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK
18. november ”Kirke og Kødsovs” 17.00 SLL*
20. november Sidste s. i kirkeåret 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL Ingen

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

Gudstjenesteliste

Aktivitetsliste
8. september kl. 19.30, fællesmøde i Nr. Jernløse Præstegård

11. september kl. 10.30, høstgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke
11. september kl. 10.30, høstgudstjeneste i Søstrup kirke 
12. september kl. 10-11, ”Sang og rytmik for babyer” i Nr. Jernløse Præstegård
16. september kl. 09.30-11.30, formiddagscafé i Nr. Jernløse Præstegård
17. september kl. 18.00, høstfest i præstegårdens lade i Sdr. Jernløse 
18. september kl. 10.30, høstgudstjeneste i Kvanløse kirke, med efterfølgende frokost  i Nr. Jernløse Præstegård
21. september kl. 19.00, konfirmandindskrivning i menighedssalen i Sdr. Jernløse
25. september kl. 10.30, høstgudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke
26. september kl. 19.30, efterårskoncert i Søstrup kirke
2. oktober kl. 15.00, kirkekoncert i Nr. Jernløse Kirke

13. oktober kl. 19.30, fællesmøde i menighedssalen, Sdr. Jernløse
22. oktober kl. 13.00-17.00, løvfaldstur fra p-pladsen foran Nr. Jernløse kirke
9. november kl. 19.00, filmklubaftenen i Nr. Jernløse Præstegård

11. november kl. 09.30-11.30, formiddagscafé i Nr. Jernløse Præstegård
23. november kl. 19.30, fællesmøde i Nr. Jernløse Præstegård
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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. 
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Høstgudstjenester
Selv om høsten ikke ligefrem har været den mest givtige i år,
holder vi alligevel den traditionsrige høstgudstjeneste i vore to
kirker.
I Søstrup er det den 11. september kl. 10.30 og i Sdr. Jernløse
den 25. september kl. 10.30. Begge steder inviterer menighed-
srådet til frokost efter gudstjenesten.
På glædeligt gensyn i en smuk pyntet kirke.

Line Krogsgaard.

Konfirmandindskrivning
Onsdag den 21. september kl. 19.00 er der konfirmandind-
skrivning for de kommende konfirmander. Vi mødes i
Menighedssalen i Sdr. Jernløse, hvor vi efter indskrivningen
drikker en kop kaffe, og jeg vil orientere om det at gå til kon-
firmandundervisning og besvare evt. spørgsmål. 
Selve undervisningen begynder torsdag den 27. oktober kl.
8.15 i Sdr. Jernløse kirke. 
Konfirmationerne i 2012 foregår i Søstrup Store bededag den 4.
maj og i Sdr. Jernløse søndag efter Store bededag den 6. maj.
Tidspunktet afhænger af elev-antal. Line Krogsgaard.

Menighedsrådsmøder
Søstrup:
6. oktober 2011 kl. 19.00 i graverhuset ved Søstrup kirke.

17. november 2011 kl. 19.00 i graverhuset ved Søstrup
kirke.

Høstfest i Sdr. Jernløse
Lørdag den 17. september inviterer vi til høstfest i præstegår-
dens lade i Sdr. Jernløse kl. 18.00. Vi tænder grillen og sørger
for kød, mens enhver selv medbringer en salat eller lignende til
fælles buffet samt egne drikkevarer. Vi sørger for brød og smør
og hygge og dans! Vi håber meget, at I har lyst til at komme,
landmænd eller ej, og fejre at høsten er i hus. 
Tilmelding til Line Krogsgaard 59183136/lkp@km.dk

På gensyn,
Sdr. Jernløse menighedsråd.

Aftengudstjeneste
Efteråret byder på to aftengudstjenester – den 4. september
Søstrup og den 2. oktober i Sdr. Jernløse. Interessen for en
mere meditativ form for gudstjeneste har været stor og vi fort-
sætter derfor med denne form. Kom og mærk roen og inten-
siteten ved disse gudstjenester og gå fra kirken i en tilstand af
ro og glæde. Begge gange er det kl. 19.00. Line Krogsgaard.

Mandag den 26. september kl. 19.30 i Søstrup kirke,  gæstes
vi af et meget spændende, både musikalsk og kulturelt, orkester
fra Ukraine. Orkestret kalder sig DYVOHRAY og er en folke-
musiker-gruppe, bestående af Nina på ”domra”, Olga på vio-
lin, Vitali på ”kabza-bas”, Volodymyr på harmonika og Vadym
på bl.a. kabza, balalaika samt diverse fløjter og slag-instru-
menter.
Velkommen til en overbevisende fremføring af en del af
Ukraines livlige og betagende folkemusik – i klædt deres røde
og hvide folkedragter.

Gratis – naturligvis!

Allehelgen
Denne både smukke og vemodige dag falder i år søndag den 6.
november. Dagen står i mindets tegn, mindet om dem vi har
mistet både i året, der er gået og i livet. 
Vi samles i Søstrup kirke kl. 15.00 og i Sdr. Jernløse kl. 17.00.
Vi tænder lys for dem vi har mistet og savner og læser navnene
op på de mennesker, vi har mistet i årets løb.
I Sdr. Jernløse er der som altid suppe og snak i menighedssalen
efter gudstjenesten. Line Krogsgaard.

EFTERÅRS-
KONCERT
SØSTRUP
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En halv med det hele
I dag har jeg ikke gjort noget galt ... En bøn.

I dag har jeg, indtil videre, ikke gjort noget galt.
Jeg har ikke løbet med sladder, Jeg har ikke svaret igen,
Jeg har ikke løjet overfor nogen, og jeg har ikke ladet 
temperamentet løbe af med mig. Jeg har ikke snydt 
eller bedraget nogen, og jeg har ikke været jaloux.
Jeg har ikke været egoistisk, eller været gnaven.

Og GUD, det er jeg meget glad for ...
Men om 3 minutter når jeg står op, så kan du være 100%
sikker på at jeg får brug for en anelse mere hjælp.

AMEN.

Vind chokolade

Hvis du løser opgaven og sen -
der den til:
Sognepræst Line Krogsgaard
Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup,
deltager du i lodtrækningen
om chokolade.

Efterårsmøder 2011
fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 

8. sept. kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård
"Sygeplejersker i krig - en udfordrende og livsbekræftende
oplevelse" - v. sygeplejerske og modtager af Florence
Nightingale-medaljen, Vivi Heelsberg, Holbæk. 
Denne aften vil Vivi Heelsberg i ord og billeder berette om
et spændende arbejds liv som udsendt af Dansk Røde Kors
til krigsområder forskellige steder i verden.

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30 i menighedssalen, Sdr.
Jernløse, hvor Gorm Lunn fra Knabstrup Hovedgård kom-
mer og fortæller om gårdens og dens beboeres historie, om
bygningerne, omgivelserne og livet i det hele taget på denne
lokale og smukke hovedgård.
Kom og hør et spændende og interessant foredrag om en
stor del af vores lokale kultur- og landbrugshistorie.

23. nov. kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård
”At se, det vi tror, vi kender” - v. Grethe Olsen, fra Emmaus
galleri og kursuscenter i Haslev.
Grethe Olsen vil denne aften tale og vise billeder. Hvad skal
vi med kristen kunst? Hvilke symboler møder vi i kristen
kunst? Velkommen til en spændende aften, som forhåbentlig
bliver en øjenåbner for os alle! Efter kaffen vil der blive lej-
lighed til at stifte nærmere bekendtskab med Emmaus-
fonden og dens aktiviteter, som har til formål at støtte og
udvikle den kristne religiøse kunst i Danmark. 

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

Kloge ord sagt af børn....

”Jesus var klædt i en kappe af
guld. Han havde langt hår og
et stort skæg. På fødderne
havde han sandaler. Undta-
gen når han gik på vandet; så
havde han vandaler på.”

”Hvis Gud havde holdt, hvad
han lovede om, at lade alle
børn komme til mig, så havde
vi ikke haft brug for børne-
haver.”

Hvilken fisk fanger Jesus?

Besøg www.barnetro.dk - en kirke
hjemmeside for børn med spil og
oplevelser

1 2 3

Nr. Jernløse og Kvanløses
organist Panna og orgel-
bygger Gunnar Husted i
færd med at besigtige
den igangværende ren-
overing og udbygning af
Kvanløse kirkes orgel hos
Husteds Orgelbyggeri i
Fredensborg. Orgelet for-
ventes klar til indvielse
sidst på året.  

BØRNEHJØRNET
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BAGSIDEN

www.nj-k.dk

Salmecykel med X-factor og ny start onsdag d. 14. september

Nr. Jernløses kor hedder
Salmecyklen, opkaldt efter
det folkelige navn for et har-
monium. Korleder og organ-
ist Panna fortæller: "Børnene
har et varmt fællesskab. Jeg
glæder mig til hver eneste
prøve. Det er et stort arbejde
at starte et kor helt forfra. For
kormedlemmerne er det som
at lære et nyt sprog. Men nu
har vi en stærk gruppe af en-
gagerede salmecyklister, som
ved børnegudstjenesten i
juni viste menigheden, hvor
meget de har udviklet sig i
korets halvårlige levetid.

Børnene har masser af X-fac-
tor. De var virkeligt på, da
der var publikum." Panna op-
fordrer sognets forældre til at
melde sangglade børn ind i
koret. "Det er nemmere at
komme i gang, når vi har en
kerne af børn med erfaring,"
siger hun. Og alle er
velkomne til at komme og
prøve sig lidt frem. Koret af -
sluttede sin første sæson med
en fødselsdagsfest i Roskilde.
Festen omfattede en konkur-
rence, hvor børnene skulle
løse sjove opgaver om
Roskildes historie, mens de

oplevede historien direkte i
den gamle domkirkeby. Fe -
sten sluttede med ungarsk
mad hos Panna og fremvis-
ning af Disneys Fantasia.
"Filmen er bygget over klas-
siske musikstykker, og vi har
spillet afsnit fra filmen for
børnene som et led i korar-
bejdet. Nu så børnene hele
filmen," fortæller Panna. Hun
har netop været til Folke -
kirkens Ungdomskor work-
shop med 89 korledere og
200 børn for at få endnu
mere inspiration til at gøre
arbejdet i koret både

musikalsk spændende og
morsomt for børnene. I den
nye sæson skal børnene bl.a.
på musikalske udflugter for
at lære at høre musik. 

Koret begynder igen efter 
ferien d. 14. september 
kl. 14.15 i præstegården,
herefter øves onsdag efter-
middage. Der vil være mu-
lighed for, at børnene kan
følges med en voksen ml. Nr.
Jernløse Skole og Nr. Jern-
løse Præstegård. Tilmelding
hos korets leder, Panna, på
mail: panna.ildi@yahoo.com


