
Stilstand eller bevægelse?

FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

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

I Folkekirken har vi ikke kun kirker i Danmark, men også
enkelte steder i andre lande – Danske Sømands- og ud-
landskirker kaldes de. Forleden læste jeg i et blad om Jes-
per Engholm og hans kone, som har været præstepar i
Sydney i Australien i seks år, inden de for nylig vendte
hjem til en præstegerning i København. Da de rejste af sted
med deres fire børn for godt og vel seks år siden, spurgte
folk: ”Hvordan tør I?”. Jesper Engholm og hans kone så der -
imod anderledes på sagen. De havde altid taget tingene i
den rækkefølge, de kom, og så derfor frem til opholdet i
Australien, som et stort eventyr og en dannelsesrejse! 

Se, sådan afhænger så meget af øjnene der ser! Ser vi mu-
ligheder eller umuligheder? Fra tid til anden tror jeg, de
fleste af os gør status og revurderer vores livsindhold. I for-
længelse heraf spørger vi: ”Tør vi?”. Måske skulle vi i
stedet spørge: ”Tør vi lade være?”. Er vores liv gået i stå,
fordi vi ikke tør? Hvad er vi egentlig bange for?

Nu skal vi jo ikke alle sammen kaste os ud i det ene even-
tyr efter det andet! Men på den anden side er det jo også
noget skidt, hvis vi går i stå. For nogen kan udvikling være
det at flytte om på den anden side af jordkloden, mens det
for andre handler om at blive boende det samme sted hele
livet. Vi må blot ikke gå i stå! Vi skal turde! Det handler
om lidenskab og vovemod. Både i det små og i det store. 

Naturligvis kan dette i perioder være mere end svært. I de
situationer må vi hvile og lade batterierne op på ny. Indtil
vi igen med fornyet energi og styrke kan ”ånde luften i
fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, takke ham,
at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder, trods synd
og død”(Den danske Salmebog nr. 754 v. 2). 

Samuel Leth-Larsen 
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Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Tirsdag den 13. marts kl.
19.00 er der regnskabs -
møde i præstegårdssalen,
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup. 

Onsdag den. 9. maj kl.
19.00 er der regnskabs -
møde i præstegårdssalen,
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup. 

Kvanløse sogn:
Onsdag den 7. marts kl.
19.00 er der regnskabs -
møde i præstegårdssalen,
Hovedgaden 7, Nr. Jernlø -
se, 4420 Regstrup. 

FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 22 2012.
Meddelelser til næste kirkeblad 
indgives til sognepræsterne senest 
den 1. maj 2012
Lay-out/tryk: Japi-Form

Nr. Jernløse/Kvanløse sogne:

Sognepræst 
Samuel Leth-Larsen 

Nr. Jernløse Præstegård
Hovedgaden 7, Nr. Jernløse, 
4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 27 eller 29 72 94 83 
E-mail: slla@km.dk
Mandag fridag.
Kirkernes hjemmeside:

www.nj-k.dk

Sekretær Marianne Herss træffes i
præstegården torsdag mellem 
kl. 10 og 16. Tlf. 59 18 31 27.   

Sdr. Jernløse/Søstrup sogne:
Sognepræst, Line Krogsgaard
Sygemeldt

Vikar for sognepræst
Henriette Ry Nielsen
Tlf. 20 11 77 79
E-mail: hern@km.dk
Mandag fridag.

Skærtorsdag aften: 
Oste- og pølsebord i præstegården
Traditionen tro vil vi fejre kirkens største højtid, påsken, med
god mad og drikke i Nr. Jernløse præstegård skærtorsdag aften.
Efter aftensgudstjenesten i Kvanløse Kirke er alle velkomne til
en hyggelig stund i præstegården, hvor vi taler med hinanden
og glæder os over fællesskabet. 

Filmklubaften
i præstegårdssalen den 2. maj
kl. 19.00
Da vi desværre måtte aflyse
sidste gang, vil vi denne aften
tage revanche og se den film,
vi gik glip af i januar måned.
Filmen er amerikansk og han-
dler om, hvordan fordomme
kan nedbrydes, når menne -
sker med forskellig baggrund
mødes.  Filmklubben er for
medlemmer – nye ansigter er
velkomne. Nærmere oplys -
ning 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.  

Fælles Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag for alle kirker i Holbæk Provsti

I år vil gudstjenesten blive en såkaldt ”unplugged” gudstjene -
ste, kun med trompeter som musikledsagelse. I sin form vil
 guds tjenesten være enkel uden det helt store udstyrsstykke –
back to basis, som man siger! Friluftsgudstjenesten finder sted
kl. 11.00 på græsplænen foran
”Sølyst” ved Skarresø i udkanten af
Jyderup Stationsby. I tilfælde af
 regn vejr henlægges gudstjenesten
til Holmstrup Kirke. Velkommen til
en festlig formiddag i Guds grønne
natur!
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Formiddagscafé
– hyggeligt fredagssamvær for alle 
der har tid og lyst! 

23. marts 2012 kl. 09.30-11.30
Sognepræst ved Tveje Merløse Kirke, Lisbeth
Thomsen fortæller om hendes tidligere arbej -
de som sygehuspræst på Holbæk Sygehus.

20. april 2012 kl. 09.30-11.30
Erik Iversen 
og Hans Nørgaard:
”Fortællinger fra det gamle
Regstrup”

Rikke Kristiansen vil spille på fløjte til højmessen den 13. marts
kl. 10.30 i Kvanløse kirke. Hun er uddannet på fløjte på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium (1999-2003) og arbejder
som organist i Sdr. Jernløse og Søstrup kirker. En del koncerter
som solist er det blevet til, og endvidere har Rikke spillet til
både konfirmationer, bryllupper, begravelser, fødselsdage mm. 

Kirkemusik i Kvanløse og Nr. Jernløse Kirker
Musiklivet blomstrer ved vore kirker og fremover vil vi også få glæde af dette til vore gudstjenester

Forårskoncert
i Kvanløse Kirke fredag den 20. april kl. 19.00 med Det
Lutheranske Gymnasiums kor fra Budapest, Jernløsekoret
og Salmecyklen 

Vores et år gamle børnekor, Salmecyklen, giver koncert
sammen med det nyetablerede Jernløse Voksenkor og ven-
skabskoret fra Det Lutheransk Gymnasium i Budapest. En
skole, der blandt andet har fostret 2 Nobelpris vindere og
den berømte komponist Emmerich Kálmán.

Det ungarske kor blev grundlagt af elever, alle sammen
passionerede for musik. Koret er fast gæst ved en række
arrangementer i Ungarn. Det synger blandt andet jævnligt
i den berømte protestantiske domkirke på Kálvin Torv i Bu-
dapest. Det er kirkekor i Fasori Lutherske Kirke, den mest
betydningsfulde lutheranske kirke i hovedstaden, som har
tilknytning til gymnasiet. Flere af kormedlemmerne stud-
erer musik på Det Ungarske Musik Konservatorium. To af
dem er store talenter på orgel.

Korlederen er Andrea Nováky. Hun har været engageret i
korledelse og sangundervisning, siden hun var 13 år gam-
mel. Hun er uddannet korleder og studerede kirkemusik
på det ungarske Franz Liszt Musikakademi. Andrea har un-
dervist på Fasori Evangeliske Gymnasium i 15 år, og hun
leder to kor på gymnasiet. Hun er i gang med at skrive
bøger om kirkemusik med vægten især lagt på evangelisk
kirkemusik. 

Det Ungarske kor skal ud over koncerten i Kvanløse, give
koncerter i Roskilde, i ”Nørrebros Domkirke”, Sct. Jo-
hannes kirke på Sct. Hans Torv i Kbh, samt i Vindinge
Kirke. Om alt går vel planlægges næste år en koncerttur
for vore kirkers børne- og voksenkor til Budapest.

Jernløse Voksenkor er kommet i gang med fuld besætning på
alle stemmer (der er stadig ledige pladser ☺). Søndag den 25.
marts på Mariæ bebudelses dag vil de synge for os til guds -
tjenesten i Kvanløse Kirke kl. 10.30

Hanne Brønd Holst, sopran, synger til gudstjenesten
Langfredag i Nr. Jernløse kirke. Hun har bl.a. medvirket i Det
Danske Hildegard-Ensemble, som assistent i vokalensemblet
Musica Ficta og optræder ofte som solist ved kirkekoncerter. 

Salmecyklen, kirkernes børnekor, 
vil synge for os Palmesøndag 
kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke.
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
4. marts 2. s. i fasten 10.30 SLL Ingen 10.30 HRN 09.00 HRN 

11. marts 3. s. i fasten Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
18. marts Midfaste Ingen 09.00 HR 10.30 HRN Ingen
25. marts Mariæ bebudelse 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 HRN 10.30 HRN

1. april Palmesøndag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 HRN 09.00 HRN
5. april Skærtorsdag 10.30 SLL 19.00 SLL* 17.00 HRN* Ingen.
6. april Langfredag 10.30 SLL* Ingen Ingen 10.30 HRN*
8. april Påskedag 09.00 SLL 10.30 SLL 9.00 HRN 10.30 HRN
9. april 2. påskedag 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL

15. april 1. s. e. påske 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 HRN 09.00 HRN
22. april 2. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 HRN 10.30 HRN
29. april 3. s. e. påske 11.00 Konf.* Ingen 10.30 * Ingen.

4. maj Bededag 9 + 11 Konf.* Ingen Ingen 10.30* Konf.
5. maj Konfirmationslørdag 11 + 13 Konf.* Ingen Ingen Ingen
6. maj 4. s. e. påske Ingen 10.30 Konf.* 10.30 Konf.* Ingen

13. maj 5. s. e. påske 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 HRN 09.00 HRN
17. maj Kristi himmelfart 09.00 HRN Ingen Ingen 10.30 HRN
20. maj 6. s. e. påske 09.00 FLL Ingen 10.30 FLL Ingen
27. maj Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 HRN 10.30 HRN
28. maj 2. Pinsedag Fælles Friluftsgudstjeneste for hele Holbæk Provsti*

SLL: Samuel Leth-Larsen  HRN: Henriette Ry Nielsen  FLL: Frode Leth-Larsen 
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

Aktiviter i de fire sogne
15. marts kl. 18.30 Menighedsmøde i menighedssalen, Sdr. Jernløse Præstegård.
15. marts kl. 19.30 Fællesmøde ”Verden har brug for os” i menighedssalen, Sdr. Jernløse Præstegård.
23. marts kl. 09.30 Formiddagscafé. Sognepræst ved Tveje Merløse Kirke, Lisbeth Thomsen.
5. april kl. 20.00 Oste- og pølsebord i præstegården, efter gudstjenesten.

20. april kl. 09.30 Formiddagscafé. Erik Iversen og Hans Nørgaard: ”Fortællinger fra det gamle Regstrup”.
20. april kl. 19.00 Forårskoncert i Kvanløse Kirke.
24. april kl. 19.30 Forårskoncert i Sdr. Jernløse kirke, med Tølløsekoret.
2. maj kl. 19.00 Filmklubaften i præstegårdssalen, Nr. Jernløse.
6. maj kl. 16.00 Forårskoncert  i Søstrup Kirke med Vindingekoret synger. 
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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 
eller mail virz@hotmail.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
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: Vikar
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 eller udvalgte lørdage 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

Vikar for Line Krogsgaard
Mit navn er Henriette Ry Nielsen. Jeg skal vikariere for Line
Krogsgaard ved Sdr. Jernløse og Søstrup kirke, så længe hun er
sygemeldt.
Jeg har været præst i ca. 8-9 år, hvor jeg har været ansat i et
utal af vikariater som præst. 
Jeg har blandt andet været præst i Kokkedal, Farum, Næstved,
Tårnby, og Kalundborg.
Jeg ser frem til, at samarbejde med begge menighedsråd, per-
sonalet og frivillige ved kirkerne, samt hilse på begge me -
nigheder. HRN

Skærtorsdag
Traditionen tro fejrer vi nadverens indstiftelse Skærtorsdag ved
en fælles gudstjeneste i Sdr. Jernløse Kirke kl. 17.
Efter gudstjenesten indbyder vi til fælles spisning i menig heds-
salen. 
Menuen består som vanligt af lam, brød og vin. 
Alle er velkomne. Menighedsrådet

Langfredag
På denne eftertænksomme dag holder vi en liturgisk gudstje -
ne ste i Søstrup kirke kl. 10.30. ved gudstjenesten læses lidel -
seshistorien om Jesu Kristi sidste timer, vi lytter til musik, synger
salmer og nyder roen i kirkerummet. Gudstjenesten er fælles
for vores to sogne, men alle er velkommen. HRN.

Konfirmanderne laver kirke
Søndag den 29. april kl. 10;30 i Sdr. Jernløse kirke holder kon-
firmanderne deres helt egen gudstjeneste, inden deres konfir-
mation. De unge står selv for det hele, lige fra pyntning af kirke
til prædiken og altergang. Kom endelig til denne meget særlige
gudstjeneste, hvor konfirmanderne med stor entusiasme viser,
hvad de kan.                                                                    HRN.

Forårskoncert
Søndag den 6. maj kl. 16.00
– Vindingekoret synger i Søstrup Kirke 
Vindingekoret er et blandet kor med 25 medlemmer og har i
sine 15 år arbejdet sammen med mange andre kor og gode
musikalske venner bl.a. Sangkompagniet, Korkoncert i Letland,
Københavns Politi Sangkor, Grønlandsk fangekor, Musisk Skole
i Roskilde, Visens Venner og senest Hornekoret og Fionia på
Fyn. Koret opfører bl.a. danske forårs sange, afrikansk kristen
musik og Kodály´s korsats.
Dirigenten, Panna Ildikó Brinkmann, er opvokset i Ungarn,
hvor hun sideløbende med en universitetskarriere fik en
musikuddannelse i Kodály’s system og i Bartóks musikalske arv.
Hendes virke var dels som kantor/organist, dels som koncert-
pianist i kammermusikalske grupper. I dag er hun organist og
korleder i Nr. Jernløse og Kvanløse kirker. 

Menighedsmøde
Menighedsrådet i Sdr. Jernløse indbyder til et offentligt
menig hedsmøde torsdag d.15/3 kl.18.30 i menighedssalen
ved præstegården.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt få en ori-
entering om det forgangne år, og hvilke planer vi har for
2012. Da der er valg til menighedsrådet i 2012, vil der også
være mulighed for at få et indblik i, hvordan et menig heds -
råd fungerer og hvilke beføjelser rådet har.
Vi håber at se mange fra sognet samt få en dialog i gang
vedr. menighedsarbejdet, evt. nogle ideer og tanker der kan
arbejdes videre med. På gensyn 

Menighedsrådet i Sdr. Jernløse.

Forårskoncert
Tirsdag d. 24. april kl. 19.30-20.30 kommer Tølløsekoret til
Sdr. Jernløse kirke. De tager deres dirigent med, Søren Geneser,
som i løbet af koncerten vil krydre koncerten ved at spille sam-
men med violinisten, Finni Michael Christensen.
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Fællesmøde
for Nr. Jernløse /
Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / 
Søstrup sogne 

”Verden har
brug for os”
Torsdag den 15. marts 
kl. 19.30 i menighedssalen,
Sdr. Jernløse Præstegård
afslutter vi vinte rens fore-
dragsrække med foredrag
af Linda Petersen, der sam-
men med sin mand i
2007/08, tog et år til Peru
for at lave frivilligt pæda-
gogisk arbejde.
De opsøgte forskellige or-
ganisationer og kom bl.a.
til at arbejde på et katolsk
plejehjem. 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
fattige bjerg-børn op til 12
år og været med til at
bygge en skole op for
teenagere.

Der er gratis adgang til 
mø derne, hvor der 
serveres kaf fe, te og kage
- pris 10 kr.

Menighedsrådsmøder i Sdr. Jernløse:
23/2 2012 kl. 19.00 hos Kirsten Hansen
22/3 2012 kl. 19.00 hos Solveig Christiansen
26/4 2012 kl. 19.00 hos Pia Hansen
24/5 2012 kl. 19.00 hos Jonna Votborg

Menighedsrådsmøder i Søstrup:
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 
i graverhuset ved Søstrup kirke
Torsdag den 10. maj kl. 19
i graverhuset ved Søstrup kirke.

Nørre Jernløse kirke 
den 29. april konfirmeres:
Kl. 11.00
Catharina van Engen
Rikke Wolf
Nicolaj Landin Ertner 
Cornelius Gandløse
Silas Møller Leth-Larsen
Helene Hesselberg Jensen
Anika Helene Jeppesen

Nørre Jernløse kirke 
den 4. maj konfirmeres:
Kl. 9.00
Sofie Kathrine Julert Villumsen
Christina Salling Jans
Jonna Bayliss Larsen-Ledet
Anna Lykke Jespersen
Maja Scharff Jensen
Emily Julien

Kl. 11.00
Julius Højlund Nielsen
Mathias Berlin Holm
Simon Markus Neander
Joachim Sennek Jakobsen
Jannick Bo Holse
Katja Amanda Poulsen

Cecilie Schrøder Pedersen
Trine Bjørn Puggaard
Maria Kjærholt Schmidt
Christina Fog Stokbæk

Nørre Jernløse kirke 
den 5. maj konfirmeres:
Kl. 11.00
Laura Emilie Jönsson Hansen
Tina Kristine Mikkelsen
Jonathan Kirk
Mathias Hegyi Hansen
Nicklas Glen Petersen
Helena Kronstrand Jakobsen
Mai Arnskov Damsgaard
Emilie Holst Haenschke
Julie Kirstine Blok Rasmussen
Linnea Louise Toftegaard

Kl. 13.00
Sofie Wild Stounberg
Anna Suman Bruun Dyreholt
Michael Klüwer Christiansen

Kvanløse kirke 
den 6. maj konfirmeres:
Kl. 10.30
Sigrid Kofod Christiansen
Gustav Harken Ellefsen

Søstrup kirke
den 4. maj, kl. 10.30:
Sofie Susic.
Alberte Romme Bangsgaard.
Hjalte Rydahl Lohmann.
Nikolaj Per Rosendal Larsen.
Daniel Svane Guglielmetti.
Chili Aagaard.

Sdr. Jernløse kirke den 6. maj,
kl. 10.30:
Nicoline Sparboom.
Katharina Søe Olesen.
Chris Johansen.
Magnus Ravn Olsen.
Bertram Reimer Worm.
Magnus Misbach Thinghuus.

Konfirmander der skal 
konfirmeres i andre kirker:
Niklas Aarkrog
Cecilie Skov Petersen
Katrine Cecilie Petersen

Årets konfirmander 2012
Hvert eneste år glæder vi os til forårets komme. Som præst er foråret også ensbetydende med
konfirmationer, og det overværer vi endda fra første parket! Hvert eneste år er det et stort privi-
legium at opleve en flok unge håbefulde konfirmander, der er klar til at springe ud i livet. Men
inden de for alvor tager springet, tager de turen omkring kirken – og det er slet ikke så ringe
endda! Stort til lykke med jeres konfirmation – må Gud velsigne jer alle fremover.
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Jeg har ofte tænkt på, hvilke
tanker Jesus gjorde sig
Langfredag, da han stod over-
for, at skulle pines, plages og
korsfæstes?
Men hvad mon han tænker?
Her er mit bud på dette;
Jesus sad i ypperstepræstens
forgård. De romerske soldater
havde lige spottet ham. 
De havde givet ham en tor ne -
krone på og med ironi i stem-
men kaldt ham: Jødernes
konge.

Nu sad Jesus og tænkte tilbage,
på alt det der var hændt. Han
havde været med siden tider -
nes morgen. Han havde været
med da hans Fader Gud
havde sat solen, månen og
stjernerne på himmelen. Da
Gud havde skabt havets dyr
og planter. Da landjorden og
alle dens planter, buske, træer
og deres frugter var kommet til
syne ud af Faderens hænder.

Da elefanten, giraffen, tigeren,
løven, koen, grisen og alle de
andre dyr var blevet til. Hans
Fader havde sagt til ham: ¨Nu
til sidst vil jeg af agerjordens
muld skabe kronen på vær-
ket, mennesket. Det skal
være skabt i vores billede.¨

Hans Fader havde frydet sig

over alle sine skabninger, ikke
mindst mennesket.
Han havde set, hvorledes hans
Fader havde måttet sende
menneskene ned på jorden,
efter at de havde spist af Kund-
skabens Træ.
Han havde bemærket den lille
tåre i faderens øje efter denne
handling.

En dag var hans Fader kommet
til ham og havde sagt: ̈ Nu har
jeg i mange år fulgt med i
menneskenes gerninger, og
de er ikke altid af de gode.
Jeg satte regnbuen over dem
som pagttegn på, at de er
mine børn, og at jeg for altid
vil holde min hånd under
dem. Jeg velsignede dem via
Abraham, som er alle men-
neskers stamfader. Jeg gav
dem de ti bud, så de havde
noget håndgribeligt, der for -

talte min vilje. Men nu vil jeg
give dem det bedste og mest
elskelige jeg har, Dig, min
Søn. Du skal forklare dem,
hvorledes de skal opføre sig,
og på hvilken måde de gør
min vilje og ikke deres vilje.
Du skal være det lys og for-
billede, som menneskene skal
bære i deres hjerter, så at de
ikke snubler på livets vej. Du
skal forklare dem, at jeg vil
være hos dem alle dage både
i dette liv og hinsides deres
jordiske liv, ind i evigheden.

Han husker endnu, hvorledes
han havde ligget i sin moder
Marias favn, og han kunne
endnu høre englenes sang,
mens de Helligtrekonger og
hyrderne fra markerne havde
knælet for at hylde og tilbede
ham.

Han tænkte på alle sine dis  -
cip le, og alle de ting han og de
havde oplevet sammen, og
hvorledes han havde undervist
dem. Han havde helbredt
mennesker for deres syg-
domme og fra døden. Discip-
lene havde endnu ikke forstået
helt, hvad det var han havde
sagt og gjort. Men han vidste,
at efter hans død ville de forstå
og derefter give hans budskab
videre til menneskeheden.

Men nu sad han der i ypper-
stepræstens forgård, og om få
timer ville han hænge på ko-
rset. Han var ikke bange mere.
Han havde været bange et
kort øjeblik, da han og disci-
ple havde opholdt sig i Getse-
mane Have. Men nu var han
ikke mere bange. For han vid-
ste, at hans lidelser og død
kun varede en brøkdel af et
sekund og så ville alt være
godt. 

Med disse tanker gik han ind
og kæmpede imod den sidste
store fjende: Døden, og han
vidste at han ville vinde !
For Kristus er opstanden!
San delig er han opstanden!

Hav en rigtig velsignet påske
og pinse!

HRN

Kristus er opstanden!


