
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Menighedsrådsarbejde
– et værdifuldt arbejdsfællesskab 

Så nærmer tiden sig, hvor funktionsperioden for de sid-
dende menighedsråd udløber. Til november 2012 skal der
vælges nye menighedsråd i Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr.
Jernløse og Søstrup sogne for de kommende fire år. For at
kunne vælges som menighedsrådsmedlem skal man være
atten år gammel, bo i eller have løst sognebånd til
sognene.  

Arbejdet i et menighedsråd består af mange forskellige
ting; arbejdsgiver for kirkens ansatte, vedligeholdelse og
drift af kirker, kirkegårde og præstegård, økonomistyring
(budget og regnskab), igangsætning og støtte til sognets
kirkelige arbejde m.m. Kort og godt handler det om at
skabe gode rammer for arbejdet i sognene. Der arbejdes
med disse forhold på 6-8 menighedsrådsmøder om året.
Endvidere skal man være indstillet på at komme i kirken
med jævne mellemrum for at få et indblik i kirkens daglige
arbejdsrytme. 

Men vigtigst af alt, udtrykt med Grundtvig, kirken er bygget
af levende stene. Den er en levende organisme – ikke kun
døde mursten. Vi har en praktisk organisation med
menighedsråd, provsti, stift og kirkeministerium, og vi har
fysiske bygninger.  Men det, som konstituerer kirken, er det
fællesskab af mennesker, der tror på Jesus Kristus som
kirkens hovedhjørnesten. Derfor afgiver et nyvalgt
medlem, som for første gang indtræder i et menighedsråd,
da også menighedsrådsløftet som lyder: 
”Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed
at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde
gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst”
(menighedsrådslovens § 7). 
Kan du tilslutte dig dette formål, er du hjertelig velkom-
men. Kom og påvirk din kirke – der er brug for dig – hvad
enten du er ung eller gammel!

Sognepræst Samuel Leth-Larsen



”Kirke og Kødsovs” – endelig!!!!
Fredag den 26. oktober kl. 17.00 i Nr. Jernløse Kirke. Måske vil
kirkens børnekor medvirke? Eller? Kom selv og se – vi glæder
os til at se jer! 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. fam-
ilie. Aftenen slutter ca. kl. 18.30.   

Høstgudstjenester 2012
I skrivende stund buldrer mejetærskerne næsten majestætisk
frem og tilbage på markerne og i år er der udsigt til et fint
høstresultat. Det er der god grund til at fejre, når høsten er i
hus, og derfor vil vi traditionen tro igen i år vende blikket opad
og takke Gud for årets afgrøder. Kirkerne vil stå i festligt skrud
og være pyntet efter alle kunstens regler med blomster, korn og
andre afgrøder – et utroligt smukt syn – kom selv og se! 

Kvanløse Kirke søndag den 9. september kl. 19.00 med efter-
følgende kirkekaffe i våbenhuset
Nr. Jernløse Kirke søndag den 16. september kl. 10.30 med
efterfølgende kirkefrokost i Præstegården.

Alle Helgens dag den 4. november      
På denne søndag vil der være gudstjeneste kl. 14 i Kvanløse
kirke og kl. 15.30 i Nr. Jernløse kirke, hvor vi særligt vil min-
des de af vore kære, som ikke er iblandt os længere.  Rose-Ann
Mirja Semler-Höll, tidligere kirkesanger i Nr. Jernløse Kirke, er
gæstesolist til gudstjenesterne. Endvidere vil der være lystænd-
ing i forbindelse med oplæsning af navnene på årets døde i
sognene. Bagefter vil der blive mulighed for at sætte levende lys
på kirkegårdenes gravsteder. Velkommen til en andagtsfuld og
hjertegribende gudstjeneste.  
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FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 47 2012.
Meddelelser til næste kirkeblad 
indgives til sognepræsterne senest 
den 23. oktober 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

Sdr. Jernløsevej 35,
Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Tlf. 59 18 31 36, 
(træffes bedst mandag-torsdag 
mellem kl. 8 og 9).
Fredag fridag.
E-mail: lkp@km.dk

Menighedsråds-
møder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag den 3. oktober kl.
19.00 er der menighed-
srådsmøde i
præstegårdssalen, 
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup.

Tirsdag den 6. november
kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen, 
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup.

Kvanløse sogn:
Tirsdag den 23. oktober
kl. 18.00 er der
menighedsrådsmøde i
præstegårdssalen, 
Hovedgaden 7, Nr. Jern-
løse, 4420 Regstrup.

Præstegårdsudvalget:
Onsdag den 24. oktober
kl. 09.30 er der
præstegårdsudvalgsmøde i
præstegården, Hoved -
gaden 7, Nr. Jernløse,
4420 Regstrup.

Syng dig glad – også for de mindste!
Sang og musik gør os glade – hvem kender ikke det? Det gælder
også de allermindste, og derfor tilbyder vi igen i efterårssæsonen
Sang & Rytmik for Babyer. Marianne Ljungberg-Jensen er eminent til
at underholde de kære små, så selv de mest trætte, barslende mødre
går opløftede hjem! Velkommen – også til fædre – onsdage formid-
dage kl. 10-12, første gang d. 5. sept. Tilmelding til Marianne på
mail marianne@ljungbergjensen.dk eller tlf. 21 69 81 76. Det er
gratis at deltage, dog betales 10,-kr. for kaffe, the, frugt etc. 
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Salmecyklen Børnekor 
starter ny sæson d. 5. september
Koret øver onsdage i Nr. Jernløse Præstegård. 
Spirekor 0.-2. klasserne kl. 14:15 – 15:45
Børnekor 3.-5. klasserne kl.15:00 – 16:00 
Formålet med koret er:
• At børnene oplever glæden og fællesskabet ved at synge i kor 
• At det enkelte barns sangevner udvikles og fremmes
• At børnene lærer gudstjenesten og den danske sangskat at

kende 
Udover den ugentlige korprøve medvirker koret på skift ved
forskellige gudstjenester for børn og voksne. 
Det er gratis at del  -
tage. Panna henter
småbørnene fra på
skolen/SFO kl. 14.00.
Forældrene kan hente
børnene i præstegår-
den, når korprøven er
slut. For uddybende
info henvises 
til www.nj-k.dk 

Kirkekoncert m. ”In consort” 
– Nr. Jernløse Kirke d. 28. oktober kl. 16

Kvartetten ”In consort” er et
nyt etableret ensemble som
består af fire blokfløjte-
spillere:
Gertie Johnsson, Lene Lang-
balle, Dorte Lester Nauta og
Pernille Ebert Spissky.
De fire musikere, der alle er uddannet på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium med efterfølgende studier i Europa og
USA, har for længst markeret sig både i det danske og uden-
landske musikliv.  Der er lagt op til en spændende og under-
holdende koncert. 
Der vil blive spillet værker af bl.a. G.Ph. Telemann, Bach og
Arvo Pärt. Alle er velkomne, og der er gratis adgang. 

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 14. sept. kl. 09.30

Frans af Assisi
Hvad har en fattigmunk fra 1200-
tallet at sige til moderne danskere?
Rigmandssønnen Frans gik mod
strømmen og igangsatte en verden-
somspændende bevægelse, hvis
ideer stadig forbavser og inspirerer.
Et foredrag om simple living, solidaritet og kristendom i
handling, ved sognepræst Asbjørn Hansen, Svinninge.

Den 20. okt. kl. 13.00
(NB – lørdag eftermiddag & forhåndstilmelding): 

Løvfaldstur 
Skyerne gråner og løvet falder… efteråret slår tonen an,
hvilket vi ved selvsyn vil konstatere på en farverig og skøn
løvfaldstur i det sjællandske landskab. 
Vi tager denne eftermiddag på bustur m. afgang fra p-plad-
sen foran Nr. Jernløse kirke kl. 13. Turen vil foregå ad natur -
skønne veje i et roligt tempo, og undervejs vil vi synge
sam men fra Højskolesangbogen. 
Midt på eftermiddagen vil vi gøre holdt og nyde en kop
kaffe med brød. Turen forventes afsluttet kl. ca. 17. Turen er
tilrettelagt så alle – også ældre og gangbesværede – kan
være med. Tilmelding til Samuel på tlf. 59 18 31 27 eller
mail: slla@km.dk senest den 11. oktober. 

Den 9. nov. kl. 09.30 

Rejseoplevelser 
fra Borneo
Denne formiddag vil Jette og Jens
Christensen fra Regstrup vise film
med gode og spændende rejse -
oplevelser fra deres tur til Borneo.
Bagefter vil der blive lejlighed til
at stille spørgsmål. 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
9. september 14. s. e. trinitatis Ingen 19.00 SLL*  09.00 LK 10.30LK

16. september 15. s. e. trinitatis 10.30 SLL* Ingen 10.30LK* 09.00LK
23. september 16. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00LK 10.30LK*
30. september 17. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen Ingen 19.00LK*

7. oktober 18. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL 09.00SLL 15.00 Koncert*
14. oktober 19. s. e. trinitatis 09.00 LK Ingen 10.30LK Ingen
21. oktober 20. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00SLL
26. oktober ”Kirke & Kødsovs” 17.00 SLL*
28. oktober 21. s. e. trinitatis 16.00 Koncert* 10.30 SLL 19.00LK* Ingen

4. november Alle helgens dag 16.00 SLL* 14.00 SLL* 17.00LK* 15.00LK*
11. november 23. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00SLL
18. november 24. s. e. trinitatis Ingen 09.00 LK 10.30LK Ingen
25. november Sidste s. i kirkeåret Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00SLL

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

Gudstjenesteliste

Jernløsekoret starter ny sæson
den 6. september
Sangglade damer og herrer er velkomme! Efter forårets suc-
ces, er vi klar til en ny sæson i Nr. Jernløse – nye medlemmer
er hjertelig velkomme. Nr. Jernløse Præstegårds menigheds -
lokale danner ramme for korets prøver med hygge og kaffe m.
kage i pausen. 
Koret virker under aftenskoleloven med ledelse af kirkens or-
ganist, korleder Panna Brinkmann. Koret har såvel rytmiske
og klassiske sange på sit repertoire og synger flerstemmigt.
Øvedag torsdag kl. 19.00-21.30 i Nr. Jernløse Præstegård.
Tilmelding til Panna Brinkmann, panna.ildi@yahoo.com,
mobil: 29 28 86 30. For uddybende information henvises til
www.jernloesekoret.dk 

Filmklubaften 
i præstegårdssalen
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00

Denne aften vil vi se et autentisk drama 
som vandt en oscar i 2009. Filmen er 
amerikansk og handler om hvordan arv og 
miljø kan brydes på trods af svære odds. Dette sker ikke kun
ved egen indsats men fordrer også hjælp fra omgivelserne. 
Smittende energi og et varmt og stort hjerte kan gøre under-
værker – kom selv og se! 

Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos
sognepræst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 
elller e-mail slla@km.dk  

www.nj-k.dk
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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: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
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: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
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 til 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

Konfirmandindskrivning
Torsdag den 6. september inviterer vi til konfirmandind-
skrivning i Sdr. Jernløse menighedssal kl. 17.00, for de kom-
mende konfirmander og deres forældre.
Undervisningen begynder torsdag den 13. september og kom-
mer til at ligge fra kl. 14.30 til kl. 16.00 i Sdr. Jernløse menig -
heds sal og kirke.
KONFIRMATIONER 2013: 
Sdr. Jernløse – Store Bededag.
Søstrup – søndag den 28.april. Line.

Høstgudstjenester
I skrivende stund knokles der dag 
og nat med at få høsten i hus og 
sikre os alle det daglige brød!
Det vil vi gerne fejre med en traditionel 
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og det sker i Sdr.
Jernløse søndag den 16/9 kl. 10.30 og i Søstrup søndag den
23/9 kl. 10.30.
Vi glæder os til at se jer! Menighedsrådene.

Søndagsskole
Søndag d. 30. september, 28. oktober, 18. november og 9. de-
cember er der søn dagsskole i Sdr. Jernløse menighedssal for
alle sognebørn mellem 7 og 12 år. 
Vi mødes kl. 14.00 og hygger os med hinanden omkring lidt
let kristendomsundervisning og lidt kage ud fra tanken om, at
kendskab til kirke, tro og præst skaber et godt udgangspunkt
for vores børn, døbte eller ej.
Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer! Line.

Staudedag
Søndag den 14. oktober kl. 14.00 byder vi efteråret velkom-
ment med en staudedag på gårdspladsen ved præstegården i
Sdr. Jernløse. Her får vi en kop kaffe og et stykke kage og byt-
ter stauder med hinanden, så haverne kan få et endnu
smukkere udtryk til næste forår og sommer.
På gensyn til alle haveelskere og dem, der drømmer om at
komme i gang for ingen penge. Line.

Aftengudstjenester
Efterårets aftengudstjenester ligger søndag den 30/9 i Søstrup
og søndag den 28/10 i Sdr. Jernløse - begge gange kl. 19.00 og
ved Line Krogsgaard.
Disse aftener forsøger vi at ramme en anden stemning i kirken
end den ved de mere traditionelle gudstjenester og håber
dermed at kunne nå flere sognebørn igennem denne smukke
og stille form for gudstjeneste.
Livet går meget stærkt for de fleste og tit er det svært at mærke
sit sind og sin Gud, fordi det kræver både stilhed og ro. Begge
dele er en del af vores aftengudstjenester og sammen med
lystænding og musik opnås en stemning af sindsro og fæl-
lesskab omkring ord, lys og musik.

Line.

Koncert med Erik Grib
Søndag den 7. oktober kl. 15.00 i Søstrup kirke

Erik Grip (f.1947) er en af Danmarks mest kendte guitaris-
ter og visesangere. Oprindeligt kom han frem med sin for-
tolkning af Frank Jægers digte i 1975, og har sat musik til
flere kendte danskeres tekster, men mest kendt er nok num-
meret fra 1983, ”Velkommen i den grønne lund”. Erik Grip
giver ofte sine viser et rockagtigt udtryk, som gør musikken
uendeligt iørefaldende. Til denne koncert får vi lov til at
opleve Erik Grip uden akkompagnement – ganske solo vil han
fortælle om sin musik og spille en masse dejlige viser for os.
Da der er begrænsede pladser i kirken, vil der kun være
adgang med billet. Billetter der er gratis kan bestilles og
afhentes hos  Jan Mogensen, 59 47 17 63. 

Rikke Kristiansen og Søstrup menighedsråd
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Menighedsrådsmøder i Søstrup:
Torsdag den 18. september kl. 19
i graverhuset ved Søstrup kirke.

Torsdag den 8. november kl. 19
i graverhuset ved Søstrup kirke.

Allehelgen
Søndag den 4. november fejrer vi Alle Helgen i kirkerne landet
over. Denne dag, som også kaldes Alle sjæles dag, er den dag
på året, hvor døden får lov at være i centrum, i form af minder
og tanker om dem, vi har mistet i årets løb.
Sorg er hjemløs kærlighed og på denne dag tænder vi lys for
alle vores døde, for alle dem, som ikke længere er modtagere
af vores kærlighed og omsorg og som derfor mangler med alt,
hvad de var.
Vi samles til en smuk gudstjeneste, hvor lyset varmer os og
ordet minder os om, at døden aldrig er det sidste, der er at sige
om et menneskeliv.
Alle er hjertelig velkomne uanset om sorgen er ny eller gam-
mel, om de mistede er levende eller døde.
Efter gudstjenesten i Sdr. Jernløse kl. 17.00 spiser vi, traditio-
nen tro, sammen i menighedssalen. Line.

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

Onsdag d. 26. sept. kl. 19.30

Spedalskhed i dag?
Denne aften indbyder vi i samar-
bejde m. Folkekirkens Mission i
Holbæk Provsti til sæsonens første
efterårsmøde i Nr. Jernløse Præ -
ste gård. Vi skal høre om arbejdet
blandt spedalske i Bangladesh.
Knud Grøndahl Mortensen og
Anne Grøndahl Arrild har været
på studietur til landet og vil
fortælle både om landet og deres møde med de spedalske. 

Der findes stadig spedalskhed i mange lande. Ved mødet
får vi indblik i, hvad sygdommen betyder for mange men-
nesker i Bangladesh.

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30

”Veje og vildveje til Jerusalem”
v. Henrik Ryan
Denne aften vil vi høre en vandr-
erhistorie i Nr. Jernløse Præstegård.
Med hensigten at tilbagelægge 6000
km fra København til Jerusalem til
fods begav Henrik Ryan sig af sted
på eventyr en forårsdag i 2005. Fore-
draget er en fortælling om en rejse
på 176 dage i fryd og frygt, om
lykke, længsler og lærkesang, temp -
lets vogter, tørre tæsk og tricks til angsthåndtering.

Brug kirkerummet
Find et roligt sted i kirken og læs Jesus-bønnen og lad bøn-
nen følge din vejrtrækning:
Ved indånding: Herre Jesus Kristus.
Ved udånding: Forbarm dig over mig!

På Holbæk Museum har der siden
1931 været opbevaret et antal
stolestader.
Disse har vi “fået hjem” i en periode,
for at finde historien bag dem. 
De vil senere blive overgivet til 
Holbæk Museum, som vil opbevare
dem i deres nye lager.
Er der lokale, der har kendskab til,
hvornår disse er udskiftet og måske
kan lidt historie bag, vil vi meget
gerne høre derom. Det ser ud til at
der omkring 1912 er sket ændringer
med stolestaderne. Jan Mogensen

Gamle stolestader
fra Søstrup kirke
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Menighedsrådsvalg 2012
Orienteringsmøder med efterfølgende opstillingsmøder:

Nr. Jernløse sogn den 12. september 
kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn den 13. september 
kl. 19.00 i Nr. Jernløse Præstegård

Sdr. Jernløse sogn den 12. september 
kl. 19.30 i Menighedssalen.

Søstrup sogn den 12. september 
kl. 19.30 i Graverhuset.

På mødet får du indsigt i menighedsrådets arbejde samt
mulighed for at stille op på en valgliste. Der er her valget
sættes i gang.
Regler vedr. opstilling af kandidater til de nye menigheds -
råd gennemgås. I forlængelse af orienteringsmødet, vil der
blive mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister. 
Det er ikke en betingelse at kandidater eller stillere har
deltaget i orienteringsmødet. Opmærksomheden henledes
særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleve -
ringsfristens udløb den 2. oktober kl. 19.00 kun er indle -
veret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelserne. 

Lola Jensen: 

”Værdier i børneopdragelsen”
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 afholdes der i et samar-
bejde mellem Kirkerne i Vipperød, Tv. Merløse Kirke, Nr.
Jernløse Kirke, Kvanløse Kirke, Sdr. Jernløse Kirke samt Sø -
strup Kirke, foredrag med socialpædagog og familievej leder
Lola Jensen i  Kirkeladen, Gl. Ringstedvej 65, Holbæk.

Lola Jensen har været familievejleder i 27 år, er fore-
dragsholder, forfatter samt tidligere medvirkende på TV3
”Hjælp vi har børn”, TV2 ”Go` Morgen Danmark”, DR1
”Sommer apropos” m.m.
Foredraget vil primært omhandle børns sociale kompe-
tencer, herunder de værdier der kan minimere eller forhin-
dre børns mobning af hinanden, børns sociale roller og
relationer i forhold til hinanden, samt børns trivsel og
hvilken betydning forældrenes opbakning har for denne.

Lola Jensen leverer sine foredrag med en sprudlende en-
ergi og fremstiller ”Familien Danmark” på en meget lev-
ende og humoristisk måde. Hun har en meget bred indsigt
i de problemer, der rører sig i de danske børnefamilier, og
de fleste børnefamilier kan nikke genkendende til hendes
fremstillinger og problematikker. Udover at få en masse
gode råd med på vejen byder denne aften også på en mu-
lighed for at se sig selv i forældrerollen udefra – og få sig
et godt grin.

HVAD SKAL  
VI STILLE OP  
MED DE GLADE  
AMATØRER I  
MENIGHEDS-
RÅDENE?
65,5% MENER IKKE, DE  
HAR NOGET AT GØRE DER. 
HVAD MENER DU?

MENIGHEDS
RAADSVALG  

2012.DK

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
  

 
 

  
 

 


