
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Det er sommer, det er sol, 
og det er godt!

I disse dage, ved den redaktionelle afslutning af dette num-
mer af kirkebladet, er det som om alt i naturen eksploderer
omkring os. Bøgen er sprunget ud og er en fryd for øjet
med sine spæde lysegrønne farver. Frugttræerne blomstrer
i overdådighed, birkens pollen kildrer i næsen og mælke-
bøtterne spejler solens stråler, der pludselig har fået varme
og kraft. Det føles som at være øjenvidne til Guds
almægtige skaberkraft, sådan som den virker også midt i
vores verden her og nu. Og vi kan nikke genkendende til
den dybe glæde i skabelsesberetningens gentagne om -
kvæd, hver gang noget nyt er skabt: Gud så, at det var
godt. 

Efter en lang, kold og næsten uendelig vinter står som-
meren endelig for døren. Den lokker med løfter om duften
af grillmad i haven en lun sommeraften; strandture med
lyden af bølgeskvulp og børn, der leger i vandkanten;
feriedage, hvor tiden nærmest går i stå. Vi kan glæde os til

de lyse nætter, hvor alt synes muligt; til jordens duft efter
en blid sommerregn eller en voldsom tordenskylle, hvor
himlen udlader sine kræfter i et mægtigt skue. Dag for dag,
uge for uge forandres naturen og viser på ny sin pragt og
mangfoldighed frem. Grøftekanterne blomstrer i et væld af
farver, kornet vokser til og modnes på markerne. Ligesom
Gud så det, kan vi se og føle: Det er godt!

Sommeren sætter også sit præg på vore kirker. Søndagens
gudstjenester kommer nok til at konkurrere med det
ukrudt, der føler sig kaldet frem af sol, regn og varme. I
sommerperioden vil vi afprøve et nyt initiativ: Som-
merkirke, som er særlige aftengudstjenester på hverdage –
læs mere om dette inde i bladet.

På gensyn og god sommer ønsker 
Anne Kathrine Clausen

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde. 

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!

(Uddrag fra Den Danske Salmebog, nr. 726, af Paul Gerhardt 1653/Chr. M. Kragballe 1855)



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

2

FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 35 2013.
Meddelelser til næste kirkeblad 
indgives til sognepræsterne senest 
den 1. august 2013
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 
Anne Kathrine 
Clausen

Sdr. Jernløsevej 35, Sdr. Jernløse,
4420 Regstrup
Tlf. 24 46 42 14. Træffes bedst tirs-
dag-fredag kl. 9.30-10.30
Mandag er fridag
e-mail: ankc@km.dk

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Torsdag den 13. juni kl. 17.00 
er der kirkesyn i Nr. Jernløse Kirke med
efterfølg. menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse
Præstegård. 

Kvanløse sogn:
Torsdag den 6. juni kl. 18.00 
er der kirkesyn i Kvanløse Kirke med efter-
følg. menighedsrådsmøde hos Signe Jensen,
Ring stedvej 233, Kvanløse, 4300 Holbæk.

Når jeg spiller på orglet til gudstjenesterne,
kan jeg se kirkegængerene og præsten fra
et lille spejl, der er placeret på orgelets
venstre hjørne. Jeg kender Jens og Maries
ryg og ser præsten oppe ved alteret. Un-
derligt perspektiv. Et blik tilbage, som er
afgørende for gudstjenestens fremadskri-
dende udvikling.

Tilsvarende glæder jeg mig, når jeg ser
tilbage på et godt og indholdsrigt forår
med påske, konfirmationer, pinse, bør ne -
kor og voksenkorets afslutnings fest. Alt
sammen har det været gode oplevelser,
som giver inspiration til nye idéer og
tanker for sommerens musikliv i vore
sogne.  

Kirkernes musikliv
fra organistens dimension

Statistik for året 2012
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 21 5
Døbte i kirkerne 19 7
Konfirmerede i kirkerne 36 2
Vielser i kirkerne 8 0
Døde i sognene 24 6   

Antallet af døbte set i forhold til antallet af
fødte (dåbsprocenten) skal ses over to år for at
give et realistisk billede.   
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SÆT KRYDS I KALENDEREN

Formiddagscaféen
– festligt, folkeligt og fornøjeligt fællesskab
i Nr. Jernløse Præstegård. Begynder igen fredag d. 13. sep-
tember kl. 09.30. Foldere om den kommende sæson vil
blive lagt frem i kirkernes våbenhuse.

Kirke og Kødsovs 
– efter en god og tiltrængt sommerferie for børn og voksne
er vi klar igen fredag d. 6. september kl. 17 i Nr. Jernløse
Kirke med en børnehøstgudstjeneste og lidt godt at spise
bagefter i præstegården.

Filmklub
– når havesæsonen nærmer sig sin afslutning, er det ensbe-
tydende med gode filmoplevelser i Nr. Jernløse Præstegård.
Velkommen onsdag d. 25. september kl. 19. 

Bibelkreds
– Markusevangeliet læses og drøftes, et kapitel pr. gang,
næste gang kapitel 7. Velkommen torsdag d. 29. august kl.
19.30 i Nr. Jernløse Præstegård. Efter bibelstudie serveres
kaffe, te og kage. Tilmelding af praktiske grunde til Samuel
på tlf. 29 72 94 83 el. mail slla@km.dk 

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 onsdag d. 4. sep-
tember kl. 10–11.30 og tolv onsdage 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.

Indskrivning af næste års konfirmander foretages henover som-
meren. På Engskovskolen vil indskrivningsark blive omdelt
umiddelbart inden sommerferien til de kommende 7. klasser.
Endvidere kan indskrivningsark rekvireres på slla@km.dk eller
tlf. 59 18 31 27 fra medio juni. 
Konfirmationsforberedelse finder sted tirsdag og torsdag efter-
middag kl. 14-15.30 for henholdsvis 7.A og 7.B fra Eng skov -
skolen. De elever som går i 7. kl. på Engskovskolen men bor i
andre sogne end Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, skal som ho -
ved regel følge undervisning i deres bopælssogn. 

Eleverne som går i skole i Holbæk el. Tølløse, men bor i Nr.
Jernløse eller Kvanløse sogne er velkomne til at modtage kon-
firmationsforberedelse i præstegården tirsdag el. torsdag ef ter -
middag. 

Undervisningen begynder i uge 40 (1. og 3. oktober). Modtages
konfirmationsforberedelse af en anden præst, vil det endvidere
være muligt at blive konfirmeret i Nr. Jernløse og Kvanløse
kirker. Der henvises til kirkernes hjemmeside 
www.nj-k.dk for konfirmationsdatoer.

Konfirmationsforberedelse i 2013/2014
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
2. juni 1. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 09.00 AKC 10.30 AKC
9. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL Ingen

16. juni 3. s. e. trinitatis Ingen 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC
19. juni Sommerkirke 19.00 SLL*
23. juni 4. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 16.30 AKC* Ingen
30. juni 5. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 AKC 09.00 AKC

7. juli 6. s. e. trinitatis 09.00 AKC Ingen Ingen 11.00 AKC*
10. juli Sommerkirke 19.00 AKC*
14. juli 7. s. e. trinitatis Ingen 09.00 SYM Ingen Ingen
21. juli 8. s. e. trinitatis 09.00 VT Ingen Ingen 10.30 VT
24. juli Sommerkirke 19.00 SLL*
28. juli 9. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL Ingen

4. august 10. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 AKC 09.00 AKC
7. aug. Sommerkirke 19.00 AKC*

11. august 11. s. e. trinitatis 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 AKC Ingen
18. august 12. s. e. trinitatis Ingen 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC
25. august 13. s. e. trinitatis 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 11.00 AKC*

1. september 14. s. e. trinitatis Ingen Ingen 10.30 AKC 09.00 AKC

SLL: Samuel Leth-Larsen    AKC: Anne Kathrine Clausen   VT: Vilmer Thorsen    SYM: Sara Yun Mikaelsson
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

Sommerkirke – nyt tiltag!
Sommer er ensbetydende med ferie og havearbejde, og derfor kan det være
svært at få kirkegang til at gå op i en højere enhed. Derfor vil vi denne som-
mer holde fire ekstra aftensgudstjenester i vores kirker, i stedet for nogle af de
traditionelle søndagsgudstjenester. Til aftensgudstjenesterne vil der være al-
tergang, og bagefter vil der blive budt på kaffe i våbenhus eller præstegård.
Dette nye tiltag vil også være en god anledning til at besøge hinanden på
tværs af sognegrænser. 

Så velkommen onsdag d. 19. juni i Nr. Jernløse Kirke, onsdag d. 10. juli i Sdr.
Jernløse Kirke, onsdag d. 24. juli i Kvanløse Kirke og onsdag 7. august i
Søstrup Kirke – alle aftener kl. 19.00 (jf. gudstjenestelisten).     
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó, 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, 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 frem til lørdag 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:
Vikar for organist: Panna Ildikó, tlf. 29 28 86 30
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: Linda Nielsen
Sdr. Jernløsevej 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 30 31 92 62
Kasserer: Kristen Jakobsen
Nørrevang 4, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 22 30
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

SØSTRUP SOGN
Vikar for organist: Panna Ildikó, tlf. 29 28 86 30
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. Henvendelser rettes til præsterne. 
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. 490,- 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
Tirsdag d. 1. oktober kl. 17-19 er der indskrivning af alle, der
skal gå til præst og/eller konfirmeres i Søstrup eller Sdr. Jernløse
i 2014. Det foregår i menighedssalen i Sdr. Jernløse. 
Konfirmandindskrivning er for både konfirmander og forældre.
Vi mødes kl. 17, hvor konfirmanderne skrives op, og bagefter
fortæller jeg om undervisningen, og vi taler om det at vælge
konfirmationen til. Vi slutter af med at spise sammen, så vi kan
lære hinanden bedre at kende.
Konfirmandundervisningen finder sted i menighedssalen i Sdr.
Jernløse torsdage kl. 15-16.30. Første gang er d. 3. oktober.
Konfirmationerne vil finde sted:
I Søstrup kirke, Store Bededag, fredag d. 16. maj
I Sdr. Jernløse kirke søndag d. 18. maj

Søndagsskole
For børn i alderen 6-12 år er der søndagsskole i
menighedssalen i Sdr. Jernløse en søndag eftermiddag om
måneden. Vi hygger os sammen, hører historier fra Bibelen,
taler om kirke og kristendom, laver kreative aktiviteter, og der
er også tid til at lege lidt.
Der er søndagsskole næste gang:
Søndag d. 16. juni kl. 14-15.30
Søndag d. 11. august kl. 14-15.30
– bemærk, at der er sommerferie i juli
Vil I gerne have en påmindelsesmail i ugen op til næste
søndagsskole? Send en mail herom til ankc@km.dk.

På gensyn – Anne Kathrine Clausen

Bibelmaraton light
Maratonløbet gennem Det Nye Testamente fortsætter. Vi mødes
den sidste onsdag i måneden (dog sidste mandag i maj), og
gennemgår følgende skrifter fra Det Nye Testamente:
Johannes-evangeliet, mandag d. 27. maj kl. 19.30
Apostlenes gerninger, onsdag d. 26. juni kl. 19.30
Romerbrevet onsdag, d. 28. august kl. 19.30
Bemærk, at vi holder sommerferie i juli.
Alle er velkomne til en lærerig og uformel aften, hvor Anne
Kathrine holder et oplæg om aftenens skrift, og derefter er der
mulighed for at stille spørgsmål og debattere teksten.
Det er en fordel, men ikke et krav, at skriftet er læst inden gen-
nemgangen.

Hilsen fra den nye præst:
Kære Alle
Jeg hedder Anne Kathrine Clausen,
og jeg har fået lov at være vikari-
erende sognepræst i Sdr. Jernløse
og Søstrup for Line under hendes
barselsorlov. Jeg begyndte d. 4.
april, så nogle af jer kender mig
allerede fra gudstjenester eller
forårets konfirmationer.
Jeg er 30 år og bor i Holbæk. Jeg har været præst siden sidste
sommer, og inden jeg kom hertil, har jeg haft et ½ års vikariat
i Butterup og Tuse og et kortere vikariat i Halskov. Jeg har stu -
deret i København, hvor jeg særligt arbejdede med Det Nye
Testamente og med formidlingen af teologi i C.S. Lewis’ Nar-
niabøger. Oprindeligt stammer jeg fra Midtfyn, hvor jeg er vok-
set op i den grundtvigske tradition med fortællinger og
morgensang i skolen. I forlængelse af Grundtvigs ord: ”Men-
neske først, kristen så,” tror jeg på, at livet er Guds gave, som
vi bedst takker for ved at værdsætte det og leve i nuet. 

Jeg håber, at I vil gøre brug af mig, og jeg glæder mig til at lære
jer bedre at kende.
Bedste hilsener fra Anne Kathrine

Menighedsrådsmøder i Sdr. Jernløse:
29. maj - 20. juni - 22. august
Alle møder begynder kl. 18. Møderne finder sted i
menighedssalen og er offentligt tilgængelige

Menighedsrådsmøder i Søstrup:
6. juni - 15. august
Alle møder begynder kl.19. Møderne afholdes i graver-
huset ved Søstrup kirke og er offentligt tilgængelige

Velkommen til Anne Kathrine
Anne Kathrine Clausen er ansat som barselsvikar for
sognepræst Line Krogsgaard.
Søstrup og Sdr. Jernløse Menighedsråd byder velkommen
og ser frem til et frugtbart samarbejde.
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Sankt Hans-arrangement 
og familiegudstjeneste
Igen i år fejrer vi Sankt Hans med fællesspisning og bål på plæ-
nen bag præstegården i Sdr. Jernløse. Vi indleder aftenen med
en hyggelig familiegudstjeneste i Sdr. Jernløse Kirke søndag  
d. 23. juni kl. 16.30. Medbring madkurven, så sørger vi for at
tænde op i grillen, så kullene er klar kl. 18. Bålet tændes kl. 21.

På gensyn – Anne Kathrine Clausen

Gudstjeneste 
”Ved bænken” med frokost
Traditionen tro holder vi som-
mergudstjeneste ved bænken i
Sasserup. Gudstjenesten finder
sted søndag d. 7. juli kl. 11 og
er for alle, uanset sognetilhørs-
forhold. Efter gudstjenesten by -
der menighedsrådet på frokost.

Vi ses i det grønne – Anne Kathrine Clausen

Nyt fra menighedsrådet
i Sdr. Jernløse
Hvad laver et menighedsråd egentlig? Mon ikke dette spørgs -
mål har været oppe at vende hos mange.
Jeg vil igennem Firkløveret forsøge at give et indblik i det ar-
bejde, der foregår i Sdr. Jernløse menighedsråd fremover.  
Skulle man have lyst til at kommentere vores beslutninger, vil
jeg opfordre til at møde op, når vi afholder menighed-
srådsmøde, da disse er offentligt tilgængelige.

Vi har nu været i gang i nogle måneder og har haft rigeligt at se
til. Vi er bl.a. kommet med i et nyt regnskabsfællesskab i Tveje
Merløse, hvor syv sogne er gået sammen om at løfte økonomi-
opgaven. Der er ansat en regnskabsfører, der sørger for at alle
ansatte får deres løn, regninger bliver betalt o.s.v.  

Desuden har vi en række projekter, der skal igangsættes i år.
Præstegården får nogle tiltrængte nye vinduer, menighedssalen
skal renoveres, og der skal installeres varmepumper for at spare
på den dyre elvarme.

Der skal etableres bedre adgang til kirken inde fra selve
kirkegården, hvor der nu er trapper. Det er uhensigtsmæssigt
for dårligt gående samt besværligt, når kister skal bæres til
rustvognen. En anlægsgartner er ved at lave en skitse.

Så har vi haft provstesyn, det foregår hvert fjerde år. Prov ste -
synet består af provsten, bygningssagkyndig samt medlemmer
fra menighedsrådet. Det blev bl.a. kraftigt anbefalet at fælde
samtlige birketræer omkring kirken, da rødderne ødelægger
kirkemuren. Vi har nu haft en sagkyndig ude og besigtige om-
rådet og afventer tilbud på arbejdet.

Som man måske kan fornemme, er det meget alsidigt og ikke
mindst udfordrende, da der skal tages stilling til områder, man
måske ikke har beskæftiget sig med før. Det skal dog tilføjes, at
vi altid kan få hjælp fra Holbæk Provsti.

Jeg håber, at alle i sognet vil følge vores arbejde og deltage i
vores arrangementer og gudstjenester, hvis det er muligt.
Da vi er et lille sogn, kunne kirken og dens arrangementer blive
et samlingspunkt i en travl og hektisk hverdag. Herudover er
der mulighed for at lære nye mennesker at kende.

Linda Nielsen, formand

Sogn.dk
Vore to sogne har hver deres hjemmeside på www.sogn.dk.
Bare gå ind og søg på sognets navn. Her kan findes kontakt -
oplysninger, statistik og information om gudstjenester og
arrangementer i kirkerne. Så hvis du ikke lige har kirke-
bladet ved hånden, kan du altid orientere dig her, om hvad
der sker i vore kirker.

Børnegudstjeneste
i Søstrup d. 25. august kl. 11
Vi fejrer, at vi er hjemme efter en
dejlig sommerferie og mødes til
en hyggelig gudstjeneste i børne-
højde i Søstrup kirke d. 25. au-
gust kl. 11.00. Efter gudstjenesten
er der kage og saftevand/kaffe til
alle. Vi glæder os til at se jer!

Anne Kathrine Clausen
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Børnekoret Salmecyklen har udviklet sig til et solidt børnekor
med trofaste sangere, med traditioner og ceremonier. Sjove op-
varmninger, sanglege, julekoncert, optræden til Palmesøndag,
sjove og inderlige sange, flødeboller og en masse musik. Børnene
vokser, og udvikler sig musikalsk, alt imens små nye sangere kom-
mer til og fornyer koret. Salmecyklen er lig med et sødt og sang-
glad selskab med hyggelig atmosfære og nye korvenner.

Musik er hjernegymnastik og kan både hjælpe på indlæring og
inklusion. Musikudviklingen begynder i højre hjernehalvdel,
men i takt med større kompleksitet breder det sig til resten. I
det øjeblik, vi aktiverer hjernen med musik, dyrker vi fitness
med hjernen. Hjernecellerne varmes op, og gavner indlærings  -
evnen. Det er helt entydigt, at musikken indeholder tidens di-
mension, og tid har en afgørende betydning for udvikling af
vores arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen styrkes, når
vi beskæftiger os med musik, og den er nøglen ved tilegnelse
af viden og sociale færdigheder. Hvis vi f.eks. giver ADHD-børn
musikundervisning i en måned, så begynder de at følge med i
timen. Hvis vi ser på, hvad musik kan træne af empati, så ved
vi, at gevinsten øger social kompetence og giver mere selvtil-
lid og mindre aggressivitet (jf. hjerneforsker Kjeld Fredens).  

Giv jeres børn en god oplevelse og mulighed for udvikling –
og så er det oven i købet gratis! 
Ny sæson begynder onsdag d. 4. september kl. 14 i Nr. Jern-
løse Præstegård.  Alle er velkomne. Tilmelding hos organist
Panna Ildikó. E-mail: panna.ildi@yahoo.com

Jernløsekoret er et kor med fokus på
GLÆDEN ved at synge. Korets reper-
toire ligner den farverige buket, som ses
på billedet – en buket jeg fik af koret,
da vi holdt korafslutning. Det var en
 fest lig og munter aften med sjov, hygge,
god mad og drikke. I koret synger vi mange genrer; danske
viser, rytmiske korssange, sjove kanoner, nogle gange danser
vi også til.
Kormedlemmerne kommer fra Nr. og Sdr. Jernløse, Kvanløse,
Søstrup, Svinninge… ja, hvor du end bor, er du også velkom-
men til et givende og kærligt korfællesskab. 

ÅBEN SANGAFTEN
FOR ALLE
Torsdag den 5. september kl. 19 i Nr. Jernløse Præstegård

FRA FÆLLESSANG TIL KORSANG. Første gang efter sommerfe-
rien håber vi, at mange har lyst til at komme og dele sangglæden
med Jernløsekoret – også hvis du kun kommer denne ene aften.
Men hvem ved – måske bliver du hængende? 

I dag har Jernløsekoret 16 trofaste medlemmer som synger højt til
himlen med hele hjertet. Denne aften vil vi synge fra Højskole-
sangbogen og slutte med nem og sjov flerstemmig sang. 

Læs mere om korets kontingent, tilmelding og repertoire:
www.jernloesekoret.dk

�BAGSIDEN


