
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Fortid – nutid – fremtid. Hvad enten vi
vil det eller ej er vi underlagt tiden.
Både tiden som var, tiden som er, og
tiden som kommer. Erindringens glæde
eller fortidens synder? Nuets gyldne
afgørelse eller nuets forspildte chance?
Fremtidshåb eller fremtidsfrygt? Alt
afhænger af øjnene der ser! Tiden for-
mer os. 

Jeg læste engang om en person, der
lagde sit liv tilrette ud fra flg. devise:
”Fortiden står ikke til at ændre, fremti-
den kan vi ikke vide noget om, men
tiden her og nu kan leves og påvirkes”.
Nuvel, umiddelbart lyder det be snæ -
rende, det her med at gribe dagens mu-
lighed og leve her og nu i stedet for at
hænge fast i fortiden eller flygte ind i
fremtiden. Imidlertid bliver det i mine
øjne for begrænset. Fortiden vil nemlig
altid være en vigtig præmis for nutiden,
ingen af os lever forudsætningsløst.
Vores historie kan vi ikke bare sådan
lægge bag os! Og fremtiden? Selv om
vi ikke er herre over tiden som kom-
mer, har vi dog alligevel et vist ansvar
for dens udvikling. Vi kan forberede os
på fremtiden, og forsøge at præge og
tilrettelægge den, så godt det lader sig
gøre. Men naturligvis er dagen i dag
afgørende. Nu‘et, dette øjebliks livfuld-

hed skal udleves, blot må nu’et aldrig
glemme historien eller lukke øjnene for
fremtiden. 

I vore kirker bliver det tydeligt, at fortid,
nutid og fremtid ikke er afgrænsede
størrelser. For her berøres vi af fortidens
arv i Skrift og Bekendelse. Når vi be fin -
der os i vore gamle middelalderkirker
fornemmer vi ofte historiens vingesus.
Hvert eneste år til jul synger vi: ”Slægt
skal følge slægters gang”. Historien om
Jesus fra Nazareth og den efterfølgende
virkningshistorie i den kristne kirke,
som også vore forfædre tog til sig, er i
høj grad noget vi lever af i nutiden.
Derfor må kirken heller aldrig blive
mo derne i den forstand, at den kapper
båndene til fortiden. Jeg tror, Søren
Kierkegaard havde fat i noget væ -
sentligt, da han skrev, at ”den der gifter
sig med tidsånden, hurtigt bliver enke”
– dette gælder også for kirken. Hvad
fremtiden angår, omfatter den ikke kun

det spand af tid, vi og vore efterkom-
mere måtte have her på jorden; men
den peger også ind i den store fremtid,
vi kalder evigheden. For vi er ikke kun
underlagt tiden men også underlagt
Gud.

Derfor udvides de tre tidsbegreber i
kristen forstand med et fjerde, nemlig
ALTID. Hver søndag bliver vi mindet
om dette i kirken, når jeg beder den in-
dledende og afsluttende bøn i guds -
tjenesten, hvor Gud som afslutning på
bønnerne benævnes som “én sand
Gud fra evighed til evighed”. Gud har
altid været og vil altid være, også
selvom det ligger uden for vores be-
grænsede menneskelige fatteevne. Det
er ikke uvæsentligt, for når Gud om-
slutter fortid, nutid og fremtid med sit
ALTID, betyder det, at vi alle er en del
af hans skaberværk og dermed også
Gud-villet. Gud har en plan og mening
for vore liv. Uanset hvor sort det kan se
ud, må vi aldrig glemme, at vi er Guds
 skabning og elsket af ham. Dette er
troens kerne. At Gud er hævet over
vore tider og vil handle til alle tider –
også anno 2014 – ind i vore liv, ind i
den konkrete pro blemstilling vi kæm-
per med. På rette sted, til rette tid.

Sognepræst Samuel Leth-Larsen          

Tanker ved et årsskifte 
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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

Gudstjenester for ALLE
– men på børnenes præmisser!

Søndag d. 15. december kl. 10.30 medvirker
“SALMECYKLEN” i Nr. Jern-
løse Kirke (fælles for begge
sogne).
Festlig gudstjeneste hvor vi
forbereder os til julen, der
venter lige om hjørnet. Hvad
skal vi lave? Kom selv og se!
Sognenes børnekor Salmecyklen vil synge for
os denne dag. Efter gudstjenesten serveres der
risengrød for alle i præstegården.

Minikonfirmander 
– sjov, leg og undervisning 
for 3. klasserne i vinterperioden 
Der vil også i skoleåret 2013-14 blive tilbudt
minikonfirmandundervisning for 3. klasserne
på Engskovskolen, afd. Jernløse. Der vil blive
delt information ud på skolen først i december
måned. Opstart torsdag d. 23. jan. Mere in-
formation om dette tilbud vil være tilgængeligt
på www.nj-k.dk fra primo december. 

Sang og rytmik for babyer 
– naturligvis er vi klar igen i 2014
Først i det nye år slår Marianne Ljungberg-
Jensen atter dørene op i præstegården til ”Sang
og rytmik for babyer”. Stemmer og sanser tages
i brug hos både små 
og store! Lige dele 
sang & rytmik og hygge. 
Velkommen onsdag 
formiddag kl. 10-12,
første gang d. 15. januar. Tilmelding på mail 
marianne@ljungbergjensen.dk 
eller tlf. 21 69 81 76. 

Nytårsdag
Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår
i kirkernes våbenhuse efter gudstjenesterne m.
et lille glas og kransekage.

Kyndelmisse 
SØNDAG D. 2. februar kl. 10.30 medvirker
JERNLØSEKORET i Kvanløse Kirke (fælles for
begge sogne).
Vi fejrer kyndelmisse. En meditativ, stemnings-
fuld og smuk gudstjeneste, hvor levende lys,
livgivende ord, sjælfuld korsang og åndrig
orgelspil vil jage skyggerne på flugt! Efter guds -
tjenesten bydes på en kop kaffe i præstegår-
den.

Advent i Kvanløse Sogn
1. søndag i advent den 1. december
Ikke kun den første låge i julekalenderen åbnes
denne dag men også døren til Kvanløse Kirke,
hvor beboerforeningen og menighedsrådet i
fællesskab inviterer til festlig adventsgudstje -
neste kl. 13.30 – traditionen tro medvirker
Jernløse Hornorkester. 
Herefter tændes lysene på sognets smukke
juletræ på parkeringspladsen overfor kirken,
inden Golfklubbens kantine på Holmegård slår
dørene op til hyggeligt samvær m. gløgg,
æbleskiver og bankospil med flotte præmier –
bl.a. 25 juleænder! 
Julemanden er naturligvis i godt humør og
deler flotte godteposer ud til børnene. Tag
naboer og venner med, så vi med manér kan
byde julemåneden velkommen.

Søndag den 2. marts kl. 10.30 
i Nr. Jernløse Kirke 
(fælles for begge sog ne). 
Festlig kort fastelavnsguds  -
tjeneste med efterfølg. tøn-
deslagning og fastelavns -
boller i præstegården.
Masser af slik i tønderne!!
Sæt kryds i kalenderen. 



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

www.nj-k.dk 3

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN: Tirsdag d. 21. januar kl. 19.00 er
der menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præ stegård 

KVANLØSE SOGN: Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00 er der me -
nigheds råds møde hos Lis Mensing, Risbjergvej 7, Kvan  løse 

SÆT KRYDS I KALENDEREN

Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle i Nr. Jernløse Præstegård

Den 13. dec. kl. 09.30: ”Julehygge i den gamle præstegård”
Velkommen til en hyggelig og munter julestund, fyldt med
varme og atmosfære – snyd ikke dig selv for at komme i
julestemning!

Den 10. jan. kl. 09.30: ”Livet bag tremmer” 
v. sogne- og arresthuspræst Thomas Rønberg, Frederikssund 
Om arbejdet i Frederikssund Arrest som arresthuspræst. Re-
fleksion over straf contra resocialisering 

Den 21. feb. kl. 09.30: ”Vinterstemning i Præstegården”
En snedækket kirke og præstegård er et smukt syn, selvom
snerydning til tider kan være et sisyfosarbejde. Under alle
omstændigheder garanteres der en sneryddet opkørsel og
indgang til præstegården denne formiddag. Panna spiller og
Samuel causerer over vinterårstiden. Poesi, satire, livsfilosofi
og kristentro – vinterstemning med garanti, med eller uden
sne!   

Filmklub i Nr. Jernløse Præstegård 
Mandag den 20. januar kl. 19.00
Denne aften vil vi se en vaskeægte feel-good film. Efter fil-
men vil vi hyg ge os med lidt godt at spise og drikke.
Nærmere oplysninger og tegning af nye medlemskaber hos
sogne præst Samuel Leth-Larsen på tlf. 59 18 31 27 el. 
e-mail slla@km.dk  

Nyt fra Nr. Jernløse Kirke
v. kirkeværge Dorte Haahr Carlsen 

Små forandringer i kirken.
Nørre Jernløse kirke har i nogle
år været plaget af borebiller i
træværket, dels i tag tømmeret,
dels i kirkebænke ne og i trap-
pen til prædikestolen. Der er
nu behandlet for borebillerne,
og samtidig bliver bænkene og
prædikestolen renoveret. 

Prædikestolen var meget af-
bleget på den side, der vender
mod vinduet og desuden man-
glede der nogle af de udskårne
trædele. Stolen er i 1679 skåret
af den meget dygtige billed-
hugger, Lorentz Jørgensen, og
er meget smuk, så det er vig -
tigt, at vi passer på den.
Bænkene er fra den store kir -
kerestaurering i 1895, ådringen
var afskallet nogle steder, men

er nu blevet repareret. Det ses
ikke i detaljen, men det på -
virker helheds indtrykket, som
vi håber, at kir kegængerne nu
vil nyde.
Arbejdet er udført af konserva-
tor Bent Jacobsen fra Fyn.

Større forandring 
på kirkegården.
Det ser voldsomt ud på den del
af kirkegården ud for graver-
bygningen, hvor der hidtil har
været kraftige thujahække som
bagvæg for gravstedsrækkerne.
Hækkene er meget forvoksede
og kan ikke længere klippes
ind. Som led i helhedsplanen
for kirkegården er det blevet
besluttet, at hækkene bliver
fjernet helt. 
Der sker ikke noget med de
gravsteder, der er i brug, de
kommer bare til at ligge om-
givet af græs, med hæk om
hvert gravsted, som nu. 
Foreløbig er de første 3 rækker
hæk fjernet, resten bliver fjer-
net, når der er penge til det.
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
1. december 1. s. i advent 10.30 SLL* 13.30 SLL* 14.00 AKC* 10.30 AKC*
8. december 2. s. i advent 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC* Ingen 

11. december Fyraftensjul Ingen Ingen 17.00 AKC* Ingen
15. december 3. s. i advent 10.30 SLL* 15.00* Ingen 09.00 SLL 
18. december Fyraftensjul Ingen Ingen Ingen 17.00 AKC*
22. december 4. s. i advent Ingen 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC* 
24. december Juleaften 13 + 16 SLL 14.30 SLL 15.00 AKC 16.30 AKC
25. december 1. juledag 10.45 SLL 09.30 SLL 10.45 AKC 09.30 AKC
26. december 2. juledag Ingen 10.45 SLL Ingen 09.30 SLL
29. december Julesøndag 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC Ingen
31. december Nytårsaften Ingen Ingen 14.00 AKC* 15.30 AKC*

1. januar Nytårsdag 16.00 SLL* 14.00 SLL* Ingen Ingen
5. januar Helligtrekonger 15.00* 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 

12. januar 1. s. e. h. 3 konger 09.00 AKC Ingen Ingen 10.30 AKC
19. januar 2. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 AKC/BB* 09.00 AKC 
26. januar 3. s. e. h. 3 konger 09.00 AKC Ingen Ingen 10.30 AKC

2. februar 4. s. e. h. 3 konger Ingen 10.30 SLL* 19.00 AKC* Ingen
9. februar S. s. e. h. 3 konger 10.30 SLL 09.00 SLL 09.00 AKC 10.30 AKC 

16. februar Septuagesima 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC Ingen 
23. februar Seksagesima 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen 19.00 AKC*

SLL: Samuel Leth-Larsen  AKC: Anne Kathrine Clausen BB: Berith Bonnesen
* Læs omtale i kirkebladet

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

Onsdag d. 29. januar kl. 19.30 i Nr. Jernløse præstegård.
”En flig af mit hjerte” – en fortælling om livet med døden v.
Marianne Christensen, Vordingborg
Marianne Christensen er historiefortæller
og arbejder terapeutisk med fortællinger.
Denne aften vil hun fortælle om det at
være pårørende til en døende ægtefælle
med fokus på at leve. Da døden kom tæt
på, og de måtte indse, at han ikke kunne
overleve, brugte Marianne fortællinger-
nes iboende kraft som sorgbearbejdelse i
det svære forløb.

Onsdag d. 19. februar kl. 19.30 i Sdr. Jernløse kirke. 
I stedet for et foredrag, byder Sdr. Jernløse og Søstrup kirker på
en sanseoplevelse i Sdr. Jernløse kirke. Vi viser
Carl Th. Dreyers Jeanne D'Arc fra 1928 (origi -
naltitel: La Passion de Jeanne D'Arc) - en af de
største stumfilm gennem tiden. Filmen akkom-
pagneres live på klaver af Ronen Thalmay, som
med sin musikalske ledsagelse vil fremhæve
filmens dramatiske handlingsforløb. Filmen
fremhæves stadig som en af de mest be-
mærkelsesværdige stumfilm gennem tiden.
Kontakt Anne Kathrine for flere oplysninger.

Vintermøder 
Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne 
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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 er pålagt et gebyr, 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

Menighedsrådsmøder:
Der menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse menighedssal:
Torsdag d. 16. januar kl. 18.00
Torsdag d. 20. februar kl. 18.00

Og der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Onsdag d. 22. januar kl. 19.00
På møderne diskuterer menighedsrådene kirkens trivsel,
aktiviteter og økonomi. Møderne er offentlige, og alle er
velkomne

Adventshygge
1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og juletiden  be -
 gynder for alvor. Det fejrer vi med kirkekaffe efter adventsguds -
tjenesten i Søstrup kl. 10.30, og adventsgudstjenesten i Sdr.
Jernløse kirke kl. 14.00 serveres der traditionen tro gløgg og
æbleskiver. 

Konfirmand-gudstjeneste
Man lærer bedst af at få jord under neglene, eller i kirkeligt regi:
at få en alterbog i hænderne. Derfor vil årets konfirmander
medvirke ved en gudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke d. 8. de-
cember kl. 10.30, og jeg håber, at mange vil komme og bakke
op om dem.

På gensyn til en festlig gudstjeneste – Anne Kathrine

Fyraftensjul 
Julesalmer til fyraftenstid: I år varmer vi op til julen med to
hyggelige salmesangs-arrangementer i kirkerne. Giv juleræset
en pause, og luk julefreden ind med et par salmer og en bøn i
Sdr. Jernløse kirke onsdag d. 11. december kl. 17 og i Søstrup
kirke onsdag d. 18. december kl. 17.

Musik-gudstjeneste
4. søndag i advent kl. 10.30 i
Søstrup kirke. Jernløsekoret deltager
i gudstjenesten, og krydrer den med
et par sange undervejs, så salme-
sangen vil få taget til at lette. 

Julegudstjenester
Julen byder på rig lejlighed for at
komme i kirke. Jeg glæder mig til
at ønske jer alle en glædelig jul
til de populære gudstjenester
juleaften. Der er gudstjeneste i
Sdr. Jernløse kirke kl. 15.00 og i
Søstrup kirke kl. 16.30. Der er
også mulighed for at nyde jule-
freden 1. juledag, hvor vi fejrer
gudstjeneste i Søstrup kl. 9.30 og
i Sdr. Jernløse kl. 10.45. 

Nytårsgudstjenester
Vi samles for at fejre det nye år og
sige tak for det gamle ved festlige
gudstjenester Nytårsaftensdag i Sdr.
Jernløse kirke kl. 14.00 og i Søstrup
kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår med et
glas champagne og et stykke
kransekage.

Lægmandsprædiken
Alle døbte er præster, har Martin Luther sagt. Det betyder, at vi
alle kan forkynde det glade budskab, at Gud har vist os sin
kærlighed og nåde gennem Jesus Kristus. 
Berith Bonnesen, tidligere formand for menighedsrådet, har
sagt ja til udfordringen at sætte ord på det glade budskab i en
prædiken. Det gør hun ved gudstjenesten i Sdr. Jernløse kirke
d. 19. januar kl. 10.30.

Aftengudstjenester
Til kyndelmisse fejres, at vi er halvvejs gennem vinteren ved en
fin lysgudstjeneste d. 2. februar kl. 19.00 i Sdr. Jernløse kirke.
Jernløsekoret vil medvirke og synge et par sange for og med os
til gudstjenesten.
Og der er igen meditativ aftengudstjeneste i Søstrup kirke d.
23. februar kl. 19.00, hvor lys, ord og musik tilsammen vil
skabe rum for ro og eftertanke. 
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Søndagsskole
Der er søndagsskole for børn i alderen 6-12 år i menig heds -
sa len i Sdr. Jernløse. Vi hygger os sammen med sang, en
Bibelhistorie, leg og kreative aktiviteter. Der er søndagsskole
næste gang:
Søndag d. 8. december
Søndag d. 19. januar
Søndag d. 16. februar – alle dage kl. 14-15.30.
Vil du have en påmindelsesmail i ugen inden
søndagsskolen? Så skriv til Anne Kathrine på ankc@km.dk.

Jeg glæder mig til at se jer – Anne Kathrine

Bibelmaraton
Vi er snart nået halvvejs gennem Det Nye Testamente, og er
godt i gang med Paulus’ breve.
Der er Bibelmaraton igen i menighedssalen i Sdr. Jernløse:
Onsdag d. 29. januar: Paulus’ breve til Galaterne, Efeserne,
Filipperne og Kolossenserne
Onsdag d. 26. februar: Paulus’ breve til Thessalonikerne, 
Timotheus, Titus og Filemon
Vi mødes hver gang kl. 19.30. 
Aftenen indledes med et oplæg ved Anne Kathrine, og efterføl-
gende er ordet frit til spørgsmål og debat over en kop kaffe. Det
er en fordel, men ikke et krav, at skrifterne er læst på forhånd.

Siden sidst fra Sdr. Jernløse menighedsråd
Sommertiden er slut, urene er stillet en time tilbage sammen
med havemøblerne. Efterår og vinter er rykket nærmere, hvilket
betød voldsom storm for nylig. I den forbindelse røg der tagsten
af kirkens tag, hvilket er udbedret.

Der har været indskrivning for konfirmander, hvor de unge mødte
op sammen med forældrene. Alle fik hilst på hinanden og fik en
orientering om, hvad der skulle foregå frem til selve konfirmatio-
nen, og hvad konfirmationen betyder. Konfirmationen finder sted
d. 18. maj i Sdr. Jernløse. Efterfølgende var der fællesspisning,
hvor et par medlemmer af menighedsrådet deltog.

Søndagsskolen for børn i alderen 6-12 år har en fin tilslutning,
og børnene hygger sig med bibelhistorie og kreative aktiviteter.
Hvis man som forældre er nysgerrig, kan der kun opfordres til
at komme forbi og se hvad der foregår. Det er en oplagt mu-
lighed for børnene, til at mødes en gang om måneden og sam-
tidig lære lidt om kristendom på en sjov og kreativ måde.

Bibelmaraton Light forsætter, der deltager otte til ti personer pr.
gang. Der læses en tekst fra Det Nye Testamente fra gang til
gang. Anne Kathrine holder et oplæg, set både fra det teolo-
giske og historiske synspunkt. Derved kan der fremkomme nye
vinkler, man måske ikke lige har tænkt over eller forstået, som
kan give anledning til debat eller eftertænksomhed.

Julen nærmer sig med raske skridt. Kirken vil være omdrej -
ningspunkt for mange mennesker i den forbindelse. Vi glæder
os til at fejre julen sammen med sognet og ser frem til
velbesøgte gudstjenester, ikke mindst juleaften, hvor kirke-
bænkene plejer at være godt besat. 
Nytårsaften giver også anledning til et besøg i kirken, hvor der
traditionen tro bliver afholdt nytårsgudstjeneste. Bagefter ser ve -
res et glas champagne og vi ønsker hinanden ”Godt Nytår”.

Menighedsrådet ser frem til at vise menighedssalen frem i
nyrenoveret tilstand sidst på året, hvis alt går efter planen. Gul-
vene er bl.a. blevet høvlet og lakeret, og der bliver isoleret og
malet. Vi håber på mange gode velbesøgte arrangementer i
2014. God jul og godt nytår ønskes til alle i sognet.

Linda Nielsen, formand

Søstrup og Sdr. Jernløse sogne
på nettet
Det har længe været et ønske i menighedsrådene at kunne
bruge internettet til at oplyse, hvad der sker i vores sogne. Vi har
talt om at få lavet vores egen hjemmeside, men nu har
sognepræst Anne Kathrine Clausen udnyttet de muligheder, vi
har under sogn.dk. Sogneportalen indeholder oplysninger om
alle sogne i folkekirken, og det er Kirkeministeriet, der står bag
portalen. Siden bruges bl.a. til at oplyse om aktiviteter og guds -
tjenester, og der arbejdes på, at de enkelte sogne kan bruge
siden endnu mere personligt. Også som et værktøj for
menighedsrådene.
Så gå ind på sogn.dk/soestrup eller sogn.dk/soenderjernloese
og hold øje med vores aktiviteter, find kontaktoplysninger og
læs om dit sogn.

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese



8 www.nj-k.dk

MUSIKARRANGEMENTER:

�Søndag d. 15. dec. kl. 15.00 
i Kvanløse Kirke 

Julekoncert med 
Liberty Gospelkor
Liberty er et energisk gospelkor under
ledelse af Trine Bundgaard Skårhøj og
med Heidi Ingemann-Nielsen som pi-
anist. De er i øjeblikket ca. 35-40 sangere
mellem 15 og 60 år, som alle har til
fælles, at de elsker at synge livsbekræf-
tende gospelmusik.
Koret synger sort, swingende gospel, der
sætter gang i krop og sjæl. Gennem sang
ønsker de at videregive det budskab, som
gospelmusikken er udtryk for, nemlig
budskabet om Jesus Kristus.

Søndag d. 5. januar kl.15.00
i Nr. Jernløse Kirke 

Nytårskoncert 
i samarbejde med Lions Club

Deborah Herbert and the band 
Gospel og sprøde jazzharmonier 

Den amerikanske gospel- og jazzsanger,
Deborah Herbert, spænder over et stort
register, og er ubestridt en af Danmarks
og Europas bedste indenfor sin genre.
Hun optræder med den fremragende
 jazz pianist Marko Martinovich (Tyskland)
og bassisten Arnold Ludvig(Færøerne).
Glæd jer til en ”hot” nytårskoncert. 
Efter koncerten vil der være mulighed for
hygge og socialt samvær i Løvehulen,
hvor der kan købes kaffe og kage, øl, vin
og vand. 

Onsdag den 4. december kl. 19.00 i Søstrup Kirke

Debbie Cameron 
& Happy Day Choir
Kom og oplev livsglad gospelmusik, under ledelse af Debbie Cameron som dirigent
og solist. Alt fra "traditionel" til "kommerciel" Gospel med Debbie Camerons egne
musikalske fortolkninger. 
Nærmere præsentation er vist ikke nødvendig, og mange nåede da også at opleve
vores efterårskoncert med Debbie Cameron & Happy Day Choir.
Da der er begrænsede pladser i kirken, vil der kun være adgang med billet. 
Billetterne, der er gratis, kan bestilles og afhentes hos Jan Mogensen, 59 47 17 63. 

Lørdag d. 22. februar 

Kl. 13.00 Sangworkshop 
for BØRN med 
Thomas Lennert i 
Nr. Jernløse Præstegård
Kl. 15.30 Koncert i 
Nr. Jernløse kirke 
med børnene og Thomas Lennart 

Thomas Lennert er alsidig udi sangens og
musikkens verden: Musiklærer, organist, ko-
r leder, komponist og sangskriver. I Fol -
kekirkens Ungdomskor regi (FUK) har han
arrangeret velbesøgte korstævner, især for
børn og unge. Så denne dag skal der synges
i vilden sky og læres en masse sange. Sange,
hvor man skal hoppe rundt, sange hvor man
slapper af, sange om Gud, sange om alt
muligt. Workshoppen finder sted i Nr. Jern-
 løse Præstegård og begynder kl. 13.00.
Klokken 15.30 bliver de sange, koret har
lært, sunget ved en koncert i kirken. Her er
AL LE velkomne. Gratis deltagelse, både i
præ stegård og kirke. Panna er med hele
dagen. 
Tilmelding til workshop hos organist Pan -
na Ildikó på mail panna.ildi@yahoo.com
el. på mobil 29 28 86 30. Endvidere hen-
vises til www.lennerts.dk


