
Fastelavn er mit navn,
boller vil jeg have

FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Nu er Fastelavn lige om hjørnet. Vi
glæder os til at se en masse glade, ud-
klædte børn i vore kirker til gudstje -
nester og fastelavnsfest, hvor vi skal
slå katten af tønden, og sidenhen skal
børnene nok ud at rasle og synge. 

I gamle dage brugte man fastelavns-
festen til at slå sig løs og skeje ud,
inden fasten begyndte den efterføl-
gende Askeonsdag. Det var en sidste
chance til at feste og frådse, for fasten
var en tid til eftertanke og bod, hvor
man skulle besinde sig på sit forhold
til Gud og sin næste. Det skulle man
gennem afholdenhed fra blandt andet
luksusvarer som hvidt brød og kød.
For ligesom Jesus fastede 40 dage i
ørkenen, skulle man også afholde sig
fra luksus i de 40 dage, der går fra
Askeonsdag indtil Påske.

I vores protestantiske tradition har fa -
sten været nedprioritet, men i nyere
tid har den igen vundet indpas som en
udfordring, man kan give sig selv – en
slags styrkeprøve. Og nogen vælger at
faste ved at afstå fra f.eks. kød, sukker,
alkohol eller tv. Jeg har også hørt om
andre præster, der udfordrer deres
konfirmander til at afstå fra brug af
mobiltlf. eller internet i fastetiden. Det
er nok en faste, der kan mærkes.

Jeg var for nogle år siden til en guds -
tjeneste Askeonsdag aften. Den var
selvfølgelig åben for alle, men særligt
for dem, der ville prøve at faste. I løbet
af gudstjenesten kunne man få tegnet
et kors i panden med kul, mens
præsten sagde ordene: ”Menneske,
husk at du er skabt af støv.”

De ord er som en overskrift for fasten,
for dens mål er at minde os om vores
forgængelighed; minde os om, at vi
lever med den yderste dag for øje,

hvor vi skal stå ansigt til ansigt med
livets herre selv. 

Men selvom vi er forgængelige, har Gud
givet os evigheden som horisont. Det er
kernebudskabet i Påsken, hvor vi fejrer
Jesu Kristi død og opstan del se. Han tog
vore synder på sig, tog dem med sig på
korset og helt ned i Dødsriget, men han
åbnede vejen til Guds evighed for os, da
han brød dødens magt. 

Og ja – vi er skabt af støv, men hvis vi
tænker på Big Bang-teorien, så kom-
mer vi af samme støv, som stjernerne
er skabt af. 

Så lad os tage imod fastetidens opfor-
dring til eftertanke, men samtidig
huske på, at vi er skabt til at leve midt
i verden med alle dens glæder. Vi er
gjort af samme stof som stjernerne, for
at vi kan lyse op i verden. 

Anne Kathrine Clausen

Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit ord 
i dig her til jord

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen
Mel.: Erik Haumann
Den danske salmebog nr. 69, v. 6)



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

2

FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
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Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
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indgives til sognepræsterne senest 
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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
(t.o.m. 1. maj)

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

Filmklubaften
i Nr. Jernløse Præstegård 
onsdag den 19. marts kl. 19
Denne aften vil vi se ”Pianisten” – en film fra
2002 instrueret af Roman Polanski. Filmen
vandt de gyldne palmer og tre oscars. Den
jødiske Wladyslaw Szpilman er en talentfuld
jødisk pianist, der undgår deportation. Sam-
men med tusindvis af jøder bliver han tvunget
til at leve under usle forhold i en ghetto midt i
Warszawa. Han formår at stikke af og gemmer
sig i storbyens ruiner. Velkommen til – der er
plads til flere! Efter filmen vil der blive budt på
lidt godt at spise og drikke.  

Palmesøndag - i Nr. Jernløse Kirke

Vores børnekor Salmecyklen vil komme forbi
og synge et par sange for os til gudstjenesten.
Vi glæder os!

Skærtorsdag aften:
Fælles gudstjeneste for begge sogne i Kvan-
løse Kirke kl. 19 med efterfølgende oste- og
pølsebord i Nr. Jernløse Præstegård 
Traditionen tro vil vi fejre påske med god mad
og drikke i Nr. Jernløse præstegård skærtors-
dag aften. I år vil vi kun afholde én gudstjen-
este, idet vi håber på god opbakning fra begge
sogne. Netop fællesskabstanken er et centralt
element i den kristne nadverfejring – et kristent
fællesskab som også rækker ud over sogne-
grænsen! Så velkommen til alle sognebørn fra
Nr. Jernløse og Kvanløse Pastorat til en hyggelig
stund i kirke og præstegård.  

Minikonfirmander
– undervisning, sjov og leg for 3. klasser
I indeværende periode glæder vi os over
minikonfirmandernes deltagelse i sognenes
tilbud. Der findes ikke noget bedre end vide-
begærlige og nysgerrige børn – også selv om
de er fulde af krudt.

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag d. 12. marts kl. 19 er der regnskabs -
møde i Nr. Jernløse Præstegård.
Tirsdag d. 6. maj kl. 19 er der menigheds -
rådsmøde i Nr. Jernløse Præstegård
Onsdag d. 14. maj kl. 13 er der provstesyn i
Nr. Jernløse Kirke & Kirkegård.

Kvanløse sogn:
Tirsdag d. 18. marts kl. 19 er der regnskabs -
møde i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 14. maj kl. 15 er der provstesyn i
Kvanløse Kirke & Kirkegård 
Onsdag d. 4. juni kl. 19 er der menighed-
srådsmøde hos Signe Jensen, Ringstedvej 233,
Kvanløse

Bibelkredsen 
er godt i gang
Vi læser Markusevangeliet, et kapitel hver
gang, hvorefter vi drøfter indhold og betydning
og slutter gennemgangen med bøn. Alle er
velkommen d. 5. marts og 2. april i Nr. Jern-
løse Præstegård.
Dog bedes sognepræsten kontaktet på forhånd
af praktiske grunde på tlf. 29 72 94 83.  

Børne- og
familiegudstjeneste 
med efterfølgende tøndeslagning 
i Præstegården søndag d. 2. marts 
kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke.  
Igen i år vil vi gerne se børn fra sognene til
fastelavnsgudstjeneste i Nr. Jernløse Kirke. Kom
udklædte eller som I er – alle er velkomne.
Efter gudstjenesten vil vi slå katten af tønden
oppe ved Præstegården. Der vil være en tønde
for de små og en tønde for de store. Hvem mon
skal hyldes som kattekonge og kattedronning i
år? Er der slik nok i tønderne? Husk; der bydes
på kakao og fastelavnsboller til alle!
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FORMIDDAGSCAFÉ
– hyggeligt fredagssamvær for alle for
alle der har tid og lyst! 

Den 14. marts kl. 09.30 
”Det Glade Hjerte Lever Længst” 
v. Inge og Erling Møllehave, Kr. Såby 
Et foredrag om livskunst, - lyk ke stunder og
levet liv, med udgangspunkt i deres antologi
med samme titel. De fortæller også lidt om
forskellen på by og land i 50´erne og 60´erne.
Endvidere skal vi høre lidt om deres arbejde som frivillige på
Hospice Sjælland.

Den 11. april kl. 09.30 
”Grønland før og nu” v. Lars Juul, København
Denne formiddag vil Lars Juul tage os med til Grønland i
ord og billeder. Siden 1961 har Grønland været hans andet
fædreland, hvor han har boet i knap ti år, efterfølgende har
han besøgt Grønland utallige gange. Lars Juul har et ind -
gående kendskab til Grønlands historie og kultur og arran-
gerer rejser til kontinentet. Bliv inspireret denne formiddag
i Nr. Jernløse Præstegård – hvem ved – måske ender det
med, at du tager med Lars Juul hele vejen til det kolde og
smukke nord?         

Vi siger tak for en endnu en god sæson og flot fremmøde i
Formiddagscaféen. På godt gensyn til sept. 2014, når vi
atter tager hul på en ny sæson. Husk; der er altid plads til
nye pensionister og efterlønnere og alle andre naturligvis!

Årets konfirmander 2014
Atter i år er vi beriget i vore sogne med en stor flok unge, der
har valgt at bekræfte deres dåb og lade sig konfirmere. 
En festlig og uforglemmelig dag ønskes I alle! 

I Nørre Jernløse kirke 
den 16. maj konfirmeres:
Kl. 10.00
Kristian T. D. Madsen
Rasmus H. J. Villumsen
Theis Preisler
Anders Glerup
Andreas Tind Westman
Julius Tind Westman
Cecilia Brauer Borghøj

Kl. 12.00
Anna Liv Mathiasen
Anna Hjelm Hvass Hansen
Simone Hansen
Emily Rasmussen

I Nørre Jernløse kirke 
den 17. maj konfirmeres:
Kl. 10.00
Christopher Thinggaard Berg
Jonas K. K. Christensen
Maria Krogshave Madsen
Patrich Overgaard Mortensen
Christian Nexelø Henriksen
Corey Zachery Murphy
Lucas Østergaard Johansen
Kristoffer Holst Jensen
Lau Lysholt Bertelsen
Sofie Tinna Bue Nielsen

Kl. 12.00
Maja Jasmin Hede
Klara Friis Christensen
Mattias Kaae Juul Sørensen
Amanda H. B. Jørgensen
Andreas Larsen
August Villadsen Danmark

Rikke Rendtorff
Andreas Christoffer 
Bjerregaard Gade
Mads Vinter Markussen
Louise Sødal Thorn
Sigurd Erik Petersen

Konfirmander der skal 
konfirmeres i andre kirker:
Laura Kløve Iversen
Natali Hansen
Mike Falensteen

I Kvanløse kirke 
den 18. maj er årets konfir-
mation aflyst
I år har ingen desværre ønsket
at blive konfirmeret i Kvan-
løse Kirke. Vi håber meget at
vi kan tage revanche til næste
år. I stedet for konfirmation vil
der være to almindelige  guds -
tjenester denne søndag i vore
kirker jf. gudstjenestelisten. 

Husk at sætte kryds i kalenderen 2. pinsedag, hvor Holbæk Provsti som sædvanlig holder
fælles friluftsgudstjeneste på et endnu ikke oplyst sted. Følg med i dagspressen og læs
mere herom i næste kirkeblad. 
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup
2. marts Fastelavn 10.30 SLL* Ingen 11.00 AKC* Se SJ

9. marts 1. s. i fasten 09.00 SLL* Se NJ* 09.00 AKC* 11.00 AKC*
16. marts 2. s. i fasten Ingen 10.30 SLL Ingen 09.00 SLL
23. marts 3. s. i fasten 09.00 AKC Ingen 10.30 AKC Ingen
30. marts Midfaste 15.00* 10.30 SLL 09.00 AKC 10.30 AKC

6. april Mariæ bebudelse Ingen 09.00 AKC 10.30 AKC Ingen
13. april Palmesøndag 10.30 SLL Ingen 15.00* 09.00 SLL
17. april Skærtorsdag Se KV* 19.00 SLL* 17.00 AKC* Se SJ*
18. april Langfredag 10.30 SLL Ingen Ingen 10.30 AKC
20. april Påskedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 AKC 09.00 AKC
21. april 2. påskedag Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL Ingen
27. april 1. s. e. påske 09.00 AKC Ingen Ingen 10.30 AKC*

4. maj 2. s. e. påske 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
11. maj 3. s. e. påske Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL 15.00*
16. maj Bededag 10+12 Konf.* Ingen Ingen 10.30 Konf.*
17. maj Lørdag 10+12 Konf.* Ingen Ingen Ingen
18. maj 4. s. e. påske 09.00 SLL 10.30 SLL 10.30 Konf.* Ingen
25. maj 5. s. e. påske 10.30 FD Ingen 09.00 FD Ingen 
29. maj Kristi himmelfart 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen Ingen

1. juni 6. s. e. påske Ingen Ingen 10.30 SLL 09.00 SLL

SLL: Samuel Leth-Larsen, AKC: Anne Kathrine Clausen, FD: Finn Dyrhagen 
* Læs omtale i kirkebladet 

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk

Søndag d. 9 marts har vore sogne og 
Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige 
indsamlere til kampen mod sult i Etiopien

Indsamlere mødes i Nr. Jernløse Præstegård kl. 09.00. Inden vi 
kl. 10 går ud på indsamlingsruterne vil Samuel holde en
”minigudstjeneste” efterfulgt af kaffe med morgenbrød. Efter endt indsamling ser -
veres der pølser m. brød og øl og vand. Meld dig gerne på forhånd som indsamler
hos indsamlingsleder Paul Harrison på mobil 40 85 60 67 eller mail til
paul.hulme.harrison@gmail.com (læs også om indsamlingen i Sdr. Jernløse side 7).
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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:
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: 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
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. 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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Menighedsrådsmøder:
Der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Onsdag d. 5. marts kl. 19.00 
Onsdag d. 23. april kl. 19.00
Der menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse menighedssal:
Torsdag d. 20. marts kl. 18.00
Torsdag d. 1. maj kl. 18.00

Sogneindsamling
Den. 9. marts samler vi ind til 
Folkekirkens Nødhjælp i Sdr. Jernløse.
Vi varmer op med fromessse kl. 9, hvor alle er velkomne. Efter
gudstjenesten er der morgenbrød og kaffe, så indsamlerne kan
gå styrket ud på deres ruter. Vil du være indsamler? Så kontakt
Linda Nielsen på tlf. 30 31 92 62.

Konfirmandgudstjeneste i Søstrup
Stormen Bodil kom i december på tværs af mange ting – også
af den konfirmandgudstjeneste, som var planlagt d. 2. søndag
i advent. Derfor holder vi konfirmandgudstjeneste i Søstrup
kirke d. 9. marts kl. 11, hvor årets konfirmander fra Sdr. Jern-
løse og Søstrup vil medvirke ved gudstjenesten. 

Skærtorsdagsspisning
Traditionen tro holdes der fælles påskemåltid Skærtorsdag aften
i menighedssalen i Sdr. Jernløse. Arrangementet er fælles for
vore to sogne, deltagelse er gratis, og alle er velkomne. Aftenen
indledes med gudstjeneste i Sdr. Jernløse kirke kl. 17.00, og
efterfølgende spiser vi et traditionelt påskemåltid sammen i
menighedssalen, ligesom Jesus gjorde det med sine disciple
Skærtorsdag aften. Menuen står på lam, brød og vin. 

Farvel og TAK
Et år er gået, og det er gået
stærkt. 
Det betyder, at det er tid for
mig til at tage afsked, og sige
Line tak for lån af jeres rare
sogne. Året har budt på man -
ge hyggelige stunder over en
kop kaffe og en snak. Det har
budt på skæg med jer skønne
konfirmander og søndagssko -
le børn, spænden de diskussio -
ner i Bibel-studiekredsen og
berigende gudstjenester. Året
har budt på store øjeblikke i
kirkerummet i både glæde og
i sorg, og jeg er taknemmelig
for alt det, jeg har fået lov at
være en del af. 

Tak for, at I har taget så godt
imod mig, og tak for godt
samarbejde både til kolleger,
menighedsråd og jer i menig -
hederne.

Jeg har sidste gudstjeneste i
Søstrup kirke d. 27. april kl.
10.30. Efter gudstjenesten by -
der menighedsrådet på en
kop kirkekaffe. I skrivende
stund er planen, at både Line
og jeg deltager ved årets kon-
firmationer, og Line er en-
deligt tilbage fra barsel og
ferie d. 2. juni. 

Tak og alt godt ønsker 
Anne Kathrine

Konfirmationer 
Søstrup og Sdr. Jernløse

Søstrup kirke, St. Bededag,
d. 16. maj 2014 kl. 10.30:
Maja Ekholdt Lundberg 
Emma Mandrup Lyse
Jonas Ivar Østerby Vorregaard 
Anna Nathalie Just Jørgensen

Sdr. Jernløse kirke, søndag 
d. 18. maj kl. 10.30:
Mathias Martin Jensen 
Helene Liv Rosendal Larsen 
Mathilde Anna Thinghuus 
Andrea Nielsen-Elkjær 

Søndagsskole
Der er søn -
dagsskole for
børn i alde -
ren 6-12 år i
menigheds sa len i Sdr. Jernløse.
Vi hygger os sammen med
sang, en Bibelhistorie, leg og
kreative aktivi teter. Der er
søndagsskole næste gang:
Søndag d 23. marts 
kl. 14-15.30.
Desværre bliver søndagsskolen
aflyst i april pga. Påskens travl-
hed, og i maj, hvor der ingen
præst er til at være med. Se i
næste kirkeblad, hvornår søn -
dagsskolen starter op igen.
Vil du have en påmindelses-
mail i ugen inden søndags sko -
len? Så skriv til Anne Kathrine
på ankc@km.dk.

Jeg glæder mig til at se jer. 
Anne Kathrine

Fastelavn d. 2. marts kl. 11
Vi fejrer fastelavn med en festlig børne- og familiegudstjeneste i
Sdr. Jernløse kirke, hvor både børn og voksne er velkomne til at
komme udklædte. Efter gudstjenesten er der pølser og brød i
menighedssalen, og når vi har spist, slår vi katten af tønden.
Derefter skal vi naturligvis kåre årets kattekonge og –dronning, og
der er fastelavnsboller og kaffe. 

På gensyn til en festlig fastelavnsfest
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Bibelmaraton:
Der er Bibelmaraton igen i menighedssalen i Sdr. Jernløse:
Onsdag d. 2. april kl. 19.30: 
Emnet er Hebræerbrevet og kanon-dannelsen: Hvordan
blev Det Nye Testamente til?
Aftenen indledes med et oplæg ved Anne Kathrine, og efter-
følgende er ordet frit til spørgsmål og debat over en kop
kaffe. Det er en fordel, men ikke et krav, at skriftet er læst på
forhånd. 
Pga. Påske og præstefravær holder Bibelmaraton derefter en
pause. Se i næste kirkeblad, hvornår Bibelmaraton starter
op igen.

Christian Jensens Fond
I 1940 oprettede Jens Christian Jensen ”Gårdejer af Sdr. Jernløse Chr.
Jensens legat”.
Dette legat skulle fremover bestyres af menighedsrådet i Sdr. Jernløse,
dog således at sognepræsten i Sdr. Jernløse altid stod som formand for
legatets bestyrelse.
Legatets indtægter skulle, ifølge vedtægterne, anvendes til uddeling
blandt ældre værdigt trængende eller til trængende konfirmander i
Sdr. Jernløse sogn.
Legatet eksisterer stadig. 
Har man behov for at søge midler gennem dette legat, kan der rettes
henvendelse til sognepræsten.

Søges der midler til hjælp til konfirmation, kan der enten mundtligt
eller skriftligt rettes henvendelse til sognepræst Anne Kathrine Clausen.
I tilfælde af en mundtlig ansøgning, vil præsten i samarbejde med an-
søger notere de relevante oplysninger. I ansøgningen bedes meddelt
begrundelse for ansøgningen og kontaktoplysninger på ansøger. Siden
vil sognepræst og menighedsråd tage stilling til anmodningen. Der
kan søges om max. Kr. 1000,- 
Sidste frist for ansøgning er d. 1.4. 2014

Ældre værdigt trængende i Sdr. Jernløse sogn kan hele året rette hen-
vendelse til sognepræsten, hvis der behov for lidt ekstra hjælp. Pro-
ceduren er den samme som ovenfor.

Siden sidst fra Sdr. Jernløse menighedsråd
Nu skulle foråret være på vej, og de næste måneder sker der en del i
vores lille sogn. Der kan bl.a. nævnes fastelavn i laden, hvor der skal
slås katten af tønden. Påsken hvor vi Skærtorsdag inviterer til lam, brød
og vin i menighedssalen efter gudstjenesten. Spillemandsmesse i kir -
ken hvor Jernløsekoret medvirker, og konfirmation d.18. maj. Alt dette
kan der læses nærmere om i bladet, og vi håber på at få nogle vel -
besøgte arrangementer.
Der er nedsat et lille udvalg i menighedsrådet, der sammen med gra -
verne, en landskabsarkitekt samt en konsulent fra provstiet, står for at
udarbejde en helhedsplan for kirkegården. Dette er et ønske fra prov -
sti et at alle kirkegårde skal udarbejde en sådan plan, da der igennem
årene bliver færre jordbegravelser og flere urnenedsættelser. Det
kræver en omlægning af kirkegården, da en del større gravsteder med
tiden bliver sløjfet. Et spændende projekt, hvor der allerede nu er udar-
bejdet forslag til ændringer. Denne helhedsplan vil vi arbejde på hen
over året. 
De fleste renoveringer er næsten færdiggjort. Menighedssalen er nu
klar til brug med bl.a. nye vinduer, og der er ved at blive købt nyt in-
ventar. Præstegården har fået udskiftet vinduer, men mangler stadig et
par stykker. Desuden er der blevet malet. Dog er der stadig en del in-
dendøre, der skal gøres færdig hen over året. 
Forpagterboligen trænger også til en ”kærlig hånd” bl.a. i form af iso-
lering. Provstiudvalget har i 2014 afsat en pulje på 2. mio. kr. til ener -
giforbedringer. For at få del i puljen skal der ansøges om midler til
konkrete energiforbedringsprojekter. Præstegårdsudvalget har ansøgt
om at få del i disse midler - vi håber at komme i betragtning.
Til slut vil jeg opfordre til at støtte op om sogneindsamlingen til
Folkekirkens nødhjælp d. 9. marts, hvor overskriften er ”Sult”. Bliv
enten indsamler eller giv et beløb, når vi står ved jeres dør.

Linda Nielsen, formand

Præstesituationen i maj
Anne Kathrine Clausen har varetaget præstegerningen under
sognepræst Line Krogsgaards barsel, og er ansat som sogne -
præst til d. 1. maj. 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak, for den
måde Anne Katrine er gået ind i sognet på. Med stor arbejds -
indsats og kæmpe ekspertise har hun formået, at hverken
menighed eller menighedsråd har mærket, der har været vikar
på i vores sogne. Tak for altid godt humør og velvillighed.

Line Krogsgaard vender tilbage fra barsel d. 3.6, men da Line
afholder ferie i maj, vil gudstjenesterne i Søstrup og Sdr. Jern-
løse i denne periode blive varetaget af Samuel Leth Larsen og
provst Finn Dyrhagen. Henvendelser om kirkelig betjening i
denne periode rettes til Samuel Leth Larsen.
Line og Anne Kathrine vil dog sammen forestå konfirmation-
erne d. 16. maj i Søstrup kirke og d. 18. maj i Sdr. Jernløse
kirke.

Menighedsrådene i Sdr. Jernløse og Søstrup.
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MUSIKARRANGEMENTER:

Søndag d. 30. marts kl. 15
Nr. Jernløse kirke

Musikalske billed-fortællinger: 
MARTIN LUTHER
- mennesket og
musikken.
For musikken står
Søren Juhl på
tværfløjte og Aksel
Skjoldan på klaver.

Et nyt spændende
foredrag med bille -
der, fællessang og
musik om manden
bag reformationen.

I 1500-tallet tog Martin Luther kampen
op mod misbrug og vranglære i den ka-
tolske kirke og startede reformationen,
som betød overgang til protestantisme i
Nordeuropa og satte et stort aftryk på nu-
tidens danske samfund.

De færreste ved nok, at han også kom-
ponerede musik. Faktisk spillede han
luth, skrev melodier og digtede salmer.
Mange af dem har vi haft i vores danske
salmebog lige siden.

Palmesøndag d. 13. april 
kl. 15 i Sdr. Jernløse kirke

Spillemandsmessen
Med Jernløsekoret, 
Vindingekoret og lokale musikere

Spillemandsmessen er en gudstjeneste
 iklædt dansk folkemusik, og den første af
sin art på dansk. Teksten er skrevet af Hol-
ger Lissner, og musikken er komponeret
af Ivan Bjerre Damgård og Michael Som-
mer, med udgangspunkt i dansk tradi-
tionel dansemusik. Jernløsekoret og
Vindingekoret under ledelse af Panna
Ildikó vil opføre messen i koncertform, og
forhåbentlig krydres fremførelsen med
folkedans, men alle er velkomne at danse
til i Sdr. Jernløse kirke. Og efter koncerten
er der lejlighed til at tage en svingom til
den dejlige musik Palmesøndag eftermid-
dag, måske udendørs, hvis vejret er godt.

Søndag den 11. maj kl. 15 
i Søstrup kirke

Holbæk Studiekor
Holbæk Studiekor blev dannet af en
gruppe studerende på Holbæk Semina -
rium i 1969. Heraf navnet. 
Fra august 2010 har Camilla Britt Dono-
van været dirigent for Holbæk Studiekor
Koret er et blandet kor på omkring 50
medlemmer. 
Koncerten bliver en 1864 koncert med et
blandet kirkeligt og verdsligt program.

FÆLLESMØDE FOR DE FIRE SOGNE 
Tirsdag d. 1. april kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård
”En tørlagt voldsmand taler ud” – v. Tom Rostved 
For fire år siden, på Vridsløselille Statsfængsels særligt sikrede afdeling, besluttede Tom at
vende sin tilværelse på hovedet og bryde sin kriminelle løbebane. Han er nu 41 år gam-
mel og finder mening i at dele erfaringer og refleksioner fra et liv med voldelig kriminalitet,
stofmisbrug, samt 17 år tilbragt bag tremmer. Tom tager selv det fulde ansvar for sine beslut-
ninger og misgerninger, og han har brugt de sidste fire år på at se konsekvenserne i øjnene
uden at blinke. Resultatet er et ærligt blik på et kuldsejlet liv, og Tom ønsker selv at stå som
et advarende eksempel og samtidig påpege alt det, der har formet ham og drevet ham i den
gale retning. En aften for alle aldre, især også for unge – velkommen! 
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