
Julefred og nytårshåb

FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Adventstiden er begyndt, og med
forhåbning tager vi hul på et nyt
kirkeår. Julen venter lige om hjørnet
med sin glæde og fred, og nytåret
vinker forude med et dugfriskt kalen-
derår. Længselsfuld forventning, glæ -
delig opfyldelse, nye håbefulde mu lig-
  heder! Der findes ingen tid på året
som december måned. Midt i den
mør keste periode af året tændes ad-
ventskransen, juletræet pyntes, og
fyrværkeri lyser op på nattehimlen. Vi
trodser vinterkulde og mørke. 

Der er ellers nok som kan tage modet
fra os i december. Nogle har ondt i
økonomien. Andre rammes af stress.
Og så er der dem der hele tiden skæn-
des. Hvad blev der lige af julefreden?
Forhåbentlig vil den indfinde sig hos
os alle, men det kræver en indsats. Vil
vi ofre det nødvendige? Hvis du vil
forandre verden, må du begynde med
dig selv! 

Basalt set består et menneskeliv af to
elementer: at modtage og at give.
Såfremt der opstår en afbalanceret
vekselvirkning mellem modtager- og
giverforhold bliver livet harmonisk.
Man kan kun give, hvis man har mod-
taget noget at give af. Og man kan

kun modtage, hvis andre har noget at
give af. Fundamentalt set er vi
afhængige af hinanden, og derfor kan
vi ikke leve for os selv. Juleaften af-
spejles dette forhold i gaverne under
juletræet. Gavekulturen går først op i
en højere enhed, når vi glæder os
over de gaver vi modtager, og andre
glæder sig over de gaver vi giver.    

Tankevækkende i denne sammen-
hæng er det, at netop modtager- og
giverforhold også er centralt i det krist -
ne julebudskab. ”For således elskede
Gud verden, at han gav sin enbårne
søn” (Joh. 3,16a) og ”alle dem der tog
imod ham, gav han ret til at blive
Guds børn” (Joh. 1,12). Da Gud send -
te sin søn Jesus Kristus til verden jule-
nat, modtog Maria og Josef det lille
Jesusbarn. Hyrderne på mar ken og de
vise mænd fra Østerland bød også
Himmelens udsending vel kommen.

Julenat blev Guds kær lighed i
skikkelse af Jesus synlig og le ven de i
en sådan grad, at det lige siden har sat
Himmel og jord i bevæ gelse. De, der
dengang modtog Jesus, blev velsignet,
og det samme er tilfældet i dag. Mod-
tager vi Guds gave, Jesus selv, med
hjer tet, velsignes vi. Men ikke nok
med det; vi styrkes også til at række
Guds kærlighed videre i ord og ger -
ning til de mennesker vi lever iblandt.
Gud give, at vi i den forestå ende jule-
højtid må modtage Himmelsk fred og
glæde fra oven i betydelige mængder,
så vi i det nye kirke- og kalenderår har
mere end rigeligt at give af til hinan-
den. Med ønsket herom ønskes I alle
en glædelig jul og et velsignet nytår! 

Samuel Leth-Larsen      
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Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 9, 2015.
Meddelelser til kirkebladet for marts
– maj 2015 indgives til sognepræsten
senest den 1. februar 2015 
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. 24 45 54 02, træffes bedst 
kl. 9.30-10.30, fredag er fridag
E-mail: lkp@km.dk
www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup
Har 25% bistandsforpligtigelse i Nr. Jern-
løse og Kvanløse sogne.

Sang og rytmik for babyer
– også i 2015
Hvem siger foreningsliv kun er for gamle men-
nesker? Nej vel! I Nr. Jernløse Præstegård by -
der vi endnu en gang babyer (inkl. mødre og
fædre) velkommen til “Sang og Rytmik for
babyer”, det første skud på stammen i måske
en lang række af foreningsaktiviteter gennem
et aktivt menneskeliv.
Marianne Ljungberg-Jensen står klar og byder
indenfor! Lige dele sang, rytmik og hygge.
Velkommen onsdag formiddag kl. 10-12,
første gang d. 21. januar. 
Tilmelding på tlf. 21 69 81 76 eller 
mail marianne@ljungbergjensen.dk

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE SOGN:
Onsdag d. 14. januar kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde i Nr. Jernløse Præste -
gård 

KVANLØSE SOGN:
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.00 er der
menighedsrådsmøde hos Lis Mensing, Ris-
bjergvej 7, Kvanløse 

Minikonfirmander 
– sjov, leg og undervisning for 3. klasserne 

Der vil også i skoleåret 2014-15 blive tilbudt
minikonfirmandundervisning for 3. klasserne
på Engskovskolen, afd. Jernløse. Der vil blive
delt information ud på skolen først i januar
måned. Opstart fredag d. 20. feb. efter skole
kl. 14. Mere information om minikonfirmand -
undervisningen vil være tilgængeligt på
www.nj-k.dk fra medio december. 

Kirke og kødsovs
– nu med tøndeslagning!
Fredag d. 20. feburar kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke
(fælles for begge sogne)
Festlig børnegudstjeneste for alle, hvor de nye
minikonfirmander og børnekoret medvirker.
Efterfølgende er der tøndeslagning og en gang
”let” aftensmad med en fastelavnsbolle til
dessert. 
Og husk som altid: Masser af slik i tønderne!!
Sæt kryds i kalenderen. Af praktiske grunde er
der tilmelding til mad i præstegården hos
Samuel på slla@km.dk el. 29 72 94 83 
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Formiddagscaféen
– hyggeligt fredagssamvær for alle 
i Nr. Jernløse Præstegård

Den 12. dec. kl. 09.30: 
”Julehygge i den gamle
præstegård” 
Traditionen tro juler og hygger
vi med et afvekslende pro-
gram, som naturligvis står i ju-
lens tegn. Kom og få en god
optakt til julehøjtiden.

Den 16. jan. kl. 09.30:
”Blomster og bier” 
v. biavler Erling Bech, Hvalsø. 
I mere end 40 år har Erling
Bech drevet erhvervsbiavl og
har et indgående kendskab til
biernes og blomsternes ver-
den. En fascinerende verden
som Erling vil give os indblik i
med ord og billeder.  

Den 13. feb. kl. 09.30:
”Tro og håb – og gode historier” 
v. sømandsmissionær Jørgen Erik Larsen, Sorø.
Fortælling og små anekdoter om et spændende arbejde blandt
søfolk og andre gode mennesker fra Hvide Sande til Nyhavn.
Sømandsmissionærerne tager på havne- og skibsbesøg, hvor de
kommer i snak med både danske og udenlandske søfolk og
fiskere. Arbejdet omfatter også deltagelse på ”sejlende sø-
mandshjem”. 

Filmaften for alle 
Nr. Jernløse Præstegård 
onsdag d. 18. februar kl. 19

Den japanske film ”Depar-
tures”, som vandt en oscar for
bedste udenlandske film i
2008 er på plakaten denne
aften. En fortælling om ære, re-
spekt og liv. Men også om død.
En film der gør op med tabuer.
Velkommen til en sælsom film-
perle. Efter filmen vil vi som
sædvanlig hygge os med lidt
godt at spise og drikke. 

Advent i Kvanløse Sogn 
1. søndag i advent den 30. november
Et år er gået og et nyt begynder, nemlig kirkeåret. Det fejrer vi
som altid med en festlig adventsgudstjeneste i Kvanløse Kirke
kl. 13.30. 
Og Jernløse Hornorkester? Naturligvis er de med os igen i år!
Efter gudstjenesten tændes lysene på kommunens flotteste
juletræ på parkeringspladsen overfor kirken, inden Golf -
klubbens kantine på Holmegård slår dørene op til hyggeligt
samvær m. gløgg, æbleskiver og bankospil med flotte præmier.
Julemanden er naturligvis i godt humør igen i år og deler store
godteposer ud til børnene. 
Tag naboer og venner med, så vi med manér kan byde
julemåneden velkommen. Dagen arrangeres i fælleskab med
Kvanløse sogns beboerforening.
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Søndag d. 14. december kl. 15 i Kvanløse Kirke

Julekoncert med Roskilde
Domkirkes Drengekor
Koret havde debut Langfredag 1987, hvor det opførte Heinrich
Schütz’ Matthæuspassion. Det første skridt i forbindelse med
opstart af koret blev taget ved at høre samtlige 3. klasses drenge
på Roskildes skoler synge, og i forlængelse heraf blev der ud-
valgt ca. 30 drenge. Herrestemmerne blev fundet, bl.a. i byens
gymnasier, men også blandt fædre til korets drenge, og herefter
kom koret til at bestå af 50 sangere. 
Organist Finn Evald står for den daglige ledelse af koret, som
medvirker ved gudstjenester og aftensang i Roskilde Domkirke.
Koret har flere CD-udgivelser bag sig og har turneret over hele
verden. Nu kommer de til Kvanløse - velkommen!

Dåbsgudstjenester 
Lørdage i 2015 – alle er velkomne!

Som tidligere år vil der fortsat blive tilbudt dåb én lørdag hver
måned i vore to kirker. Fastlagte dåbsdatoer i 2015 kan ses på
vores hjemmeside www.nj-k.dk. 
En lørdagsdåbsgudstjeneste varer ca. en halv time og guds -
tjenestens fokus er naturligvis selve dåben. I takt med dåbs -
tilmeldinger, vil gudstjenesterne blive bekendtgjort på vores
hjemmeside m.m., da gudstjenesterne er offentlige. Så velkom-
men til alle, også på lørdage. 
Det vil naturligvis fortsat være muligt at få sine børn døbt på
søndage.     

Mandag d. 12. januar til fredag d. 16 januar

Tværkirkelig/Økumenisk bedeuge
I Holbæk by har det gennem mange år været tradition at mødes
på tværs af forskellige kirker til bedeuge først i det nye år.
Denne tradition ønskes udbredt, så oplandet til Holbæk by også
inddrages. 

Derfor vil Nr. Jernløse og Kvanløse sogne i samarbejde med
Holbæk Frikirke gerne invitere til en aften med og om bøn med
særligt fokus på Fadervor. Arrangementet foregår i Nr. Jernløse
Præstegård torsdag d. 15. januar kl. 19. Der vil endvidere blive
lagt foldere frem i kirkens våbenhuse med omtale af ugens
øvrige arrangementer i Holbæk by hos Frelsens hær, den Ka-
tolske Kirke og i Sct. Nikolai Kirke. Velkommen til gamle såvel
som nye ansigter. 

Søndag d. 4. januar kl. 10.30 i Nr. Jernløse Kirke.

Helligtrekongersøndag 
Børnekoret Salmecyklen opfører krybbespil i forbindelse med
gudstjenesten.

Bogcafé
Bogcaféen holder åbent i 
Kvanløse Kirkes våbenhus 
torsdag d. 29. januar og 
torsdag d. 26. februar 
kl. 16-18. 

Kom frisk 
– med eller uden bøger! 
Der er kaffe og te på kanden.

Nytårsdag
Efter gudstjenesterne
skåler vi godt nytår i
kirkernes våbenhuse.
Monstro der ikke
også er lidt kranse-
kage i det nye år? 
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Søndag d. 11. januar kl. 15 i Nr. Jernløse kirke

Nytårskoncert i samarbejde
med Lions Club, Jernløse
”Copenhagen Washboard Five” 
Hot Vintage Jazz - Classic Jazz - Hot Jazz til enhver lejlighed!
Copenhagen Washboard Five har optrådt siden 1987 på den
københavnske jazzscene, og varemærket har altid været det
samme: Hot jazz - med udgangspunkt i den musikstil der blev
udviklet af 1920ernes livlige vaskebræt bands i Chicagos South
Side kvarter og i New York. 

Glæd jer til en uforglemmelig 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. 

Fredag d. 20. februar 

Sangworkshop
med Thomas Lennert
For Minikonfirmander og Salmecyklen i 
Nr. Jernløse Præstegård Kl. 14 Koncert i Nr. Jernløse kirke
kl. 17 m. børnene og Thomas Lennart 

Thomas Lennert er alsidig udi sangens og musikkens verden:
musiklærer, organist, korleder, komponist og sangskriver. Kor -
stævner for børn og unge med fart på er han særdeles kompe-
tent til at arrangere. 
Så denne dag vil han hjælpe os med at forberede fastelavns-
gudstjenesten. Børnene og Thomas vil synge og optræde for os
kl. 17. Panna og Samuel vil også være med hele dagen. 
Nye kormedlemmer til Salmecyklen er velkomne - tilmelding
hos organist Panna Ildikó på mail organist@panna.dk el. på
mobil 29 28 86 30. Endvidere henvises til www.lennerts.dk

Løvehulen
Hovedgaden 13, 4420 Regstrup 

Kig ind efter koncerten. 
Kaffe og kage, øl, vin og vand 
kan købes.  
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Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

30. november 1. s. i advent 10.30 SLL* 13.30 SLL* 15.00 LK* 10.30 LK

7. december 2. s. i advent Ingen 09.00 LK 10.30 LK 15.00*
14. december 3. s. i advent 10.30 SLL 15.00* Ingen 09.00 SLL
21. december 4. s. i advent 09.00 LK Ingen Ingen 10.30 LK
24. december Juleaften 13 + 16 SLL 14.30 SLL 16.30 LK 15.00 LK
25. december 1. juledag 10.45 SLL 09.30 SLL 09.30 LK 10.45 LK
26. december 2. juledag 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
28. december Julesøndag Ingen 09.00 LK 10.30 LK Ingen
31. december Nytårsaften Ingen Ingen 15.30 LK* 14.00 LK*

1. januar Nytårsdag 14.00 SLL* 16.00 SLL* Ingen Ingen
4. januar Helligtrekonger 10.30 SLL* Ingen Ingen 09.00 SLL
8. januar Aftengudstjeneste 19.00 LK

11. januar 1. s. e. h. 3 konger 15.00* 10.30 SLL Ingen 10.30 LK
18. januar 2. s. e. h. 3 konger Ingen 09.00 LK Ingen 10.30 LK
25. januar S. s. e. h. 3 konger 09.00 LK Ingen 10.30 LK Ingen

1. februar Septuagesima 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SLL
5. februar Aftengudstjeneste 19.00 LK
8. februar Seksagesima 09.00 SLL 10.30 SLL Ingen 10.30 LK

15. februar Fastelavn Ingen 09.00 LK 14.00 LK* Ingen
20. februar Børnegudstjeneste 17.00 SLL*
22. februar 1. s. i fasten 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 LK 09.00 LK

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard

*Læs omtale i kirkebladet, ♥Kirkekaffe 

Gudstjenesteliste

www.nj-k.dk
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Navne i sognene:
NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86
eller mail gitteogjacob@get2net.dk    
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 Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirkesanger Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86 eller mail
gitteogjacob@get2net.dk    
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:
Vikarierende organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
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: Steffen Perdersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

SØSTRUP SOGN
Vikarierende organist: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
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. 

FØDSEL OG FADERSKAB: Forældre skal kun anmelde fødslen til moderens bopæls -
sogn, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.
Ugifte forældre kan få faderskabet registreret og få fælles forældremyndighed med en
omsorgs- og ansvarserklæring via www.borger.dk med digital signatur inden 14 dage
efter fødslen. Den skal være signeret med både anmelder og godkender (mor og far).
Hvis ikke omsorgs- og ansvarserklæring er indgivet inden 14 dage efter fødslen, sender
sognet sagen til Statsforvaltningen.

DÅB OG NAVNGIVNING: Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen –
enten ved dåb eller navngivning.
Dåb: Al henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsguds -
tjenesten eller på udvalgte lørdage i sognets kirke. 
Ved dåb oplyses navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere, hvoraf den ene er
gudmor eller gudfar. Fadderne skal være døbte.
Navngivning: Anmeldes med digital signatur på www.borger.dk af forældremyn-
dighedsindehaverne.

VIELSE: For at blive gift i sognets kirke skal man bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræsten, som træffer afgørelsen. Dato og tidspunkt for
vielsen aftales med sognepræsten For at blive gift i kirken skal mindst den ene være
medlem af Den Danske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til
sognepræsten. Prøvelsesattest, som rekvireres på www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.

NAVNEÆNDRING: Navneændring foretages med digital signatur på www.borger.dk
Ansøgning om navneændring koster 500 kr. som betales med dankort samtidig med an-
søgningen. Opdateret liste med godkendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk 

ATTESTER: Diverse attester rekvireres med digital signatur på www.borger.dk og ud -
stedes efterfølgende af sognepræsten. Alternativt kan der også rettes direkte henven-
delse til sognepræsten.

DØDSFALD OG BEGRAVELSE EL. BISÆTTELSE: Henvendelse til sognepræst el. bede-
mand. Dødsfald registreres i bopælssognet. Var afdøde medlem af Folekirken aftales
dato og tidspunkt for begravelse el. bisættelse med sognepræsten.  

Sådan forholder man sig i tilfælde af …
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Menighedsrådsmøde:
Der er menighedsrådsmøde i Graverhuset i Søstrup
Onsdag d.  3. december 2015 kl. 19.00
Onsdag d. 11. februar 2015 kl. 19.00

1. søndag i advent
Søndag den 30. november holder vi som altid eftermiddags-
gudstjeneste i Sdr. Jernløse den første søndag i advent, og efter-
følgende inviterer menigheds rådet på gløgg, kaffe og æble -
skiver i menighedssalen. Guds tjenesten begynder kl. 15.00 og
garanterer julestemning.

På gensyn, L.K.

Nytårsaften
På årets sidste aften har vi tradition for at mødes til gudstjeneste,
tage afsked med det gamle år og efterfølgende skåle det nye
ind. Det giver en god anledning til at hilse på naboer og ven-
ner og ønske dem godt nytår, sige tak for det gamle, og ikke
mindst giver det plads til eftertanke og forhåbentlig taknem-
melighed over året der er gået.
I Søstrup starter gudstjenesten kl. 14.00 
og i Sdr. Jernløse kl. 15.30 
– i god tid til at nå Dronningens nytårstale. L.K. 

Fastelavn
Som altid åbner vi dørene for trolde og hekse, pirater og feer,
prinsesser og drager og alt mulig andet godtfolk og fejrer
fastelavn i Sdr. Jernløse kirke med gudstjeneste og tøndeslagn-
ing, fastelavnsboller og varm kakao. Vi starter søndag d. 15.
februar kl. 14.00 i kirken og går bagefter i laden og slår kat-
ten af tønden. Jeg glæder mig til at se jer.

L.K.
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Torsdag d. 11. december kl. 19 i Sdr. Jernløse kirke

Glædelig jul med Jernløsekoret 
og Elsebeth Jarnbæk 
familieensemble
Et kor med fokus på glæden ved at synge. Jernløsekoret er et
voksenkor, der holder til i kirkebladets lokalområde. Koret vir -
ker med Panna Ildikó Friis-Grigoncza som korleder i spidsen
for det firstemmige, blandede kor. Kormedlemmerne har et
sjældent godt humør og en smittende glæde ved at synge sam-
men, som er meget inspirerende.

Korets repertoire er både rytmisk musik, danske viser og let
klassisk. Korets julerepertoire er som en farverig buket beståen -
de af rytmiske melodier, den danske juleskat, engelske carols
og klassiske evergreens.

Menighedsrådsvalget 
i Sdr. Jernløse
Valget i Sdr. Jernløse sogn endte med at blive et aftalevalg,
da der kun indkom en liste inden fristens udløb og me nig -
hedsrådet sidder i to år til næste menighedsråds valg.

Der blev afholdt konstituerende møde d.6.11. 
og posterne fordeler sig på følgende måde:
Linda Nielsen,formand
Line Krogsgaard, næstformand
Steffen Pedersen, kasserer
Hanne Steinicke, kirkeværge
Elsebeth Jarmbæk, kontaktperson
Lennart Petersen med i præste- og kirkegårdsudvalg.
Suppleanter:
Gorm Lunn
Thomas Olesen

Buksbom
Da mange kirkegårde efterhånden har fået buksbomsyge,
henstilles der til, at der ikke medbringes buksbomplanter
udefra, til kirkegården i Sdr. Jernløse. Ønskes der busk -
bom  planter, bedes man henvende sig til graveren.
Vi er heldige at være fritaget for denne plantesygdom og
håber forsat at kunne sige os fri.

Menighedsrådet i Sdr. Jernløse.

Chr. Jensens legat
Der kan søges om økonomisk julehjælp for ældre med-
borgere i Sdr. Jernløse sogn. Henvendelse sker til sogne -
præst Line Krogsgaard senest d. 13.12.2014.

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese
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Det er dejligt, at det er blevet muligt at kunne byde velkommen til Sangskaderne, der optræder med fine flerstemmige 
kor arrangementer. De vil underholde med af en række danske og udenlandske sange og salmer der står i julens tegn. 
Sangskaderne er et rytmisk kor, som holder til i Holbæk. Koret kommer med godt 30 sangere, fordelt på 6 stemmer, 

under ledelse af Helle Nerup. 
Der er gratis adgang og efter koncerten bydes der på gløgg og julebag.

Søstrup menighedsråd.

Julekoncert i Søstrup
Søndag den 7. december 2014 kl. 15.00 

SANGSKADERNE

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Firkløveret Dec2014_Feb2015:Layout 4  13/11/14  12:04  Side 10



11

Onsdag den 26/11 2014 kl. 19.00, graverhuset 

Kjeld Lundorf, Kirkens Korshær Holbæk
Inden vi for alvor begynder at samles i vores varme stuer med
lys og hygge i december måned, inviterer vi i Søstrup kirke til
foredrag ved en af vores lokale ildsjæle, nemlig korshærsleder
Kjeld Lundorf, som kommer og fortæller om Kirkens Korshær i
Holbæks sociale arbejde blandt samfundets udsatte og ud-
stødte. Kom og få et indblik i, hvordan det er at leve livet på
kanten, om misbrug og det at sove på bænken. Hør hvordan
Kirkens Korshær søger at bringe håb og være et lys i mørket
med bl.a. varmestue og bofællesskab.
Vi glæder os til at se jer til et vedkommende og vigtigt foredrag.

Foredragsaftener ved kirken på Bakken
Som et nyt tiltag vil vi i Søstrup sogn prøve at samle interesserede til foredragsaftener hen over vinteren. Vi lægger ud
med tre foredrag, som vi håber kan fylde graverhuset ved kirken i Søstrup. Der er gratis adgang, og der vil blive serveret
kaffe/the og kage. Alle er velkomne og vi håber at se kendte og ukendte ansigter fra vores nabosogne.

Line Krogsgaard og Søstrup Menighedsråd

Torsdag den 19/2 2015 kl. 19.30, graverhuset 

Hans-Peter Tams
Som lille dreng måtte Hans-Peter Tams, sammen
med sin mor og søskende, bryde op fra deres
krigshærgede hjem i Polen, for at søge mod Søn-
derjylland.
På Ostbahnhoff i Berlin, blev de seks børn skilt fra deres mor,
som blev udtaget til tvangsarbejde. Alene søgte den lille flok
op mod deres udgangspunkt – Sønderjylland.
En fantastisk fortælling om mødet med nazismens veltilrette-
lagte tyranni og ikke mindst om menneskenes forbløffende
overlevelseskraft.

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19.30, graverhuset 

Per Lars Christiansen
En af egnes førende amatørarkæologer kommer
denne aften og fortæller om nogle af sine spæn-
dende fund og historien bag dem. Per Lars Chri -
stiansen er formand for Odsherred Detektorforening
og søger historisk metal på det meste af vestjælland
med sin detektor.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE
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FÆLLESMØDER:

Onsdag d. 25. februar kl. 19.30 i Nr. Jernløse Præstegård

”Kaj Munk - Idealisten 
i et materialistisk samfund”
v. Jens Kristian Lings, cand. pæd. i dansk. Fra 1970-90
lektor i dansk litteratur og drama ved Danmarks Lærer
Højskole (nu Dansk Pædagogisk Universitet) i KBH.
Kaj Munks ideal var ikke at leve længe kropsligt, men at leve
åndeligt med lidenskab. Han anså materialismen for at være al
religions største fjende og mente, at den kunne forårsage men-
neskehedens undergang. Han levede med i både nuets og for-
tidens store dramaer. For ham var kristendom handling og
kirken sandhedens tempel, og i sin kamp for sandheden var
han kompromisløs. Med sit martyrsind fik han en død, der var
forfærdelig for alle andre end ham selv. Efterkrigstidens behand -
ling af Kaj Munk afspejles klart i statens behandling af Vedersø
Præstegaard.
Kom og oplev en dygtig formidler og fantastisk foredragsholder.
Velkommen!

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

Onsdag den 14. januar kl. 19.30 i Sdr. Jernløse menighedssal:

”Mit liv med musikken”
Ved kirkesanger, tubaist,
bassist, keybordspiller m.m.
John Wiberg. 
John har viet sit liv til
musikken, et liv, der har ført
ham vidt omkring og som start-
ede, da han som lille dreng
begyndte i Tivoligarden, hvor
han trådte sine første musi -
kalske barnesko. John fortsatte
forbi Det Kongelige danske
Musikkonservatorium, hvor
han uddannede sig til tubaist
og i en årrække gik den klassiske vej. Kom og mød en
musikalsk ildsjæl og hør et spændende foredrag med masser af
humor, anekdoter og ikke mindst entusiasme!

Sdr. Jernløse menighedsråd.

Jens Kristian Lings (Foto: Kristeligt Dagblad)

Forårets foredrag bliver onsdag den 4. marts kl. 19.30
i Sdr. Jernløse menighedssal: 
Felt- og sognepræst ved Lutherkirken på Østerbro 
Kristine Gustav, kommer og fortæller om sit arbejde og
udstationeringer i Afghanistan. 
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