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Hvornår er det påske?
Påsken falder forskelligt fra år til år – det
er nemlig oprindeligt en jødisk højtid,
til minde om udvandringen fra Ægypten
og er fastsat efter den jødiske månekalender, som er mere ”omskiftelig”
end vores. Derfor falder Påskedag altid
på den første søndag efter den første
fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Palmesøndag
Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem
på et æsel, og folket hylder ham med
tilråb og viftende palmegrene. De har
ventet længe på ham, for han er opfyldelsen af det gamle testamentes profetier om Messias, og luften er tyk af
forventning. "Næste dag hørte den
store folkeskare, som var kommet til
festen, at Jesus var på vej til Jerusalem.
De tog da palmegrene og gik ham i
møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet
være han, som kommer, i Herrens
navn, Israels konge!" Johannesevangeliet, kap 12,12-13.
Skærtorsdag
På denne aften samles Jesus med sine
disciple, og de spiser sammen for sidste
gang, inden han arresteres i Gethsemane have, efter at Judas har angivet og
forrådt ham. Det er det ”måltid”, vi
spiser hver søndag, når vi holder nadver, og det sker bl.a. til minde om
denne aften i Jerusalem. "Vor Herre

Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog brødet, takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde: "Tag
dette og spis det; det er mit legeme,
som gives for jer. Gør dette til min
ihukommelse!" Ligeså tog han også
kalken efter aftensmåltidet, takkede,
gav dem den og sagde: "Drik alle heraf,
denne kalk er den nye pagt i mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker
den, til min ihukommelse!"
Langfredag
Langfredag er sorgens dag i kirken – her
er alteret helt tomt uden lys eller blomster, flaget er på halv og stemningen er
dyster, for det er dødens dag. Langfredag, tidligt om morgenen, bliver Jesus
korsfæstet og hans lig bliver lagt i
gravhulen hen under aften. "Og det var
nu omkring den sjette time, og der faldt
mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt
igennem. Og Jesus råbte med høj røst:
"Fader i dine hænder betror jeg min
ånd". Da han havde sagt det, udåndede
han". Lukasevangeliet, kap. 23,44-46.
Påskedag
”På tredje dag opstanden” siger vi i
Trosbekendelsen og tænker på Påskemorgen. Det var kvinderne, der
opdagede, at Jesus var opstanden, for

da de kom ud til graven for at salve
ham tidligt påskemorgen, var liget væk.
En engel fortalte dem, at han var opstået fra døden og vendt tilbage til livet.
På denne dag bliver mennesket Jesus til
Kristus, for med opstandelsen beviser
han, at han virkelig er Guds søn. Denne
dag er den største helligdag i kirken!
Anden påskedag
På denne dag var der tidligere tradition
for, at det var tyendet, der gik i kirke.
De skulle ikke sidde sammen med herskabet og de adelige på de højhellige
dage og derfor indførte man en 2. dag
til alle højtiderne, så tjenestefolk og
karle også kunne få lov til at gå i kirke!
Men dagen er alligevel vigtig, for det er
her, at disciplene for første gang møder
deres opstandne herre og frelser!
”Solen sortned, da han blegned,
som for os udgød sit blod,
graven lyste, mørket segned,
da forklaret han opstod.
Ton, vor lovsang, højt i sky,
sødt i påske-morgengry:
Jesus Kristus er opstanden!
Evig lever Guddoms-manden!”
Den danske salmebog 241:
”Tag det sorte kors fra graven”
N.F.S. Grundtvig 1846.
Rigtig glædelig påske!
L.K.
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Line Krogsgaard
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www.sogn.dk/soestrup
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Sogne- og loppemarked i Kvanløse
Vel mødt når sognets beboerforening afholder loppemarked
lørdag d. 30. april på sognets petanquebaner bag Kvanløse
Kirke. En hyggelig stund med mulighed for at gøre en god handel.

Jernløsekoret
Palmesøndag kl. 10.30
i Nr. Jernløse Kirke
Ved denne gudstjeneste vil
sognenes børnekor Salmecyklen synge for os.

Skærtorsdag aften
Gudstjeneste for begge
sogne i Kvanløse Kirke kl. 19
m. efterfølgende oste- og
pølsebord i Nr. Jernløse
Præstegård
Endnu et år er gået og igen
skal påsken fejres med god
mad og drikke i Nr. Jernløse
præstegård skærtorsdag aften.
Gudstjenesten m. efterfølgende spisning i Præstegården er fælles for begge sogne.
Velkommen!

Jernløsekoret øver torsdag aften fra kl. 19.00–21.30 i Nr. Jernløse Præstegård. Kom frisk og syng dig glad i et muntert og
givende fællesskab.
Uddybende information kan læses på
korets hjemmeside www.jernloesekoret.dk el. henvendelse kan rettes direkte
til organist og korleder Panna Ildikó
Friis-Grigoncza på tlf. 29 28 86 30 el.
mail organist@panna.dk

Bibelkredsen er i gang med sæson 3
Vi mødes i præstegården én gang om måneden i vinterhalvåret,
næste gang d. 16. marts (kap. 9) og d. 12. april (kap. 10). Vi
læser i Apostlenes Gerninger, et kapitel til hver gang, hvorefter
vi drøfter indhold og betydning og slutter gennemgangen med
bøn. Alle er velkomne!
Uddybende information fås hos sognepræsten på
tlf. 29 72 94 83.

Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Tirsdag d. 8. marts kl. 09.00 er der regnskabsmøde i Nr.
Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 11. maj kl. 09.00 er der menighedsrådsmøde i
Nr. Jernløse Præstegård

Kvanløse sogn:
Onsdag d. 9. marts kl. 19.00 er der regnskabsmøde i Nr.
Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 11. maj kl. 18.00 er der Kirkesyn i Kvanløse
Kirke og på kirkegården med efterfølgende menighedsrådsmøde hos Signe Jensen, Ringstedvej 233, Kvanløse

www.nj-k.dk
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Menighedsmøde

Formiddagscafé

Søndag d. 6. marts efter
gudstjenesten kl. 10.30
i Nr. Jernløse Kirke

Hyggeligt fredagssamvær for
alle der har tid og lyst!

Så er det blevet tid til det
årlige menighedsmøde for
vore to sogne. Menighedsrådene vil fortælle om arbejdet
ud fra kirker og præstegård.
Da der i efteråret 2016 skal
vælges nye menighedsråd, vil
vi også denne dag se frem
mod denne vigtige begivenhed. Der vil blive budt på lidt
at spise og drikke. Velkommen til alle som har interesse
i sogn og kirke.

Den 11. marts kl. 09.30:
”Øst eller Vest?
Min del af Danmark
er nu bedst”
v. sognepræst
Karsten Lundbeck Garne,
Skovlunde Kirke

Kristi himmelfart - maleri af Panna
Ildikó Friis-Grigoncza,

Filmklubaften
i Nr. Jernløse
Præstegård
27. april kl. 19:

”The Straight Story”
Instrueret af David Lynch
(1999)

Denne aften skal vi se en filmperle baseret på en autentisk
historie! ”The Straight Story” er en af de absolut bedste film
jeg nogensinde har set! Vi følger en aldrende livsklog
mand, som begiver sig afsted på sit livs rejse. En pilgrimsfærd med fokus på eftertænksomhed og forsoning. En film
til langsomhedens pris, for de store spørgsmål lader sig ikke
løse i farten.
Hvis du kun kigger forbi til én filmforevisning i løbet af
sæson 2016, må det nødvendigvis være denne aften……

Der tales om, at Danmark er ved at blive splittet, ikke mindst
mellem hovedstaden og det såkaldte ”udkantsdanmark” –
ml. land og by og naturligvis ml. jyder og københavnere.
Måske er det en ny ting, måske har vi altid set lidt skævt til
dem fra den anden side af bæltet? Karsten vil denne formiddag komme med sjove anekdoter fra forskellige landsdele,
og der kommer nok også et par fordomme om både jyder og
københavnere, for de findes jo så rigeligt på begge sider af
bæltet. Der vil også komme et par bud på, hvad det egentlig
er, der gør os danskere til ét folk, på trods af alle forskellene,
store som små.
Den 8. april kl. 09.30:
”Susannas bog”
v. organist, studielektor
og forfatter
Susanna Clod Pedersen
Trilogien "Susannas bog" handler om fiskerdatteren Susanna,
der fulgtes med Jesus. Udgiveren er Boedal Forlag, og de tre
bind hedder "Vejen" "Sandheden" og "Livet", en spændende
historisk roman, som er værd at stifte bekendtskab med. Susanna Clod Pedersen vil fortælle om tilblivelsen af trilogien,
tankerne bag den, og krydre med oplæsning. Kom og hør en
levende og engageret foredragsholder, som har noget på
hjerte!
Vi siger tak for en endnu en god sæson og flot fremmøde
i Formiddagscaféen. På godt gensyn til sept. 2016, når vi
atter tager hul på en ny sæson. Husk; der er altid plads til
nye pensionister og efterlønnere og alle andre naturligvis!
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Årets konfirmander 2016
Et sikkert forårstegn er, når bøg og konfirmander springer ud i det smukkeste skrud! Igen i år har stort set alle unge i vore sogne
valgt at lade sig konfirmere, og det er der grund til at feste og glæde sig over. I ønskes alle en festlig og uforglemmelig dag!

Konfirmander
Nørre Jernløse kirke 22. april
Kl. 10.00
Frederik Telling Petersen
Hannah Karoline Longhi
Ida Holtze Frederiksen
Jacob Petri Lindgreen
Mathias Barhny Nielsen
Nicolai Elzamouri Larsen
Pernille Clara Falck Smedegaard Hansen
Pernille Grimbühler
Kl. 12.00
Benjamin Nickolaj Neander
Karina Jørgensen
Mads Overgaard Mortensen
Mikkel Højland Nielsen
Nikolaj Kildegaard Jensen
Oskar Teglstrup Lund Hansen
Viktor Teglstup Lund Hansen
Zacharias Oscar Gandløse

Konfirmander
Nørre Jernløse kirke 23. april
Kl. 10.00
Andreas Hegyi Hansen
Jeppe Vinter Markussen
Jon Gregersen
Marcus Ellested
Magnus Holst Haenschke
Marie Rasmussen
Silas Wittrup Bøjsen
Stefan Pettersson
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Kl. 12.00
Alexander Brauer Borghøj
Annika Aaskov Hemmingsen
Amalie Pedersen

Christian Alexander Marsbøll Wendelboe
Gustav Selvig Andersen
Emma Maria Rummelhoff
Marcus Gram Christensen
Marcus Blumensaadt Sylvest
Mathilde Louise Rosengaard Bonde
Sarah Jasmin Rejnhold Hansen
Selma Friis Christensen
Sofie Lohse Quvang Trebbien

Konfirmander
Kvanløse kirke 24. april
Kl. 10.30
Asger Rønnegaard Funk
Marie Louise Wind Bech
Selma Møller Leth-Larsen
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Forårets musik i sognene
Liturgisk påske
Optakt til den store højtid

Korstævnekoncert

Lørdag d. 30. april i Nr. Jernløse Kirke kl. 15

Torsdag d. 17 marts kl. 19.30 i Kvanløse Kirke
Sang, orgel, kormusik, læsning og velsignelse til passions- og
påsketiden. Med temaer refererende til Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. På programmet er der bl.a. værker af Bach,
Böhm, Liszt og Kodály. Medvirkende: Organist, kirkesanger,
præst og Jernløsekoret. Og naturligvis kirkegængere, som synger med på fællessalmer! Kom og byd påsken velkommen.

Døllefjeldekoret, Vindingekoret og Jernløsekoret afholder korstævne i
Nr. Jernløse Præstegård,
og i forlængelse heraf indbydes til festlig koncert i
Nr. Jernløse Kirke lørdag
d. 30. april kl. 15.
Alle er velkomne!

Koncert i Kvanløse Kirke

Orgelkoncert af høj klasse
i Kvanløse

Søndag den 10. april kl. 15.00

Inger Petri fra Brorfelde
Akkompagneret af Duo Kokos
Inger Petri fra Kvanløse sogn vil
denne dag berige os med sin
smukke sangstemme. Sang har i
mange år været Inger Petris store
passion, og hun synger i mange
forskellige sammenhænge: Kirkekoncerter, private fester, barnedåb, bryllupper og begravelser.
Repertoiret strækker sig over
danske viser, musicals, operetter
og enkelte opera-arier.
Ingers sangvalg, har som regel en
personlig betydning for hende og
udspringer af og afspejler oplevelser og hændelser i hendes liv.
Gennem mange år har Inger Petri samarbejdet med ægteparret
Jesper og Therese Adorján Ankjær, som akkompagnerer på
klaver og cello.
Vi glæder os til en hyggelig og bevægende eftermiddag i vores
smukke kirke.

Søndag d. 29. maj kl. 15
Matteo Imbruno, orgelprofessor og organist i Amsterdam
Siden vi i Kvanløse Kirke i 2010 fik
vores nye orgel, har vi en gang om
året arrangeret orgelkoncerter med
kunstnere af verdensklasse. Sidste
sommer hørte vi en uforglemmelig
koncert med en ung organist fra
Venedig, Nicoló Sári. I år er det
lykkedes os, at få den store master,
Matteo Imbruno, orgelprofessor fra
Amsterdam (og Nicoló Sáris lærermester), til at spille en koncert for
os i Kvanløse Kirke.
Ved siden af sit virke som professor er Matteo Imbruno organist
i den berømte Oude Kerk i Amsterdam. Herudover medvirker
Matteo Imbruno ofte ved orgelfestivaler og orgelkonkurrencer
rundt om i verden. Denne eftermiddag vil han bl.a. spille italiensk orgelmusik samt 4-hændigt orgelmusik med Kvanløse
Kirkes organist.
Kom og lyt til en af verdens førende organister. Det bliver med
garanti en musikalsk oplevelse af de store!
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Gudstjenesteliste
Nr. Jernløse

Kvanløse

Sdr. Jernløse

Søstrup

3. marts
6. marts
13. marts
17. marts
20. marts
24. marts
25. marts
27. marts
28. marts
31. marts

Torsdag
Midfaste
Mariæ bebudelse
Liturgisk påske
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Torsdag

Ingen
10.30 SLL*
09.30 SLL*
Ingen
10.30 SLL
Ingen
10.30 SLL
10.30 SLL
09.00 LK
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
19.30
09.00 SLL
19.00 SLL*
Ingen
09.00 SLL
Ingen
Ingen

19.00 LK
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
14.00 LK*
17.00 LK*
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
Ingen

Ingen
09.00 SLL
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 LK ♥
10.30 LK *
09.00 LK
10.30 LK
19.00 LK

3. april
10. april
17. april
21. april
22. april
23. april
24. april

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Torsdag
Bededag
Lørdag
4. s. e. påske

09.00 SLL
10.30 SLL
Ingen
Ingen
10+12 Konf.*
10+12 Konf.*
Ingen

10.30 SLL
15.00*
09.00 LK
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 Konf.*

10.30 LK
09.00 SLL
Ingen
19.00 LK
Ingen
Ingen
10.30 Konf.*

Ingen
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
10.30 Konf.*
Ingen
Ingen

1. maj
5. maj
8. maj
15. maj
16. maj
22. maj
26. maj
29. maj

5. s. e. påske
Kristi himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
Torsdag
1. s. e. trinitatis

09.00 SLL
10.30 SLL
10.30 Konf.*
Ingen
Ingen
10.30 SLL ♥
Ingen
10.30 SLL ♥
09.00 SM
10.30 SLL
09.00 SLL
09.00 LK
Fælles friluftsgudstjeneste for sognene m. Holbæk Provsti*
09.00 LK
Ingen
10.30 LK ♥
Ingen
Ingen
19.00 LK
10.30 SLL
15.00*
Ingen

SLL: Samuel Leth-Larsen, LK: Line Krogsgaard, SM: Sara Mikaelsson
* Læs omtale i kirkebladet. ♥ Kirkekaffe

2. Pinsedag
Husk at sætte kryds i kalenderen
Holbæk provsti & kommune afholder som sædvanlig en fælles friluftsgudstjeneste.
I år vil friluftsgudstjenesten finde sted i Provstegårdens have i Ågerup sogn,
Ågerupvej 66, Ågerup, 4390 Vipperød.
Hold øje med nærmere information på hjemmesiden og i dagspressen.

Ingen
09.00 SLL
Ingen
10.30 LK
Ingen
Ingen
10.30 LK ♥

NAVNE I SOGNENE:
NR. JERNLØSE:

SDR. 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. 51 25 49 74
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.

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 Pedersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Hanne Steinicke
Engvejen 10, 4420 Regstrup, tlf. 52 62 78 68

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

SØSTRUP SOGN
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 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.

FØDSEL OG FADERSKAB
Forældre skal kun anmelde fødslen til
moderens bopælssogn, 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: Henvendelse om dåb rettes til sognepræsten. Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten 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 forældremyndighedsindehaverne.
VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sognepræ-

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.

sten, 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 ansøgningen. Opdateret liste med god-

kendte fornavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk
Attester
Diverse attester rekvireres med digital
signatur på www.borger.dk og udstedes
efterfølgende af sognepræsten. Alternativt kan der også rettes direkte henvendelse til sognepræsten.
Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bedemand. Dødsfald registreres i bopælssognet. Var afdøde medlem af Folkekirken aftales dato og tidspunkt for begravelse eller bisættelse med sognepræsten.

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Palmesøndag

Minikonfirmander

Palmesøndag står i konfirmandernes tegn, når de på denne
påskens første dag vil afholde deres egen gudstjeneste og stå
for hele gudstjenesten selv. Gudstjenesten starter kl. 14.00, og
bagefter serverer vi kirkekaffe og kage. Vi glæder os til at se jer!
Årets konfirmander og præst

Hvis du går i 3. klasse og har lyst til at gå til minikonfirmandundervisning, så starter vi et hold op tirsdag den 10. maj kl.
14.30 i Sdr. Jernløse menighedssal. At gå til minikonfirmand
handler om hygge og kreativitet krydret med lidt kristendom og
bibelfortælling og er ment som en indledning til det at gå til
præst i 7. klasse. Vi slutter kl. 16.00 og hvis du gerne vil være
med, skal dine forældre sende mig en mail på lkp@km.dk og
efterfølgende skal du møde op den 10. maj. Forløbet varer frem
til og med den 21. juni. Jeg håber, at mange af jer, har lyst til at
være med. Vi ses! Line

Skærtorsdag
Traditionen tro holder vi aftengudstjeneste kl. 17.00 i
Sdr. Jernløse kirke og samles
bagefter i menighedssalen til
lam, brød og vin, for i fællesskab at mindes nadverens
indstiftelse.
Sdr. Jernløse Menighedsråd

Forårskoncert
Onsdag 11. maj kl. 19.30 Søstrup kirke.
Forårskoncerten bliver en spændende og levende
oplevelse af et nyere kor fra Odsherred-området.

Langfredag
Gudstjenesten Langfredag kaldes en liturgisk gudstjeneste, det
betyder en gudstjeneste uden prædiken, men med læsninger
fra Lidelseshistorien kombineret med musik. Cellosolist Sara
Riis Lauritzen kommer og akkompagnerer evangeliet med smuk
langfredagsmusik, så eftertænksomheden og roen kan få plads
på denne mørke og dog meget smukke dag. Gudstjenesten
foregår i Søstrup kirke kl. 10.30.
Line

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Menighedsrådsmøde i Sdr. Jernløse:
Tirsdag d. 1. marts kl. 18.30 i menighedssalen
Tirsdag d. 3. maj kl. 18.30 i menighedssalen
Tirsdag d. 14. juni kl. 18.30 i menighedssalen
Menighedsrådsmøde i Søstrup:
Onsdag d. 30. marts kl. 18.30 i graverhuset
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Songs2Share er en vokalgruppe, der består af 16 sangglade
kvinder fordelt på tre grupper: sopraner, alter og tenorer.
Blandt koret er også nogle dygtige solister.
Koret mødes, hver onsdag i Fårevejle, hvor de foruden at
slippe sangglæden løs, også prioriterer socialt fællesskab.
"Syrmand" og pianist, Anders Novrman, har sørget for at
lave et varieret repertoire - et repertoire der til stadighed udvikles og udvides med danske såvel som engelsksprogede
sange. Der er stille ballader, pop, pompøs rock, country og
blues. Rolf Thor er ligeledes med på bas.
Der serveres en forfriskning efter koncerten. Gratis adgang.

sogn.dk soenderjernloese

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Syng-foråret-ind
Torsdag den 7. april mødes vi kl. 19.30 i Sdr. Jernløse kirke
til en sangaften med forårssange og ikke mindst Højskolesangbogen, som vi netop har indkøbt til aftener som denne.
Fremover vil vi synge foråret ind og efteråret ud som en fast
tradition i Sdr. Jernløse kirke, og vi håber, at mange har lyst
til at mødes over en sangbog på en spirende forårsaften eller
i det ruskende efterårsmørke. Jernløsekoret under ledelse af
organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza vil deltage med opbakning og sang. På gensyn.
Sdr. Jernløse Menighedsråd

En kirkegænger skrev: ”Vi er fem, der gerne vil sige tak for
en meget dejlig syng-med julekoncert 3. dec. i Sdr. Jernløse
Kirke.
Vi nød at synge julen ind denne aften. Vi nød organisten og
de to violinister, som sørgede for den rette julestemning. Tak
for et fint arrangement, vi kommer meget gerne igen i julen
2016.”
Grete Hansen m.fl.
Kirkebakken 3, Sdr. Jernløse

Konfirmander 2016
Søstrup kirke Bededag 22. april kl. 10.30
Laura Mandrup Lyse
Natasja Steen Larsen
Mathis Nikolaj Vincent Davidsen
Frederik Birch Nymark Jensen
Magnus Karlsen
Jacob Østervang Petersen
Anton Welent Nielsen

Sdr. Jernløse kirke 24. april kl. 10.30
Simone Jensen
Hans-Christian Bøge Pedersen
Emma Thorup Møllgaard Larsen
Asta Lo Kann Sørensen
Jens Nørgaard
Lucas Toftegaard Henriksen
Laura Maya Kristensen
Gustav Bruun Olesen

Sdr. Jernløse kirke 1. maj kl. 10.30
Ayo Reinkilde Laubjerg
Nanna Frederikke Krogsgaard Petersen
Maria Krogh Rasmussen
Emma Thea Refsgaard Hansen
Matti Egebro Røpke

Loppemarked!
Lørdag den 11. juni afholdes der fælles loppemarked for vore
to sogne og andre interesserede. Kom med dine lopper og sælg
dem på en stand i præstegården i Sdr. Jernløse.
En stand kan lejes af voksne for 50 kroner og af børn for 25 kroner – lejen af disse går ubeskåret til Kirkens Korshær i Holbæk
og det samme gør det beløb, som vi sælger kaffe og kage for.
Så kom og gør en god handel eller benyt lejligheden til at få
ryddet ud i kælderen og garagen!
Vi åbner kl. 10.00 og lukker ned igen kl. 15.00. Skal du sælge
lopper, mødes vi kl 9.00 til opsætning. Vi glæder os meget og
håber, at mange vil møde op og støtte den gode sag.

Sdr. Jernløse og Søstrup Menighedsråd

Konfirmandindskrivning
Søndag den 9. oktober holder vi konfirmandindskrivning
for vore to sogne. Vi starter med en gudstjeneste kl. 10.30
og går bagefter i menighedssalen til indskrivning og information, sodavand, kaffe og kage.
Arrangementet er for konfirmander og forældre! Undervisningen starter tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 i Sdr.
Jernløse.
Jeg glæder mig til at se jer.
Line

9

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Siden sidst i Sdr. Jernløse
Vi har nu taget hul på 2016 med det første nummer af Firkløveret, og et nyt år kan bringe mange tanker; hvad mon året
kommer til at indeholde af oplevelser, glæder, sorger o.s.v.
Svært at spå om fremtiden, men en ting er sikkert, til november
vil der atter være menighedsrådsvalg i hele landet.
På demokratisk vis har alle med dåbsattesten i orden mulighed
for at gøre deres indflydelse gældende ved at lade sig opstille
til menighedsrådsvalget.
De fleste forestiller sig ældre kvinder og mænd omkring et kaffebord med billige småkager fra Brugsen, der højtideligt drøfter
kirkegang og andre støvede tiltag – intet er mere forkert.
Ved at gøre sin indflydelse gældende har man mulighed for at
sætte sit præg på nye tiltag i kirken, i samarbejde med præsten
være med til at arrangere koncerter, måske med andre sogne,
foredrag, arrangementer for unge, forældre, børn, ældre – kun
fantasien sætter grænser. Kirken kan og skal bruges som en del
af kulturlivet i sognet. I Sdr. Jernløse er vi så heldige at have en
menighedssal, der er nyrenoveret med internetforbindelse, som
det sidste nye.
Samtidig er man med til at passe på en gammel kulturarv, der
igennem generationer har lukket døren op for mennesker i
mange hundrede år.
Overvej om du har lyst til at være med til at udvikle menighedsrådsarbejdet fremover til gavn for kirke og sogn.
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Menighedsrådet har besluttet at indgå en aftale med Raadvad
Stenhuggeri vedr. genbrugsgravsten.
Verdens naturreserver af granit er ikke uudtømmelige – snarere
tværtimod. Især når vi taler om nordisk granit, hvoraf flere i dag
er svære at fremskaffe. Størstedelen af den granit, der i dag anvendes til gravsten, er importeret fra østen.
Men hvorfor importere sten fra fjerne lande, hvor arbejdsmiljøet
er diskutabelt, og transporten er en stor belastning for miljøet,
når vi i virkeligheden har rig tilgang til egne nordisk granit gennem genbrugstanken.
Hidtil har alle sløjfede gravsten endt deres dage på kirkens deponiplads, hvorefter mange er blevet afhentet og knust til f.eks.
vejmateriale.
Raadvad Stenhuggeri gennemgår og sorterer de opmagasinerede gravsten for genbrug, hvorefter stenene afhentes af stenhuggeriet.

Hos Raadvad Stenhuggeri omhugges stenen og gøres klar til
udstillingen for genbrugssten. Prisen for genbrugsstenen bliver
bogført til den kirkegård, stenene er leveret fra, og når mindestenen er solgt, tilgår der kirkegården et beløb på 10% af salgsprisen. Ingen sten er tilgængelige for offentligheden, før den er
omhugget og anonymiseret. Kirkegården er derefter forpligtet til
at indsætte beløbet på en særskilt konto til kirkegårdens udvikling og forskønnelse.
Som der blev skrevet i sidste nummer af Firkløveret, har vi haft
Nationalmuseet ude og kigge på kirkens gamle døre. I den
forbindelse blev det gamle altertavle (der står på en hylde i
kirken og er dateret fra omkring år 1602 og består af et stort
stykke med indsat maleri fra o.1858) også gennemset. Der anbefales en restaurering af altertavlen i forhold til gammel maling udført i 1900 tallet. Der er nu taget kontakt til Næstved
Bevaringscenter, der vil give et tilbud på døre, altertavle osv.
Da det uden tvivl vil blive et anseligt beløb, skal der muligvis
søges fonde o.l., og er derfor ikke et arbejde, der bliver sat i
gang lige med det samme.
Lys på stien i Sdr. Jernløse
Der er nu opsat lys på stien, der går fra præstegårdsladen og
ned til skolestien. Dette er etableret af menighedsrådet, som
lovet, efter at Nøddestien i Sdr. Jernløse blev lukket.
Dette var et kort resume af de sidste måneders arbejde i
menighedsrådet, der også har bestået af meget andet. Bl.a.
fastelavn hvor kirken var helt fyldt op af forældre og udklædte
børn. Efter gudstjenesten blev der slået til tønderne i laden, og
bagefter var der kakao, kaffe, te, saftevand og fastelavnsboller
til alle i salen.

På gensyn.
Linda Nielsen, formand

Ni-tjenester
Efter opfordring fra flere vender vi nu tilbage til ni-tjenester
i Sdr. Jernløse kirke, som en forsøgsordning i denne kirkebladsperiode. Tjenesterne varetages af vikarpræster de
søndage, hvor Line Krogsgaard holder fri.
Sdr. Jernløse Menighedsråd

SDR. JERNLØSE/SØSTRUP SOGNE

Himmelske dage 2016
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og
nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til
babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller
noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når
den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt som Danske
Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by.
Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har man
valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er
festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro,
kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.

FÆLLESMØDER

Vintermøder

Fælles for Nr. Jernløse / Kvanløse sogne
og Sdr. Jernløse / Søstrup sogne
Torsdag den 3. marts kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Folk og fæ på Færøerne
v/ Jóannes Holm, Ubberup.

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår
i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og
koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig
være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens
kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat,
samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring
på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes
folkemøde.
Læs mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige
program vil blive offentliggjort primo marts.
Hans Grishauge, Formand for ”Himmelske dage”.

Sæt kryds i kalenderen!!!
Staudedag: Søndag den 2. oktober holder vi staudedag i Sdr.
Jernløse præstegård. Kom med dine stauder og byt dem til
nye, når du nu alligevel skal dele dem, der er blevet for store.
Vi mødes kl. 14.00 og der serveres kaffe og kage. Alle er
velkomne!!!!
Efterårskoncert: Torsdag den 6. oktober – det lokale jazzorkester
”Roseroomdixie” kommer til Sdr. Jernløse kirke denne dag og
koncerten starter kl. 19.30. Gratis entre. Alle er velkomne.

Jóannes Holm er barn af færøske forældre, men født og opvokset i Danmark, nu bosiddende i præstegården i Ubberup
ved Kalundborg. Til dagligt arbejder han for Holbæk Provsti
med kirkelig undervisning af børn og unge.
Jóannes Holm er en god fortæller og kan sprede liv, med sit
sprudlende væsen.
Denne aften vil Jóannes Holm ved hjælp billeder og små historier fortælle om livet før og nu i udkanten af rigsfællesskabet. Fortællingerne er dels egne oplevelser fra Færøerne og
dels historier fra hans slægt på de 18 grønne øer i Nordatlanten. Fordraget giver et indblik i hverdagslivet på Færøerne
for 100 år siden og i vore dage.
Der serveres kaffe/the i pausen.
Alle er meget velkomne og der er gratis adgang.
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Sogneindsamling
Søndag d. 13. marts har vore sogne og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige
indsamlere, som samler ind til verdens fattigste kvinder.
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt, når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse,
eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, rammes kvinder og børn hårdest.

Nr. Jernløse
Indsamlere mødes i Nr. Jernløse Præstegård kl. 09.30 til
en kort morgengudstjeneste m. kaffe og brød og præsentation af dagens indsamling. Herefter går vi ud og samler
ind – kirkebænke udskiftes med fortove! Indsamlere vil få
tildelt en passende indsamlingsrute efter formående. Efter
endt indsamling serveres der pølser m. brød og øl og vand
i Præstegården.
Velkommen til en fornøjelig dag som ovenikøbet gør en
stor forskel for andre. Hør nærmere om denne vigtige opgave og meld dig gerne på forhånd som indsamler hos
Samuel på mobil 29 72 84 83 eller mail til slla@km.dk
Læs mere om årets indsamling på www.noedhjaelp.dk

Sdr. Jernløse
Kunne du tænke dig at være indsamler, skal du melde
dig til hos Linda Nielsen, mobil: 30319262/
mail: lindanielsen@privat.dk, som efterfølgende vil
tildele dig en rute.
Læs mere om årets indsamling på www.noedhjaelp.dk

Foto: ©Tinbit Amare Dejene
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