
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
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Motorvejen kommer

for sognenes kirkelige arbejde til fælles
glæde for alle.

Men vore kirker er ikke blot et mål i sig
selv, men derimod et middel mod noget
større, nemlig Gud. Derfor er det i kristen
forstand afgørende for et lokalsamfund at
have en kirke, for kirkerne ligger i land-
skabet som tilkørsler til Kristi Vej. Jesus
omtalte netop sig selv som vejen, og han
tilføjede: ”Ingen kommer til Faderen
uden ved mig (Joh. 14). Der findes altså
kun én vej til Gud, og den vej er Jesus
Kristus. Lad os tænke over det, når vi
bevæger os igennem sommerlandskabet
og ser alle vore prægtige kirker, så vi ikke
blot kører forbi men derimod kører hen
til kirken, går indenfor og følger Kristi
Vej. 

God sommer!
Samuel Leth-Larsen  

motorvejsramper er af vital betydning for
fremtidig vækst i et lokalsamfund, ikke
mindst da pendlere men også andre fore-
trækker at bosætte sig i et lokalområde,
hvor man kan komme hurtigt til og fra. 

Og hvad har dette så med vore kirker at
gøre? Jo, ligesom vores lokalområde er
afhængige af indbyggere, sådan er vore
sogne afhængigt af sognebørn, hvis de
skal være bæredygtige enheder. Bliver
fraflytningen for stor, og der ikke kom-
mer nye sognebørn til, kan det på sigt
berøre kirkernes liv og vækst. Som aktive
enheder er kirkernes eksistensberet ti gel -
se først og fremmest dens lokale med -
lemmer, som ønsker et rigt guds tje  neste-
liv, nærværende kirkelige handlinger, og
vedkommende aktiviteter. For at imø de -
komme dette forsøger frivillige og ansatte
efter bedste evne at skabe gode rammer

Det er sikkert og vidst, i disse år gen-
nemgår vore sogne en stor og afgørende
forandring; motorvejen kommer. Kalund-
borgmotorvejen er allerede nået til Kvan-
løse, og Søstrup sogn blev for få år siden
strejfet af Holbækmotorvejen. Inden for
de nærmeste år er det så Nr. Jernløse og
Sdr. Jernløse sogne der står for tur, når
næste etape af Kalundborgmotorvejen
skal anlægges. Som en kolossal slange
vil den sno sig gennem landskabet.
Mange glæder sig over bedre og sikrere
vejforbindelser, mens andre begræder en
ny vej i baghaven. Men uanset om vi vil
eller ej; udviklingen kan ikke stoppes.

For snart 150 år siden stod sognene i
samme situation, da jernbanen kom. De
sogne som fik en station, blev forandret
for altid. Når en by som f.eks. Regstrup,
blev stationsby, fik det enorm betydning
for udviklingen i byen og dens nærmeste
opland. Folk flyttede til, og små byer blev
større, ikke mindst med parcelhus kvar -
terenes fremkomst tilbage i 1960’erne.
Det er i dag tydeligt, at de byer som fik
stationer også fik vækst.  

I dag står kampen ikke om stationer men
derimod om motorvejsramper. For lige
som stationer skaber mulighed for at
kunne stå på og af et tog, gør til- og
frakørselsmuligheder til motorvejen det
muligt at koble sig på et hurtigt
forbindende motorvejsnet. Nærliggende



NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

www.nj-k.dk2

FIRKLØVERET
Udgives af Nr. Jernløse, Kvanløse,
Sdr. Jernløse og Søstrup sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen 
Næste nummer af Firkøveret 
omdeles uge 34 2017. Meddelelser
til kirkebladet for september-novem-
ber 2017 indgives til sognepræsten
senest den 28. juli 2017 
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
Kirkenes facebookside:
nrjernloeseogkvanloesekirker

Sekretær Marianne Herss træffes i
Nr. Jernløse Præstegård torsdag mel-
lem 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, mandag fridag
E-mail: lkp@km.dk

www.sogn.dk/soenderjernloese
www.sogn.dk/soestrup

Mølledag 2017: 
Nr. Jernløse Kirke præsenteret
Søndag d. 18. juni ml. kl. 10-14 er Nr. Jernløse
Kirke åben for interesserede. I anledning af
Mølledagen vil det endvidere være muligt at
komme en tur op i kirketårnet og dørene til
Løvenborgkapellet vil også være åbne på dagen.
Menighedsrådet byder på kaffe og besvarer efter
bedste evne spørgsmål om kirkens historie m.v. 

Dåbsklude og ny strikkecafé
Når der er dåb i kirken, ligger der en lille dåbs -
klud på døbefonten, der bruges til at tørre van-
det af den døbtes hoved. Vi vil i Nr. Jernløse og
Kvanløse kirker gerne give den døbte denne
lille dåbsklud som gave og som et minde om
dåben. 

Derfor starter vi en strikkecafé, hvor vi sammen
vil strikke eller hækle dåbsklude. Udgangs -
punk tet er, at vi mødes et par timer ca. 1 gang
om måneden. Første gang er torsdag d. 8. juni
kl. 9.30-11.30 i Nr. Jernløse Præstegård. Det er
gratis at deltage, og vi sørger for kaffe/te, ind-
køb af garn (merceriseret bomuld) og at stille
strikkepinde (nr.3) og opskrift på dåbsservietter
til rådighed. 

Har du lyst til at være med, så kontakt Gitte på
gitte.k.nielsen@outlook.dk eller 23 70 18 86,
også hvis du ikke 
kan den pågælden.
de dag eller 
tidspunkt, 
men gerne vil være 
med alligevel. 

Statistik for året 2016
Nr. Jernløse Kvanløse

Fødte i sognene 22 8

Døbte i kirkerne 24 6
Konfirmerede i kirkerne 36 3
Vielser i kirkerne 6 3                
Døde i sognene 18 4               

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

Foto: Ralph Dyssov
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Menighedsrådsmøder
Nr. Jernløse sogn:
Onsdag den 7. juni kl. 19.00 er der menig hedsrådsmøde 
i Nr. Jernløse Præstegård. 
Onsdag den 2. august kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde i Nr. Jernløse Præstegård.
Onsdag d. 6. september kl. 09.00 er der kirkesyn med
efterfølgende menighedsråds møde. Vi begynder v. kirken
og på kirke gården.

Kvanløse sogn:
Onsdag den 9. august kl. 19.00 er der menighedsråds -
møde hos Torben Rasmus sen, Ringstedvej 198, Kvanløse.

Sæt kryds 
i kalenderen
”Formiddagscaféen” – festligt, folkeligt og fornøjeligt fæl-
lesskab i præstegården. Begynder igen fredag d. 15. sep-
tember kl. 09.30. Der vil blive lagt en folder i kirkernes
våbenhuse med program for efteråret i løbet af sommeren.
Programmet vil ligeledes blive løbende opdateret på
www.nj-k.dk Tag også et kig på kirkernes Facebookside. 

”Kirke og Kødsovs” – især for børn og barnlige sjæle.
Høsten er i hus og det vil vi fejre! Børnehøstgudstjeneste
fredag d. 15. september kl. 17 i Nr. Jernløse Kirke. Efter
gudstjenesten bydes på aftensmad i præstegården.

”Jernløsekoret” – velkommen til et varmt og hjerteligt fæl-
lesskab. Et fantastisk hyggeligt kor for alle som elsker at
synge! Første øveaften efter sommerpausen er torsdag d.
7. september kl. 18.30-21.00 Se mere på korets hjemme-
side www.jernloesekoret.dk el. Facebook 

”Børnekoret Salmecyklen” – elsker du at synge og er du
ml. 6 og 12 år skulle du tage at kigge forbi Nr. Jernløse
Præstegård torsdag eftermiddag efter skole fra kl. 14-15.
Kom alene eller endnu bedre; tag et par venner med! Ses
vi? Første gang efter sommerferien er torsdag d. 7. sep-
tember. Tag et kig på kirkernes hjemme- el. facebookside.

”Sang og Rytmik for Babyer” – holder sommerpause, men
vender stærkt tilbage onsdag d. 13. september kl. 10-11.30
i Nr. Jernløse Præstegård, så hvis du er på barsel i efteråret,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Læs mere på
hjemmesiden, facebooksiden og i næste kirkeblad. 

”Nr. Jernløse Filmklub” – tænder
atter for projektoren og ruller film-
lærredet ned onsdag d. 27. sep-
tember kl. 19.00 i Nr. Jernløse
Præstegård, hvor vi skal se filmen
”Shadowlands”. Velkommen!!   

Konfirmationsforberedelse
i 2017/2018
Indskrivning af næste års konfirmander finder sted i juni måned.
Inden sommerferien besøger jeg 7. klasserne på Skovvejens
Skole Afd. Jernløse med information om årets konfirmations-
forberedelse. I den forbin delse vil jeg udlevere et ind skriv -
ningsark, som hurtigst muligt bedes returneret i udfyldt stand.
Elever fra andre skoler kan rekvirere indskriv ningsark og orien-
teringsbrev på mail slla@km.dk el. tlf. 59 18 31 27 fra primo
august. 
Konfirmationsforberedelse vil med stor sandsynlighed finde
sted i Nr. Jernløse Præstegård på tirsdage eftermiddage efter
skole. Klokkeslæt er endnu ikke faldet endeligt på plads, men
vil blive bekendtgjort på kirkernes hjemmeside snarest muligt.
De børn, som går i 7. kl. på Skovvejens Skole Afd. Jernløse,
men bor i andre sogne end Nr. Jernløse og Kvanløse sogne, skal
som hovedregel følge undervisning i deres bopælssogn. Børn
som går i skole andre steder (f.eks. Holbæk/Tølløse), men bor
i Nr. Jernløse el. Kvanløse sogne er velkomne til konfirma-
tionsforberedelse i præstegården, hvis det kan indpasses i
forhold til eksisterende undervisning. Modtages konfirmations-
forberedelse i et andet sogn, vil det efter aftale være muligt at
blive konfirmeret i Nr. Jernløse og Kvanløse kirker.

Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 41.
Der henvises til kirkernes hjemmeside www.nj-k.dk for konfir-
mationsdatoer og yderligere info.



Nr. Jernløse Kvanløse Sdr. Jernløse Søstrup

4. juni Pinsedag 10.30 SLL 09.00 SLL 10.30 KK 09.00 KK
5. juni 2. pinsedag Fælles friluftsgudstjeneste for kirker i Holbæk Kommune*
11. juni Trinitatis søndag Ingen 09.00 SM 10.30 KK Ingen
18. juni 1. s. e. trinitatis Mølledag* 10.30 SLL Ingen 10.30 KK
25. juni 2. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen Ingen 14.00 SM

2. juli 3. s. e. trinitatis Ingen 09.00 HRC 10.30 LK Ingen
9. juli 4. s. e. trinitatis 09.00 HRC Ingen Ingen 11.00 LK*

16. juli 5. s. e. trinitatis Ingen 09.00 HRC 09.00 SM Ingen
23. juli 6. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen Ingen 09.00 SM
30. juli 7. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL♥ 19.00 SM Ingen

6. august 8. s. e. trinitatis Fælles friluftsgudstjeneste v. Brorfelde observatorium 14.00*
13. august 9. s. e. trinitatis 10.30 SLL♥ Ingen 10.30 LK
20. august 10. s. e. trinitatis Ingen 10.30 SLL Ingen 14.00LK*
27. august 11. s. e. trinitatis 10.30 SLL Ingen 10.30 LK♥ Ingen

3. september 12. s. e. trinitatis Ingen Ingen Ingen 10.30 LK♥

SLL: Samuel Leth-Larsen, KK: Kathrine Kjærgaard, LK: Line Krogsgaard, 
HRC Hannah Reinholdt Clausen, SM Sara Mikaelsson
* Læs omtale i kirkebladet ♥ Kirkekaffe

Gudstjenesteliste

Orgelkoncert i Kvanløse Kirke
Søndag d. 23. juli kl. 19.30
Traditionen tro vil Nr. Jernløse og Kvanløse menighedsråd igen i år indbyde alle musikelskere
til en forrygende sommerorgelkoncert i Kvanløse Kirke. Den tyske organist Babett Hartmann
vil spille en frisk og varieret orgelkoncert på kirkens Husted orgel. Babett er bosiddende i Dan-
mark siden 2007 og har studeret orgel og cembalo på Det Kongelige Danske Musikkonserva-
torium i København. Hun er ansat som anden organist i Grundtvigs Kirke i København og
arbejder endvidere som freelance-musiker. Hun har en aktiv karriere som solist, og giver kon-
certer i hele Europa.

Aftenens program er en pose blandede bolsjer med barok, romantiske og moderne kompon-
ister. Musikken er let og tilgængelig. Brusende orgelmusik fra danske Didrik Buxtehude, tyske
J. S. Bach fra barokken og minimalistisk musik af Arvo Pärt. Romantikkeren Edwin Lemare
tager publikum med på en rejse gennem en hel dag, fra morgengry gennem middagssol over
tusmørke til aften. Velkommen! 



NR. JERNLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.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: Ingolf Petersen
Butterupvej 98, 4420 Regstrup, tlf. 59 47 20 11.

KVANLØSE:
Organist Panna Ildikó Friis-Grigoncza, 
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen,
tlf. 23 70 18 86 eller mail gitte.k.nielsen@outlook.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 Henrik Neander
Gl. Skovvej 116, Kvanløse, 4300 Holbæk, tlf. 52 17 53 73

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: Birgitte Bøge
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup, tlf. 30 54 71 59
Kirkesanger: John Wiberg, tlf. 26 71 84 30.
Graver, kst.: Pia Hansen
Kirkebakken 10, Sdr. Jernløse, 4420 Regstrup
Træffes i arbejdstiden på graverkontorets tlf. 61 36 57 21
Menighedsrådsformand: Michel Højer 
Sdr.jernløsevej 17, 4420 Regstrup, tlf. 22 11 12 39
Kasserer: Steffen Pedersen
Søstrupvej 70, 4420 Regstrup tlf. 21 70 27 47.
Kirkeværge: Lennart Petersen
Sdr. Jernløsevej 10, 4420 Regstrup, tlf. 22 51 56 77

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: Connie Kaarde
Borupvej 7B, 4300 Holbæk, tlf. 21 22 45 11
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. 

NAVNE I SOGNENE:

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 regi -
streret 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 om-
sorgs- 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 sog -
nepræsten. Dåb foregår ved søn dags -
gudstjenesten 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 sig-
natur på www.borger.dk af foræl-
dremyndighedsindehaverne. 

VIELSE
For at blive gift i sognets kirke skal man
bo i sognet eller have anden tilknytning
hertil. I tvivlstilfælde er det sogne præ -

sten, som træffer afgørelsen. Dato og  tids -
punkt for vielsen aftales med sogne -
præsten 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 sogne -
præsten. 
Ægteskabserklæring, som rekvireres på
www.borger.dk skal afleveres til
sognepræsten inden vielsen.

Navneændring
Navneændring foretages med digital sig-
natur på www.borger.dk Ansøgning om
navneændring koster 500 kr. som be-
tales med dankort samtidig med an-
søgningen. 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. Alterna-
tivt kan der også rettes direkte henven-
delse til sognepræsten.

Dødsfald og begravelse el. bisættelse
Henvendelse til sognepræst el. bede-
mand. Dødsfald registreres i bopæls -
sognet. Var afdøde medlem af Fol ke-
 kirken aftales dato og tidspunkt for be-
gravelse eller bisættelse med sogne -
præsten.



Børnegudstjeneste i Søstrup 
Igen i år holder vi en helt særlig gudstjeneste søndag den 20.
august, for byens børn og hvem der ellers har lyst til at være
med. Vi starter kl. 14.00 i kirken og bagefter er der kage, saft og
kaffe ude i solen eller, hvis det regner, i graverhuset. Så kom
endelig til kirke på den sjove måde og oplev rummet og
børnenes glæde på en ny måde! Vi ses!!!                            LK

Sommerferie
Line Krogsgaard holder i år sommerferie i ugerne 29, 30, 31 og
i ferien varetages embedet af sognepræst Sara Mikaelsson fra
Ugerløse på telefon: 59 18 80 74.

Sommerens gudstjenester
I ferietiden ligger gudstjenesten nogle gange på et andet tids -
punkt end kl. 10.30.
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Nyt ansigt i Sdr. Jernløse og Søstrup sogne
Jeg vikarierer for sognepræst Line
Krogsgaard i Sønder Jernløse og Sø -
strup kirker, mens Line har studie -
orlov i april, maj og juni. Jeg er født
i Viborg 1970 og gift med historiker,
dr.phil. Thorkild Kjærgaard. Sam-
men har vi seks børn i alderen 6 til
15 år.

Kort efter min teologiske kandi-
dateksamen fra Københavns Univer-
sitet i 2002 flyttede vi til Grønland. Her skrev jeg en afhandling
om bibelske billeder og deres betydning for kri stendommen i
Grønland fra missionens begyndelse med Hans Egedes
ankomst i 1721 og frem til i dag, som jeg forsvarede for ph.d.-
graden 2010. Desuden har jeg beskæftiget mig med naturteo -
logisk tænkning i 16- og 1700-tallet. Mange forestiller sig, at
der er en konflikt mellem naturvidenskab og religion. Sådan så
man ikke på det i 1700-tallet, tværtimod blev de nye naturvi-
denskabelige landvindinger opfattet som bevis Guds visdom,
godhed og almagt.

Efter at have undervist på Grønlands Universitets afdeling for
teologi blev jeg 2012 ansat på Grønlands Seminarium (Institut
for Læring), hvor jeg sluttede som souschef.

I 2015 ophørte min mands ansættelse på Grønlands Univer-
sitet, og vi flyttede til Holbæk, efter at jeg havde fået en stilling
som administrationschef i Himmelev kirke. Jeg fandt dog hur-
tigt ud af, at jeg gerne ville prøve at blive præst, og efteråret
2016 gik jeg på Pastoralseminariet i København.

Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået lov til at påbegynde mit
virke som præst i Sønder Jernløse og Søstrup kirker, hvor jeg
kan få lov at prøve kræfter med alle sider af de opgaver, der
møder en præst. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
for den venlighed og imødekommenhed, der er strømmet mig
i møde fra alle sider. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til
tilliden.

Kathrine Kjærgaard

Sdr. Jernløse: 
Torsdag den 22. juni kl. 19.00 
i Konfirmandstuen i Sdr. Jernløse.

Menighedsrådsmøder 

Søstrup: 
Onsdag den 16. august kl. 19.30, 
i graverhuset ved Søstrup kirke.
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Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Holbæk Provsti holder fælles udendørs pinsegudstjeneste  
2. pinsedag, den 5. juni kl. 11. Det foregår på festivalpladsen
Rævebjerg ved Mørkøv. I tilfælde af regnvejr søger vi ly i
Mørkøv Kirke. Gudstjenesten afholdes i fællesskab med Hol-
bæk Frikirke, Den Katolske Kirke, Frelsens Hær og Baptistkir -
kerne i Tølløse og Holbæk.
Dagen falder i år sammen med Grundlovsdagen – og guds -
tjenesten vil bære præg af det. Der vil bl.a. medvirke et stort
folkekor, som synger både til gudstjenesten og bagefter til
grundlovssammenkomsten. Derudover vil der ligesom sidste
år, være et band, der spiller samt pølser på grillen. Tag gerne et
tæppe eller en klapstol med. 
Vel mødt!

Fælles friluftsgudstjeneste 
på Brorfelde
Søndag den 6. august kl.14.00
Kom til Brorfelde og se ud over
hele Midtsjælland og nyd Sorø
drengekor og operasanger Mag-
nus Wassbotn og organist Sofie
Grinderslev i det grønne. Guds -
tjenesten på Brorfelde bliver i år
endnu mere fantastisk, for vi
skruer op for musikken og flere kirker er med i år, og selvføl-
gelig Brorfelde vennekreds som igen vil åbne for kikkerterne. 
Kirkerne Tølløse, Kvanløse, Nr. Jernløse, Søstrup, Sdr. Jernløse,
Undløse og Ugerløse Kirker indbyder alle til en forrygende
smuk og fantastisk oplevelse på Brorfelde. 
Husk at tage en stol eller et tæppe med, og det er muligt at køre
helt op til stedet for dårlig gående. Efter gudstjenesten vil der
være kaffe og kage. Kom og vær med.

Foto: Poul Kahr

Gudstjeneste på ”Bænken”
Traditionen tro samles vi søndag den 9. juli
til gudstjeneste på ”Bænken” i Sasserup,
hvor byen sørger for telt og stole, alter og
alt det andet, der skal til for at holde guds -
tjeneste i det fri. Vi starter kl. 11.00 og efter
gudstjenesten spiser vi en god frokost sam-
men. Kom i god tid, for der er rift om plad-
serne og et Guds ord i Guds frie natur! 

Menighedsråd og præst.

FÆLLES ARRANGEMENTER



facebook: nrjernloeseogkvanloesekirker

NR. JERNLØSE/KVANLØSE SOGNE

Nyt fra kirke- og kulturmedarbejderen
i Nr. Jernløse og Kvanløse sogne

Nu har jeg været i gang i jobbet som kirke- og kulturmedarbejder
(forkortes her som KK’er) i ¾ år, og jeg vil i dette kirkeblad fortælle
lidt om, hvad en KK’er er, og hvilke opgaver jeg har. 

”Når det regner på præsten, drypper det på degnen” er et gammelt
ordsprog, som de fleste har hørt, og fra begyndelsen har degnen
været tænkt som en medhjælper til præsten. De første sognedegne
havde til opgave at undervise ”det unge Bondefolk i Børnelær-
dommen”, som der står i Kirkeordinantsen af 1539. KK’eren har i
dag nogle af de samme arbejdsopgaver som degnen, diakonen og
kateketen hi -storiske har haft, og desuden er nye arbejdsområder
kommet til. Så der er stor forskel på, hvilke arbejds opgaver en
KK’er har, afhængig af hvor man er ansat, og hvilke kompetencer
man har. Jobbet kræver ikke en bestemt uddannelse, men der er en
del folkeskolelærere, deriblandt mig selv, der ansættes som KK’er,
da undervisning, planlægning og koordinering ofte er en del af
jobbet.

Jeg er ansat som ”Kirke- og kulturmedarbejder med kirkesanger-
funktion”. Det er et alsidigt, fleksibelt og på ingen måde kedeligt
job. Da der ikke tidligere har været ansat en KK’er, og jeg ikke har
tidligere erfaringer med jobbet, har dette første år været præget af
opstart. Jeg har brugt en del tid på at sætte mig ind i en masse nyt,
hvilket jeg synes har været og er en spændende udfordring. Jeg
har heldigvis også haft god hjælp og støtte fra mine kollegaer ved
begge kirker. 

Men hvad er det så, jeg arbej der med? Af aktiviteter, som er i gang
og som jeg er direkte involveret i eller står for, kan næv nes: Sang
og rytmik for babyer, mini konfirmand, formiddagscafé, børne- og
fami liegudstjenester. Derudover admini strerer jeg kirkernes face-
bookside (som jeg vil opfordre jer til at ”like”). For at lære lidt mere
om Folkekirken som institution og arbejds plads, er jeg ved at tage
et 4-ugers efteruddannelsesforløb i Løgum -kloster, der afsluttes i
september 2018. Ud over at være lærerigt, er det meget gi vende at
møde kollegaer fra hele landet. 

Der har endnu ikke været noget rutinepræget over jobbet, og det
forventer jeg heller ikke der bliver de kommende år, da der venter
mange spændende opgaver forude. Det får I dog først mere at vide

om, efterhånden som de kommer ud af støbeskeen og begynder at
tage form. Nu ser jeg frem til en dejlig sommer, hvor de fleste ak-
tiviteter holder pause, men hvor jeg så vil bruge tiden på at for-
berede den kommende sæsons aktiviteter og – forhåbentlig – blive
lidt klogere. Og så synger jeg selvfølgelig ved gudstjenester,
bryllupper og begravelser, så helt væk er jeg ikke. I er desuden
altid velkomne til at kontakte mig på mail eller tlf., hvis I har
spørgsmål, ønsker eller idéer. 

Et lille indblik i hverdagen som KK’er skal I naturligvis også have:
Hver onsdag formiddag synger og danser en gruppe mødre og
babyer rundt i Præstegårds salen, hvor min opgave er at synge og
danse for. ”Babyer kan da ikke synge” tænker du måske, og nej, de
synger selvfølgelig ikke selv. Der bliver derimod sunget salmer og
sange og fortalt remser for dem. Babyerne bliver vugget rundt i
armene af deres mødre, nusset og kildet, og i 45 minutter følger
disse små størrelser med, måske kun afbrudt af en lille spisepause
eller et bleskift. Der er en rolig og hyggelig stemning, og mor og
barn skal ikke andet end at være sammen. Ingen forstyrrelser ude-
fra, bare tid til at være. Aldrig har jeg fået så positiv evaluering af
min undervisning, som i opmærksomheden og smilene fra disse
små babyer. Om jeg er glad for mit arbejde? JA!

Rigtig god sommer til jer alle!
Gitte K. Nielsen


