
FIRKLØVERET - et samarbejde mellem

Nr. Jernløse, Kvanløse,
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Nu er foråret så småt begyndt at vise
sit kønne ansigt, og det varer ikke læn -
ge, før naturen springer ud, grønnes
og glæder alle vore vintertrætte og
lystrængende hjerter.

Snart står der påskeliljer alle vegne,
snart springer de første små blade og
blomster ud og med dem kommer på -
sken. Og den kommer jo ikke kun til
os, den kommer til alle kroge og
afkroge af vores verden, fra Kina til
Peru, fra Grønland til Australien, fra
Grækenland til England og så videre
og så videre. Og hvert land – og hver
kirke har sine helt egne påsketradi-
tioner – vi har, for eksempel, vores
med påskeæg, opstandelsen og det
nye livs symbol, England og Amerika
har påskeharen, the easterbunny, som
kommer hoppende ned igennem hi -
storien fra den keltiske forårsgudinde
Easter – traditioner, der som julen har
både hedenske og kristne træk. 

En mere livlig og opløftende tradition,
har man nogle steder i den ortodokse
kirke, nemlig risus paschalis, påske-
latteren. Tidligt påskemorgen går man

udenfor og begynder at le, en be-
friende og rungende latter. Man griner
af døden og af Satan, der er blevet
snydt godt og grundigt, fordi Kristus
overvandt døden og er opstanden! I
middelalderen tog man skikken ind i
kirken, og det betød, at præsten var
pålagt at få menigheden til at grine
påskedag – han skulle fortælle vittig -
heder og sjove historier fra prædi ke -
stolen, så folk begyndte at le. 

Skikken blev dog forbudt af biskop-
perne, for præsterne blev simpelthen
for platte! Men risus paschalis bestod
og med lungerne fulde af latter og livs-
glæde griner man døden lige op i an-
sigtet, fordi påske er liv. Sikken en
fantastisk måde at fejre påske på, så

livsbekræftende og lyst og glædes-
fyldt. Påsken er en fest for livet, en fest
for nye begyndelser, en fest for op-
standelsen og sejren over døden. Så
træk vejret dybt, fyld lungerne med
latter og le højt og rungende – le af
døden, af mørket og af det onde, så
det kommer ud og der bliver plads til
liv, til lys og til alt det gode, som livet
også er. Og gå måske i kirke – det kan
være at præsten siger noget sjovt ☺

Glædelig påske.
L.K.

Hvordan?
Det var ikke dig?

Hvem var det så. der 
sagde "god morgen"?

Risus Paschalis
– påskelatteren
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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
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, fredag er fridag
E-mail: lkp@km.dk
Har 25% bistandsforpligtigelse i 
Nr. Jernløse og Kvanløse sogne.

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

Skærtorsdag aften
Gudstjeneste for begge sogne i Nr. Jernløse
Kirke kl. 19 med efterfølgende oste- og pølse-
bord i Nr. Jernløse Præstegård.
Traditionen tro vil vi fejre påske med god mad
og drikke i Nr. Jernløse præstegård skærtorsdag
aften. Håber at se sognebørn fra begge sogne.
Alle er velkomne!   

2. Pinsedag
Husk at sætte kryds i kalenderen
Holbæk provsti og kommune afholder som
sædvanlig en fælles friluftsgudstjeneste. I år vil
friluftsgudstjenesten finde sted i forbindelse
med det smukke Kongsdal gods i Undløse
sogn. Hold øje med nærmere information i
dagspressen. 

Søndag d. 8. marts har vore sogne og Folke -
kirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere
som samler ind til verdens fattigste kvinder.
Indsamlere mødes i Nr. Jernløse Præstegård kl.
11.00 og vil få tildelt en passende indsam-
lingsrute efter formående. Efter endt indsam-
ling serveres der pølser m. brød og øl og vand.
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 

Bibelkredsen 
er godt i gang
Vi mødes i præste -
gården én gang om må neden i vinterhalvåret  
(11. marts og 8. april) og er nu begyndt at læse
Apo st lenes Gerninger. Vi læser et kapitel til hver
gang, hvorefter vi drøfter indhold og betydning
og slutter gennemgangen med bøn. Nye ansig -
ter er vel kom ne. Uddybende information fås
hos sognepræ sten på tlf. 29 72 94 83. 

Jernløsekoret øver torsdag aften
fra kl. 19.00–21.30 
i Nr. Jernløse Præstegård
Nye medlemmer er hjertelig velkomne til et
muntert og givende fællesskab i sangens tegn –
se mere på www.jernloesekoret.dk eller 
henvendelse kan rettes til organist og 
korleder Panna Ildikó Friis-Grigoncza, på 
tlf. 29 28 86 30 eller mail organist@panna.dk   

Foto: Thomas White



Konfirmander i 
Nørre Jernløse kirke 1. maj
Kl. 10.00
Caroline Bergstrøm Hansen
Cecilie Torp
Klara Teglstrup Lund Hansen
Lasse Falk Asp Poulsen
Laura Lyngdorff Jensen
Malou Alstrup Lønborg
Marcus A. Vesterskov Henriksen
Nathalie Lindgren
Patrick Heide Rosquist
Viktor Bayliss Larsen-Ledet

Kl. 12.00
Anastasia Egebjerg Bodin
Cecilie H. Vedel Christensen
Iacob Asger Odgaard-Hansen
Jennifer Mai Jensen
Jonas Feldt

Karoline Fogde Horndrup
Katrine Fogde Horndrup
Mia Fenja Kringelhede
Mikkeline Alberte Holst Jensen
Nanna Frydensberg Olsen
Viktor Vestergaard

Konfirmander i 
Nørre Jernløse kirke 2. maj
Kl. 10.00
Cajsa Holst Henriksen
Christian Eun Sivertsen
Christian Lange Schwartz
Emilie Marie Sennek Jakobsen
Emma Lykkeberg Preisler-Nielsen
Frederikke Tune Berg
Mikkel Askengren Lassen
Oliver Alexander Kunst
Sarah Bruhn Jensen
Tobias Ellehøj Jensen

Kl. 12.00
André Østergaard Johansen
Asta Wild Stounberg
Cassandra Jessica Mikkelsen
Cecilie Hoff Jensen
Emil Ib Brendstrup Bødker
Karoline Nymark Bergmann
Lea Schrøder Pedersen
Mads Arpe-Strøm
Signe Dipali Bruun Dyreholt

Konfirmander i 
Kvanløse kirke 3. maj 
Kl. 10.30
Frederik Sverdrup Henriksen
Ida Lindquist Olsen
Katrine Larsen
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Formiddagscaféen
Hyggeligt fredagssamvær for alle 
i Nr. Jernløse Præstegård

Den 13. marts kl. 09.30: 
”Stol & Stil” v. Torben Olsen,
Holbæk, tidligere tapetserer,
dekoratør og skoleinspektør på
Holbæk Tekniske Skole. En bil -
ledfortælling om klassisk mø-
belhåndværk og stildesign fra
Tutankhamon til Wegner og
Kjærholm.  

Den 10. april kl. 09.30: ”Jeg er mor til
en misbruger” v. Ulla Geer Jakobsen
Denne formiddag får vi et indblik i,
hvor dan det er at leve sammen med en
misbruger. Kampe, sejre, nederlag - med
kærlighed som omdrejningspunkt. 
Misbrugsproblematik set fra en pårøren-
des vinkel. 

Vi siger tak for en endnu en god sæson og flot fremmøde i
Formiddagscaféen. På godt gensyn til sept. 2015, når vi atter
tager hul på en ny sæson. Husk; der er altid plads til nye pen-
sionister og efterlønnere ☺ og alle andre naturligvis!

Filmklubaften 
i Nr. Jernløse Præstegård 
onsdag den 22. april kl. 17

Film kl. 17 – Varm aftensmad 
kl. 18.30 – Filmen fortsætter kl 19.15
– Kaffe kl. 21
I forlængelse af påsken ser vi en ny fil-
matisering af Pär Lagerkvists kendte
roman ”Barabbas” fra 1950. En storslået fortælling om
evangeliernes begivenheder og følgevirkninger set gennem
Barabbas’ øjne. Om filmen ender lige så sort som roma-
nen må du konstatere ved selvsyn. Velkommen til en aften
med filmisk fokus på tro og tvivl. 

Årets konfirmander 2015
Sig nærmer tiden hvor jeg skal konfirmeres – jubii!!! Til lykke I
kære små – eller skal vi sige store? Igen i år er vi beriget med
en stor flok unge, der har valgt at bekræfte deres dåb og lade sig
konfirmere. Hvor er det glædeligt, at konfirmationstraditionen
fortsat lever i bedste velgående i vore sogne! 
En festlig og uforglemmelig dag ønskes I alle! 



Søndag d. 1. marts
2.s i fasten
Søstrup kl. 09.00 – SLL.
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL

Mandag d. 2. marts
Bibelmaraton light
Generel intro
Sdr. Jernløse kl. 19.00*

Søndag d. 8. marts
3. søndag i fasten
Kvanløse kl. 09.00 - LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK
Sogneindsamling kl. 11.00
Folkekirkens nødhjælp*

Onsdag d. 11. marts 
Bibelkreds, Apg. kap. 2
Nr. Jernløse kl. 19.30*

Fredag d. 13. marts
Formiddagscafé 
v. Torben Olsen
Nr. Jernløse kl. 09.30*

Søndag d. 15. marts
Midfaste
Søstrup kl. 09.00 SLL.
Kvanløse kl. 10.30 SLL ♥

Onsdag d. 18. marts
Foredrag – Slægtsforskning
Ved Inge Seiergaard
Sdr. Jernløse kl. 19.30*

Torsdag d. 19. marts
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – LK*

Søndag d. 22. marts
Mariæ bebudelse
Søstrup kl. 10.30 – LK
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL*

Søndag d. 29. marts
Palmesøndag
Sdr. Jernløse kl. 14.00 –
Familiegudstjeneste – LK*
Nr. Jernløse kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL*

Torsdag d. 2. april
Skærtorsdag
Sdr. Jernløse kl. 16.30 – LK*
Nr. Jernløse kl. 19.00 – SLL*

Fredag d. 3. april
Langfredag
Søstrup kl. 14.00 – LK*
Nr. Jernløse 10.30 – SLL

Søndag d. 5. april
Påskedag
Søstrup kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL

Mandag d. 6. april
2. Påskedag
Søstrup kl. 09.00 SLL
Kvanløse kl. 10.30 SLL

Tirsdag d. 7. april
Bibelmaraton light
Mosebøgerne
Sdr. Jernløse kl. 19.00*

Onsdag d. 8. april
Bibelkreds, Apg. kap. 3
Nr. Jernløse kl. 19.30*

Fredag d. 10. april
Formiddagscafé
v. Ulla Geer Jakobsen
Nr. Jernløse kl. 09.30*

Søndag d. 12. april
1. s. e. påske
Søstrup kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL
Nr. Jernløse koncert 
kl. 15.00*

Onsdag d. 15. april
Syng med aften*
Graverhus, Søstrup kl. 19.00

Søndag d. 19. april
2. s. e. påske
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 10.30 - LK

Onsdag d. 22. april
Filmklub kl. 17.00
Nr. Jernløse*

Torsdag d. 23. april
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – LK*

Søndag d. 26. april
3. s. e. påske
Søstrup kl. 10.30 – LK
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL♥

Fredag d. 1. maj
Store Bededag
Konfirmation
Sdr. Jernløse 
kl. 10.00+12.00 – LK*
Nr. Jernløse 
kl. 10.00+12.00 – SLL*

Lørdag d. 2. maj
Konfirmation
Nr. Jernløse 
kl. 10.00 + 12.00*

Søndag d. 3. maj
4. s. e. påske
Konfirmation
Søstrup kl. 10.30 – LK*
Kvanløse kl. 10.30 – SLL*

Mandag d. 4. maj
Bibelmaraton Light
De historiske skrifter
Sdr. Jernløse kl. 19.00*

Søndag d. 10. maj
5. s. e. påske
Søstrup kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 – SLL*

Torsdag d. 14. maj
Krist Himmelfartsdag
Nr. Jernløse kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK

Søndag d. 17. maj
6. s. e. påske
Kvanløse kl. 09.00 – LK
Søstrup kl. 10.30 – LK

Søndag d. 24. maj
Pinsedag
Søstrup kl. 09.00 – LK
Sdr. Jernløse kl. 10.30 – LK.
Nr. Jernløse kl. 09.00 – SLL
Kvanløse kl. 10.30 – SLL ♥

Mandag d. 25. maj
2. pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste
kl. 11.00 for kirker i Hol-
bæk kommune v. Kongsdal
gods i Undløse*

Torsdag d. 28. maj
Aftengudstjeneste
Sdr. Jernløse kl. 19.00 – LK*

Søndag d. 31. maj
Trinitatis søndag
Søstrup kl. 10.30 – LK
Kvanløse kl. 09.00 – SLL
Nr. Jernløse kl. 10.30 - SLL♥

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 Pedersen
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. 

MARTS APRIL

MAJ

SLL: Samuel Leth-Larsen
LK: Line Krogsgaard
* Læs omtale i kirkebladet

♥Kirkekaffe 

HUSK

Sang og Rytmik for babyer
Onsdage fra kl. 10.00-11.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.nj-k.dk eller info hos Marianne 
på tlf. 21 69 81 76

BØRNEKORET SALMECYKLEN 
Øver onsdag kl. 14.00-15.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.nj-k.dk el. info hos Panna 
på tlf. 29 28 86 30

JERNLØSEKORET 
Øver torsdag kl. 19.00- 21.30 i Nr. Jernløse Præstegård
Se mere på www.jernloesekoret.dk eller info hos Panna 
på tlf. 29 28 86 30

Menighedsrådsmøder
NR. JERNLØSE:
25. marts og 6. maj kl. 19 – Nr. Jernløse Præstegård
KVANLØSE:
17. marts kl. 19 – Nr. Jernløse Præstegård
3. juni kl. 18 – Kvanløse kirke
SDR. JERNLØSE: 
17. marts, 14. april og 12. maj kl. 18 
– Sdr. Jernløse Menighedssal
SØSTRUP: 18. marts og 6. maj kl. 19 i graverhuset, Søstrup

NAVNE I SOGNENE:

Gudstjenester og aktiviteter
NR. JERNLØSE - KVANLØSE - SDR. JERNLØSE - SØSTRUP SOGNE

MARTS - MAJ 2015
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Palmesøndag
Vi indleder den stille uge (påskeugen) med en familiegudstje -
neste i Sdr. Jernløse kirke kl. 14.00. Ved gudstjenesten deltager
årets konfirmander. Efter gudstjenesten byder vi på en kop efter-
middagskaffe i våbenhuset. LK

Skærtorsdag
”Vor Herre Jesus Kristus i den nat, da han blev forrådt, tog
brødet, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: tag
det og spis det, det er mit legeme som gives for jer.” Vi fejrer
nadverens indstiftelse Skærtorsdag med en sen gudstjeneste
(kl. 16.30) og efterfølgende middag i menighedssalen. Tradi-
tionen tro, serverer vi lam, brød og vin og af hensyn til indkøb
bedes man tilmelde sig til sognepræst Line Krogsgaard senest
den 30/3. Gudstjenesten og middagen er fælles for Søstrup og
Sdr. Jernløse og vi glæder os til at se jer! På gensyn. LK.

Langfredag
Langfredag mindes vi korsfæstelsen og på denne stille dag, har
vi valgt at holde liturgisk gudstjeneste, en gudstjeneste uden
prædiken, men med fokus på lidelseshistorien, bøn og musik,
samt eftertanke. Jernløsekoret medvirker under ledelse af Panna
Ildiko Friis-Grigoncza og cellist Sara Riis medvirker som sollist.
Gudstjenesten begynder kl. 14.00 og er fælles for de to sogne.

Aftengudstjenester i Sdr. Jernløse
Aftengudstjenesterne i Sdr. Jernløse kirke har vist sig at være en
stor succes, og derfor fortsætter vi, naturligvis, med dem. Én
torsdag om måneden (se gudstjenestelisten) afholder vi en stille
og meditativ gudstjeneste med fokus på den indre ro. Der vil
også være altergang og mulighed for lystænding. LK.

Syng foråret ind!!
Onsdag den 15. april kl. 19.00 i graverhuset ved Søstrup kirke.
Kom til hyggelig sangsaften med organist Birgitte Bøge, der vil
lede og spille til forårssange fra Højskolesangbogen. 
Der vil være kaffebord og alle er velkomne.

Line Krogsgaard og menighedsrådet

sogn.dk/soestrup
sogn.dk/soenderjernloese

Årets konfirmander på udflugt til Roskilde Domkirke – Konfirmandtræf 2015.

Sdr. Jernløse 1. maj 2015
Kl. 10.00:
Kasper Ruus.
Emilia Tymm-Andersen.
Emil Hougaard.
Emilie Rysting Larsen.
Calle Aagaard.
Christoffer Zichy Lund Pedersen.
Mathilde Zichy Lund Pedersen.
Frida Jensen.
Sandie Josefine M. Rasmussen.
Nanna Grønbech Willumsen.
Jeppe Lund Petersen.

Kl. 12.00:
Freya Ravn Olsen.
Casper Bertelsen.
Sofie Plovstrup.
Katarina Jansson.
Karen Marie Albrechtsen.
Shanna Fog Hansen.
Emma Kirstine Urne Nørskov.
Julie Johansen.
Maja Lønfeldt.
Nicklas Zittlau Halvarsson.
Frida Brandborg.

Søstrup 3. maj 2015
Kl. 10.30:
Antonia Marie Søstrup Abt.
Laura Katrine Gedsø Jensen.
Signe Schou Nyled Pedersen.
Laura Rosgaard.
Laura Toftegaard Bager.

Konfirmander 2015 
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Bibelmaraton light
- Det gamle testamente
Vi fortsætter med vores gennemgang af Bibelen og efter opfor-
dring fra flere tager vi nu fat på Det gamle testamente. Kl. 19.00
mødes vi i menighedssalen og taler i fællesskab om det læste.
”Lektie” gives fra gang til gang. Første gang bliver mandag den
2. marts med generel intro og aftenerne ledes af cand.med.,
oversætter og kirkeværge Hanne Steinicke, der gennem mange
års studier har opbygget et særdeles indgående kendskab til de
bibelske tekster. Kontaktes evt. på nr.: 52627868.
Det kræver ingen forudsætninger, blot lysten til at vide mere!

H.S.

Vores faste organist Rikke Kri -
stiansen, der havde været syg
igennem længere tid, måtte vi
desværre tage afsked med i de-
cember måned. Rikke tabte kam-
pen til canceren, og vores tanker
går til den efterladte familie.
Rikke var en dygtig og entusi-
astisk organist, og hun vil blive
savnet. Vi er nu i gang med at
søge en ny organist, der kan ud-
fylde Rikkes plads.
I november blev der afholdt valg
til menighedsrådet som omtalt i
forrige nr. af Firkløveret.
Vi er nu i gang og ser frem til en
to årig periode, hvor vi bl.a. vil
arbejde videre med helhedspla-
nen for kirkegården.  
Et spændende projekt hvor vi
igennem provstiet har fået stillet
en konsulent til rådighed.

Helhedsplanen har været vendt
og drejet, mange tanker og ideer
skulle nedfældes. 
Når den endelige plan er god -
kendt af menighedsrådet, bliver
planen sendt videre til Holbæk
Provsti Udvalg. Provstiudvalget
skal som sidste instans godkende
planen. Når alt det formelle er på
plads, kan selve arbejdet begy-
nde. Menighedsrådet har beslut-
tet at rampen, ned til kirkegården
(hvor der nu er trapper) vil være
noget af det første der tages fat
på. 
Der ønskes bedre adgangs-
forhold og bedre udsyn oppe fra
kirkepladsen.  Ønsket er også, at
en rustvogn kan køre direkte op
til kirken.
En del gravpladser vil blive ned-
lagt og graverens deponi trænger

til en kraftig fornyelse, så der
bl.a. kan fortages affaldssortering
og de ansatte får bedre arbejds-
forhold. Alt dette vil ske i etaper,
da økonomien gerne skulle følge
med. Der er mulighed for at søge
provstiet om midler, hvilket
allerede er sket. Der er i år bevil-
liget kr. 150.000,- til igangsæt-
telse af helhedsplanen.
Våbenhuset i kirken har fået
bevilliget kr. 35.000,- da menig -
heds rådet har et ønske om at
benytte rummet.  Våbenhuset har
ikke været benyttet i mange år på
grund af træk og kulde.
Der er forskellige ideer til, hvor-
dan dette kan løses, hvilket
menighedsrådet vil arbejde
videre med. Det skal dog under-
streges, at ændringer i kirken
kræver Roskilde Stifts godken -

delse, før arbejdet kan påbegyn-
des.
Desuden er der bevilliget kr.
75.000,- til en ny trappe til
præstegården. Der er udarbejdet
et forslag med hjælp fra en
arkitekt.
Ind i mellem alt dette håber vi, at
se mange til vores arrangementer
hen over året, det være sig fore-
drag, koncerter, kirkelige arran -
ge menter o.s.v.
Og sidst men ikke mindst – gode
ideer modtages med tak og
skulle nogle være interesseret i at
være frivillig/medhjælper ved di-
verse arrangementer, vil vi meget
gerne høre fra dig.

Linda Nielsen, formand 

Konfirmandindskrivning
For at blive indskrevet til konfirmandundervisningen for Sdr.
Jernløse og Søstrup skal man enten ringe (24455402) eller
sende en mail (lkp@km.dk) og oplyse navn, adresse og cpr.nr,
samt i hvilken kirke man ønsker at blive konfirmeret. Under-
visningen ligger den sidste søndag i hver måned og starter
søndag den 27/9 kl. 10.30 i Sdr. Jernløse kirke – sammen med
forældre. Bagefter inviteres I til kaffe m.m. i konfirmandstuen.

På gensyn. LK.

Udlejning af menighedssal
Vi gør opmærksom på, at det er muligt at leje me nig -
hedssalen i Sdr. Jernløse i forbindelse med kirkelige hand -
linger i Sdr. Jernløse eller Søstrup kirke. 
Henvendelse til Line Krogsgaard tlf. 24 45 54 02.

Menighedsrådene

Siden sidst fra Sdr. Jernløse Menighedsråd
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FÆLLES:

Jernløsekoret 
Torsdag d. 19. marts kl. 19 ved aftengudstjeneste 
i Sdr. Jernløse kirke
Langfredag d. 3. april kl. 14 ved gudstjeneste i Søstrup kirke
Søndag d. 10. maj kl. 10.30 ved musikgudstjeneste
i Nr. Jernløse kirke
Jernløsekoret er vores lokale kor, som deles
om de fire kirker. Koret synger med glæde
i alle fire kirker til musikgudstjenester og
koncerter, til højtider eller almindelige
højmesser. Korets repertoire vokser og
medlemstallet stiger! Sangglæde og nær -
vær er korets omdrejningspunkt. Vi glæder os til at synge stille
og eftertænksomt til en meditativ aftensgudstjeneste i fasteti-
den, vemodigt og trøsterigt til langfredagsmessen, og glæ derigt
og opløftende til en musikgudstjeneste i maj.

Hjertelige hilsener fra korlederen! 

Forårets musik i sognene
Børnekoret Salmecyklen 
Synger for os til 
gudstjenesterne: 
Mariæ bebudelsesdag 
d. 22. marts kl. 10.30 
i Nr. Jernløse Kirke
Palmesøndag d. 29. marts 
kl. 10.30 i Kvanløse Kirke
Jeg er meget stolt og glad for vores børnekor!  Børnene vokser,
stemmerne vokser og børnekoret vokser! Et stigende antal sang-
glade musikalske piger og drenge synger med i koret, og det
lyder bedre og bedre. Og drengene beviser, at rigtige mænd
synger! Kom og lyt til os – du bliver ikke skuffet! 
Er du interesseret i at komme med i koret så ring til Panna på
29 28 86 30 eller skriv en mail til organist@panna.dk 
Vi øver onsdag eftermiddag fra kl. 14-15.30.    

Duo Adore 
Søndag d. 12. april 
kl. 15 i Nr. Jernløse kirke
Cellisten Therese Adorján
Ankjær og saxofonisten Per
Egholm har spillet utallige
koncerter i mange for skellige
ensembler, sam  men og hver
for sig, både i ind- og udland.
Therese og Per har begge en bred musikalsk baggrund, og de
har spillet alt fra Bach til tango og klezmer. Kombinationen af
cello og saxofon er sjælden og originalrepertoiret ret be-
grænset, men der er alligevel et utal af muligheder for de to
smukke instrumenter.
Koncerten med Duo Adore vil byde på både Bach, klassiske
duetter af Mozart og Boismortier, men også nyere latin ame -
rikansk kompositionsmusik. Therese og Per arbejder i øvrigt tæt
sammen til daglig, idet de er hhv. kirkesanger og organist i Tuse
kirke. Efter koncerten byder vi velkommen til hyggeligt samvær
og et lille glas i våbenhuset. 

Gratis adgang – Velkommen!

Fælles vintermøde
Nr. Jernløse/Kvanløse sogne og Sdr. Jernløse/Søstrup sogne

Tidligere annoncerede foredrag, d. 4. marts er AFLYST.

Foredrag – onsdag d. 18. marts kl. 19.30
i Sdr. Jernløse Menighedssal.

”Slægtsforskning”
Denne aften gæstes vi af den lokale slægtsforsker Inge
Seiergaard, der kommer og fortæller om sit spændende ar-
bejde med slægtsforskning igennem mange år.
”Har du lyst til at starte med at forske i slægten - så kom og
hør om, hvordan man kommer i gang. 
Slægtsforskning er din private danmarkshistorie. Det er ikke
sikkert, du nedstammer fra konger og riddere, men det be-
tyder ikke, at dine forfædre er en kedelig, grå masse.”
Inge Seiergaard vil bl.a. fortælle om, hvordan man finder de
grundlæggende oplysninger i kirkebøger og folketællin ger
og ikke mindst diverse arkiver på internettet.
Vel mødt. Menighedsrådene




